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Abstrakt 

Vår C-uppsats handlar om hur de anställda på Transports avdelning Y upplever sin arbetsplats 

och hur dem anser att deras arbetsmiljö är och vad dem gör för att få en god arbetsmiljö. 

Uppsatsen har en inriktning på arbetsgruppens trygghet och trivsel samt vad det är 

arbetsgruppen gör för att få en bra arbetsmiljö, hur dem upplever sin arbetsmiljö och vilka 

inställningar och upplevelser av arbetsmiljön har dem på sin arbetsplats? Syftet med 

uppsatsen är att försöka förstå en arbetsplats arbetsmiljö som i detta fall en specifik avdelning 

på transportmedarbetar förbundet. Vi syftar till att undersöka hur just denna arbetsplats och 

arbetsgrupp ska kunna utvecklas för att kunna få en ännu bättre psykosocial arbetsmiljö. Men 

även för att försöka förstå vad det är som kan göra att de anställd har en bra arbetsmiljö. För 

att studien skulle få en mer djupgående inriktning i vårt problem valde vi att göra en fallstudie 

för att kunna analysera gruppens värderingar angående arbetsmiljö. För att samla in det 

empiriska materialet valde vi att använda oss utav kvalitativ metod samt att göra 

observationer på arbetsplatsen/arbetsmiljön samt att även göra intervjuer med de anställda. 

För att kunna analysera vårt empiriska material har vi valt att använda oss utav teorierna; 

Goffmans intrycksstyrning, Maslows behovstrappa och i Karaseks krav- kontroll och stöd 

modell. Resultatet vi kom fram till visar på att en arbetsgrupps sociala samspel mellan 

varandra har en mycket stor betydelse på hur de anställda på Transport upplevde deras 

arbetsmiljö. Samspelet mellan varandra på avdelningen har mycket med företagets egna 

värderingar och visioner att göra. Detta kan därmed göra det mycket svårt för dem att släppa 

garden till att ge och ta feedback och inse att dem själva inte behöver spegla en felfri 

organisation.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Trivsel, Trygghet, Gemenskap och Värderingar, Samspel. 



 

 

 

Abstract 

Our essay is about how the staffs at Transports section Y experience their workplace and what 

they consider about how their work environment is and what they do to get a good 

environment. The essay has a focus on the workgroup´s safety and happiness, and what they 

are working on in order to get a good work environment, how do they experience their 

working environment and which attitude and experiences of their work environment do they 

have at their workplace? The purpose of this essay is to try to understand a work environment 

that in this case is a specific department of transportation employee union. We aim to study 

how this workplace and work group can develop to get an even better psychosocial work 

environment. But also to try to understand what it is that makes the employees have a good 

work environment. In order for the study to have a more profound approach in our problem, 

we chose to do a case study to analyze the group's valuations regarding their work 

environment. To collect the empirical material, we chose to use a qualitative method and to 

make observations in the workplace/work environment and also make interviews with the 

staff. In order to analyze our empirical material we have chosen to use the theories; Goffmans 

impression management, Maslows hierarchy of needs and Karaseks demand- control and 

support model. The result we got shows that the workgroup´s social interactions between each 

other have a significance meaning in how the employees of Transport experienced their work 

environment. The interactions between each other in the section have to do with Transport´s 

own values and vision. Thus it makes it very difficult for them to drop their guard to give and 

receive feedback and realize that they need not reflect a flawless organization. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka Svenska Transportarbetarförbundet, för att de ställt upp på att bli 

intervjuade, samt att de med öppna armar släppt in oss i deras arbetsliv och varit vänliga nog att dela 

med sig av sin tid. Då det varit mycket svårt för oss att hitta en organisation där man hjälper andra 

människor då vårt intresse har varit att ta reda på vad hur dessa organisationer själva anser är en god 

arbetsplats och hur de upplever en god arbetsmiljö. Då vårt intresse ligger i vad organisationerna gör 

för sig själva för att må bra när det arbetar med att hjälpa andra. 

Vi vill även tacka alla runt om kring oss som har hjälp och stöttat oss då vi själva känt att vi gått in i en 

väg. Sist min inte minst vill vi även tacka vår handledare, då vi vet att han bara gör sitt jobb, är vi ändå 

mycket tacksamma för den hjälp och stöd vi fått från honom. Vi vill inte heller glömma att tacka 

Högskolan i Halmstad för de tre givande åren vi fått. 
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Kapitel 1 

Inledning 

Arbetsmiljön inom industri, enskilda verksamheter, organisationer, myndigheter och offentlig 

sektor har genomgått stora förändringar sedan 1900-talets början. Något arbetsmiljötänkande 

fanns knappast på den tiden och arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatserna var ofta 

bedrövliga. Arbetsmiljömedvetandet ökade med bildandet av ”Föreningen för arbetarskydd” 

år 1905 av yrkesinspektören Thorvald Fürst. Den "röde prinsen" Eugen, son till Oscar II, 

engagerade sig i frågan och satt ordförande vid föreningens första sammanträde. Det var en 

händelse som i hög grad bidrog till att arbetsmiljötänkandet kom att uppmärksammas av en 

bredare allmänhet. Arbetsmiljön blev med Saltsjöbadsandan på 1930-talet en viktig fråga för 

staten och parterna på arbetsmarknaden. Från början låg fokus på att förebygga allvarliga 

skador och dödsfall på grund av dåliga arbetsförhållanden inom industrin. En inriktning som 

kom att vidgas till att innefatta tjänstemännen och den psykosociala arbetsmiljön med 1977 

års reform av arbetsmiljölagstiftningen (Arbetsmiljöforums hemsida). 

Vi har kommit att engagera oss i arbetsmiljöfrågorna då vi anser det vara frustrerande att man 

inte kan känna sig trygg på arbetsplatser där man tillbringar 40 timmar varje vecka om inte 

mer. Det borde, menar vi, vara självklart att man ska kunna trivas, känna sig trygg och säker 

på arbetet tillsammans med sina arbetskamrater. Vi har därför valt att skriva vår uppsats om 

arbetsmiljön och undersöka hur människor upplever denna. Vi valde att intervjua ett antal 

personer på ett kansli inom Svenska Transportarbetarförbundet, i vardagslag Transport. De 

anställda förväntades med sin fackliga bakgrund inom Transport vara medvetna om och ha 

reflekterat kring arbetsmiljöns betydelse. Med ett fackförbund som arbetsgivare förväntade vi 

oss vidare en hög ambition när det gällde den egna arbetsmiljön, även om arbetet stundtals 

kunde vara stressigt och innebära konflikter med både medlemmar och företrädare för 

arbetsgivarorganisationer.  

Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även anställda 

har ett ansvar som innebär att han/hon exempelvis är skyldig att iaktta bestämmelser och 

använda föreskriven skyddsutrustning. På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det 

utses ett skyddsombud. Det görs antingen av den lokala fackklubben som brukar vara bunden 

av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren eller direkt av arbetstagarna. Intervjuperson 

1’s uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister. De kan avbryta arbetet om de 
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finner att det innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa och om 

arbetsgivaren inte åtgärdar situationen. Därefter kan arbetsgivare och fackklubb invänta 

arbetsmiljöverkets ställningstagande (Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, 2009). 

Arbetsmiljö är ett område där olika intressen ställs mot varandra. Ett uppskruvat arbetstempo 

som resulterar i stress och utbrändhet ställs mot krav på effektivitet och ökad produktion. 

Arbetsmiljöverket har under ett par år rapporterat om färre anmälningar av arbetsskador, men 

förra året rapporterades arbetsskadorna öka igen (Gunnarson, 2011). Den psykosociala miljön 

uppvisar stora problem på grund av stress och företeelser som mobbning, trakasserier och 

kränkande behandling. Nio procent uppgav 2009 att de någon gång hade blivit mobbade på 

sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverket och SCB. Trots detta har ingen arbetsgivare blivit 

fälld av domstol med stöd av lagen om kränkande särbehandling i arbetslivet som infördes 

1993 (Stridman, 2011).  

