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Abstrakt 
Arbetsplatsen har kommit att ta en allt större plats i den moderna individens vardag. Men 

vilken påverkan har det på den anställdas livsvillkor? Syftet med denna uppsats var att 

undersöka hur anställda på ett detaljhandelsföretag upplevde att bolagets förändringsprocesser 

påverkade arbetsvillkoren och gemenskapen på arbetsplatsen. Syftet var även att undersöka 

hur delaktiga de anställda har kunnat vara i förändringsprocesserna och vilken påverkan detta 

hade på de anställdas arbets- och livsvillkor. 

Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med två chefer och sju anställda. Resultatet 

visade att de förändringsprocesser som pågått under en längre tidsperiod haft direkta, både 

positiva och negativa effekter, på den anställdes arbetsmiljö. Idag finns ett mer öppet och 

socialt arbetsklimat vilket är positivt eftersom gemenskapen och samarbetet är en viktig 

komponent då mycket av arbetet sker i team. Dock har tidsperioden upplevts turbulent vilket 

inneburit en hög grad av stress. Gällande delaktighet och möjligheten att kunna påverka 

arbetsmiljön framkom det att det var något de anställda värdesatte, men idag är det arbetet 

inte prioriterat på grund av tidsbrist. För att analysera resultatet användes Bosse Angelöws 

teori om förändringsprocesser, flexibilitet av Michael Allvin et al., Paul Thompson och David 

McHughs teori om företagskultur samt Thomas Scheffs begrepp sociala band.  

 

Nyckelord: Flexibilitet, förändringsprocesser, social gemenskap, delaktighet, arbetsmiljö. 

  

  

  

  

  

  

  

 



Abstract 

The workplace has taken a bigger place in the life of the modern individual. But what impact 

does it have on the employee's living conditions? The purpose of this paper was to investigate 

how employees at a retail company experienced that the company's organizational changes 

affected the working conditions and the social relationship at the workplace. The purpose was 

also to investigate how involved the employees was able to be in the changing processes and 

what impact this had on the employee's working conditions. 

Nine semi-structured interviews were conducted with two managers and seven employees. 

The result showed that the changing processes have lead to easier ways to communicate 

which is positive since cooperation is an important component on the working place. 

However, this period has been turbulent, which has lead to a high level of stress. Lastly the 

ability to influence the work environment showed that it was something the employees 

appreciated, but it’s not something they prioritize because of the time pressure. The 

theoretical framework that was used were Bosse Angelöw's changing processes theory, the 

flexible work by Michael Allvin et al., Paul Thompson and David McHugh's corporate culture 

theory and Thomas Scheff's theory social bonds.  
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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår gatekeeper och våra informanter för 

möjligheten att ta del av era upplevelser kring era arbetsvillkor. Det har för oss varit mycket 

givande! 

Vi vill även tacka vår handledare Henrik Stenberg för gott samarbete och kloka ord längs 

vägen. Slutligen vill vi också tacka våra nära och kära som stöttat och följt oss under denna 

process.   

Halmstad, maj 2017. 

Anna och Dyveke  
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1. Inledning 
Aktuella samhällsförändringar såsom globalisering, nyliberalism och digitalisering har inte 

bara haft sin påverkan på samhället, utan även på organisationer och företag. Företagen måste 

idag kunna konkurrera i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld vilket även påverkat 

den anställdes arbetsförhållanden. Varje individ förväntas vara flexibel, ta risker, utveckla sin 

kompetens för att behålla sin anställningsbarhet och förutse vilka val utifrån egenintresset 

som är mest lämpligt och ger mest vinning, något som även lett till ökad stress och utmattning 

(Widmark 2005, s. 13-19). De ständiga förändringar som skett i arbetslivet har även inneburit 

ett ökat krav på ett snabbare tempo där både organisationen och den anställde måste vara 

beredd på snabba förändringar. Vikten av inflytande över och deltagande i dessa 

förändringsprocesser hos både chefer och anställda är allt större för att på så sätt kunna skapa 

engagemang och en hållbar arbetsplats (Angelöw 1991, s. 9). Arbetsmiljöverkets rapport 

Arbetsorsakade besvär 2016 visar samtidigt att drygt var femte sysselsatt person under de 

senaste två åren lidit av någon form av besvär på grund av sin arbetssituation. Detta kan för 

den enskilda individen resultera i sjukskrivningar och psykisk ohälsa men också höga 

kostnader både för organisationer och samhället i stort (Arbetsmiljöverket 2016, s. 8). 

Men vilka möjligheter har då den anställde att kunna påverka sina arbetsvillkor i detta nya 

arbetsliv? Hur påverkas den sociala gemenskapen i en miljö som blir alltmer gränslös och 

flexibel? Vi anser att en socialt hållbar arbetsmiljö skapar förutsättningar för att varje individ 

ska kunna stå inför lika villkor gällande hälsa, kunskap och personlig utveckling. Frågan är 

om det verkligen är möjligt i den värld vi lever i idag? 

 

1.1 Problemformulering och sociologisk relevans 
Vi har i denna studie valt att genom arbetssociologiska glasögon fokusera på arbetsvillkor då 

vi upplever att individen spenderar alltmer tid på sin arbetsplats och arbetet är därför en större 

del av individers liv idag. Icke hållbara arbetsvillkor ser vi därför är ett mycket aktuellt 

problemområde att belysa och något som vi anser är direkt kopplat till individens livsvillkor, 

vilket även är det profilområde vi valt att utgå från. 

Vi anser att detta är sociologiskt relevant då denna studie ur ett makroperspektiv belyser 

samhällsförändringars påverkan på företag och organisationer och hur detta ur ett meso- och 

mikroperspektiv sedan har en direkt påverkan på organisationens sociala strukturer och 

gemenskap samt den enskilda individens livsvillkor. En ytterligare aktualitet i detta ämne 
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anser vi beskrivs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter från 2015 där de redovisar att 

arbetsrelaterade sjukdomar ökat markant som en konsekvens av bristande organisatorisk och 

social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Vår problemformulering utgår därför med stöd i dessa föreskrifter där vi vill undersöka vilken 

påverkan förändringsprocesser kan ha på individens psykosociala arbets- och livsvillkor. 

Kärnan i denna problematik ser vi är att samhället har förändrats vilket kommit att påverka 

organisationer och vi vill därför undersöka hur detta i längden påverkar individen och dess 

livsvillkor. Genom denna uppsats vill vi således öka medvetenheten och kunskapen om att ta 

arbetsmiljöarbete på allvar, för att på så vis ge vårt bidrag till att kunna skapa socialt hållbara 

arbetsplatser i framtiden. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är genom en arbetssociologisk inriktning öka förståelsen för vilken 

påverkan förändringsprocesser inom ett detaljhandelsföretag har haft på de anställdas 

arbetsvillkor och gemenskap under de senaste fem åren. Syftet är även att undersöka hur 

delaktiga de anställda har kunnat vara i dessa förändringsprocesser och vilken påverkan detta 

i sin tur har haft på de anställdas arbets- och livsvillkor.   
 

1.3 Frågeställning 
Hur upplever anställda på ett detaljhandelsföretag att bolagets förändringsprocesser har 

påverkat anställdas arbetsvillkor? 

 

Underfrågor: 

Hur upplever de anställda att gemenskapen har påverkats av bolagets förändringsprocesser? 

 

Vilken möjlighet till inflytande och delaktighet upplever de anställda att de har haft rörande 

bolagets förändringsprocesser? 

  

 

 



! 3!

2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras relevant bakgrund till vårt valda område. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av det bolag vi fått ta del av för att sedan gå vidare till hur man bygger hållbara 

arbetsplatser i en snabbt föränderlig värld. Kapitlet avslutas därefter med en presentation av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter rörande organisatorisk och social arbetsmiljö som kom 2015.  

 

2.1 Presentation av bolaget 
Bolaget är ett detaljhandelsföretag med cirka sexhundra anställda och finns representerade i 

hela Norden. Sedan några år tillbaka har bolaget bytt ägare och i samband med bytet tillkom 

ytterligare ett bolag till koncernen och styrs då som nu i en hierarkisk organisationsmodell 

med en övergripande koncernledning. Under koncernledningen finns en styrelse med 

styrelseordförande och styrelsemedlemmar. De anställda inom bolaget ingår i olika 

gruppfunktioner, vilket omfattar bland annat IT, ekonomi, logistik och human resources. 

Dessa grupper arbetar i sin tur ut mot alla tre bolag. Inom varje separat bolag finns sedan 

inköps/design-avdelningar samt marknadsavdelningar (se figur 1). 

                    

 
2.2 Socialt hållbara företag i en föränderlig värld 
Det har under de senaste åren skett stora förändringar i både samhället och arbetslivet. I 

dagens samhälle har ekonomin globaliserats, företag har blivit internationella och 

informationsteknologin har utvecklats drastiskt. Som en konsekvens av detta har avstånden 
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mellan länderna krympt, kortsiktiga mål går idag före långsiktiga mål och det har satts ökade 

krav på effektivitet för att företagen ska kunna spara in på tid och kostnader. Som anställd 

förväntas man då vara flexibel och anpassningsbar till de anställningsformer och arbetstider 

som efterfrågas. Byråkratiska strukturer har brutits ner vilket gjort arbetet mer gränslöst där 

individen själv tar ansvar för sina gränser. Arbetsplatserna har vidare blivit allt mer intensiva 

där de anställda förväntas vara självständiga, ta egna initiativ och eget ansvar i samband med 

att företagen decentraliserats, ofta på grund av tids- och resursbrist. Arbetslivet står inför nya 

utmaningar när allt fler drabbas av stress, utbrändhet, frånvaro, olyckor och sjukdomar på 

grund av sitt arbete (Gatu 2006, s. 8-9, 23). Hur kan man då arbeta mot denna utveckling? 

författarna Mari Kira och Frans M. van Eijnatten (2009) definierar en hållbar organisation 

som: 
 

an organization that is continuously change and developing in order to be able to function in the 

changing situation it faces. A sustainable organization is able to adapt to its inviroment, and also is 

able to be creative, critical, and proactive (Kira & van Eijnatten 2009, s. 234). 
  

Författarna förklarar att för att upprätthålla en socialt hållbar arbetsplats för de anställda måste 

organisationen stödja medarbetarna när det gäller den anställdes förståelse för arbetet och dess 

sammanhang, hjälpa till att hantera olika arbetssituationer de anställda ställs för, samt stödja 

medarbetarnas känsla av meningsfullhet på arbetet. Genom att vara öppen och transparent när 

det kommer till spridning av information kan man skapa en känsla av sammanhang och 

förståelse för arbetet hos medarbetarna. Att vidare känna meningsfullhet på sin arbetsplats 

resulterar i att den anställde blir engagerad och får energi i sitt arbete (Kira & van Eijnatten 

2009, s. 235-236). Harald Gatu menar dessutom att en känsla av meningsfullhet och 

begriplighet kan motverka förvirring och stress och istället förbättra utvecklingen av 

självförtroende och psykiskt välbefinnande. Om meningsfullheten däremot minskar ökar 

risken för att de anställda inte vågar utmana sig i sitt arbete. Gatu förklarar vidare att det krävs 

en balans mellan den anställdes resurser och arbetsbörda. Det måste ges rum till återhämtning, 

belöning, och möjlighet för den anställde att ha kontroll, fatta beslut samt att vara social på sin 

arbetsplats. Uppfylls inte detta får det negativa konsekvenser både för individen och 

organisationen i stort (Gatu 2006, s. 40). Gatu menar att arbetet med att bedriva hållbara 

arbetsplatser inte är ett tillstånd, utan en process som ständigt utvecklas. Det finns tydliga 

kopplingar mellan organisationsförändringar och brist på psykiskt välbefinnande på 

arbetsplatsen, där de som varit med om organisationsförändringar i större mån riskerar att bli 
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utbrända än de som inte gjort det. För att nå hållbara företag krävs således en ständig dialog 

mellan de involverade individerna där de anställda har möjlighet till reflektion och utveckling. 

Utomstående konsulter och experter inte är kärnan för att lyckas, utan att huvudsaken är att de 

som är berörda av omformningen tillsammans är med och påverkar, utformar och utvärderar 

processen. Genom att föra regelbundna utvärderingar kan man således se vilken riktning 

organisationen går åt, samla nya kunskaper och utläsa oönskade bieffekter som en konsekvens 

av olika omstruktureringar (Gatu 2006, s. 16, 45-47, 50).   
  

2.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social 

arbetsmiljö 
Antalet arbetssjukdomar vars bakomliggande orsaker varit brister i den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön har sedan 2010 ökat markant. I samband med den ökade ohälsa hos 

arbetstagare beslutade Arbetsmiljöverket under 2015 om att utveckla nya föreskrifter. 

Föreskrifterna rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och handlar om att se till de 

villkor och förutsättningar som finns för arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015). När det kommer 

till den organisatoriska arbetsmiljön rör det bland annat ledning och styrning, kommunikation 

och fördelning av arbetsuppgifter. Den sociala arbetsmiljön rör i sin tur villkor och 

förutsättningar för arbetet som inkluderar sådant som socialt samspel, samarbete och socialt 

stöd från chefer och kollegor. Andra områden som dessa föreskrifter ska hjälpa till med är att 

strukturera arbetstagarnas arbetsbelastning, möjlighet till återhämtning, se till så att arbetstider 

hålls och inte leder till ohälsa samt motverka kränkande särbehandling. Syftet med 

föreskrifterna är att skapa en hållbar arbetsmiljö för alla arbetstagare och minska den 

arbetsrelaterade ohälsan för sina anställda. Vikten av att förtydliga och ha en tydlig dialog 

mellan chefer och anställda är bland annat delar som dessa föreskrifter vill hjälpa till att 

belysa i syfte att uppnå en bra social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:5-7, 

Arbetsmiljöverket, 2015). 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras fem forskningsstudier som står i relation till valt forskningsområde. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning där vi presenterar hur vi valt att tillämpa dessa 

studier till vår uppsats.   
  

3.1 Change fatigue: Development and initial validation of new measure 
Forskarna Jeremy B. Bernerth, H. Jack Walker och Stanley G. Harris skriver i artikeln 

Change fatigue: Development and initial validation of new measure (2011) om vilken effekt 

flera organisatoriska förändringar har på de anställdas välbefinnande, det organisatoriska 

engagemanget samt viljan att vara kvar som anställd på företaget. Forskarna utförde en 

kvantitativ studie och presenterar tre hypoteser i sin artikel rörande förändringströtthet, dvs. 

att de anställda upplever brist på ork och motivation som uppstår i samband med förändringar. 

Den första hypotesen var att förändringströtthet skulle ha en bidragande effekt till utmattning. 

Den andra hypotesen var att förändringströtthet skulle vara negativt kopplat till 

organisatoriskt engagemang vars relation i sin tur skulle gå att kopplas till utmattning. Den 

tredje och sista hypotesen var att förändringströtthet skulle ha en bidragande effekt på de 

anställdas vilja om att stanna kvar på företaget eller inte vilket i sin tur har en relation till 

utmattning (Bernerth, Walker & Harris 2011, s. 321, 324-325). För att testa sina hypoteser 

genomförde de tre olika studier som startade med en litteraturgranskning och avslutades med 

en enkätundersökning. Studien genomfördes med hjälp av fjorton organisationskonsulter och 

anställda inom dels en statlig myndighet och dels inom tillverkningsindustrin. De anställda 

hade i sin tur genomgått flera organisatoriska förändringar de senaste tre respektive fem åren. 