I Statens offentliga utredningar (SOU 2009:49) ”God Arbetsmiljö – En framgångsfaktor?” 

hävdas att en god arbetsmiljö är en framgångsfaktor för företagen. I utredningen ges 

anvisningar för både företag och organisationer hur de ska kunna utveckla arbetsmiljön. Den 

tar även upp den psykosociala arbetsmiljön och hur denna påverkas av arbetets innehåll, 

arbetsorganisationen samt de sociala kontakterna på arbetsplatsen. Utredningen betonar att 

arbetsmiljön ska anpassas efter människans fysiska och psykiska förutsättningar men även att 

arbetstagaren ska kunna påverka sin egen arbetssituation. Arbetsmiljön berör såväl fysiska, 

tekniska, kemiska som psykiska förhållanden i arbetslivet (Hansen & Orban, 2002). Alla som 

är anställda i ett företag eller en organisation vill ha ett arbete där de kan arbeta under 

trivsamma och säkra arbetsförhållanden.  

Ur ett sociologiskt perspektiv är arbetsmiljön och situationen i arbetslivet ett intressant 

område att studera. Det utgör ett klassiskt forskningsområde för sociologer som Karl Marx 

som studerade kapitalismens omvandling av samhället och Max Weber som utforskade 

byråkratin i det moderna samhället (Hansen & Orban, 2002), men även för sociologer som 

Erwing Goffman som inriktade sig på samspelet mellan människor. 

Med framväxten av en kapitalistisk arbetsmarknad där arbetare kan erbjuda sin arbetskraft 

mot ersättning i form av lön och andra förmåner lades grund för dagens arbetsförhållanden. 

Från att det under industrialismens framväxt var arbetarens muskler som efterfrågades kom ny 

teknik och ändrade produktionsförhållanden att leda till att även arbetarens intellektuella och 

emotionella förmågor togs i anspråk. Mot den bakgrunden skapades det som man idag kallar 
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för en modern arbetsmarknad (Hansen & Orban, 2002). Vi vill med vår uppsats undersöka 

och belysa de anställdas inställningar, upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön och vilka 

förhållanden som de anser bidrar till respektive hindrar utvecklingen mot en god arbetsmiljö. 

Ur ett sociologiskt perspektiv handlar den goda arbetsmiljön, enligt (a.a.), om att skapa en 

balans mellan arbetskrav och kontroll över arbetsprocessen, och dessutom att de anställda kan 

uppleva ett socialt och emotionellt stöd i umgänget med kollegorna, och ett erkännande för sin 

kompetens och sina arbetsprestationer på arbetsplatsen.  

Tankarna om det goda arbetslivet har fångat vårt intresse; vi ställer i uppsatsen frågan vilka 

förhållanden upplever de anställda bidra till deras behov av trygghet, gemenskap och 

självförverkliganden på arbetsplatsen. Samt att undersöka personalens inställningar, 

upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön på deras arbetsplats. För att belysa detta vände vi 

oss till Svenska Transportarbetarförbundet eller Transport på avdelning Y. Vår ambition var 

att på denna arbetsplats ta del av de anställdas erfarenheter och undersöka vad de anser bidrar 

till respektive motverkar en bra arbetsmiljö. 

 

Förförståelse 

Eftersom vi aldrig tidigare varit i kontakt med Transport eller något annat fackförbund hade vi 

ingen uppfattning om vad som väntade oss. Vår förförståelse begränsades till en föreställning 

om att anställda på ett fackförbund skulle var medvetna om sina rättigheter och skyldigheter 

som arbetstagare. Vi trodde att de skulle ha reflekterat kring vilka förhållanden som bidrar till, 

eller motverkar en god arbetsmiljö, eftersom arbetsmiljöfrågor ingår i deras arbete. Vi 

tvivlade dock på att de kunde omsätta sina kunskaper på den egna arbetsplatsen. Det är en sak 

att ha kunskaper om hur saker och ting bör vara, och en annan att omsätta dessa i praktiken. 

Vi har ansträngt oss för att inte låta våra fördomar färga intervjuerna och strävat efter att vara 

så öppna för intervjupersonernas synpunkter som möjligt. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att försöka förstå en arbetsplats arbetsmiljö som i detta fall en 

specifik avdelning på transportmedarbetar förbundet. Vi syftar till att undersöka hur just 

denna arbetsplats och arbetsgrupp ska kunna utvecklas för att kunna få en ännu bättre 

psykosocial arbetsmiljö. Men även för att försöka förstå vad det är som kan göra att de 

anställd har en bra arbetsmiljö. 

Vi har samlat in uppgifter och material från förbundet och från den specifika avdelningen 

samt från de anställda som jobbar på avdelningen. För att kunna ta reda på vad anställda anser 

om sin arbetsmiljö och vad som är bra och vad som kan bli bättre, har vi valt att utgå från 

flöjlande frågeställningar:  

 Vad gör de anställda på Transportarbetarförbundet avdelning X för att uppnå en god 

arbetsmiljö? 

 Hur upplever de anställda sin arbetsmiljö? 

 Vilka förhållanden anser de anställda sig bidra till respektive hindra utvecklingen mot 

en god, trygg och säker arbetsmiljö? 

 Vilka inställningar, upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön på arbetsplatsen har 

de anställda? 

 

Disposition 

Först har vi en inledning där vi berättar om vad som fick oss att bli intresserade av ämnet och 

vad som motiverade oss till att undersöka vårt problemområde. Vi tar även upp vår 

förförståelse samt att vi här klargör vår problemformulering och syftet med vår uppsats. 

Därefter har vi ett bakgrundskapitel som handlar om företaget och dess framväxt samt vad 

företaget står för. Dessutom tar vi upp tidigare forskning som en del av bakgrunden. Därefter 

presenterar vi vilka tre teorier som vi valt att använda oss av för att vidare kunna analysera vår 

problemformulering kring den upplevda arbetsmiljön och arbetstrivseln. 
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Vidare har vi ett metodkapitel där vi redogör varför vi använt oss av den kvalitativa metoden 

samt vilka fördelar och nackdelar det finns med metoden vi har även beskrivit våra 

avgränsningar samt våra olika forskningsetiker. Därefter kommer vi att ta upp det empiriska 

materialet som vi presenterar i resultatkapitlet. Där vi valt att presentera vårt material i form 

av fyra olika teman vilka är; upplev trivsel och trygghet, kamratskap och gemenskap, 

motivation samt utvecklingsmöjligheter. I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet 

med stöd från de teorier vi valt att använda. Vi vill analysera deras inställning kring 

utveckling på deras arbetsplats samt deras arbetsmiljö. Hur en god arbetsmiljö bör vara och 

hur den kan förbättras. Avslutningsvis har vi diskussion och reflektionskapitlet där vi slutligen 

kommer att diskutera och reflektera hur helheten om vår undersökning ser ut. Här tar vi även 

upp vad vi skulle se som intressant att gå vidare med. 
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Kapitel 2 

Bakgrund 

Vi har valt att studera de anställdas upplevelser av arbetsmiljön på ett förbundskansli inom 

Svenska Transportarbetarförbundet. Transport som förbundet kallas till vardags är en facklig 

organisation som organiserar medlemmar inom LO-området. Transport bildades år 1897 och 

hade vid bildandet ca 1 400 medlemmar medan de idag har ca 64 000 medlemmar. Deras 

uppdrag från medlemmarna är att tillvarata deras intresse och förhandla om löner och andra 

villkor med arbetsgivarsidan. Det kan utöver löner handla om regelring av arbetstid, övertid, 

semester, anställningsformer, villkoren vid uppsägningar, sjukfrånvaro och försäkringar. 

(Svenska Transportarbetarförbundets hemsida) 

Transport är för centrala samordnade förhandlingar och agerar ofta tillsammans med övriga 

LO-förbund som Byggnads, Elektrikerna och Pappers när det gäller att förhandla fram 

gynnsamma avtal. Transport stöder Socialdemokraterna och arbetar tillsammans med övriga 

LO-förbund med ett värvningsprojekt med målsättning att minst 100 000 LO-medlemmar ska 

vara medlemmar i Socialdemokraterna. Det beskrivs som ett sätt driva medlemmars intressen 

på den politiska arenan. "Vi måste se till att någon lyssnar" är förbundets motto för samverkan 

med Socialdemokraterna. Transport har även en medlemstidning Transportarbetaren som når 

alla medlemmar. (a.a.) 

Transports logga sägs symbolisera organisationens visioner och deras normer och värderingar. 

Den innehåller symboler för kampen mot det onda, för global solidaritet, broderskap, 

trofasthet, enighet och fred. Initialerna ITF i loggan anger att Transport är medlem i den 

Internationella Transportarbetarfederationen. Sedan 1948 har Transport tillsammans med 

sjöfolks- och hamnarbetarorganisationer medverkat i Internationella 

Transportarbetarfederationens kampanj mot bekvämlighetsflaggade fartyg. (a.a.) 

 

Tidigare forskning 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter inleds med en redovisning av tidigare forskning, en 

avhandling och en vetenskaplig artikel. Lindberg (2006) betonar i avhandlingen att bibehållen 

arbetsförmåga över tid bevaras bäst bland anställda som har gott humör, en positiv inställning 

till arbetet och ett fysiskt icke-ansträngande arbete. Han redovisar även ett behov av forskning 
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kring hälsofrämjande arbetsplatser. Vlosky och Aguilar (2009) diskuterar i sin artikel om 

skillnader mellan mäns och kvinnors arbetstillfredsställelse. De fann inga skillnader men 

redovisar hur andra forskare funnit att kvinnor är mer tillfredställda med sitt arbete jämfört 

med män. Detta trots att de har lägre lön och status i arbetslivet. De kvinnor och män som 

arbetar på arbetsplatser där andelen av båda könen är i balans är mest nöjda med arbetet, och 

mest missnöjda är män som arbetar på arbetsplatser med enbart män. Därefter redovisas de 

teorier och begrepp som vi använt i vår analys av den insamlade empirin. 

 

Ett uthålligt och hälsofrämjande arbetsliv 

Lindberg (2006) beskriver i sin doktorsavhandling hälsofrämjande faktorer i arbetet.  

Arbetsförmågan definieras som förmågan att arbeta med hänsyn till de krav som arbetet 

ställer och bevarande av hälsa och fysiska och psykiska resurser. Syftet med studien var att 

hitta alternativ till traditionellt förebyggande arbetsmiljöarbetet. Han ville även visa att 

arbetsförmågan är ett kontinuum där fullt arbetsför och arbetsoförmögen bara representerar 

två olika extremer. Determinanter som förknippades med bibehållen arbetsförmåga var gott 

humör, en positiv inställning till arbetet och ett fysiskt icke-ansträngande arbete. Det som 

bidrog till förslitning i arbetslivet var  fetma, att inte var på gott humör, vantrivsel på jobbet, 

mobbning, fysiska och psykiska krav som översteg den egna kapaciteten, höga psykologiska 

krav och lågt beslutsutrymme.   

Lindberg pekar i avhandlingen på en lucka i vetandet om arbetslivet som han anser att 

forskningen inte har belyst i tillräcklig omfattning, nämligen vilka förhållanden som främjar 

hälsa och uthållighet i arbetslivet. 

 

Balans mellan könen ger arbetstillfredsställelse 

Vlosky och Aguilar (2009) publicerade en artikel som diskuterar skillnader mellan mäns och 

kvinnors arbetstillfredsställelse. De upplevde att detta var en förbisedd men viktig fråga. De 

utvecklade ett mätinstrument för ändamålet och kunde konstatera att det inte förelåg några 

statistiskt signifikanta skillnader. Tidigare studier hade visat att trots att mäns arbete 

värderades högre och gav högre status var kvinnor i större utsträckning än män nöjda med sitt 

arbete, och upplevde det som meningsfullt. Det fanns även studier som visade att 

arbetstillfredsställelsen hos kvinnor sjönk med högre utbildning. En förklaring till detta skulle 



 

sida 8 

vara att högre utbildning väckte förväntningar på högre lön och bättre arbetsvillkor som sedan 

inte infriades. Kvinnor som deltog i studien hade rapporterat om att de utsatts för 

diskriminering och förbigåtts vi befordran och tjänstetillsättningar trots bättre meriter och 

längre erfarenhet än manliga sökande.  

Den högsta arbetstillfredsställelsen uppmättes bland män och kvinnor som arbetade på 

könsblandade arbetsplatser. Den lägsta arbetstillfredsställelsen återfanns på enkönade 

arbetsplatser med enbart män. Enkönade arbetsplatser med bara kvinnor hamnade mellan 

dessa båda ytterligheter.  
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Kapitel 3 

Teoretiska utgångspunkter 

För att skapa en större förståelse för de anställdas inställningar, upplevelser och erfarenheter 

av arbetsmiljön på Transport har vi valt att använda oss utav tre teorier. Med hjälp av dessa 

kommer vi att kunna förklara hur de anställdas, utifrån Goffmans, intrycksstyrning påverkar 

varandra men även hur de olika bristerna uppstår, och varför de anställda har sin position 

ibland annat Maslow behovstrappa och i Karaseks krav- kontroll och stöd modell. I vår analys 

kommer dessa teorier att sätta vår empiri i ett större sammanhang och ge oss och er en större 

och djupare förståelse. 

 

Intrycksstyrning 

Goffman (2006) använder teatern som en metafor för våra interaktioner med varandra och hur 

samhället fungerar. Människor betraktas som ”skådespelare” vilka intar olika ”roller” som de 

sedan gestaltar för ”publiken”. De har ett ”manus” att följa men kan även tvingas improvisera. 

De uppträder ”frontstage” på en ”scen” inför publik men medan de förbereder sig och kopplar 

av ”back stage” utom synhåll för publiken. När de framträder använder de sig av olika 

tekniker för att manipulera publiken och för att bli accepterade och uppnå framgång 

(Lindgren, 2007). För att kunna uppnå acceptans och framgång ägnar de sig åt det som 

Goffman kallar för ”intrycksstyrning”. Det är en teknik som aktören använder sig av för att 

skapa och upprätthålla vissa intryck (Goffman, 2006). Tillsammans med publiken försöker 

denne alltid att prestera en bestämd bild av sig själv, för att styra det intryck andra får av 

honom eller henne. Målet med intrycksstyrning är inte bara att presentera sig själv i ett 

allmänt fördelaktigt ljus, utan också att framställa sig själv på ett sätt som ligger i linje med de 

normer och regler som gäller för rollen i den aktuella situationen. För att styra publikens 

intryck använder sig aktören av olika tekniker som ska öka våra chanser att få framgång. 

Aktören kan använda sig av olika rekvisita exempelvis gester, kläder och miljöer (Lindgren, 

2007). Goffman (2006) menar att intrycksstyrning förekommer och kan studeras inom varje 

organisation. Intrycksstyrning sker genom samspel mellan aktören och publiken. Jaget 

framstår som en produkt av en dramaturgisk interaktion mellan aktören och publiken. 
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Goffman använder sig av begreppet ”team” när han definierar en samling individer som måste 

samarbeta för att bevara ”showen” (Goffman, 2006). Med detta menar Goffman exempelvis 

att aktörerna måste samarbeta för att kunna nå framgång och för att publiken ska vara nöjd. 