Forskarna utvecklade därefter en modell, vars syfte var att kunna se sambandet mellan bland 

annat förändringströtthet, utmattning, organisatoriskt engagemang samt en olust att vara kvar 

på sin arbetsplats. Resultatet för de tre studierna stämde överens med deras hypotes om att 

förändringströtthet hade en påverkan på de anställdas känsla av utmattning och bristande 

engagemang samt vilja att inte stanna kvar på företaget (Bernerth, Walker & Harris 2011, s. 

321, 326, 329).   
  

 

 



! 7!

3.2 The Effects of Psychosocial Problems on Employees' Stress, Self-

Esteem, and Organizational Commitment: The Case of South Korean 

Workplaces 
I artikeln The Effects of Psychosocial Problems on Employees' Stress, Self-Esteem, and 

Organizational Commitment: The Case of South Korean Workplaces (2015) redogör 

forskarna Soochan Choi, Jeongeun Lee och Haewoong Park för den studie, vars syfte var att 

undersöka hur de psykosociala problem som kan uppstå påverkar en arbetstagares stressnivå, 

engagemang och självkänsla i en organisation. Studien undersökte effekterna av de anställdas 

psykosociala hälsa, vilket kom att påverka olika delar i individens liv, såsom arbetsliv, 

familjeliv och hälsa. Den metod som användes var en kvantitativ i form av en 

enkätundersökning och vände sig till 730 slumpmässigt utvalda anställda inom offentlig 

verksamhet i Sydkorea. Det resultat som forskarna kom fram till bekräftade att de 

psykosociala problem som arbetarna stod inför hade en påverkan på känslan av ökad stress, 

vilket visade sig försämra deras nivå av organisatoriskt engagemang och deras egen upplevda 

självkänsla. Forskarna menar att detta visar att ett mer systematiskt stöd och förvaltning av 

psykosociala problem måste utvecklas och hanteras för att främja en god arbetssituation 

(Choi, Lee & Park 2015 s.179,182). 

 

3.3 Healthy occupational culture for a worker-friendly workplace 
Forskarna Igor Grabovac och Jadranka Mustajbegović belyser i artiklen Healthy occupational 

culture for a worker-friendly workplace (2015) att arbetet i sig men också arbetsplatsen har 

många fördelar när det kommer till en individs hälsa och välbefinnande. Det kan dock ha en 

helt motsatt effekt och innebära fysiska risker och psykologisk ansträngning. Forskarna 

förklarar att arbetstagarnas psykiska hälsa påverkar deras intellektuella, emotionella och 

sociala utveckling, liksom deras arbetsförmåga och produktivitet vilket i förlängningen även 

kan påverka den organisatoriska produktiviteten och konkurrenskraft. Forskarna menar att 

trots att företag har en arbetsdelning som på vis ska sänka exempelvis stress finns det andra 

formella och informella sociala processer som kan påverka positivt men också negativt den 

sociala sammanhållningen inom en arbetsgrupp. De slutsatser forskarna kom fram till var att 

de organisationer som vårdade en positiv hälsa och hade en medvetenhet om vikten av 

förebyggande åtgärder för psykosocial hälsa ökade inte bara produktiviteten, utan lyckades 

också bevara den. Forskarna fick även fram att de organisationer som skapade och bidrog 
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med en hög känsla av empowerment för sina anställda, var ett av de bästa sätten i syfte att 

uppnå en god psykosocial hälsa på en arbetsplats (Grabovac & Mustajbegović 2015 s. 1, 5-6). 
  

3.4 Work enviroment quality: the role of workplace participation and 

democracy 
I artikeln work environment quality: the role of workplace participation and democracy 

(2011) undersöker forskarna Herman Knudsen, Ole Busck och Jens Lind hur de anställdas 

möjlighet till deltagande på sina arbetsplatser påverkar kvaliteten på dels arbetsmiljön men 

också på arbetstagarnas välbefinnande. Genom att utgå från ett antagande om att ett ökat 

deltagande bland anställda har positiva effekter på organisationen, men också på arbetarnas 

välbefinnande och hälsa, utförde forskarna en studie på elva danska arbetsplatser inom sex 

olika branscher där bland annat matindustri, hotell, bank och skola ingick. Forskarna använde 

sig utav både en kvantitativ och kvalitativ metod. En del bestod av intervjuer med bland annat 

chefer, fackliga ombud samt human resources på de olika företagen i syfte att få ta del av hur 

organisationsstrukturen såg ut men också se hur möjligheten till delaktighet formulerades hos 

respektive företag. Vid den andra delen fick de anställda besvara en enkät med frågor som 

rörde arbetsmiljö, där arbetsbelastning, stöd från chefer och samarbetet med kollegor var 

faktorer de fick ta ställning till. Slutligen analyserade forskarna olika policydokument som 

erhållits från arbetsplatserna. Dessa innehöll beskrivningar av bland annat 

arbetsorganisationen, personalpolitik och hälsa. Resultatet visade sig stödja det 

grundläggande antagandet om att ett högt deltagande på en arbetsplats har en positiv inverkan 

på arbetsmiljön. Materialet visade att en bra arbetsmiljö och ett högt deltagande bland 

medarbetarna både, individuellt och i grupp, gick hand i hand. Höga nivåer av ett psykosocialt 

välbefinnande fanns på arbetsplatser med höga nivåer av delaktighet (Knudsen, Busck & Lind 

2011, s. 379-380, 385-387, 393). 

 

3.5 Employee control in the era of flexibility: a stress buffer of a stress 

amplifier? 
Forskaren Anne Grönlund beskriver i artikeln Employee control in the era of flexibility: a 

stress buffer or a stress amplifier? (2007) att traditionellt har en hög grad av egenkontroll av 

sitt arbete ansetts vara en buffert mot stress. Grönlund studerar effekten av den egenkontroll 

av sina arbetsuppgifter som anställda har och den upplevda möjlighet de ser sig ha att kunna 

skapa balans mellan arbete och familj. Resultatet visade att ju högre jobbkraven är 
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förknippade med längre arbetstid, desto högre grad av konflikt mellan familj och arbete, 

vilket också ledde till lägre välbefinnande för de anställda. Vidare visade resultatet att en hög 

grad av kontroll av sina arbetsuppgifter hade positiva effekter, även när kraven är höga på de 

anställdas välbefinnande. Grönlund förklarar vidare att möjligheten att utöva egenkontroll i 

sin arbetssituation har kommit att betraktas som en viktig copingstrategi vilket hjälper 

anställda att hantera stressorer på jobbet utan att äventyra deras hälsa och välbefinnande. De 

förändringar som skett i arbetslivet har också inneburit förändringar för den anställde som 

idag själv måste ta ansvar för arbetets mål, egna prioriteringar samt balansen mellan arbete 

och fritid. Denna frihet kan således istället vara en stor stressfaktor, särskilt när kraven är 

höga, diffusa eller motsägelsefulla. Problemet kan vara särskilt akut i vagt definierade 

servicejobb och för kvinnor, som ofta måste balansera kraven på betalt arbete mot 

familjeansvar. Studien byggde på tre hypoteser vilka rör de anställdas egenkontroll och dess 

inverkan på de anställdas välmående. Dessa testades genom en enkätundersökning, där 800 

svenska medarbetare som bodde med en partner och eller hade barn deltog (Grönlund 2007, 

s. 409, 415-416). 
  

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
De artiklar som presenterats ovan har alla har en koppling till hälsa och välmående, både ur 

fysiska och psykiska perspektiv. Valet av dessa artiklar anser vi ger en möjlighet att bli mer 

medveten om vilka olika komponenter som är med och påverkar en individs arbetsmiljö och i 

förlängningen arbetsvillkor. I syfte att få ett mer övergripande organisationsperspektiv på 

arbetsmiljö valde vi artikeln Change fatigue: Development and initial validation of new 

measure (2011) skriven av Jeremy B. Bernerth, H. Jack Walker och Stanley G. Harris. 

Denna artikel gav oss en möjlighet att se den faktiska påverkan som organisationsförändringar 

kan ha på de anställdas psykiska och fysiska välmående. Med stöd av artikeln ser vi hur 

viktigt det är att bli medveten om att förändringar får olika effekter och att det behövs tas om 

hand i syfte att skapa socialt hållbara arbetsplatser. I artikeln The Effects of Psychosocial 

Problems on Employees' Stress, Self-Esteem, and Organizational Commitment: The Case of 

South Korean Workplaces (2015) skriver forskarna Soochan Choi, Jeongeun Lee och 

Haewoong Park att exempelvis stress och arbetsbelastning har en koppling till anställdas 

psykosociala arbetsmiljö. Detta ser vi även följer vårt forskningsområde då vi också valt att 

fokusera på de psykosociala aspekterna av arbetsmiljö. Vi är medvetna om att denna artikel 

rör anställda i Sydkorea, vilket kan innebära en annan typ av arbetskultur än i västvärlden. 

Samtidigt anser vi att denna artikel är intressant att använda då den visar på en global 
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arbetsmiljöutveckling. I artikeln Healthy occupational culture for a worker-friendly 

workplace (2015) skriver forskarna Igor Grabovac och Jadranka Mustajbegović om att ett mer 

förebyggande arbete med arbetsmiljörelaterade frågor ökar inte bara de anställdas mentala 

hälsa och produktivitet utan också hela företagets. Vi ser att detta har en koppling till det 

bolag vi har valt att studera, som har en stark relation till hälsa och arbetar mer förebyggande 

med arbetsmiljöfrågor. Vi valde vidare att fokusera på möjligheten till deltagande och vad det 

kunde innebära för de anställda. Anledningen till detta var då vi ansåg att deltagande har en 

positiv inverkan på de anställdas hälsa och detta var något vi fick bekräftat genom forskarna 

Herman Knudsen, Ole Busck och Jens Lind. De skriver i artikeln Work enviroment quality: 

the role of workplace participation and democracy (2011) om hur möjligheten till deltagande 

bland de anställda påverkar kvaliteten på dels arbetsmiljön men också på arbetstagarnas 

välbefinnande. Slutligen ville belysa det moderna samhällets arbetsvillkor och studera 

flexibilitet i relation till arbetsmiljö. Forskaren Anne Grönlund skriver i artikeln Employee 

control in the era of flexibility: a stress buffer or a stress amplifier? (2007) om möjligheten 

till egenkontroll av arbetsuppgifter. I relation till vår uppsats så är denna artikel ytterst aktuell, 

då den belyser graden av flexibilitet och dess inverkan på de anställdas välmående men också 

sina relationer. 
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenterar vi det teoretiska ramverk som vi valt att koppla till valt 

studieområde. Teorier som presenteras är Bosse Angelöws teori om förändringsprocesser i 

organisationer, Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson och Ulf 

Lundbergs beskrivning av det flexibla arbetet, Paul Thompson och David McHughs teori om 

företagskultur samt Thomas Scheffs begrepp skam, stolthet och sociala band. Detta ramverk 

använder vi sedermera som utgångspunkter i vår analys. 

 

4.1 Förändringsprocesser i organisationer 
Både samhället och arbetslivet genomgår ständiga förändringar som idag omvandlas i ett allt 

snabbare tempo. Att vara öppen för snabba förändringar är idag ett måste både för 

organisationen och för den enskilde individen när vi står inför en alltmer internationaliserad, 

konkurrenskraftig marknad med snävare resurser. Hur dessa förändringar tas emot från 

medarbetarna och vilka värderingar som sätts beror på flera olika faktorer. Sociologen Bosse 

Angelöw (1991) menar att vi ofta upplever förändringar som hot just för att man då inte vet 

vilka konsekvenser som förändringen kommer få. Vid påfrestande förändringar kan individen 

reagera genom olika typer av reaktioner som stressreaktioner, utpekning av syndabockar, 

försvarsmekanismer såsom aggressioner och ointresse (Angelöw 1991, s. 9, 20, 28). 

 

Idag sker många förändringsprocesser genom det som Angelöw kallar för den toppstyrda 

förändringsstrategin. Vid den toppstyrda förändringsstrategin är få aktörer med de ”bästa 

lösningarna” involverade i processen där organisationsledningen initierar en förändring 

genom att definiera ett problem inom organisationen för att sedan eventuellt låta en konsult 

komma med åtgärder på problemet som då förmedlas till uppdragsgivaren. Målet är att genom 

att ha få aktörer inblandade så snabbt som möjligt kunna lösa organisationens problem. 

Problemet med den toppstyrda förändringsstrategin är att de anställda inte är delaktiga i 

processen och förändringarna möts därför ofta med motstånd då det saknas vilja och 

beredskap för förändringen bland berörda parter. Detta kan således leda till bland annat 

förändringsstress, kvarstående missnöje, konflikter och brist i kommunikation samt att 

förändringarna inte följs upp tillräckligt djupgående. Ofta sätts då åtgärder för att lösa dessa 

problem in när problemen redan uppstått, istället för att arbeta systematiskt och förebyggande 

under hela förändringsprocessen (Angelöw 1991, s. 93-94). 
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Angelöw förespråkar istället den delaktiga förändringsstrategin som går ut på att alla som 

berörs av förändringen är delaktiga i både planerings-, genomförande- och uppföljningsfasen. 

Genom demokratiska dialoger har alla möjlighet att delta och kan då förstå vad som 

diskuteras. Trots att denna förändringsstrategi är tidskrävande växer en förändringsvilja och 

ett engagemang fram hos de anställda och förändringsarbetet blir således en naturlig del inom 

organisationen. Det är även betydande att poängtera att organisatoriska förändringar inte är 

något som sker vid ett enstaka tillfälle, utan förändringar är en ständig process. Det är 

dessutom viktigt att våga lägga extra resurser på förändringsprocessen för att möjliggöra ett 

aktivt deltagande hos alla berörda, något som i längden leder till ökad kvalitet i verksamheten 

och en förbättrad organisation (Angelöw 1991, s. 95-96, 99-101). 
 

4.2 Det flexibla arbetslivet 
Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson och Ulf Lundberg 

förklarar att i början av 1950-talet introducerades en mer humanistisk arbetsledning där syftet 

var att medarbetarna själva skulle få ett större ansvar för sitt arbete istället för att vara helt 

styrda av sina chefer. I Sverige spreds tankesättet om den sociotekniska skolan under 1970 - 

och 80-talet i samband med att man rent politiskt ville demokratisera arbetslivet. Som ett 

resultat av detta fick fenomenet flextid ett allt större utrymme, där arbetstagaren själv fick 

möjlighet att bestämma över sina arbetstider. Allvin et al. förklarar vidare att trots att de mer 

hierarkiska och traditionella regelverken kom att luckras upp allt mer genom ett flexibelt 

arbetssätt var det övergripande intresset i den flexibla andan att öka verksamhetens 

effektivitet (Allvin et al. 2006, s. 29–35). 
  

Det har alltså skett en stor utveckling och omprövning under de 20-30 åren av den tidigare 

organisationsformen med ett hierarkiskt styre. Anledningen till utvecklingen har varit 

beroende på att de allt snabbare förändrade villkor som företag ställts och fortfarande ställs 

inför kräver helt nya typer av snabbare och mer flexibla lösningar. Genom detta utvecklas nya 

regler och vägar att styra individers arbete och uppgifter på. De nya reglerna skiljer sig dock 

inte i den bemärkelsen att de fortfarande reglerar tid, arbetsuppgiften och de sociala 

interaktionerna men på ett helt annat sätt. Reglerna har ändrat sin karaktär på så vis att de är 

lösare och mer uppgiftsorienterade och skiljer sig även på så vis att de inte är givna utifrån 

eller klart definierade på förhand. Kärnan i denna nya typ av reglering och styrning är att detta 

åläggs i allt större grad på individen själv att lösa. Individen eller den anställde får genom 

detta helt eller delvis själv definiera, planera, strukturera och ansvara för sitt arbete. Denna 
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typ av flexibilitet förklarar författarna kallas för; flexibilitet genom förtroende där 

arbetstagarna själva får en allt större möjlighet att bestämma över sitt arbete. Författarna 

redogör vidare för ytterligare en typ av flexibilitet, nämligen; flexibilitet genom utbytbarhet. 

Denna handlar om att organisationen gör sig oberoende arbetskraften och att den anställde 

ständigt är utbytbar. Som en konsekvens av detta försvagas anställningsrelationerna och 

arbetstagarna förväntas vara flexibla i samband med att anställningarna blir mer osäkra 

(Allvin et al. 2006, s. 29-35, 44). 
  

Allvin et al. förklarar sedermera att i företag och organisationer som strävar efter en flexibel 

verksamhet åläggs också möjligheten för samarbete på den enskilde anställde. Utifrån en 

traditionell och byråkratisk blick på samarbete är detta till stora delar på förhand bestämt av 

de anställdas specifika position eller beroende på de mer fysiska delar. Detta kan exempelvis 

vara olika tekniska system och hjälpmedel som de arbetar med. Här är möjlighet till 

samarbete oberoende av de anställda som deltar i arbetet. Detta skiljer sig från en mer flexibel 

blick på samarbete då möjligheten att skapa en flexibel verksamhet kräver att de anställda i 

mycket större utsträckning själva ta kontakt och inleder samarbetsmöjligheter. Detta innebär 

att samarbetsstrukturer kommer att variera och vara beroende av de individer som ingår i det 

aktuella samarbetet (Allvin et al. 2006, s. 77–76). 
  

4.3 Företagskultur 
Paul Thompson och David McHugh (2009) förklarar att frågan om vilken påverkan en kultur 

inom ett företag har och vad det kan ha för inverkan på ett företags framgång kom att bli 

populärt under 1980-talet. Företag influerades då av japanska styrmodeller då kopplingen 

mellan starka företagskulturer och engagerad arbetskraft framkom innebära stor framgång. 

Begreppet företagskultur kan definieras som …sättet på vilket företagsledningen mobiliserar 

värden, språk, ritualer och myter. Denna definition kan i sin tur ses som konkreta delar i att 

skapa engagemang och entusiasm hos de anställda inom ett företag (Thompson & McHugh 

2009, s. 156-158). 
  

Thompson & McHugh förklarar vidare att kultur som företeelse handlar om att få individer att 

känna att det arbete som de lägger ner bidrar på olika sätt. Det rör således en känsla av 

mening och engagemang i sitt vardagliga arbete vilket skapar en positiv påverkan och känsla i 

relation till de psykosociala aspekterna hos en anställd. Att kunna identifiera sig med företaget 

och företagets långsiktiga mål ger en ökad lustkänsla och ökar också känslan av att kunna 
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bidra till något större än sig själv. I samband med att företagskultur fått en viktigare roll inom 

företagen har även ledarnas roll förändrats. Ledningen har gått från att vara rationella till att 

idag fungera som kulturella, symboliska ledare med en förespråkande roll som utstrålar 

förtroende och inspiration. Författarna redogör för tre viktiga beståndsdelar i att kunna skapa 

en gemensam företagskultur och vision. Den första delen handlar om att skapa en känsla av 

tillhörighet till organisationen, den andra delen innebär en känsla av spänning i arbetet och 

den slutliga delen handlar om förmågan att känna förtroende för ledningen. Alla dessa delar 

rör på olika sätt ett känslomässigt engagemang och chefens roll som ledare och hjälte en 

viktig aspekt i syfte att föra kulturen framåt (Thompson & McHugh 2009, s. 156-158). 
  

Författarna menar att kommunikation och ledarskap är nära kopplade till varandra där den 

organiserande kommunikationen kan ses vara ett medel, men också ett system. Det innebär att 

medlet består av de människor som är inblandade och system som de positioner de innehar. 

För lite kommunikation kan leda till en känsla av alienation och för mycket kommunikation 

till leda till en ökad känsla av stress. Det behövs därför en bra balans mellan dem båda i syfte 

att öka produktiviteten och stärka motivationen hos de anställda. Vissa ställer sig positiva till 

företagskultur, men det har samtidigt bemötts med kritik. En del kritiker anser att 

företagskultur bara är en ny form av kontroll och att företagskulturen gör det möjligt att dölja 

dessa maktstrukturer. Kritikerna menar även att de som rekryteras i företaget troligtvis får en 

positiv och homogen bild av företaget vilket hämmar kreativiteten och mångsidigheten och 

därmed även företagets utveckling (Thompson & McHugh 2009, s. 209-211, 164-167). 
  

4.4 Skam, stolthet och sociala band 
Sociologen Thomas Scheff (1994) förklarar att en huvudsaklig del hos en människa är 

behovet av att bibehålla de band som länkar individer till varandra. Dessa band är också de 

som kopplar mänskligt beteende till sociala strukturer och processer vilket skapar struktur och 

känsla av mening. Scheff menar vidare att trygga sociala band är den kraft som skapar 

möjligheter för individer att växla mellan att befinna sig nära varandra men också hålla ett 

avstånd. Detta förklarar Scheff innebär en differentiering, eller en olikhet mellan individer. 

Där genom att växla mellan olika sociala sammanhang skapas en ökad förståelse för olikheter 

från jaget självt. Ett intakt socialt band innebär inte bara samförstånd inom gruppen utan rör 

också aspekter av oenighet och beroende av den skillnad som finns mellan medlemmarna 

inom ett socialt system kan ses som en grundläggande aspekt för sin möjlighet till överlevnad. 

Olika grader av skillnad mellan individer verkar generera möjligheten till anpassning inom 
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gruppen. För lite distans mellan de inblandade producerar, vad Scheff kallar som en hög grad 

av anpassning vilket på samma sätt kan liknas vid en för stor del av distans mellan individer, 

producerar en låg grad av anpassning till varandra. I syfte att få de sociala band i gruppen att 

överleva behövs det en jämn balans mellan stabilitet, tradition och förändring. Han menar 

vidare att känslan av skam och stolthet är två av de mest grundläggande känslorna hos en 

individ. De båda känslorna utgör således en viktig roll i en individs sociala samspel med 

andra. Skam kan ses som den mest dominanta och är den känsla som signalerar moraliska fel. 

Skamkänslan fyller en mycket viktig funktion i att skydda de sociala banden från hot. Stolthet 

förklarar Scheff signalerar i sin tur ett tryggt socialt band (Scheff 1994, s. 4-5, 79-81) 

  

4.5 Teoridiskussion 
De teoretiska ramverk som vi har valt att presentera ovan har gett oss en heltäckande 

möjlighet att kunna analysera vår empiri där vi genom att utgå från Bosse Angelöw kunde 

belysa och förklara vad en förändringsprocess är och kan innebära för de inblandade. 

Angelöws teori gav oss ett ramverk i vilket vi kunde analysera vilken typ av 

förändringsprocess som det bolag vi har studerat kan ses ha varit med om. Därefter valde vi 

att utgå från Allvin et al. vilka beskrev utvecklingen mot ett mer flexibelt arbete och vad det i 

sin tur kan innebära för den moderna arbetsmarknaden. Vi valde sedan att rikta vår teoretiska 

utgångspunkt mot ett mer individuellt fokus, där vi genom att ha fokus på företagskultur och 

ledarskap, ville undersöka vilka effekter detta kunde ha på samarbete och kommunikation. 

Här blev således Paul Thompson & David McHugh tydliga att använda. Slutligen valde vi att 

gå ett steg djupare i relationerna mellan de anställda på bolaget, och få ett mer mikrofokus. Vi 

valde därför Thomas Scheffs begrepp sociala band samt skam och stolthet i syfte att kunna 

analysera hur de sociala interaktioner och gemenskaper såg ut bolaget. Slutligen ser vi att det 

ramverk som vi valt hjälper till att belysa förändringen mot ett mer flexibelt arbetssätt och det 

i relation till de inblandade individerna blir för oss en spännande bild av en modern 

arbetsplats. De olika teoretiska ingångarna hjälper till att belysa hur både mikro-, meso- och 

makroperspektivet samspelar med varandra. Allvin et al. visar ur ett makroperspektiv hur en 

samhällelig utveckling mot ett mer flexibelt arbetssätt är med och påverkar individen. Det i 

sin tur står i relation till Angelöws teorier om organisationsförändringar vilket också får 

tydliga effekter på individens arbetsvillkor. Angelöw och Thompson & McHugh utgör båda 

mesoperspektivet vilket i sin tur står har en tydlig koppling till mikroperspektivet. Thomas 

Scheff utgör således detta perspektiv och hans teorier belyser de effekter som makropersktivet 

får på de anställdas individuella och kollektiva välbefinnande.   
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5. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras vårt val av metod. Kapitlet kommer redogöra för och 

beröra alla de viktiga aspekter som vi som forskare tagit hänsyn till under arbetsprocessens 

gång.   
  

5.1 Metodologisk ansats    
I denna uppsats har vi valt att utgå från en hermeneutisk metodansats beroende på att vi som 

forskare har velat söka en förståelse och kunna tolka det sociala fenomen som vi har fokuserat 

på. Författarna Nils Gilje och Harald Grimen (2014) förklarar att ordet hermeneutik kommer 

från grekiskan och betyder förklaringskonst. Hermeneutiken kopplas av somliga till den 

grekiska guden Hermes på grund av på hans budbärande och tolkande roll mellan gudarna och 

människorna. När det kommer till en mer modern tappning är hermeneutiken en metodlära för 

tolkning av de meningsfulla fenomen som en forskare inom en samhällsvetenskaplig 

inriktning studerar. Genom hermeneutiken kan forskaren söka att beskriva de villkor som ges 

för att kunna göra det möjligt att förstå de meningar, avsikter eller skäl till varför ett fenomen 

uttrycks på ett visst sätt (Gilje & Grimen 2014, s. 171-175). 

Hermeneutiken är relevant för samhällsvetenskaplig forskning eftersom dess fokus ligger på 

att förstå mänskligt handlande vilket kan gestaltas bland annat genom ord och gester men 

också genom beteendemönster och värderingsyttringar. Författarna förklarar att människan i 

sin natur tillskriver sina egna och andra individers handlingar en mening. Det betyder att 

individen ger sig själv en tolkning och beskrivning av sin del i samhälle. Detta innebär att en 

samhällsforskare behöver tolka och förstå något som redan är en subjektiv tolkning av sin 

världsbild. För att förstå deras handlingar behöver forskaren vara mottaglig för att ta del av 

dennes subjektiva upplevelse, oberoende om den sociala aktörens tolkning och förståelse av 

sig och sin subjektiva värld stämmer eller inte (Gilje & Grimen 2014, s. 171-175). 

5.2 Induktion, deduktion och abduktion 
Det finns olika typer av så kallade förklaringsmodeller när det gäller forskning. De tre 

vanligaste modellerna kallas för induktion, deduktion och abduktion. Dessa använder 

forskaren i syfte att kunna presentera ett välgrundat resonemang för det hen önskar finna svar 

på. När en forskare utgår från en induktiv utgångspunkt innebär det att hen bygger sin 

förklaring på erfarenhet och empiri, vilket i korthet betyder att forskaren väljer att utgå från 

observationer eller experiment för att kunna dra slutsatser om ett fenomen. Detta kan förklaras 
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genom att observera en vald grupp, ringa in vissa specifika attribut som gruppens medlemmar 

har och därefter dra slutsatser om att detta gäller för alla medlemmar av gruppen. Den 

deduktiva ansatsen ligger fokus mer på att skapa en så säker kunskap som möjligt. Forskaren 

drar här slutsatser utifrån en enskild händelse, där teori, förnuft och rationalitet är 

grundläggande delar för att söka svar (Birkler 2008, s. 69-72). 

 

Den abduktiva ansatsen skiljer sig åt från de två andra utgångspunkterna i den bemärkelsen att 

den är mindre låst till sin struktur och ses därför som mer kreativ. Denna utgångspunkt 

innebär att forskaren konstruerar en hypotes utifrån de egna erfarenheter denne har vilket 

sedan testas mot verkligheten. Det kan liknas vid en cirkelrörelse där forskaren först börjar 

formulera en hypotes, vilket sedan möter teori och efter att ha testat hypotesen mynnar detta 

ut i ett empiriskt material vilket kan analyseras teoretiskt (Birkler 2008, s. 84-85).  

Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (2008) menar att denna metod kan ses som en blandning av 

både induktion och deduktion, men understryker samtidigt att den abduktiva ansatsen tillför 

helt egna och nya moment. Under processens gång utvecklas också empiriområdet stegvis 

vilket innebär att exempelvis teorier kan komma att bytas ut och förändras (Alvesson & 

Sköldberg 2008, s. 54-55).  

 

I denna uppsats valde vi att utgå från ett abduktivt förhållningssätt beroende på att vi båda 

hade med oss en grundtanke om att olika aspekter är med och påverkar arbetsmiljön, ville vi 

testa detta praktiskt. Utifrån vår förförståelse (se 6.3) hade vi även med oss tidigare 

erfarenheter vilket var något vi önskade studera ur ett större perspektiv. Vi utgick heller inte 

utifrån några konkreta teorier i början av vår arbetsprocess, utan dessa tillkom efter 

insamlandet av empiri. Vi som forskare utgick från den abduktiva ansatsen där vi varvade 

empiri med tidigare forskning och slutligen tillämpade lämpliga teorier för att kunna 

analysera materialet. Det såg vi även passade väl ihop med den hermeneutiska ansatsen, där vi 

som forskare hela tiden rör oss i en cirkel av förförståelse, empiri, teori och tidigare forskning. 

 

5.3 Förförståelse 
Nils Gilje & Harald Grimen (2014) förklarar att individer inte möter världen helt objektivt 

utan de förutsättningar som individer har utgör en grund och blir till ett nödvändigt villkor i 

syfte att nå en förståelse för den verklighet hen är en del av. Olika erfarenheter speglar och 

formar på så vis en individs subjektiva uppfattning vilket också är något en forskare tar med 

sig in i en forskningsprocess. Författarna hävdar att detta är nödvändigt och sker per 
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automatik då det är inbyggt i den erfarenhet individer har. Hade man inte haft det som 

forskare eller individ så skulle vi inte få någon riktning och heller inte kunna urskilja vad 

forskningen skulle fokusera på (Gilje & Grimen 2014 s. 179). 

 

Vår egen förförståelse kom ifrån att vi båda tidigare arbetat inom olika organisationer och på 

vis stött på olika chefer och kollegor. Dessa erfarenheter hjälpte oss att urskilja positiva men 

också negativa erfarenheter vilket påverkade vår arbetsinsats på olika sätt. Vi som studenter 

hade också arbetat i flertalet grupparbeten vilket också har visat på vilken viktig roll 

kommunikation har men också vilken effekt som exempelvis stress har på både den 

individuella och gruppens välmående. Vi hade även en förförståelse i form av en förstudie 

som vi som uppsatsförfattare skrev under våren 2016. Då utförde vi en kortare studie på en 

organisation där syftet var att studera hur deras arbetsmiljö såg ut, både ur ett organisatoriskt 

och ett socialt perspektiv. Det resultat vi fick fram därifrån inspirerade oss till att undersöka 

detta område djupare vilket ledde fram till denna uppsats. 

 

5.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns två typer av forskningsmetoder – kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) förklarar att för att kunna ta 

reda på och forska om samhällsprocesser behövs det såväl kvantitativ som kvalitativ data. 

Historiskt kan kvalitativa metoder ses ha vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder. 