Om man misslyckas med att nå denna framgång så beskriver Goffman olika mekanismer för 

att antingen ”försvara eller rädda showen”. Lyckas inte detta riskerar aktören att avslöjas och 

tappa ”masken” inför publiken. Han menar att teammedlemmar är tvungna att lita på att de 

övriga i teamet håller masken och uppträder på ett korrekt sätt. Att varje medlem sköter sin 

del av showen, det gör att de är beroende av varandra (a.a.). 

 

Behovstrappans innebörd för ett företags anställda. 

Maslow (Bärmark, 1985) har ett individualistiskt perspektiv som genomsyrar alla hans 

arbeten och som man även kan se i denna teori. Han menar att det är den normativa 

socialpsykologin som ska vara grunden för människans behov och värderingar och dess 

vetande. Samhällsplaneringen ska utgå från människans behov och kunskaper och därmed 

planera ett samhälle där hon ska kunna förverkliga sig själv. Bärmark (a.a.) menar att varje 

politisk och juridisk teori eller ekonomiskt system vilar på ett ”common sense-antagande” 

angående vad som driver människor och utgör deras motivation. Han vill ersätta dessa 

ovetenskapliga antaganden om människans drivkrafter till olika handlingar med vetenskaplig 

kunskap. Detta ville han göra med hjälp av psykologiska teorier. Därmed skulle man kunna 

skapa politik, juridik och en samhällsekonomi som vilade på en vetenskaplig bakgrund om 

människans behov.  

Detta skulle enligt Maslow göra att ”människans behov skulle sedan ge utgångspunkterna för 

en samhällsplanering.” (Bärmark, 1985:142.) Samhället borde utvecklas utefter människans 

behov och förutsättningar för att hon ska kunna förverkliga sig själv. Bärmark (1985) menar 

att om man inte gör detta har människan svårt att motivera sig för att kunna utvecklas och nå 

förverkligandet av sina ambitioner och sig själv i toppen av hans behovstrappa. 

Maslows motivations teori har en utvecklingspsykologisk anknytning, där man antar att 

behovshierarkin har en motsvarighet till ett barns utveckling. Därför har Maslow tagit fram de 

fem olika behoven som han har satt i en hierarkisk ordning som kan liknas vid en trappa, 

pyramid eller liknande.  
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Figur 1. Behovstrappan 

 

Kommentar: Denna konstruktion är en variant som bygger på böckerna: (Permer, K & Perer L G (red). 1989), 

(Bärmark, 1985), (Carlsson, 1984) och (Bunkholdt, 2004). 

 

De lägsta behoven bildar basen för Maslows behovstrappa och där de högre behoven är 

toppen (målet). Basen i trappan är de behov som är primära för en människas överlevnad och 

de behov som finns högre upp handlar mer om sociala och psykologiska mål. Varje steg på 

”behovstrappan” förutsätter att målen på föregående nivå infriats. (Carlsson, 1984). Första 

behovet handlar om primära och fysiologiska behov som måste tillfredställas genom 

exempelvis mat, törst och andning och så vidare. För att komma till nivån för trygghets behov 

måste man först ha tillfredställt sina fysiologiska behov. Maslow menar på att våra behov 

förverkligas i tur och ordning ”ett trappsteg i taget” (Bunkholdt, 2004). Trygghetsbehovet 

innebär trygghet i form av exempelvis rutiner, skydd och säkerhet och så vidare. Maslow 

beskriver att människans upplevelser av både verkligheten och sig själv är påverkade 

beroende på vart i behovstrappan man befinner sig. Är människans behov av exempelvis 

trygghet (trappsteg 2) ouppfyllt kommer detta att färga personens verklighetsupplevelse, man 

ser inget annat än de trappsteg man befinner sig på och saknar vetskap om de andra 

trappstegen innan man uppnått dessa. (Bärmark, 1985) Nästa nivå på behovstrappan innefattar 

samhörighet och kärleksbehov där man får det genom att bland annat ty sig till andra, bli 
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accepterad, känna tillhörighet och kärlek och så vidare. Därefter följer respekt- och 

uppskattningsbehov. Som innebär att kunna bli respekterad av andra men även kunna 

respektera sig själv, samt att ge och ta beröm och bekräftelse till/från andra. Denna 

rangordning av våra behov innebär vidare att ju högre nivå ett behov finns på desto senare i 

utvecklingen kan det bli tillfredsställt. Därmed är det lättare att dessa behov blir utslagna med 

tiden (Permer & Perer, 1989). Den femte och sista nivån är självförverkligande. Denna nivå 

handlar om att förverkliga sig själv och de möjligheter man har inom sig. Även om man har 

passerat och tillfredsställt ett behov på en viss nivå betyder det inte att man har lämnat detta 

behov bakom sig, utan bara att det intar en mindre viktig roll och inte att dominera tillvaron 

på de sätt som den gjort innan (a.a.). 

 

Karasek 

I boken Arbetsliv (Hansen & Orban, 2002) skriver man om karasek som är en modell 

framtagen av Robert Karasek. Han har fört samman två olika perspektiv, det ena är 

kvalifikationsperspektivet där man studerar arbetskrav och stressperspektivet där man studerar 

stressreaktioner som ett arbete framkallar. Dessa perspektiv har han fört samman till en 

modell som beskriver olika arbeten. Modellen skapar han utifrån att kombinera höga och låga 

arbetskrav med hög och låg egenkontroll. Detta gör att modellen får fyra olika typer av 

arbeten: aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten. 

Utgångspunkten i Karasek’s modell är de reaktioner på hur arbetsvillkoren berör de krav som 

arbetet ställer på arbetstagaren, samt hur möjligheterna ser ur för arbetstagaren att själv kunna 

kontrollera sitt eget arbete (a.a.). 

Modellen innehåller även en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. Ju längre ut ett arbete 

befinner sig på aktivitetsdiagonalen, ju bättre är det för den anställde ur en 

inlärningssynpunkt. Dessa är dem mest aktiva arbetena och det är dem som är mest 

intressanta, stimulerande och utvecklande. Ju längre ut ett arbete befinner sig på 

stressdiagonalen, ju större är risken för att arbetstagaren drabbas för ohälsa. Skillnaderna 

mellan högstressarbetare och högaktivitetsarbete är nivån av kontroll, där arbetskraven är 

höga i dem båda. I de aktiva arbetena föreligger det en balans mellan arbetskrav och kontroll. 

Medan i högstressarbeten föreligger det ett mellanrum mellan arbetskrav och kontroll. Man 

har på senare tid lagt till en till dimension i modellen; socialt stöd. Finns det ett socialt stöd på 

arbetet är det ett kollektivt arbete, medan om det inte finns eller om det sociala stödet är lågt 
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är det ett isolerat arbete. Det sociala stödet kan ha en betydelse i ens arbete på så sätt att det 

tillfredsställer behov så som umgänge och gruppkänsla. Denna dimension fungerar som ett 

skydd vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll (a.a.). 

I Modellen definierar man arbetskrav så som sådana krav som gör att arbetstagaren kan utföra 

sina arbetsuppgifter. Det kan vara fysiska krav så som att man tar risker i farliga 

arbetsmetoder, bränder, smuts och ohälsosamma kemikalier och så vidare. Psykiska 

arbetskrav är sådant som att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna utföra arbetet, 

enformigt arbete och alltför mycket omfattande. Arbetskraven delas in i två grupper den ena 

är kvalifikationskrav som hanterar hur man kan lära sig nya saker samt att kunna använda sina 

kompetenser man har. Den andra är de beslutsmöjligheter som man har, i hur stor grad 

arbetstagaren har möjlighet att fatta beslut hur arbetet ska läggas upp. Man delar i det sociala 

stödet i två delar den ena är emotionellt stöd där det handlar om att man känner en trygghet 

och en god känsla om att vara omtyckt och känna att det finns arbetskamrater/ledning som 

bryr sig om en. Medan värderande stöd handlar om att få feedback både sådant som man gjort 

bra men även sådant som man gjort mindre bra och kan bli bättre på. Samt att man menar på 

att det sociala stödet även kan komma från ett annat håll så som från kunder eller klienter med 

flera (a.a.).  