Då kvalitativ forskning syftar till att ge en djupare förståelse för individens upplevda 

erfarenheter, tankar och tolkningar av den subjektiva verklighet som uppstår. En kvalitativ 

studie kan därför låta forskaren komma nära det som studeras och får därigenom ett större 

djup för det aktuella fenomenet, medan en kvantitativ forskningsmetod strävar efter en hög 

grad av objektivitet. Forskaren får sin empiri hämtad genom exempelvis enkäter, vilket till 

skillnad från kvalitativ forskning kan kvantifieras med siffror och kategorier. Den kvantitativa 

forskningsmetoden syftar således mer till beräkning av ett fenomen där fokus ligger på antal, 

mängd eller summa av något. Samtidigt har de kvantitativa metoderna sina begränsningar. 

Alla samhällsfenomen går inte att fastställas med siffror, utan exempelvis hur människor 

interagerar med varandra, varför konflikter uppstår etc. är inte mätbart, utan kräver en mer 

nyanserad bild. De främsta skillnaderna mellan de olika metoderna är således arbetsmetoden 

vid insamlande av sitt material men också vid analys. Det skiljer sig även när det kommer till 

den roll som forskaren har i de olika processerna (Ahrne & Svensson 2011, s. 11-17, 21). 
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Eftersom syftet med denna studie var att undersöka hur de anställda på bolaget upplevde att 

de förändringsprocesser hade påverkat de anställdas arbetsmiljö ansåg vi att en kvalitativ 

forskningsmetod lämpade sig bäst till vår studie. Detta beroende på att vi var intresserade av 

att ta del av informanternas upplevelser kring sina arbetsvillkor och där menar vi att en 

kvantitativ forskningsmetod inte skulle ge samma resultat. Med hjälp av en kvalitativ 

forskningsmetod fick våra informanter möjlighet att tala mer fritt kring hur de upplevde och 

beskrev sin arbetsmiljö och vi kunde på så sätt få en mer djupgående förståelse för de 

anställdas erfarenheter. 
  

5.5 Val av forskningsmetod 
I och med valet av kvalitativ forskningsmetod valde vi att genomföra intervjuer för att samla 

in vårt material. Monica Dalen (2007) förklarar att det finns två former av intervjuer – öppna 

intervjuer och intervjuer som är mer strukturerade. Syftet med en öppen intervju är att 

informanten ska ha möjlighet att tala mer fritt kring det som studeras, medan en strukturerad 

intervju är mer sluten inom en viss ram. Semistrukturerade intervjuer är bland de vanligaste 

formerna av intervjumetoder, vilka är uppbyggda på så sätt att personen som genomför 

intervjun utgår från bestämda teman som respondenten sedan får tala fritt kring. Forskaren gör 

sedan tolkningar utifrån det som sagts och presenterar detta som ett resultat (Dalen 2007, s. 

30-31). 
  

Vi bestämde oss för att använda semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville ge våra 

informanter möjlighet att tala relativt fritt kring sina upplevelser för att få en bred och 

nyanserad bild av hur omständigheterna såg ut. Samtidigt upplevde vi att vi behövde 

utarbetade intervjuguider (se bilaga 2-4) med bestämda teman för att kunna få svar på våra 

frågeställningar. Vi såg vidare att denna typ av intervjuform stämde väl ihop med den 

hermeneutiska ansatsen då vi önskade ta del av våra informanters upplevelser av både den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att få ha tagit del av flera olika individers 

beskrivningar, både från chefsnivå till medarbetarnivå, skapade vi oss en större förståelse av 

hur de olika delarna hänger ihop.   
  

5.6 Intervjuguide 
Monika Dalen (2007) menar att en intervjuguide är en mycket viktig del i intervjuprocessen 

då det är genom den forskaren planerar hur själva intervjun ska gå till för att få svar på sina 

problemformuleringar. Intervjuarens roll är att se till att informanten inte försvinner från 
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studiens syfte genom att fungera som en vägvisare. Samtidigt får frågorna inte bli för ledande, 

då det kan vinkla studiens resultat och det är därför bra att ha så öppna frågor som möjligt 

(Dalen 2007, s. 31-32). Risken finns att personen som intervjuar baserat på sin tidigare 

förförståelse förbereder frågor och följdfrågor utifrån vad hen tror att den som blir intervjuad 

kommer svara. Intervjuaren drar då förutfattade slutsatser och styr samtalet, istället för att 

utgå från informantens livsvärld och resultatet ger en falsk bild av verkligheten (Aspers 2013 

s. 140-141). Det är fördelaktigt att börja med lättare frågor för att sedan gå in på mer privata 

frågor när informanten känner sig tryggare i situationen (Dalen 2007, s. 31-32).   

Vi valde att utforma tre olika intervjuguider; en till hållbarhetschef, en till HR-chef samt en 

till de anställda. Genom cheferna fick vi en förståelse för företaget och dess uppbyggnad samt 

deras syn på företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Genom de sju anställda fick vi 

ta del av deras upplevelser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid utformandet 

av intervjuguiden bestämde vi oss för att utgå från tre teman, som vi dels grundade på vår 

frågeställning och dels på Arbetsmiljöverkets sociala och organisatoriska föreskrifter. Dessa 

tre teman var; organisatoriska aspekter, sociala aspekter samt möjlighet till deltagande. Vi 

valde att utgå från dessa föreskrifter på grund av att vi önskade belysa aktualiteten med vad 

vårt uppsatsområde kretsade kring och genom att visa på att Arbetsmiljöverket tagit dessa till 

synes osynliga aspekter på allvar, kändes det för oss intressant. Vidare såg vi att dessa 

föreskrifter gav oss en möjlighet att avgränsa och specificera vilka delar inom dessa 

föreskrifter som vi ville titta närmare på. Gällande organisatoriska aspekter valde vi att rikta 

våra frågor till ledarskap och resurser medan de sociala aspekterna rörde kommunikation, 

samarbete och stöd från chefer. Slutligen så valde vi att använda samma teman till samtliga 

intervjuguider eftersom det då skulle bli enklare för läsaren att ta del av materialet men också 

enklare för oss att analysera vårt resultat. Frågorna vända till cheferna rörde sig om hur de 

arbetar för att uppnå ett gott samarbete och en god kommunikation, medan frågorna till de 

anställda handlade mer om hur de upplevde samarbetet och kommunikationen, både mellan 

chefer och anställda men också anställda emellan. Det avslutande temat, delaktighet, handlade 

om hur cheferna arbetade för att möjliggöra delaktighet hos de anställda. Vi ställde sedan 

frågor kring delaktighet hos de anställda i syfte att få en uppfattning av hur deras perspektiv 

såg ut (se bilaga 2-4).            

  

5.7 Urval 
Vi valde att intervjua individer både på ledningsnivå och medarbetarnivå för att på så vis 

skapa en större bild av hur arbetet med arbetsmiljö såg ut och anpassades i det dagliga arbetet. 
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Vi gjorde därför ett urval bestående av två chefer och sju anställda. Efter att vi beslutat oss för 

vad vi ville undersöka tog vi kontakt med vår gatekeeper “Karin” som vi även intervjuade. 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) beskriver att en gatekeeper är en person med ett 

socialt nätverk inom det valda forskningsfenomenet som då kan fungera som en slags 

”dörröppnare” till fältet. Gatekeepern är en individ som den övriga gruppen måste känna tillit 

till för att de ska tilltro dennes omdöme om vilka man kan lita på (Ahrne & Svensson 2011, s. 

95). Vår gatekeeper gav oss således tillgång till vårt forskningsfält och genom hen fick vi 

möjlighet att boka in intervjuer med både ledning och ytterligare medarbetare.  
  

För att välja ut informanter använde vi oss av två olika sorters urval. Ur ett chefsperspektiv 

använde vi oss av ett så kallat målinriktat urval då vi medvetet valde informanter baserat på 

deras yrkestitlar. Ett målinriktat eller målstyrt urval förklarar Alan Bryman (2011) innebär att 

forskaren väljer ut bland annat individer eller organisationer som hen vill ska delta på ett mer 

strategiskt sätt för forskningsfrågan som forskaren söker svar på. Det görs i syfte att få en 

större förståelse för hur och varför ett socialt fenomen ser ut som det gör ur specifika 

deltagares upplevelser. Urvalet är ett så kallat icke-sannolikhetsurval och kan på så vis inte 

leda till en hög grad av generalisering av en population (Bryman 2011, s. 392).  
  

Eftersom vi ville undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ansåg vi att 

hållbarhetsansvarig och HR-ansvarig var mest lämpade för att få svar på vår fråga. Vi tog 

därför först kontakt med hållbarhetsansvarig och tillika gatekeeper via mail följt av telefon. 

Genom henne kom vi i kontakt med bolagets HR-chef. Vid valet av medarbetare använde vi 

oss av en variant av ett så kallat systematiskt urval. Då vi redan på förhand hade en önskan 

om vilka vi ville intervjua valde vi således direkt från en specifik urvalsram. 

Bryman förklarar att ett systematiskt urval går till på så vis att informanterna systematiskt 

väljs ut utifrån en lista över populationen. Genom att börja på ett slumpmässigt valt ställe i en 

lista eller tabell väljer man sedan därifrån systematiskt informanter, exempelvis var 5:e eller 

20:e utifrån den ordning som individerna presenteras (Bryman 2011, s. 185).  

Vi fick till en början en medarbetarlista med 180 personer skickad till oss från vår gatekeeper. 

Därefter utgick vi från den översta personen på listan för att sedan välja var 10:e person. Vi 

bad sedan vår gatekeeper att ta kontakt med dessa 18 valda personer genom att börja uppifrån 

och ner tills vi fått kontakt med åtta personer var villiga att ställa upp. Anledningen till att vi 

valde att skicka en lista med 18 personer var för att ha en marginal ifall det skulle vara så att 

någon inte ville eller hade möjlighet att ställa upp på en intervju. 
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5.8 Genomförande 
Intervjuerna som var mellan 30–60 minuter ägde rum hos våra informanter på deras kontor. 

Valet av plats grundades i att vi ansåg att det var både mest bekvämt och det smidigaste sättet 

att träffa våra informanter på. Vi önskade också att intervjuerna skulle upplevas som en trygg 

miljö så det blev det smidigaste lösningen för alla parter. Vi ville även att alla våra 

informanter skulle ha olika ansvarsområden inom bolaget, i syfte att få en så bred bild som 

möjligt. Monika Dalen (2007) beskriver att det är fördelaktigt att spela in intervjuerna för att 

ha möjlighet att ordagrant få med vad informanterna sagt (Dalen 2007, s. 33). Vi valde därför, 

efter att vi bett om informanternas tillstånd, att spela in intervjuerna på våra mobiler för att 

därefter direkt efter intervjun transkribera det insamlade materialet. 

Vi upplevde att intervjuprocessen och insamling av material fungerade bra trots plötsliga 

avhopp. Vi insåg dock att vi hade behövt avgränsa vårt ämnesområde ännu mer och 

specificera vad vi menade när vi talade om arbetsmiljö. Det framkom vid några 

intervjutillfällen att informanterna upplevde en viss oklarhet vad vi som forskare menade när 

det kom till ordet arbetsmiljö. Vi insåg också att vi skulle behövt begränsat oss till att enbart 

undersöka ett perspektiv av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt att endast 

fokusera på en vald målgrupp. Dock upplevde vi att både de organisatoriska och sociala 

aspekterna har en stark koppling till varandra, så kändes det spännande att studera detta 

sammanhang. Det framkom efter empiriinsamlingen att organisationen genomgått ett flertal 

förändringsprocesser, något som vi vid uppstarten av denna studie inte var medvetna om. Det 

blev därför en självklarhet att fokusera på dessa förändringsprocesser och koppla dessa till 

arbetsmiljön. Hade vi varit medvetna om att bolaget genomgått dessa förändringar hade vi 

kunnat fokusera mer på just detta. Efter insamlad empiri insåg vi också att vi behövde se över 

våra rubriker och teman som vi använt i våra intervjuguider i syfte att göra resultatet tydligare 

för läsaren. Vi valde att ha samma huvudrubriker tillika teman men vi justerade underrubriker 

i respektive intervjuguide. De teman som vi sedan utformade och använde i analys blev; 

Förändringsprocessernas inverkan på arbetsvillkoren, förändringsprocessernas inverkan på 

den sociala gemenskapen samt möjligheten till inflytande och delaktighet.  
  

5.9 Analysmetod 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) förklarar att i syfte att kunna organisera och 

lokalisera huvuddragen av det som sägs, i det oftast omfattande material som kommer med en 

kvalitativ metod, behöver forskaren hitta en metod för att kunna analysera sitt material. 
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Analysen sker oftast i fem steg vilket innebär att forskaren först läser hela sitt material av de 

intervjuer hen har utfört, för att på sätt få en övergripande känsla för vad som har sagts. 

Därefter formulerar hen de mest framträdande innehåll som informanterna uttrycker, följt av 

att tillhörande teman formuleras. Därefter går forskaren igenom sitt material igen, denna gång 

med ett medvetet fokus på uppsatsens syfte för att på så vis ställa materialet mot detta. 

Slutligen knyts överflödiga teman samman och materialet formuleras därefter som en enhetlig 

text (Kvale & Brinkmann 2009, s. 217, 221-222) 

Författarna förklarar att det finns en analysmetod som kallas för meningskoncentrering. 

Metoden innebär att forskaren sammanväver liknande svar från de informanter hen träffat och 

det mest framträdande av det som sägs formuleras därefter om i få, kortare beskrivningar. På 

så vis får forskaren en mer övergripande bild i vad som sagts. Genom en ständig växelverkan, 

av att se bakåt och framåt, mellan olika delar och helheten skapas en cirkelrörelse vilket 

hjälper forskaren i att i att tolka sin empiri och på så vis skapa en djupare förståelse av mening 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 221-222, 226-227). Denna metod valde vi då vi hade en 

hermeneutisk ansats som utgick från ett fokus på mening. Vidare valde vi att genom den så 

kallade hermeneutiska cirkeln tolka vår empiri. I relation till vårt arbete valde vi att fokusera 

på hur upplevelsen av arbetsmiljön såg ut utifrån de anställdas perspektiv. Genom att vi först 

träffade en HR-chef och en hållbarhetschef på företaget utgjorde det en grund för oss att stå 

på. Dessa chefer utgjorde i sin tur en ”del” i helheten vilket för oss var en bra start att utgå 

ifrån i syfte att få en bild hur chefernas arbete och metoder såg ut med arbetsmiljön. Detta 

kunde vi sedan ställa mot medarbetarnas upplevelse vilket de också kom att utgöra en annan 

del. Ytterligare aspekter som utgjorde våra olika delar var också de teorier vi hade, men också 

den tidigare forskning som vi har tagit del av under processens gång. Slutligen fanns också 

vår förförståelse med som en del. 

5.10 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
För att kunna bedöma hur väl en studie är och vilken kvalitet som en undersökning har finns 

tre viktiga kriterier som en forskare bör ta fasta på inom samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Alan Bryman (2011) förklarar att reliabilitet rör hur väl resultatet från en 

undersökning är och om den skulle genomföras på nytt, skulle det då ges samma resultat. Ett 

annat kriterium är validitet som går ut på att bedöma hur väl de slutsatser som kommer från 

en undersökning hänger ihop eller inte, med andra ord så rör validiteten om forskaren har 

lyckats mäta det hen utger sig för att mäta (Bryman 2011, s. 49-50, 352). Ahrne & Svensson 
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(2009) menar vidare att hur väl ens studie kan generaliseras till andra miljöer än specifikt det 

område som har undersökts visar på hur relevant ens studie kan upplevas vara. Det finns dock 

kritiska åsikter om just möjligheten att kunna generalisera inom kvalitativ forskning, då denna 

metod inte på förhand bygger på statistiska samband vilket skiljer sig från den kvantitativa 

forskningen. Man arbetar således på olika sätt med generalisering inom de olika 

forskningsområdena (Ahrne & Svensson 2009, s. 28-29). 

I relation till vår studie blev vi medvetna om att reliabiliteten och validiteten kunde komma att 

se annorlunda ut om denna studie skulle göras igen. Vi blev medvetna om att det urval vi 

gjorde enbart visade ett specifikt företag vilket inte kan sägas för en större majoritet eller 

bransch då det hade beskrivits annorlunda om vi vänt oss till ett annat företag och en annan 

bransch. Chansen till mer jämlika svar hade varit större om vi hade riktat oss till enbart en 

HR-avdelning och en specifik yrkesgrupp. 

Däremot anser vi att vi åstadkommit en god validitet. Eftersom vi önskade ta reda på hur 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter rörande de organisatoriska och sociala aspekterna upplevdes 

och arbetades med praktiskt fick vi en bra bild på hur detta såg ut i ett modernt vinstdrivande 

företag. Frågan om att generalisera upplevde vi således inte gick att göra utifrån vårt material 

då vi valde att fokusera enbart på en arbetsplats men också en specifik urvalsgrupp. Dock 

upplevde vi att genom att fokusera på nio individer som alla var anställda inom samma bolag 

gick det att visa hur just den arbetsplatsen arbetade med dessa frågor och aspekter vilket 

kunde ge en viss inblick i hur det kunde se ut. 
  

5.11 Etik 
Vid en studie är det viktigt att ta hänsyn till ett antal etiska aspekter. Vetenskapsrådet skriver i 

sin rapport Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning att 

det finns fyra konkreta huvudkrav inom det grundläggande insynskravet samt ett antal råd och 

rekommendationer vid sidan av dessa huvudregler. De fyra krav som presenteras är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet där varje 

krav har sina speciella regler. Informationskravet handlar om att man som forskare måste 

informera personen som blir intervjuad om studiens syfte, genomförande, risker med att delta 

i intervjun, att deltagandet är frivilligt och att det material som samlas in endast kommer att 

användas i forskningssyfte. Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste be om individens 

samtycke till att genomföra intervjun samt att individen som medverkar i intervjun 

självständigt har möjlighet att bestämma på vilka villkor intervjun sker. 
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Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren skyddar informantens integritet och privatliv 

från att obehöriga ska kunna ta del av de uppgifter som samlats in. Det är därmed forskarens 

skyldighet att minimera studiens påverkan på informantens integritet. Avslutningsvis handlar 

nyttjandekravet om att personuppgifter och insamlade för forskningsändamål inte får spridas 

och användas i kommersiella och icke-vetenskapliga sammanhang eller för beslut som har 

direkt påverkan på undersökningsdeltagaren frånsett att deltagaren gett sitt medgivande till 

detta (Vetenskapsrådet, s. 6–14). Samtliga fyra aspekter var något vi tog i beaktning när det 

kom till vår studie. Efter att vi tagit den första kontakten med vår gatekeeper sammanställde 

vi en kort informationstext där vi presenterade oss själva samt syftet med vår uppsats (se 

bilaga 1). Väl under genomförandet av intervjuerna beskrev vi återigen syftet med intervjun 

och att det var helt frivilligt för informanterna att delta. Vi informerade också om att vi skulle 

spela in intervjuerna men att vi efter avslutad forskningsprocess skulle radera filerna. Vidare 

förklarade vi att informanterna skulle vara anonyma och varken deras namn eller företag 

skulle presenteras. Vi gav dem fiktiva namn dels för att göra det lättare för oss under arbetet 

med och dels för att det kändes mer naturligt att ge ett namn än att exempelvis använda en 

siffra. Dock insåg vi under arbetets gång att frågan om anonymitet kom att bli mer i fokus än 

vad vi insett från början. Eftersom det var viktigt att det inte framkom vilka vi var i kontakt 

med har det till viss del begränsat oss vid bearbetning av material. Exempelvis önskade 

bolaget att vi inte skulle använda titlarna på de anställda vilket gjorde att vi fick vara mer 

kreativa när vi beskrev de anställdas arbetsuppgifter. Detta var något vi till viss del upplevde 

som begränsande till skillnad från om vi hade kunnat vara mer transparenta med vilka vi har 

träffat. I förlängningen ansåg vi att det kan ha kunnat påverka upplevelsen av materialet för 

läsaren. Samtidigt förstod vi att det fanns aspekter att ta hänsyn till såsom att det är ett 

vinstdrivande, konkurrenskraftigt bolag vilket kräver att anonymiteten bejakas.  

 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) förklarar vidare att forskaren måste ta hänsyn till 

intervjusituationen. De menar att under en intervjusituation förstärks den position forskaren 

har. Viktigt här att forskaren har kunskap om detta, då det har en avgörande påverkan på 

materialet hen får fram (Svend & Brinkmann 2009, s.90). Den påverkan som vi som forskare 

hade under en intervjusituation var också något som vi blev medvetna om under 

arbetsprocessens gång. Bara det att vi som studenter som utifrån kommande aktörer ville ta 

del den verksamhetens arbete innebar redan där en form av maktposition som kunde påverka 

informanterna, dock upplevde vi inga större problem under processens gång utan samarbetet 

med informanter och gatekeeper fungerade väl. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras vår insamlade empiri utifrån samtliga intervjuer. Kapitlet inleds 

med en bakgrundspresentation av vilka förändringsprocesser bolaget genomgått samt vilka 

informanter vi träffat. De två chefer som vi träffat har valt att kalla Jens och Karin. De 

anställda har vi valt att kalla Alice, Malin, Elisabeth, Majken, William, Jonas och Harald. 

Materialet presenteras utifrån tre teman; förändringsprocessernas inverkan på 

arbetsvillkoren, förändringsprocessernas inverkan på det sociala samspelet samt möjligheten 

till inflytande och delaktighet. Kapitlet avslutas sedan med en kortare sammanfattning. 
  

6.1 Presentation av bolagets förändringsprocesser 
Koncernen har under de senaste fem åren genomgått en rad förändringsprocesser. Bolaget har 

renoverat sina lokaler där de anställda har gått från att sitta i enskilda kontor till att idag arbeta 

i öppna landskap. Bolaget har dessutom bytt ägare vilket resulterat i en ny 

organisationsstruktur där de arbetar med att komma ifrån den klassiska organisationsmodellen 

till att bli mer dynamisk. Genom att göra skiften både i ledningsgruppen och bland anställda 

har bolaget önskat skapa ett mer öppet och flexibelt arbetsklimat. De har exempelvis tagit bort 

stämpelklockan för att ge de anställda en högre grad av flexibilitet och möjlighet till eget 

ansvar. Idag finns en annan öppenhet och dialog både i ledningsgruppen och andra delar av 

bolaget. De nya förändringarna innebär dock nya och större krav på cheferna att sätta upp mål 

och följa upp att medarbetarna så att de utför sitt arbete samtidigt som de arbetar rätt antal 

timmar. Delar av bolaget har även bytt IT-system vilket i sin tur inneburit en del utmaningar i 

det dagliga arbetet. 

 

6.2 Presentation av informanter 
Jens anställdes på bolaget 1997. Sedan år 2000 sitter han med i ledningen som human 

resource director där hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att säkerställa en HR-strategi som 

är tillämpbar. Jens arbete handlar om att se till att de anställda ska ha ett hållbart, långsiktigt 

arbetsliv utifrån både psykosociala och fysiska aspekter. Karin anställdes på bolaget under 

2013. Sedan januari 2016 har Karin två positioner inom bolaget, där hon just nu både är 

hållbarhetschef och affärsområdeschef och sitter även med i ledningsgruppen. Generellt 

handlar hennes arbete om att följa upp och se till att de har mål uppsatta och sedan se till att 

alla arbetar mot att nå dessa. Alice har arbetat på bolaget i fem år. Hennes huvudsakliga 

ansvar är att ta fram och designa produkter. Malin och Elisabeth arbetar med att säkerställa att 
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produkterna är utformade på ett korrekt sätt och har löpande kontakt med designer och 

leverantörer. Malin har varit anställd på bolaget sedan 2007 och Elisabeth har arbetat på 

bolaget i tretton år. Majken har varit anställd på bolaget i ett år. Hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter ligger på budgetarbete och uppföljning av analyser samt att skapa prognoser 

för aktuell försäljning. William har varit anställd inom bolaget i snart tre år. I dagsläget är han 

ansvarig för den digitala marknadsföringen vilket handlar om att på ett effektivt sätt nå ut och 

synas i olika digitala kanaler. Jonas har varit anställd inom bolaget sedan 1982. Han har ett 

antal anställda under sig och arbetar idag bland annat med att samordna arbetsmiljöarbetet 

och har hand om säkerheten på de olika avdelningarna. Harald har arbetat inom koncernen 

sedan 2006 och idag arbetar han primärt med marknadsanalys mot alla koncernens tre företag. 
 

6.3 Förändringsprocessernas inverkan på arbetsvillkoren 
6.3.1 Chefernas perspektiv 
För att främja goda psykosociala arbetsvillkor för de anställda förklarar Jens att bolaget tog ett 

aktivt val under 2015 att arbeta utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk 

och social arbetsmiljö då det fanns en vilja att arbeta mer strukturerat kring dessa faktorer. 

Vi har traditionellt alltid arbetat med skyddsronder som det då heter, eller arbetsmiljöronder och då har 

man ju fokuserat mycket på de fysiska delarna [...]. Nu har vi också lagt in parallellt med den en 

skyddsrond som vi kallar för just organisatorisk och social del där vi har ett antal punkter som vi följer 

upp. - Jens 

Idag arbetar bolaget för att främja ett gott ledarskap genom obligatoriska ledarskapsprogram 

för chefer och gruppledare. För att främja arbetsmiljön träffas även ledning och HR-

funktioner regelbundet för att gå igenom aktuella frågor som rör bolaget. Både Jens och Karin 

anser att det är viktigt att vara transparent i sitt ledarskap och att vara tydlig med att 

kommunicera ut till de anställda för en god arbetsmiljö. Huvudkanalen för intern 

kommunikation sker idag via intranätet som regelbundet uppdateras. Sedan 2013 har bolaget 

även en gång i månaden ett stort personalmöte med alla medarbetare där bland annat VD och 

ekonomiansvariga presenterar aktuell information. Denna form av möten hade tidigare endast 

skett på chefsnivå. I samband med den förändringsresa bolaget genomgått valde dock 

ledningen att hålla detta möte för alla då de menar att kommunikationen varit mycket viktig i 

denna process.  
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Vi tog beslutet att nu när vi är av en så stor transformationsförändring och process så kortsluter vi 

kommunikationsvägarna litegrann så får alla höra samma budskap, vilket jag vet och tror är ganska 

uppskattat. - Jens 

Ytterligare kommunikationsvägar är genom personliga utvecklingssamtal, så kallade PU-

samtal med alla medarbetare i början av året. I slutet av året förs sedan ett uppföljningssamtal 

där chefen följer upp året som gått för att på så sätt kunna följa upp, utvärdera samt utveckla 

den anställde. Det görs även hälsoenkäter rörande både den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön samt har ett specifikt skyddsarbete som de utgår från. Respektive avdelning utför 

en arbetsmiljörond, materialet presenteras i den så kallade skyddskommittén där sedan VD 

och koncernledning fattar beslut om åtgärder. Bolaget har dessutom en uppförandekod som 

alla nyanställda får ta del av när de börjar, vilken omfattar bolagets olika policydokument som 

bland annat rör hur de anställda ska uppföra sig mot varandra, vilka krav chefer ställer på sina 

anställda och vice versa. 

 

Gällande de anställdas hälsa förklarar Jens att om någon av de anställda mår dåligt är det i 

grunden chefen som har ett ansvar att fånga upp dessa signaler. Kommer man inte tillrätta 

med problemet med sin chef har de anställda möjlighet att ta kontakt med 

företagshälsovården. Under denna period för chefen en löpande dialog med berörda 

medarbetare samt med företagshälsovården. Det är således chefen som har det övergripande 

arbetsmiljöansvaret även här. 
  

6.3.2 Anställdas perspektiv 

De förändringar som pågått under snart fem år har påverkat informanterna olika beroende på 

vilken position samt vilka chefer och medarbetare de har haft. Jonas menar att trots att det har 

varit en turbulent tid så upplever han att cheferna har agerat proaktivt och varit medvetna om 

att detta haft en påverkan på de anställda. 

 

Jag tycker ändå att företaget tagit höjd för det, eller i alla fall vad jag har hört och [...] man har nog 

varit ganska så medveten om och varit vaksam på signalerna är min uppfattning. 

- Jonas 

  

Flera av informanterna förklarar att ägarbytet resulterat i en mer öppen organisation vilket har 

varit positivt. Samtidigt är några negativa till de stora nedskärningar som ägarbytet inneburit 



! 29!

då tempot och kraven blivit hårdare. Exempelvis upplever Elisabeth att hon inte har tid att 

vara sjuk då det belastar hennes kollegor. 

 

Det har ju varit varsel flera gånger, blivit tajtare och tajtare och tuffare och tuffare för oss som är kvar. 

Det blir större ansvar för oss som är kvar och det som gjordes på två personer förut kanske ska göras 

på en så att...tidsmässigt så är det mycket tuffare. – Elisabeth 

 

Gällande bytet till öppna landskap har fördelarna varit att det lett till en mer rymlig och social 

miljö med enklare vägar till snabba beslut. Det negativa med det öppna landskapet är att 

placeringen av de anställda inte upplevts som genomtänkt då de som har större behov av 

tystnad sitter tillsammans med de kreativa som har ett större behov av att prata. Malin tror att 

dessa beslut beror på att man inte talat med de anställda och därför inte tagit hänsyn till deras 

behov, utan besluten har fattats på en högre nivå. Hon upplever också att det ständigt sker 

förändringar som inte hinner sätta sig innan de görs om på nytt och tidigare förändringar följs 

inte upp. 
  

Flera av informanterna upplever att det finns en otydlighet från ledningen rörande det interna 

arbetsmiljöarbetet. Detta beskrivs som negativt och cheferna upplevs som frånvarande. Harald 

hade önskat mer information om förändringsprocessen vilket han tror hade gett större trygghet 

hos alla. Malin menar att cheferna borde ta större ansvar för arbetsmiljön då många anställda 

arbetar trots hög arbetsbelastning och stress vilket påverkar deras utförande av arbetet. 

Rörande ledarskapet är flertalet informanter nöjda med sina chefer medan andra menar att 

informationen från dem inte alltid når ut i alla led. Flera har även bytt chefer vilket gjort att 

organisationen har upplevts som rörig. Majken ser en tydlig koppling till hur ledarskapet är 

med och påverkar de anställdas arbetsmiljö och villkor. Hon förklarar att på hennes före detta 

arbetsplats så fanns det inget tydligt ledarskap vilket hon upplever är mycket bättre på sin 

nuvarande arbetsplats. 

 

Här har jag en närvarande chef och det betyder jättemycket för mitt välmående och gruppens 

välmående. - Majken 

 

Överlag upplevs arbetsplatsen som mycket flexibel vilket ses som positivt och det leder till en 

mer öppen arbetsplats. Flera menar att man måste vara flexibel och redo för förändringar och 

att detta ligger i tiden utifrån samhällets utveckling. Flera informanter menar att de kan styra 
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sin tid på arbetet, men samtidigt finns en kultur där man förväntas vara på jobbet då man 

måste anpassa sig efter sina team, kollegor samt leverantörer. Majken och William som båda 

har små barn menar att en flexibel arbetsform där de själva till viss del kan styra över sina 

arbetstider är ett måste för att få livspusslet att gå ihop. 
 

Jag ska göra det jag ska göra, och gör jag det hemma så är det helt okej, bara jag gör det liksom.  