Figur 2. Krav-, kontroll och stöd modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration av Karasek modellen (Kres, Jevgenia & Samuelsson, Lisa, 2010) 
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Kapitel 4 

Metod 

Vår uppsats är en fallstudie med kvalitativ ansats där vi förenar observationer av den utvalda 

förbundsexpeditionen inom Transport, med intervjuer med de anställda på arbetsplatsen. Vi 

ser den utvalda arbetsplatsen som ett exempel på en kontorsarbetsplats med få anställda inom 

en större organisation eller koncern. En av fallstudiens starka sidor är att den tillåter forskaren 

att använda sig utav olika metoder för att få fram de data som behövs (Denscombe, 2006). Vi 

har utöver observationer och intervjuer haft tillgång till Transports hemsida och annan 

dokumentation som speglar verksamheten och den valda arbetsplatsens riktlinjer för sitt 

arbetsmiljöarbete.  

Fallstudie som undersökningsstrategi har vi valt för att den ger oss möjlighet att kombinera 

olika metoder för datainsamling. Den lämpar sig väl för kvalitativa metoder och analyser som 

kan ge ingående kunskap om det valda fallet. Denscombe (2006) menar att man i en fallstudie 

kan välja att undersöka endast en eller ett fåtal enheter för att skaffa sig kunskaper som ger 

större möjligheter att gå in djupare på det valda området för att redogöra händelser, relationer, 

erfarenheter och processer som förekommer inom enheten. 

”Fallstudiens verkliga värde är att den erbjuder en möjlighet att 

förklara varför vissa resultat kan uppstå – mer än att bara ta reda på 

vilka dessa resultat är.” (Denscombe, 2006:42)  

Fallstudien möjliggör en konkret förankring av vår analys av de anställdas erfarenheter och 

upplevelser av arbetsmiljön. Området för fallet avgränsas till fallstudiens verksamhetsfält. 

Vårt val av fall har skett utifrån följande kriterier: 

• Vårt fall skulle innefatta en rumsligt och organisatoriskt avgränsad arbetsmiljö 

• Vårt fall skulle utgöras av en arbetsplats som etablerats sedan lång tid  

• Vårt fall skulle ha anställda med medvetenhet om arbetsmiljöfrågor  

Den valda enheten inom Transport är en etablerad arbetsplats som uppfyller de ovan ställda 

kriterierna. Vi har valt att begränsa oss till en fallstudie, vilket förhindrar jämförande analyser 

med andra arbetsplatser, men möjliggör en fördjupande undersökning av det valda fallet. 

Motivet till detta är frågeställningarnas komplicerade karaktär. För att kunna belysa dessa har 
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vi valt att ha en hermeneutisk utgångspunkt i vår fallstudie. Detta krävs, menar vi, för att 

kunna undersöka flera personers inställning kring samma fråga. Detta för att hermeneutiken 

har en humanistisk inriktning där tolkningsläran går ut på att försöka förstår människor, 

människors handlingar och dess konsekvenser. Samt att hermeneutikens tankesätt har en 

förståelse för relativism, att de inte finns någon absolut sanning då man menar på att dem är 

föränderliga. Det vi vill med denna uppsats är att försöka förstå samt att få en djupgående 

förståelse av de anställdas arbetsmiljö på Transport. Vi vill försöka förstå våra 

intervjupersoners verklighet som dem berättat i deras intervjuer med oss (Thorén, 2007). 

Problemet med att ha en hermeneutiskt ansats är att det ibland kan vara svårt att inte blanda in 

sina egna känslor och emotioner i intervjuarens verklighetsberättelse när man ska till exempel 

återberätta eller tolka den i analysen. Detta kan kallas för projektion då man till exempel 

omedvetet antar att andra upplever världen på samma sätt som en själv gör (a.a.). Vi har i vår 

uppsats försökt att hålla oss ifrån detta genom att vi är två personer som har kunnat diskutera 

saker och ting och därmed tror vi att det inte är lika lätt att göra en projektion av 

intervjupersonernas berättelser då vi har olika föreställningar, upplevelser och emotioner. 

Utifrån de givna tidsramarna för uppsatsen var jämförande analyser knappast något alternativ. 

I våra avslutande reflektioner påpekar vi att jämförande studier skulle ha varit relevanta för 

vårt syfte och att vi förhoppningsvis kan genomföra detta i andra kommande studier. 

Att välja en arbetsplats inom Transport som fall för att belysa arbetsmiljön och förhållanden 

som påverkar denna, har medgett en ingående belysning av de anställdas uppfattningar, men 

det bör påpekas att arbetsplatsen har en speciell karaktär genom organisationens demokratiska 

struktur. Vi ser dock den utvalda arbetsplatsen som ett exempel på en kontorsarbetsplats med 

få anställda inom en större organisation. Att göra några långgående generaliseringar av 

fallstudiens resultat kan verka tvivelaktigt från ett fall (Denscombe, 2006). Vi är medvetna om 

denna begränsning men tycker att detta kompenseras av den empiriska rikedom som ett fall 

med flera intervjupersoner kan ge. I övrigt har den valda arbetsplatsen mycket gemensamt 

med andra kontorsmiljöer där service och arbetsuppgifter delvis sker i annan miljö.  

Vår bedömning är att fallstudien belyser uppsatsens syfte och bidrar till förståelse av vilka 

förhållanden som de anställda menar påverkar deras arbetsmiljö. Liknande arbetsplatser som i 

vårt fall finns för övrigt på flera olika ställen i landet och resultaten har sannolikt relevans för 

dessa. (Denscombe, 2006) En styrka med fallstudier, likt denna, är att de utgår från hur 

verkligheten ser ut, då de är inriktade på naturligt förekommande fenomen, processer och 

händelser i dess naturliga miljö. 
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Kvalitativ metod 

Syftet med vår uppsats är bidra till förståelsen av det studerade fenomenet. Vi är inte ute efter 

att redovisa data i siffror, procent eller liknande. Vår frågeställning söker inte svaren på frågor 

som hur ofta, hur många eller hur vanligt är det? Den har inriktning på att försöka förstå och 

hitta mönster, därmed har vi valt att använda oss utav kvalitativ forskningsmetod (Trost, 

2010). Vi kommer att undersöka de anställdas uppfattning om arbetsmiljön och vad som 

exempelvis bidrar till trivsel och trygghet på ett kansli inom Transport. Vi ville bland annat 

undersöka de anställdas uppfattning om vad som bidrog till en god arbetsmiljö och vad som 

motverkade detta. I studien var det informanternas egna åsikter och berättelser som låg till 

grund för vår analys. 

Observationer - fältanteckningar 

Vi valde att göra ett antal semistrukturerade observationer av arbetsplatsen och dokumentera 

dessa i fältanteckningar. Vi valde att skriva upp teman och exempel på vad det är vi kunde 

tänka oss se. Detta för att både få den information som vi behöver men även för att vara öppen 

med att kunna ta in ny information. Fördelen med observationer är att de ger ett 

förstahandsintryck som inte färgas av andra (Denscombe, 2006). Fältanteckningarna 

nedtecknades samma dag som observationerna gjordes. Det var bekant för alla på 

arbetsplatsen att vi genomförde en studie på arbetsplatsen men vi informerade inte särskilt om 

våra observationer. De var främst inriktade på den fysiska arbetsmiljön, utformningen av 

arbetsplatserna och de gemensamma utrymmen som ”fikarummet”.  