- Majken 

  

Majoriteten av informanterna anser att det finns en tydlig bild över deras arbetsuppgifter och 

förväntningar trots de organisationsförändringar som skett, men vissa hade önskat tydligare 

beskrivning över dessa. Med fokus på information och kommunikation nämner samtliga 

informanter att det personalmöte som sker varje månad men också intranätet är två bra 

informationskällor. Inom varje avdelning förs ett antal veckomöten vilka är bra, men stor del 

av kommunikationen mellan chefer och anställda sker via mail vilket inte var lika uppskattat 

då det inte gav lika stor möjlighet till interaktion som vissa hade önskat. PU-samtalen upplevs 

däremot som positiva där det finns möjlighet att framföra sina åsikter. Samtidigt förklarar 

flera att det alltid är möjligt att ta kontakt med sina chefer och att man inte måste vänta till 

PU-samtalen för att kunna framföra synpunkter och de flesta anser sig ha en nära och god 

relation till sina chefer.   

  

6.4 Förändringsprocessernas inverkan på den sociala gemenskapen 
6.4.1 Chefernas perspektiv 

Rörande de sociala aspekterna upplever både Jens och Karin att det interna samarbetet 

fungerar bra och att det finns en hjälpsam kultur. 

 

Vi har en hjälpsam kultur där alla [...] försöker hjälpa varandra. [...] överallt egentligen är det en 

väldigt trevlig dialog och vi försöker hitta lösningar och jobba ihop. – Karin 

 

Jens påpekar dock att samarbetet mellan funktionerna kan bli bättre för att medarbetare ska ha 

möjlighet att på eget initiativ komma med lösningar, vilket de idag aktivt arbetar med. I syfte 

att arbeta mer förebyggande med de anställdas hälsa har bolaget anställt en hälsoutvecklare 

som på ett strategiskt sätt arbetar med hälsorelaterade frågor. Bolaget har ett tydligt arbete för 

friskvård och hälsa vilket återspeglas i de fysiska och sociala aktiviteter som erbjuds för de 

anställda. Två gånger om året samordnas även en resa där man tillsammans gör teamövningar 
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som ett sätt att träffas utanför arbetsplatsen för att öka gemenskapen och samarbetet mellan 

medarbetarna på bolaget. 
  

6.4.2 Anställdas perspektiv 

Det beskrivs av informanterna att finns en stark företagslojalitet och gemenskap mellan de 

anställda. Flera av dem ser det sociala samspelet som mycket viktig när det kommer till 

trivseln på arbetsplatsen och överlag trivs de bra med sina kollegor. Harald förklarar att han är 

väldigt nöjd med sitt team och att de har en väldigt bra gemenskap, men ser samtidigt att det 

finns förbättringsåtgärder. 

  

Du har ju överlag en ganska stark företagslojalitet och gemenskap. Det är ju inget jättestort företag, 

men det är ändå tillräckligt stort för att du ska ha väldigt mycket olika grupper eller avdelningar. Och 

där har du ju alltid kanske ett visst behov av en bättre företagsövergripande gemenskap. - Harald 

  

Elisabeth förklarar att det sedan de stora nedskärningarna har skapats en gemenskap mellan 

de som är kvar och de tar inte varandra för givet. Även Malin upplever en god gemenskap och 

förklarar vidare att hon även tycker att samarbetet i stort fungerar bra. Det hon dock ser som 

problematiskt rörande samarbetet idag är att medarbetarna inte hinner hjälpa varandra i 

samband med bytet av IT-system samt den pressade situationen. 
 

I och med att systemet inte kommit igång förrän nu så är det ju nästan tre år som folk har gjort andras 

jobb också förutom sitt eget. [...] Så folk är trötta. I det jobbet som jag har, där var vi nio förut men är 

nu fem, men vi ska göra samma mängd. – Malin 

 

Malin och Elisabeth menar också att den pressade situationen som har uppstått har medfört att 

de anställda inte hinner socialisera med andra och ta kortare pauser under dagen. Trots att 

flera av informanterna brukar ha gemensamma fikapauser och luncher så är detta något som 

de önskar hade fungerat bättre. William däremot upplever att det är enkelt att ta pauser och 

prata med kollegorna vilket han ser som positivt för att de ska orka arbeta. Utöver de 

vardagliga luncher och fikapauser som teamen och avdelningarna har tillsammans anordnas 

även en hel del både fysiska och sociala aktiviteter av bolaget. Dessa aktiviteter har mottagits 

väldigt bra av de anställda som menar att de stärker gemenskapen. Jonas och Majken förklarar 

även att de brukar anordna aktiviteter utanför arbetsplatsen specifikt inom sin avdelning som 

ett sätt att stärka gemenskapen. 
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6.5 Möjligheten till inflytande och delaktighet 
6.5.1 Chefernas perspektiv 

Idag ges flera möjligheter att vara delaktig. Genom att vända sig till chefer, HR eller facket 

går det att få komma med framtida önskemål. Jens förklarar att de vartannat år har en 

medarbetarundersökning där det finns en stor nivå av delaktighet och som också inbegriper de 

psykosociala delarna. Både Jens och Karin är överens om att det är mycket viktigt att 

medarbetarna är delaktiga i olika frågor rörande arbetsmiljön eftersom en bra arbetsmiljö är 

viktig för alla då alla berörs och påverkar den. 

 

Så som jag ser det för att skapa engagemang behöver man skapa delaktighet och folk, alla medarbetare 

måste få tillräckligt information och känna sig delaktiga för att också bli engagerade. Det är väldigt 

svårt att vara engagerad om man inte känner att man får information om det som händer. – Karin 

 

De båda menar att trots att det främst är chefen driver förändringsarbetet är dialog viktigt. De 

tror dock att de trots en öppenhet på bolaget kan bli ännu bättre på att skapa delaktighet.   

 

Arbetsmiljön är ju alla. Det är ju inte bara cheferna. Det är chefen som är ansvarig för den, så om det 

finns missförhållanden så är det ju chefen ytterst som måste driva förändring och ta tag i det på något 

sätt, men dialogen är ju jätteviktigt. - Jens   
  

6.5.2 Anställdas perspektiv 

Alla informanter trycker på att det är viktigt att låta medarbetarna får vara med och påverka 

arbetsmiljön. Ingen av dem har dock något specifikt fall där de varit delaktiga eller haft 

inflytande i de beslut som fattats. De menar att påverkan på sin arbetsmiljö handlar istället om 

att vara trevlig och positiv och att de inom teamet har en öppen, regelbunden dialog. Flera 

upplever även att det inte får gå ut över sina egna ordinarie arbetsuppgifter då tiden inte alltid 

finns till. Flera informanter menar även att det måste finnas en struktur för hur det arbetet 

skulle gått till och göras inom resonabla gränser. 

 

Jag förstår ju att man på den nivån där uppe inte kan göra precis som alla tycker. Men det är ju inte fel 

att kunna få möjlighet att kunna ge någon slags feedback […] –William 

 

Majken och Alice förklarar att om de inte hade varit möjligt att vara delaktig hade de nog inte 

varit kvar på bolaget, utan det är en aspekt som de båda ser som positiv och viktig. Alice 
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upplever dock att det är ganska många steg för att kunna påverka vilket beskrivs som 

frustrerande. 

 

6.6 Sammanfattning av resultat 
Organisationen har genomgått flera omfattande fysiska och organisatoriska förändringar som 

resulterat i en ny organisationsstruktur där bolaget arbetar med att komma ifrån den klassiska 

organisationsmodellen och bli mer dynamisk. Genom att göra skiften både i ledningsgruppen 

och bland anställda har de önskat skapa ett öppnare och mer flexibelt arbetsklimat vilket har 

påverkat både positivt men också negativt de anställdas arbetsvillkor. Vad som beskrivs som 

positivt är att det idag finns en annan öppenhet och dialog både i ledningsgruppen och andra 

delar av bolaget. Detta har också lett till en större initiativförmåga hos både chefer och 

anställda, samtidigt som flera upplever dessa förändringar som väldigt turbulenta och 

stressade, vilket är två tydligt negativa effekter. På senare år har ledningen arbetat mer med 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i syfte att få ett gott arbetsklimat och de är 

medvetna om att förändringsprocesserna har påverkat vissa av de anställda negativt. 

De anställda ställer sig positiva till ett mer flexibelt arbetssätt, men ser samtidigt att det har 

varit oroligt under långa perioder. Det har påverkat arbetsmiljön på olika sätt beroende på den 

position de anställda har haft inom bolaget. Kommunikation från ledning om 

arbetsmiljöarbete har inte upplevts som en tydlig prioritet däremot beskrivs det att det finns en 

god social gemenskap både inom teamen och på bolaget i stort. Bolaget håller i flera olika 

aktiviteter för att stärka gemenskapen och samarbetet och flertalet lyfter även tryggheten i att 

kunna vända sig till sin chef om något inte skulle vara bra. Några informanter upplever dock 

att de i samband med att arbetet blivit stressigare inte alltid hinner socialisera sig eller hjälpa 

varandra under arbetsdagen. Ingen av informanterna har direkt försökt att påverka sin 

arbetsmiljö men alla upplever ändå att delaktighet är viktigt för ett fungerande arbetsliv. 
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7. Analys 
I detta näst sista kapitel kommer vi att analysera vårt resultat utifrån vårt teoretiska ramverk 

samt tidigare forskning. Vi har valt att använda samma teman i denna analys som vi använt i 

vårt resultat för att göra läsningen enkel att följa.  

 

7.1 Förändringsprocessernas inverkan på arbetsvillkoren  
Vårt resultat visar att de många förändringsprocesser som har skett på företaget har haft stor 

påverkan på de anställda där startskottet för dessa förändringar kom i och med ägarbytet 

2013. Övergången till en mer flexibel arbetsform samt bytet till öppna landskap har lett till att 

organisationen blivit mer öppen och flexibel vilket haft en positiv påverkan på de anställdas 

arbetsvillkor på så vis att det är enklare att samarbeta och vara social. Dessutom, i samband 

med att den tidigare stämpelklockan togs bort, kan de anställda idag i större grad styra över 

sina egna arbetstider. Denna form av flexibilitet kan beskrivas som det Michael Allvin et al. 

(2006) kallar för “flexibilitet genom förtroende” där de anställda får ta ett allt större ansvar för 

sina arbetsuppgifter och arbetstider. Denna förändring mot ett mer flexibelt arbete har 

inneburit att de anställda fått större eget ansvar för och egenkontroll över sina arbetsuppgifter, 

något som de överlag varit nöjda med. Det informanterna uttrycker är något som skiljer sig 

från Anne Grönlunds (2007) studie som visat att hög grad egenkontroll över sina 

arbetsuppgifter i dagens nya arbetsliv inneburit en ökad stress, till skillnad från tidigare då det 

fungerade som en buffert mot stress. Grönlunds studie visar att en ökad frihet på arbetsplatsen 

idag har förvandlats till en stressfaktor speciellt om kraven på det den anställde ska göra är 

diffusa och för höga. Detta påverkar de anställdas möjlighet till att skapa balans mellan arbete 

och familjeliv, något som inte framgick hos informanterna i vår studie. Informanterna snarare 

förespråkade det flexibla arbetssättet i samband med att vissa informanter exempelvis vissa 

hade småbarn vilket på så sätt gjorde det möjligt att få ihop livspusslet. 
  

Samtidigt har exempelvis bytet av IT-system, kraven på ökad effektivitet samt nedskärningar 

av både medarbetare och chefer haft en negativ påverkan på de anställdas arbetsvillkor då 

dessa förändringar har inneburit ett mer stressat och osäkert arbetsklimat. Vissa av 

informanterna beskriver en lägre grad av krav och stress medan andra beskriver en högre grad 

av stress beroende på vilken roll och vilka arbetsuppgifter den anställde har i bolaget. 

Problemet med en ökad stress hos de anställda är att det kan försämra arbetstagarens 

psykosociala hälsa på olika sätt samt försämra individens organisatoriska engagemang och 
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självkänsla. Vi delar forskarna Soochan Choi, Jeongeun Lee & Haewoong Parks (2015) 

resonemang om att ha ett mer utvecklad och systematiskt stöd för de anställda för att på så vis 

kunna ge och forma goda arbetsplatser för de anställda. Det vi ställer oss kritiska mot är om 

utvecklingen mot ett mer flexibelt arbetssätt blir normen på arbetsplatsen kan det bli 

problematiskt att skapa mer förebyggande insatser mot exempelvis psykosocial ohälsa då 

ökade krav och förväntningar kan bli svåra att bemästra.  
  

De förändringar som skett har även medfört nya former av ledarskap vilket fått positiva 

resultat på de anställdas arbetsvillkor. Ett exempel på detta är att de idag har ett större 

personalmöte en gång i månaden där hela bolaget träffas, vilket man gjort då man ville skapa 

mer delaktighet och öka transparensen. Detta är något Thompson & McHugh (2009) förklarar 

som att ledarnas roll idag förändrats där chefer ska vara symboliska och inspirerande. I 

relation till bolaget och det ovan nämnda stormöte så kan det ses som en tydlig ritual där 

cheferna utstrålar förtroende, är visionära och skapar en tydlig vi-känsla. Det krävs även en 

känsla av mening hos de anställda för att kunna skapa en stark företagskultur med en 

gemensam vision hos alla inom organisationen. Författarna menar att om det brister i 

kommunikationen kan detta leda till alienation, stress och osäkerhet, ett påstående som tydligt 

stämmer in på bolaget. Vissa av informanterna anser att bristen på kommunikation och 

ledarskap är direkt kopplat till välmåendet där ett bristande ledarskap och kommunikation 

upplevs ha negativa effekter på arbetsvillkoren.  

7.2 Förändringsprocessernas inverkan på den sociala gemenskapen 
När det kommer den sociala gemenskapen på arbetsplatsen visar vårt resultat att den är bra 

och flertalet anställda understryker just vikten av att det sociala samspelet fungerar då det 

annars skulle få negativa effekter på arbetet. Samtidigt har förändringsprocesserna haft en 

inverkan på det sociala samspelet inom organisationen där de anställdas möjlighet till 

samarbete och socialisering har påverkats negativt. Idag är det färre anställda men de 

förväntas ändå utföra samma arbete under samma tidsperiod. Nedskärningarna har gjort 

arbetsplatsen mer stressad där de anställda inte hinner hjälpa varandra, något som också fått 

sina konsekvenser på samarbetet mellan de anställda. Förändringsprocesserna har idag gjort 

det lättare att kommunicera i samband med övergången till ett öppet landskap och flera 

beskriver en frihet i att själva ta pauser för att kunna umgås. Nedskärningarna har dock 

resulterat i en ny form av beroendeställning till varandra till skillnad från hur man arbetade 

tidigare. Här förklarar Allvin et al. (2006) att genom det flexibla arbetssättet försvinner det 
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organiserade samarbetet och ersätts av att individerna i mycket större utsträckning själva tar 

kontakt och inleder samarbetsmöjligheter med varandra vilket kan ha en påverkan på de 

sociala banden. Uppstår det konflikter är det upp till varje enskild individ att lösa konflikten 

vilket skiljer sig från en mer hierarkisk struktur där de anställda samarbetar genom på förhand 

bestämda former. Samtidigt förklarar informanterna att det finns en stark tillhörighet inom 

flera avdelningar och team på bolaget. Vikten av ha en eller flera trygga relationer på en 

arbetsplats är något som framkommer som en viktig del i resultatet. Detta kan också bekräftas 

med stöd från Thomas Scheff (1994). Scheff beskriver att skapandet av trygga sociala band är 

en viktig del av individens vardag då dessa band skapar en gemenskap och känsla av mening. 

Vikten av att skapa trygga sociala band, både mellan anställda och chefer ser vi är en 

betydelsefull komponent i att kunna skapa en hållbar arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. 