 

Kvalitativ intervju 

Trost (2010) och Denscombe (2006) menar att kvalitativa intervjuer går mer på djupet och att 

dem ger rik och detaljerad information med innehållsrika och komplexa svar. Vi har använt 

oss semistrukturerade intervjuer som ger intervjupersonerna stort utrymme att besvara 

frågorna på sitt eget sätt och i sin egen takt. (Trost, 2010). Eftersom vår uppsats är en 

fallstudie där vi vill få reda på de anställdas erfarenheter och upplevelser kring arbetsmiljön 

på deras avdelning anser vi att det är för oss lättare att få denna information via intervjuer där 

dem själva kan berätta fritt om det vi vill studera. Samt att vi hade olika teman med förskrivna 

frågor för att vara förberedda till intervjutillfället. Dock följde vi dem inte till hundra procent 
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utan hade dem som stödfrågor under intervjuerna. Nackdelen med att göra intervjuer är att 

intervjupersonernas svar kanske inte alltid stämmer överens med deras handlingar. Man 

kanske vill ge ett bättre intryck än vad det egentligen är på till exempel arbetsplatsen. 

Dessutom kan användningen utav en bandspelare hämna intervjupersonernas svar, genom att 

intervjuer är en konstlad och onaturlig situation (Denscombe, 2006). Det är bland annat därför 

som vi även har valt att ha använda oss utav observation för att försöka se om de dem säger 

kan speglas i deras uppförande på arbetsplatsen. 

Urval 

De kriterier vi hade satt för vårt urval av intervjupersoner var att urvalet skulle innefatta 

personer som var förankrade på arbetsplatsen och hade lång erfarenhet av denna. Vi ville 

också att urvalet skulle innefatta ett skyddsombud. Det sistnämnda visade sig vara det 

enklaste, vi fick redan från början kontakt med en person som var regionalt skyddsombud och 

väl insatt i arbetet på arbetsplatsen. Den personen blev något av en ”gate-keeper” som 

introducerade oss och vår undersökning för de övriga på arbetsplatsen. Vår ambition att 

intervjua sex personer på arbetsplatsen kunde dock inte infrias då denna enbart omfattade fem 

anställda. Där med blev det ett naturligt bortfall för oss, som vi inte kunde göra något åt. 

Eftersom vi intervjuade alla anställa på avdelningen får vi därmed en djupgående 

undersökning samt att vi får en helhetsuppfattning från denna avdelning som vi inte annars 

skulle kunna få. 

 

Intervjusituation 

Efter att vi introducerats av vår ”gate-keeper” tog vi kontakt med våra intervjupersoner och 

kom överens om när, hur och var de ville bli intervjuade. Vi gav dem en kort men utförlig 

information om syftet med undersökningen och upplyste dem om att deras deltagande var 

frivilligt och att de kunde avbryta intervju när de ville utan att behöva motivera sitt beslut. 

Alla intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas kontor. De valde självmant att stänga 

av mobiltelefonen och göra sig tillgängliga för oss och vår intervju. Under intervjuernas gång 

fick vi bra och välformulerade svar. Intervjusituationen påminde om ett samtal och de visade 

ett stort intresse för ämnet. Efter vår första intervju upptäckte vi brister i vårt sätt att 

genomföra intervjuerna som vi rättade till inför nästa intervju. Då vi kollade igenom vår 

intervjuguide fann vi att denna behövde justeras. Detta bidrog till en viss stress eftersom vi 
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hamnade i tidsnöd och bara fick ca 20 minuter på oss att diskutera och göra förbättringar inför 

nästa intervju. Vi noterade för övrigt att våra intervjuer blev bättre efterhand som 

intervjuandet fortskred. 

 

Forskningsetik 

Vi följde Trosts (2010) anvisningar och tog inför varje intervju upp syftet med 

undersökningen och informerade om forskarens tystnadsplikt, om anonymitet och att inga 

uppgifter kommer lämnas ut som gör att den intervjuade kan identifieras, om konfidentiell 

hantering av personuppgifter som gör att inga obehöriga kan ta del av dem. Efter erhållet 

samtycke inleddes intervjuerna.  

För att försäkra oss om att de handlingar vi behövde för uppsatsen inte innehöll några för 

fackförbundet känsliga uppgifter lät vi skyddsombudet granska dem. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär, enligt Denscombe (2010), att man använder sig av rätt mätinstrument för att 

kunna studera och mäta det som är relevant för studien. Thorén (2007) menar att reliabiliteten 

gäller i vilken omfattning uppsatsens resultat är pålitliga. Kommer andra forskare som 

använder sig av samma mätinstrument fram till liknande resultat. Validitet och reliabilitet 

värderas dock på ett annorlunda sätt i studier med kvalitativ inriktning. Kvalitativ forskning är 

dock inte lika beroende av mätinstrument och att dessa ska mäta rätt saker, eller att 

forskningen ska gå att upprepa med samma resultat. Inom kvalitativ forskning kan man inte 

skatta tillförlitligheten med siffror. Det innebär att validitet och reliabilitet handlar om att 

kunna beskriva hur man samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. 

Genom att skilja mellan materialpresentation och analys i uppsatsen redovisas hur resultatet 

och slutsatserna växt fram under forskningsprocessen. Genom att i inledningen öppet redovisa 

sin förförståelse kan andra bedöma i vilken omfattning denna påverkat uppsatsen. 
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Kapitel 5 

Resultat 

Vi kommer i denna studie att kalla våra intervjupersoner för intervjuperson 1,2,3 och så 

vidare. Alltså kommer vår första intervjuperson att heta intervjuperson 1(IP1) och person två 

kommer att heta intervjuperson 2 (IP2) och så vidare. Våra intervjupersoner består av en 

receptionist, två ombudsmän, ett skyddsombud samt en ordförande.  

Lunchrummet 

Mellan våra intervjuer hade vi några minuter på oss, så vi observerade omgivningen runt om 

på avdelningen. I form av ljus, stolar, skrivbord och personlighetsprylar, exempelvis foton 

och så vidare.  

 

Det första som vi lade märket till var att deras avdelning var mysig och dekorerad med växter 

och tavlor. Samt att väggarna hade en dov ton i färgen som gjorde att det inte kändes så sterilt 

som till exempel vita väggar kan ge känslan av. Vi fick en skön känsla av att det var mysigt, 

trevlig och bebonat. Vi tog även tillfälle till att gå in på toaletten där det var rent och fräsch. 

Vi kollade även i spegelskåpet och såg att de fanns allt från tandborstar till intimprodukter. 

Alla på avdelningen hade varsin krok för egen handduk och ovanför krokarna fanns det ett 

namn som visade vems som var vems. Vi kollade även hur det var att sitta i deras fika rum 

men vi tog även en rundtur på hela deras avdelning. 

I lunchrummet var det ljust och hemtrevligt i den bemärkelsen att vi fick känslan av att köket 

lika gärna kunde vara i någons hem. Det var städat, undan plockat och rent och fint i rummet. 

Det fanns frukt och blommor på bordet som gav en känsla av välkomnande och vänlighet. De 

hade även blommor på fönsterkarmen och tavlor på väggarna som gav rummet den sköna 

känslan av att det var ett kök med personlighet. Det negativa med köket var att man kunde 

höra ett dovt brummande som ibland kunde vara lite störande i en intervjusituation. Men även 

om man vill sitta på sin rast och ha lite lugn och ro. 
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Kontoren 

Alla kontoren på avdelning Y på Transport såg olika ut eftersom var och en hade möjligheten 

att själv inreda sitt eget kontor utifrån hur man ville att möblerna skulle se ut och hur 

funktionsmässigt ergonomiska man ville att dem skulle vara. Kontoren gick alltifrån det 

mörka gammaldags kontoret till dagens moderna fräscha kontor. Arbetsrummen hade även 

tavlor och oftast hade de flaggor, bilplanscher som hade en koppling med Transport på ett 

eller annat sätt. I deras rum kunde man se en liten bit av deras privata liv och personlighet, då 

man kunde se bilder på familj. 

Ett utav kontoren hade en väldigt gammaldags stil och det var dessutom en ung person som 

använde sig utav rummet. Vi frågade personen i fråga om han/hon hade valt denna inredning 

och vi fick till svars att han/hon hade tagit över rummet från en äldre man och man hade ännu 

inte hunnit ändra på det. Men dock så trivdes personen ifråga ändå i rummet förutom att man 

gärna hade velat ta bort pärmar och få en större öppen yta i rummet. 

 

Upplevd Trivsel och Trygghet 

Alla intervjupersonerna var helt överens om att trivsel och trygghet hänger samman på ett 

eller annat sätt. Trivs man inte så känner man sig inte trygg och känner man sig otrygg så trivs 

man inte på sin arbetsplats. Intervjupersoner upplevde att de hade en bra trygghet och trivsel 

på sin arbetsplats. Även Intervjuperson 2 ansåg att det var så. Men fick ibland uppleva en viss 

otrygghet i sitt arbete. Eftersom han/hon sitter vid entrén där han/hon tar hand om de 

medlemmar som kommer in. Medlemmarna är inte alltid på sitt bästa humör och det finns 

även dem som är drog- eller alkoholpåverkade som kan komma på besök. Anledningen till 

Intervjuperson 2s otrygghet ligger i att han/hon inte har någonstans att ta vägen när hot riktas 

mot Intervjuperson 2, då han/hon inte har något larm eller dörr för att stänga in sig. Denna 

känsla framkom efter ett argt besök av en kund. Kontoret är öppet och lätt att ta sig in i. Det är 

nu något man arbetar på, att förbättra och öka trygghetskänslan för Intervjuperson 2. 

Man pratar om att kunna låsa och öppna en lucka att ta emot medlemmarna igenom när alla de 

andra arbetskamraterna är ute, vilket är ofta. Detta fick Intervjuperson 2 att känna trivsel och 

oron minskad, och att kamraterna bryr sig och engagerar sig för Intervjuperson 2s trygghet, 

känns tryggt i sig. Alla tog upp vikten av att få stöd från bland annat ledningen. Detta kunde 

dem få i form om av att ledningen var lyhörda till deras önskemål och behov för att underlätta 
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och förbättra deras arbetsmiljö. Det kunde vara företeelser så som bättre skrivbord som är höj- 

och sänkbart skrivbord, ergonomiska stolar, lämplig belysning men även bärbara datorer och 

mobiltelefoner för att kunna utföra sina arbetsuppgifter lättare då dem är ute på fältet och 

arbetar. Detta kände dem alla att de fick. 

”jag anser att avdelningen lyssnar på vad jag vill ha. Och de eehh… 

oftast så blir de en bra eehh… en bra dialog och jag tycker att jag får 

gehör mina åsikter. Tycker jag. Eehh… jag tror …. de ligger lite i 

grunden där också som jag sa innan ett bra arbete att man ska kunna 

säga vad man vill, och få gehör för sina åsikter.” IP 2 

 

”Jaa.. Jag har fått det jag vill ha, vill jag någonting så pratar jag med 

dem och då brukar det hända grejer så att. Det är lite upp till mig 

också att sätta lite fart på dem. Det är ju klart dem vet ju inte riktigt 

vad jag behöver där nere. Dem sitter ju inte med mina arbetsuppgifter 

och det kan ju inte precis veta vad jag behöver. Med tanke på att jag 

sitter här mycket själv då.” IP 1 

En av intervjupersonerna pratade även om en otrygghet som han/hon hört att andra har. 

Eftersom yrket som skyddsombud är ett uppdrag och varar under en viss tid finns det en 

otrygghet. Om man inte blir omvald kanske man inte har något arbete att gå tillbaka till. 

Han/hon uttalade sig på detta sätt: 

”Men jag har ju min anställning kvar på det andra jobbet och det är 

ju en tillsvidareanställning. Och den ligger som min trygghet att går 

det åt pipan här då kan jag alltid falla tillbaka på den 

tillsvidareanställningen. Och de är ju väldigt viktigt ee …” IP 2 

Här menar intervjupersonen att det är mycket viktigt att känna en ekonomisk trygghet då man 

har fasta utgifter som man måste betala. Även de andra på avdelningen pratade om vikten av 

att känna den ekonomiska tryggheten för att kunna försörja sig själv och familjen men även 

för att kunna betala lån och andra utgifter. Intervjuperson 2 pratade även om detta att i och 

med en anställning i förbundet ger de Intervjuperson 2 trygghet. Uttalandet lyder: 
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”Ja det tycker jag ju. Men att de tryggade rätten för mig gjorde dem 

nu ju när jag kommer att bli förbundsanställd. Så att de räddar ju mig 

med tanke på att jag är nyseparerad och allt ting och tagit på mig 

skulder för ett hus då. Så att jaa, jag tycker att dem gör allt för att se 

till så att jag inte ska bli arbetslös och jag ska ha en tryggframtid 

inom det här yrket då. Eehh… sen utbildning och sånt, ja de skickar 

dem mig på när det behövs, när vi förnyar saker och sånt.”. IP 1 

 

Kamratskap och Gemenskap 

Det andra stora skälet till varför dem alla känner trevnad och välbefinnande på arbetsplatsen 

var först och främst arbetskamraterna. Intervjuperson 1 menar på att det är arbetskamraterna 

som kan göra att man får en bra arbetsplats samtidigt som man har ett tråkigt arbete. Detta är 

även något som andra medarbetare på Transport pratade om. Att arbetskamraterna betyder 

mycket på en arbetsplats och att det är bland annat dem som gör att de trivs så bra på sin 

arbetsplats. Dem pratar även om tyngden av ha och känna en Vi-känsla, för att bevara en 

känsla av en god arbetsplats. Det pratades ofta om att det är viktigt att man håller ihop på 

arbetsplatsen för att ge både sig själv och sina medarbetare trivsel och trygghet. Detta gjorde 

dem genom att de lunchade och tog sina raster ihop så ofta de kunde. Vi fick berättat för oss 

att de försökte prata om annat som inte är jobbrelaterat. Detta för att lära känna varandra, 

komma varandra närmare och få ett intresse och skapa ett djupare kamratskap mellan 

varandra. Dem menade på att det är viktigt att lära känna personen bakom arbetsrollen.  

”Nä men där… ventilerar man ju. När vi sitter så här och jobbar så 

blir det inte så mycket snack utan då sköter ju var och en sitt och så 

jobbar man emellan det här när man sitter och fikar och så. Aa då kan 

man ju snacka om hur jag har haft det på förmiddagen eller hur 

(namn) har haft det på förmiddagen. Och så tycker man om det hon 

säger och hon tycker om det jag, hur jag har haft det. […] Naaee…. 

Jaa, både och. Det är mycket annat också men inte, inte bara jobbprat 

på rasterna det är det inte.” IP 4 
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En av intervjupersonerna hade nyligen blivit anställd och pratade om hur stor del hans/hennes 

medarbetare hade att göra med personens trivsel på arbetsplatsen. Hur snabbt han/hon blev 

accepterad av de andra och att personen kände sig välkommen, detta var både viktigt för 

honom/henne och för de andra medarbetarna för att kunna lära känna varandra, ha en 

öppenhet, kunna ta hjälp och åsiktsfrihet med varandra.  

Nee…. jag fick en klar känsla av att de andra ville ha med mig i 

gänget. Jag menar… jag fick känslan av att det inte fanns några 

dumma frågor. jag har ju inte känt av något annat så…. Det är ju så 

jag känner. Känns som att jag har blivit accepterad även om jag är ny 

här och inte kan allt ännu. Alla har varit snälla nog att hjälpa mig när 

jag väl behövde. Det känns väldigt välkomnande och bra helt enkelt. 