Tydliga chefer som följer de anställda kan ses vara en väg till att främja sociala band och en 

starkare samhörighet och kan i förlängningen få positiva effekter på arbetsplatsen. Ett 

exempel på detta är att flertalet anställda beskriver ett stöd och en god relation av sin chef 

vilket påverkar de anställdas inställning till sitt arbete positivt vilket också kan ha en positiv 

kraft på bolagets företagskultur.  

 

Paul Thompson & Thomas McHugh (2009) förklarar att företagskultur förmedlar 

engagemang och delaktighet vilket påverkar de anställdas hälsa på olika sätt. Författarna 

menar att som anställd kunna identifiera sig med företaget och företagets mål ger en ökad 

lustkänsla och främjar också till att vilja bidra. Bosse Angelöw (1991) menar även han genom 

att förespråka den delaktiga förändringsstrategin att förändringsprocesser och beslut som 

fattas gemensamt i grupp där alla är delaktiga i längden ökar företagets kvalitet i relation till 

att väcka engagemang, förändringsvilja och en förbättrad organisation. Vi kan utifrån vårt 

resultat urskilja en stark om än subtil företagskultur inom bolaget. Exempelvis syns detta 

genom de olika former av team- och friskvårdsaktiviteter då dessa aktiviteter kan skapa en 

känsla av både tillhörighet och ett sätt att identifiera sig med bolaget. Dessutom kan den 

hjälpsamma kulturen samt de olika teamaktiviteter som erbjuds ha en positiv inverkan på de 

anställdas sociala band vilket i sin tur kan skapa struktur och en känsla av mening och därmed 

förbättrade livsvillkor för de anställda.  

Ytterligare ett exempel på hur företagskultur skapas och bibehålls är de facto att bolaget har 

en uppförandekod. Koden omfattar företagets olika policydokument som bland annat rör hur 

de anställda och chefer förväntas uppföra sig mot varandra samt vilka rättigheter och 

skyldigheter både chefer och anställda har. Denna kod introduceras för alla nyanställda chefer 



! 37!

och medarbetare under inledningen av deras anställningsperiod. Detta kan ses som ett konkret 

hjälpmedel i att forma de anställda, vilket kan verka både positivt men också negativt för de 

anställda. Det kan vara positivt i den bemärkelse att det inger ett visst stöd för den 

nyanställde, där hen kan få konkreta verktyg att förhålla sig till i en annars oklar situation. Det 

kan även stödja de anställda och även innebära en snabbare väg in till gemenskap. Samtidigt 

kan det också vara något negativt då det kan begränsa den individuella utvecklingen och 

möjligheten att själv upptäcka vilka normer och vanor som finns. Det kan bidra till ett alltför 

entydigt tankesätt i den mån att det kan hämma individen att på ett mer kreativt sätt söka sig 

till sina framtida kollegor. Med stöd av Thompson & McHugh (2009) kan det tolkas som att 

denna uppförandekod agerar som ett omedvetet kontrollsystem som på olika sätt påverkar den 

anställde. Här kan företagskulturen ses som något positiv från början men som i längden kan 

bli en kontrollfunktion som inte ger möjlighet att skapa nya sociala band mellan anställda på 

grund av den homogena bild som företagskulturen kan ge. 

 

Genom Scheffs perspektiv går det även att se en tydlig koppling till att upprätthålla de sociala 

band och strukturer som finns mellan de anställda. Denna uppförandekod kan innebära en 

ökad medvetenhet om vad som är “rätt” och “fel” och kravet på att göra rätt i relation till vad 

uppförandekoden säger kan utmana individens sociala band och känslor av skam och stolthet, 

då individen inte vill visa sig svag för den andre, utan önskar skapa harmoni mellan banden. 

Genom att anpassa sig till både kollegor och den företagskultur som råder hanterar de 

anställda de yttre hot som de sociala banden kan bli påverkade av. Dessa känslor blir i och 

med denna kod en tydlig fingervisning för hur de anställda förväntas förhålla sig till varandra. 

7.3 Möjligheten till inflytande och delaktighet 
Rörande möjligheten till inflytande och delaktighet upplever de anställda att de inte har blivit 

tillräckligt informerade om förändringsprocesserna vilket beskrivs som frustrerande. De 

förändringar som skett på bolaget har alltså genomförts och beslutats på ledningsnivå, något 

som innebär att de anställda inte haft inflytande eller varit speciellt delaktiga i 

förändringsprocessen. Det framkommer också att det inte skett någon större uppföljning av de 

förändringar som skett vilket också har beskrivits som frustrerande. 

 

Förändringsprocesserna som skett på ledningsnivå tolkar vi med stöd av Bosse Angelöw 

(1991) som menar att de förändringar som skett kan förklaras som toppstyrda 

förändringsstrategier. Detta kan ses på grund av att en liten andel individer, i detta fall 
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ledningen, har fattat beslut om förändringar men också genomfört dessa utan ett större 

deltagande från de anställda. Angelöw förklarar att en effekt av den toppstyrda 

förändringsstrategin bland annat är missnöje och förändringsstress. Det är något som även 

framkommer i vårt resultat då de anställda under denna period har varit stressande vilket även 

lett till ett större missnöje och i längden försämrade arbetsvillkor. Dessa symptom förklarar 

Angelöw uppstår som en effekt av att medarbetare inte varit delaktiga och informerade under 

processens gång. Angelöw förklarar även att det finns en problematik i att toppstyrda 

förändringsstrategier sällan följs upp, och åtgärder sätts då ofta in för sent när problemen 

redan uppstått. Samtidigt visar vårt resultat att det satts högre krav på de anställda att bli mer 

effektiva och ta större ansvar för sina arbetsuppgifter trots stora nedskärningar vilket också 

bidragit till en mer stressad arbetsplats. Detta är något som även forskarna Jeremy B. 

Bernerth, H. Jack Walker och Stanley G. Harris (2011) visar genom sin studie som visar att 

alltför många och omfattande förändringsprocesser har en direkt koppling till 

utmattningssymptom samt brist på engagemang. Med utgångspunkt i Angelöws teori menar vi 

att det istället hade varit fördelaktigt att bruka den delaktiga förändringsstrategin, vilket 

innebär en större delaktighet i både planering-, genomförande- och uppföljningsfasen där de 

anställda har en möjlighet att delta och föra dialoger med chefer i syfte att komma fram till 

lösningar tillsammans. Trots att resultatet visar att det finns en vilja att vara delaktig i 

arbetsmiljöarbetet så är det ändå ingen av informanterna som hade något konkret exempel på 

att de varit delaktiga i beslut som fattats. Det fanns inte heller inte ett intresse av att ta en 

större del i de beslut som fattas, utan det förväntades skötas på högre nivå. Detta menar vi kan 

vara en konsekvens av de nedskärningar och krav på effektivitet där de anställda har för 

mycket annat att fokusera på vilket lett till att det inte ges tid till att vara delaktig i frågor som 

rör arbetsplatsen och har därmed inte varit aktuellt. Vi anser att detta är problematiskt då både 

teorier och tidigare forskning visat på vikten av delaktighet. Ett exempel på detta är forskarna 

Herman Knudsen, Ole Busck & Jens Lind (2011) som menar att höga nivåer av delaktighet 

har en direkt koppling till höga nivåer av psykosocialt välbefinnande och positiv inverkan på 

de anställdas arbetsvillkor. 
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8. Sammanfattning och avslutande reflektioner 
I detta avslutande kapitel presenterar vi först en kortare sammanfattning av vårt resultat och 

analys där vi också besvarar våra frågeställningar; Hur upplever anställda på ett 

detaljhandelsföretag att bolagets förändringsprocesser har påverkat anställdas arbetsvillkor? 

Hur upplever de anställda att gemenskapen har påverkats av bolagets förändringsprocesser? 

Samt vilken möjlighet till inflytande och delaktighet upplever de anställda att de har haft 

rörande bolagets förändringsprocesser? Avslutningsvis för vi en sammanfattande reflektion 

över resultatet och vår upplevelse av arbetsprocessen som helhet.   
 
8.1 Sammanfattning 
Hur de anställda har upplevt de omfattande förändringar som bolaget har genomgått under de 

närmaste fem åren har haft olika påverkan på de anställdas arbetsvillkor. När det gäller 

övergången mot ett mer flexibelt arbetssätt så beskrivs det å ena sidan som positivt då bolaget 

blivit mer dynamiskt och de anställda har fått större möjlighet till självbestämmande. Å andra 

sidan har detta arbetssätt inneburit ett allt stressigare och mer turbulent arbetsklimat vilket 

påverkat de anställdas arbetsvillkor negativt. I och med de omfattande nedskärningar som 

skett samt byten av både chefer och anställda har gemenskapen även förändrats på bolaget. 

Den omfattande renovering där man gått från separata kontor till att nu sitta i öppna landskap 

där man arbetar mer i team har inneburit att det har blivit lättare till snabbare beslut vilket 

också inneburit att kommunikationen blivit mer effektiv. Ledningen upplevs däremot inte ha 

tagit hänsyn till alla anställdas enskilda behov, då vissa informanter har ett behov av att kunna 

arbeta mer enskilt under perioder har denna ombyggnation till viss del begränsat den 

möjligheten, vilket upplevs ha en negativ effekt på arbetet och dess villkor. De nedskärningar 

som skett har vidare inneburit att man blivit mer beroende av varandra vilket lett till en 

starkare gemenskap, men samtidigt har det lett till att de anställda inte har haft samma 

möjlighet att hjälpa varandra, något som resulterat i ett stressigare arbetsklimat. Samtidigt 

förklaras det att det finns en stark känsla av tillhörighet och trivsel, både till bolaget i stort 

men också till sina respektive avdelningar och kollegor. Detta beror både på den hjälpsamma 

företagskultur som finns och de många team- och friskvårdsaktiviteter som länge varit en del 

av bolaget.  
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Flertalet anställda beskriver att relationen till sina närmaste chefer har varit bra, men det har 

skett ett flertal byten av chefer vilket har påverkat känslan av turbulens. Avslutningsvis anser 

både cheferna och de anställda att möjligheten till inflytande och delaktighet är något mycket 

viktigt och den nya ledningen försöker idag arbeta aktivt för ett mer öppet bolag. På grund av 

det stressade arbetsklimatet har de anställdas möjlighet och motivation till delaktighet och 

inflytande dock inte fungerat i praktiken, och de anställda upplever sig inte kunna ta den tiden 

som krävs. 

 

8.2 Avslutande reflektioner 
Vad som för oss har varit intressant under denna process är att ha fått möjligheten att ta del av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2015) och testa hur dessa ser ut och fungerar i verkligheten. 

Vi har genom föreskrifterna blivit medvetna om vikten av att se till både organisatoriska och 

sociala aspekter i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv, och kanske än viktigare när arbetet 

tenderar att bli mer gränslöst. Övergången mot en mer flexibel arbetsplats är en del i den 

förändring som enligt Michael Allvin et al. (2006) är typiskt för det moderna mer 

demokratiska arbetslivet. Vi ställer oss dock kritiska till den mängd förändringar som skett då 

det har varit en påfrestande tid för de inblandade på bolaget. Ett mer flexibelt arbetssätt kan 

innebära nya krav för både chefer och ställda. Genom att dessutom eftersträva en högre grad 

av öppenhet och transparens innebär det nya krav och förväntningar på den anställde att vara 

mer öppen, social och samarbetskunnig. Ett tydligt exempel som vi ser av detta är den 

ombyggnation som bolaget genomfört där de gått från enskilda kontor till att sitta i öppna 

landskap. Vi tror att det kan ha påverkat de anställda både positivt och negativt. Positivt är att 

det har blivit enklare att ta beslut och ställa frågor, men samtidigt kan det ha skapat en känsla 

av ständig exponering för andra. Det kan i sin tur vara negativt för den anställdes arbetsvillkor 

i samband med en ökad känsla av stress om det finns mindre tid till återhämtning. Risken som 

vi ser med detta arbetssätt är att det kan resultera i att endast de individer som klarar av ett 

mer flexibelt och socialt arbetsklimat får sina arbetsvillkor tillgodosedda. Det ser vi i längden 

kan innebära en konflikt om kravet på att anpassa sig till detta inte upplevs naturligt. Frågan 

vi ställer oss är vad dessa nya krav på att anpassa sig till det moderna arbetslivet innebär om 

det bara tar hänsyn till en viss typ av individer? 

Här ser vi hur viktigt tydligt ledarskap och kommunikation är för att kunna skapa en hållbar 

arbetsplats vilket i längden kan påverka den sociala samhörigheten positivt mellan de 

anställda. Det i sin tur kan leda till ett ökat engagemang och delaktighet hos de anställda. 

Däremot, beroende på bolagets storlek ser vi att ju större ett bolag blir desto större risk för 
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anonymitet och avgränsning mellan anställda kan uppstå. Vi vill ändå trycka på att ett tydligt 

ledarskap och möjligheten att få stöd finns för att kunna utveckla och stärka företaget på lång 

sikt. Denna aspekt är även något som stämmer väl överens med de organisatoriska 

föreskrifterna där vikten av att ha en tydlig kommunikation och ett tydligt ledarskap i syfte att 

skapa ett fungerande arbetsliv är avgörande. Det ser vi i förlängningen leder till att en starkare 

företagskultur kan utvecklas och bibehållas. Vi anser att det är viktigt att låta både anställda 

och chefer få ta sig tiden och sätta sig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vågar företag och 

organisationer ta sig den tiden kan det på sikt leda till en hållbar arbetsplats. Samtidigt som vi 

är medvetna om att dessa beslut måste fattas på ledningsnivå anser vi att det skulle gynna 

företaget i längden om kunskapen om föreskrifterna och sättet man arbetar utifrån dessa 

sprids till hela företaget. 

 

Vi har under denna process ställt oss frågande till om det resultat vi fått fram skulle bli 

liknande om vi hade valt en annan bransch eller andra informanter. Vi ställer oss till viss del 

kritiska till det faktum att vi valde att utgå från en gatekeeper och inte själva tog kontakt med 

de vi önskade intervjua. Dessutom att vi träffade informanterna på deras arbetsplats och att de 

till viss del var kända av vår gatekeeper kan ha inneburit en viss påverkan på de svar vi fått. 

Däremot ser vi att våra svar och den kunskap vi fått genom denna process har visat på vad en 

mängd förändringar kan ha för inverkan på den enskilda individens arbetsvillkor och känsla 

av delaktighet till en organisation. Skulle denna studie göras på nytt ser vi att fokus på 

maktstrukturer skulle kunna vara en intressant utgångspunkt. Sociologen Michel Foucaults 

maktteori hade då kunnat vara en tänkbar teori att använda i syfte att på ett djupare plan 

belysa hur exempelvis chefernas roll påverkar de anställdas livsvillkor. 

 

Avslutningsvis ser vi att vikten av hållbara arbetsplatser och dess roll i samhället blir alltmer 

aktuell då vi förväntas vara allt längre på arbetet och arbetet blir en större del av våra liv. Det 

blir också viktigt att ta hänsyn till hur vi som individer mår på arbetsplatsen. Gör vi det anser 

vi att det kan bidra till förbättrade arbetsvillkor för individen och därmed en socialt hållbar 

framtid. 
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10. Bilagor 
 Bilaga 1. 
Informationsmail 

 

Hej! 

Vi heter Dyveke Helly-Hansen och Anna Virding och kommer från Högskolan i Halmstad.  

Vi läser sista terminen på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet, och skriver 

nu under våren vår kandidatuppsats i sociologi (här kan ni läsa mer om vår utbildning 

http://www.hh.se/villstudera/samhallsochbeteendevetenskap/programgrund/samhallsforandrin

gochsocialhallbarhet180hp.65439981.html ). 
  

Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur ni på X upplever er organisatoriska och 

psykosociala arbetsmiljö och huruvida ni som anställda upplever att ni har möjlighet till att 

vara delaktiga i och kunna påverka er arbetsmiljö.    
  

För att kunna genomföra detta arbete skulle vi behöva er hjälp genom en intervju som 

kommer att vara anonym. Vi skulle önska att ni avsätter ca en timme för intervju och 

möjlighet till övriga frågor. 
  

 

Vi ser fram emot vidare kontakt! 

Anna Virding                                        Dyveke Helly-Hansen 

0707-xxxxxx                                          0762-xxxxxx 

annavi14@student.hh.se                       dyvhel14@student.hh.se 
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Bilaga 2. 
Intervjuguide hållbarhetschef/affärsutvecklare 

Hej! Vi heter Anna Virding och Dyveke Helly-Hansen och vi läser vår sista termin på 

programmet Samhällsförändring och social hållbarhet vid högskolan i Halmstad. Vi skriver 

nu vår c-uppsats i sociologi. Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur ni på X 

upplever er organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Så tanken med denna intervju är att vi vill 

skapa oss en bild av er organisation och hur ni arbetar/arbetat för att främja en hållbar 

arbetsmiljö. Du är en av de tio personer som vi har fått i möjlighet att träffa för en intervju. 

Jag kommer att spela in vår intervju vilket jag hoppas är okej med dig? (JA/NEJ) 

  

Det material vi får in kommer enbart att användas som grund för vår uppsats och kommer att 

raderas så fort allt material är insamlat. Företaget och ditt namn kommer att presenteras 

anonymt. 
  

Har du några frågor innan vi börjar? (JA/NEJ) Då börjar vi! 

-------------------------------- 

1. Bakgrundsfrågor 

1) Hur länge har du arbetat här? 

2) Beskriv kortfattat er företagsorganisation (memo till oss: hur arbetet är organiserat, finns 

det en modell, är styrning och byråkrati viktig eller sker arbetet mer utifrån anställdas 

arbetsmetoder.) 

3a) Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter 

3b) I relation till det interna hållbarhetsarbetet, hur arbetar du då? 

4) Vad är social hållbarhet för dig? 

5)Vad har förändrats i organisationen under de senaste 5 åren? 

6)Hur har dessa förändringar påverkat arbetsmiljön? 

7)Hur uppfattar du de anställdas arbetsvillkor? (Är det ett stressigt arbete? Är det ett kreativt 

arbete?) 

9)Kan anställda styra över innehållet i sitt arbete? 

  

2. Organisatoriska aspekter – i relation till psykosociala aspekter 

Hur upplevs och beskrivs arbetsplatsens organisationsstruktur med fokus på ledning/styrning 

och resurser? 

Ledning/styrning 
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8) Hur ser ansvarsfördelningen inom ledningen ut när det kommer till ert arbetsmiljöarbete? 

9) Hur arbetar ni tillsammans inom ledningen med arbetsmiljörelaterade frågor? (Ge exempel 

på frågor ni arbetat med och vilket resultat ni uppnått med arbetet) 

10) Hur arbetar du för att uppnå ett bra ledarskap? (följdfråga: går du exempelvis på 

ledarskapskurser, utvecklingssamtal etc.) 

11) Finns det några generella riktlinjer/policys inom er arbetsmiljö som ni arbetar utifrån? 

beskriv gärna kort vad och vilka.   

12) (OM JA) Hur upplever du att dessa fungerar i praktiken? (OM NEJ) varför inte? 

13) (OM JA) Upplever du att du har möjlighet att utveckla dessa policys om de inte fungerar? 

14) Upplever du att du har tillräckligt med medel för att kunna främja en god arbetsmiljö 

utifrån din position? (om inte, varför?) 

15)Har ni något uppföljningsarbete i relation till arbetsmiljö, dels inom ledning men också 

rörande de anställda (i form av ex. utvecklingssamtal)? 

  

3. Sociala aspekter 

Hur upplevs och beskrivs arbetsplatsens sociala aspekter med fokus på kommunikation, 

samarbete och stöd från chefer? 

16) Hur upplever du att samarbetet fungerar på din arbetsplats? 

17) Arbetar ni på något speciellt sätt för att främja ett fungerande samarbete på din arbetsplats 

(chefer-chefer, anställda-anställda, chefer-anställda)? 

18) Hur arbetar du för att främja en god kommunikation på arbetsplatsen?   

19) Hur prioriterat upplever du att det är att arbeta för att främja ett fungerande samarbete och 

en god kommunikation? 

20) I relation till samarbete och kommunikation, har ni några specifika mål eller riktlinjer som 

ni arbetar utifrån? om inte, skulle du önska det? 

21) Hur arbetar ni för att nå ut med kommunikation till era anställda? 

22) Har ni några speciella aktiviteter för att främja relationen mellan de anställda? (ex tema-

dagar, AW) 

23)Vilken möjlighet har anställda att socialisera under arbetsdagen? 

 

4. Möjlighet till delaktighet 

Hur upplevs och beskrivs delaktigheten och möjligheten till att kunna påverka utvecklingen av 

arbetsmiljön hos de anställda? 

24)Vilka förutsättningar ger ni era anställda i syfte att påverka sin arbetsmiljö? 
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(ger förutsättningar: hur fungerar det. ger ej förutsättningar: varför inte?) 

25) Hur viktigt tycker du att det är att de anställda känner delaktighet i de beslut som fattas 

rörande arbetsmiljön?     
  

Avslutande fråga: 

Har du något som du skulle vilja utveckla och arbeta mer med inom organisationen som kan 

vara kopplat till det övergripande arbetsmiljön? 

  

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3. 
Intervjuguide HR-chef 

Hej! Vi heter Anna Virding och Dyveke Helly-Hansen och vi läser vår sista termin på 

programmet Samhällsförändring och social hållbarhet vid högskolan i Halmstad. Vi skriver 

nu vår c-uppsats i sociologi. Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur ni på X 

upplever er organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Så tanken med denna intervju är att vi vill 

skapa oss en bild av er organisation och hur ni arbetar/arbetat för att främja en hållbar 

arbetsmiljö. Du är en av de tio personer som vi har fått i möjlighet att träffa för en intervju.   

Jag kommer att spela in vår intervju vilket jag hoppas är okej med dig? (JA/NEJ) 

  

Det material vi får in kommer enbart att användas som grund för vår uppsats och kommer att 

raderas så fort allt material är insamlat. Företaget och ditt namn kommer att presenteras 

anonymt. 
  

Har du några frågor innan vi börjar? (JA/NEJ) Då börjar vi! 

------------------------------------------ 

1. Bakgrundsfrågor 

1) Hur länge har du arbetat här? 

2) Beskriv kortfattat er företagsorganisation 

3a) Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter 

3b) I relation till det interna hållbarhetsarbetet, hur arbetar du då? 

4) Vad är social hållbarhet för dig? 

5) Vad har förändrats i organisationen under de senaste 5 åren? 

6) Hur har dessa förändringar påverkat arbetsmiljön? 

7) Hur uppfattar du de anställdas arbetsvillkor? (Är det ett stressigt arbete? Är det ett kreativt 

arbete?) 

  

2. Organisatoriska aspekter -  i relation till psykosociala aspekter 

Hur upplevs och beskrivs arbetsplatsens organisationsstruktur med fokus på ledning/styrning 

och resurser? 

Ledning/styrning 

9) Hur ser ansvarsfördelningen inom ledningen ut när det kommer till ert arbetsmiljöarbete? 

11) Hur arbetar du för att uppnå ett bra ledarskap? (följdfråga: går du exempelvis på 

ledarskapskurser, utvecklingssamtal etc.) 
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12) Finns det några specifika riktlinjer/policys inom er arbetsmiljö som du arbetar utifrån? 

beskriv gärna kort vad och vilka.   

13) (OM JA) Hur upplever du att dessa fungerar i praktiken? (om nej) varför inte? 

14) (OM JA) Upplever du att du har möjlighet att utveckla dessa policys om de inte fungerar? 

15) Upplever du att du har tillräckligt med medel för att kunna främja en god arbetsmiljö 

utifrån din position? (om inte, varför?) 

16) Har ni något uppföljningsarbete i relation till arbetsmiljö, dels inom ledning men också 

rörande de anställda (i form av ex. utvecklingssamtal)? 

  

3. Sociala aspekter 

Hur upplevs och beskrivs arbetsplatsens sociala aspekter med fokus på kommunikation, 

samarbete och stöd från chefer? 

17) Hur upplever du att samarbetet fungerar på din arbetsplats? 

18) Arbetar ni på något speciellt sätt för att främja ett fungerande samarbete på din arbetsplats 

(chefer-chefer, anställda-anställda, chefer-anställda)? 

19) Hur arbetar du för att främja en god kommunikation på arbetsplatsen?   

22) Hur arbetar ni för att nå ut med kommunikation till era anställda? vilka kanaler finns? 

20) Hur prioriterat upplever du att det är att arbeta för att främja ett fungerande samarbete och 

en god kommunikation? 

21) I relation till samarbete och kommunikation, har ni några specifika mål eller riktlinjer som 

ni arbetar utifrån? om inte, skulle du önska det? 

23) Har ni några speciella aktiviteter för att främja relationen mellan de anställda? (ex tema-

dagar, AW) 

24) Hur arbetar ni för att informera om vem de anställda kan vända sig till för att få hjälp och 

stöd för att utföra sina arbetsuppgifter?  

25) Hur arbetar ni internt inom organisationen för att informera medarbetare om 

arbetsuppgifter och resultat etc? 

26) Hur arbetar ni för att fungera som ett stöd för de anställda?   

4. Möjlighet till delaktighet 

Hur upplevs och beskrivs delaktigheten och möjligheten till att kunna påverka utvecklingen av 

arbetsmiljön hos de anställda? 

27) Vilka förutsättningar ger ni era anställda i syfte att påverka sin arbetsmiljö? 

(ger förutsättningar: hur fungerar det? ger ej förutsättningar: varför inte?) 
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28) Hur viktigt tycker du att det är att de anställda känner delaktighet i de beslut som fattas 

rörande arbetsmiljön? 

  

Avslutande fråga: 

Har du något som du skulle vilja utveckla och arbeta mer med inom organisationen som kan 

vara kopplat till ditt arbete som HR-chef? 

  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 4. 
Intervjuguide anställda 

Hej! Vi heter Anna Virding och Dyveke Helly-Hansen och vi läser vår sista termin på 

programmet Samhällsförändring och social hållbarhet vid högskolan i Halmstad. Vi skriver 

nu vår c-uppsats i sociologi. Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur ni på X 

upplever er organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Så tanken med denna intervju är att vi vill 

skapa oss en bild av er organisation och hur ni arbetar/arbetat för att främja en hållbar 

arbetsmiljö. Du är en av de tio personer som vi har fått i möjlighet att träffa för en intervju. 

Jag kommer att spela in vår intervju vilket jag hoppas är okej med dig? (JA/NEJ) 

  

Det material vi får in kommer enbart att användas som grund för vår uppsats och kommer att 

raderas så fort allt material är insamlat. Företaget och ditt namn kommer att presenteras 

anonymt. 
  

Har du några frågor innan vi börjar? (JA/NEJ) Då börjar vi! 

----------------------------------------- 

1.Bakgrundsfrågor 

1) Hur länge har du arbetat här? 

2) Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter 

4) Vad upplever du har förändrats i organisationen under de senaste 5 åren? 

5) Hur har dessa förändringar påverkat dig som person i sin arbetsroll men också 

organisationen (arbetsmiljön)? 

  

2. Organisatoriska aspekter i relation till psykosociala aspekter 

Hur upplevs och beskrivs arbetsplatsens organisationsstruktur med fokus på ledning/styrning 

och resurser? 

Ledning/styrning 

6) Hur uppfattar du dina arbetsvillkor? (Är det ett stressigt arbete? Är det ett kreativt arbete? 

7) Hur upplever du att ledningen arbetar med frågor som rör den interna arbetsmiljön? (Ge 

exempel på frågor ni arbetat med och vilket resultat det uppnått) 

8) Hur upplever du att detta arbetet fungerar? 

9) På vilket sätt får du information om det arbetet? 

10) Upplever du att det finns ett tydligt ledarskap inom organisationen? 
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11) Finns det några generella riktlinjer/policys inom er organisation som du vet att ni arbetar 

utifrån (rörande arbetsmiljön)? beskriv gärna kort vad och vilka.   

12) (OM JA) Hur upplever du att dessa fungerar i praktiken? 

(OM NEJ) är det något du önskar fanns på arbetsplatsen? 

13) (OM JA) Upplever du att du har möjlighet att utveckla dessa policys om de inte fungerar? 

14) Upplever du att det finns något uppföljningsarbete av ditt arbete och mående (i form av 

ex. utvecklingssamtal)? 

15) Upplever du att din arbetsplats är flexibel? positivt/ negativt? (arbetstid, arbetsuppgift, 

arbetsform) 

16) Upplever du att du har en tydlig bild över dina arbetsuppgifter? 

17) Upplever du att det är tydligt vad som förväntas av dig? (både de arbetsuppgifter du 

förväntas utföra och vilka resultat du förväntas nå?) 

18) Kan du som anställd styra över innehållet i ditt arbete? 

  

3. Sociala aspekter 

Hur upplevs och beskrivs arbetsplatsens sociala aspekter med fokus på kommunikation, 

samarbete och stöd från chefer? 

20) Tycker du att social gemenskap är viktigt för trivseln på arbetet? 

21) Upplever du att den gemenskapen är tillräckligt bra? 

22) Hur upplever du att samarbetet fungerar på din arbetsplats? 

23) Arbetar ni på något speciellt sätt för att främja ett fungerande samarbete på din arbetsplats 

(chefer-chefer, anställda-anställda, chefer-anställda)? Ge exempel. 

24) Hur upplever du att kommunikationen fungerar på arbetsplatsen? (chefer-chefer, 

anställda-anställda, chefer-anställda) ge exempel 

25) Hur prioriterat upplever du att det är att arbeta för att främja ett fungerande samarbete och 

en god kommunikation? 

26) Hur upplever du att information når ut till er anställda? 

27) Har ni några speciella aktiviteter för att främja relationen mellan de anställda? (ex tema-

dagar, AW) 

28)Vilken möjlighet har ni som anställda att socialisera under arbetsdagen? 

29) Hur upplever du relationen till dina chefer? (finns det exempelvis ett tydligt ledarskap och 

skapar detta trygghet eller osäkerhet?) 

30) Känner du dig bekväm med att ta kontakt med dina chefer om du skulle känna att du har 

personliga eller arbetsrelaterade bekymmer? 



!

 4. Möjlighet till delaktighet 

Hur upplevs och beskrivs delaktigheten och möjligheten till att kunna påverka utvecklingen av 

arbetsmiljön hos de anställda? 

32) Upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetsmiljö? 

(OM JA) på vilket sätt? (OM NEJ) varför inte? 

33) Har du någon gång försökt göra någonting för att förbättra er organisations arbetsmiljö? 

(OM JA) Vad? Hur gick det? (OM NEJ) Är det något du skulle vilja? Varför/Varför inte? 

34) Hur viktigt tycker du som anställd det är att känna sig delaktig i de beslut som fattas 

rörande arbetsmiljön? 

34) Ser du att det skulle vara positivt/negativt att ni som anställda är delaktiga i vilka beslut 

som fattas/i att fatta beslut rörande arbetsmiljön? 

  

Avslutande fråga: 

Har du något som du skulle vilja att organisationen arbetade mer med som kan vara kopplat 

till det övergripande arbetet rörande arbetsmiljö? 

  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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Dyveke Helly-Hansen

Anna Virding