IP 5 

Flera av dem berättade även att det träffas utanför arbetet där det kan förekomma att det går ut 

på en after work. Detta säger dem är mycket trevligt och det gillar att umgås med varandra 

och alla är eniga om att detta är en utav sakerna som gör att de alla trivs så bra på sin 

arbetsplats. Dem träffas även då företaget arrangerar fester så som till exempel julfest och 

sommarfest. Detta gör att dem håller ihop att de vet att det kan lita på varandra. Som en av 

intervjupersonerna menade på att detta gör att man inte är rädd för att prata med varandra 

samt att man vågar säga vad man tycker och tänker. Man kan prata och diskutera med 

varandra även om man inte har lika åsikter men även vara goda arbetskamrater och trivas med 

varandra i vetskap om att man kan prata och diskutera med varandra. Detta var mycket viktigt 

för intervjupersonerna att man kunde ha åsiktsfrihet på arbetsplatsen med sina arbetskamrater. 

Men att kunna ha en åsiktsfrihet på arbetsplatsen är inte alltid en självklarhet på många 

arbetsplaster då en av intervjupersonerna menar att man kan känna ett tabu, att man bör 

skämmas för att exempelvis be om hjälp när man känner att man har för mycket att göra, när 

man fått vatten över huvudet. 
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”Sen har vi ju också den själva kamratskapet här mellan och den 

försöker vi alltid hålla så gott det går. Men det är inte alltid som vi är 

tillsammans allihopa här. Men när vi är de går vi alltid ut och äter 

och fikar tillsammans oftast. Och sen har vi ju … vissa dagar som vi 

är ute tillsammans på företaget lite firmafester som man kallar det så 

att säga. För att hålla ihop det. Sen har vi sju självklart sommar och 

jul festerna. Detta tror jag många anser är viktigt för att bevara 

gemenskapen och trivsel på arbetsplatsen. Det anser iallafall jag.”  

IP 2 

 

Motivation 

Vi diskuterade även motivation med informanterna och alla var eniga om att man måste känna 

sig motiverad på arbetsplatsen för att kunna utföra ett bra arbete. En av informanterna menade 

på att deras jobb inte var ett ”kall” utan snarare ett intresse som man trivdes med och som 

man uppskattade att få arbeta med. Att man har ett intresse av att hjälpa andra är det som 

driver medarbetarna på Transport. De förklarade att deras ambition och motivation till deras 

arbete kommer från att dem tidigare varit skyddsombud på sina tidigare arbetsplatser. Dem 

menade på att det är viktigt att människors rättigheter kommer till tals, dock är det inte alla 

som kan göra sig hörda och då anser dem att det är viktigt att dem finns för att hjälpa dessa 

med att ge dem stöd och de rättigheter dem har rätt till att få. Därför är motivationen nu ännu 

större när man arbetar på Transport. Nu får de jobba med det som de brinner för på heltid 

samt, att de uttryckte att de fick jobba med sin hobby. Det var ett flertal av de anställda som 

uttryckte sig på det viset. Intervjuperson 2 menade på att det var medlemmarna, både dem 

som ringde och dem som kommer in på kontoret som motiverar den anställde. Detta för att 

dem ibland kan få respons av medlemmarna utifrån den hjälp dem fått. Både positivt och 

negativt och på det viset kunna förbättra sitt arbete och utvecklas. Att utvecklas på 

arbetsplatsen var en viktig del i arbetsmiljön påpekade de flesta och att bli bättre på sitt arbete 

och lära sig av sina misstag är en stor motivation i sig tyckte dem. Och att få reda på vad man 

gjort bra eller mindre bra var det inte alltid det lättaste att få reda på. Då de oftast var arga 

medlemmar som tyckte till.  
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Respons är också motiverande menar alla på avdelning Y. Både från medlemmarna men även 

från medarbetarna på avdelningen. Dem menar på att det är absolut något som gör att dem får 

en god arbetsplats. Men dock saknar det att få feedback från medarbetarna och ledningen. 

Man får det bara om man har gjort något som är riktigt bra om man till exempel löst ett 

problem eller liknande. Dem hade gärna fått en klapp på axeln eller feedback lite fler gånger 

än vad de får idag. 

En av dem uttrycker sig så här angående att få respons från andra än medlemmarna: 

”Nee… de märker, asså man hör ju de i mellan åt, som nu då när de 

vill ha mig i denna gruppen. Jaa då har ju (namn) pratat för min 

fördel ju. Men (namn) säger ju inte så mycket till mig att ” gud va 

duktig du är på de här eller,” Man hör de mer på omvägar, gör jag. 

Visst dem pratar gott om mig, så det är inte tvärt om. Så det är väll 

positivt. Men hade gärna velat ha en klapp på axeln emellanåt, ja.”  

IP 1 

Motivation kan enligt respondenterna vara mycket så som att man själv utvecklas som person. 

Detta menar dem är viktigt för dem själva, att kunna utvecklas som personer och lära sig nya 

saker. De pratade om att det är viktigt med utveckling för att kunna trivas på ett jobb för om 

dem inte utvecklas så får de ingen respons på de dem arbetar med. Dem ansåg att 

utvecklingen får dem genom de olika arbetsuppgifterna som de har men även att de har den 

sociala biten. Genom att få vara ute på företag, träffa arbetsgivare, arbetstagare och 

medlemmar gör att dem utvecklas hela tiden då alla träffar inte ser likadana ut och dem kan ha 

olika syften och utifrån de anser dem att de måste hantera situationerna på olika sätt och vara 

kreativa för att lösa problem och dylikt på bästa möjliga sätt.  

Nästan alla av våra informanter har arbetat som lastbilschaufför innan de började på Transport 

och en av informanterna tog upp att de är stor skillnad på den yrkesrollen och den som 

innehas i dag. 

”jag ser ju, jag har förmånen nu att komma från ett helt annat yrke 

då, ett fysiskt yrke där jag var ee… leverera saker från A till B, till att 

komma in här som är väldigt mer mycket mer motiverande att arbeta 

här med tanke på att jag får kreativt jag får ju göra själv. Jag lägger 

ju upp hela min vardag själv”. IP 2 
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Samma person menar på att man har fått bli lite tuffare i sin personlighet och detta har gjort 

att informanten har utvecklats.  

 

Utvecklingsmöjligheter 

Våra informanter var alla eniga om att dem hade en bra kommunikation. Dem har nyligen 

börjat med att ha möten varannan vecka, där de planerar och berättade om var och ens 

kommande arbete fram till nästa möte. Detta för att involvera varandra i sitt arbete och lättare 

kunna samordna sina uppgifter. Som exempelvis möten och resor till de olika företagen och så 

vidare. Innan dessa möten hade dem problem med att känna till varandras arbetsuppgifter men 

även att för att Intervjuperson 2 fick dålig information om vart dem befann sig och när dem 

kommer tillbaka. Detta ifall medlemmar de anställda men även ifall medarbetare sökte 

varandra. Men nu när dem har börjat med dessa möten anser dem att kommunikationen har 

blivit bättre. De utryckte även en önskan om att kommunikationen kunde bli bättre och att den 

för tillfället inte var tillräckligt bra.  

Dem pratade även om att deras arbete ibland kan medföra stress, men det är inget som man 

inte klarar av att hantera. Alla var eniga om att stressen uppkom oftast då man hade varit borta 

från arbetet ett tag i samband vid till exempel sjukdom. De andra på avdelningen har inte 

möjlighet eller kanske inte heller kunskapen om att ta över någon annans arbetsuppgifter. 

Därmed läggs det på hög fram tills dem kommer tillbaka och kan då ha en hel del att göra för 

att komma ikapp det dem har missat. Då dem är medvetna om att deras arbete läggs på hög 

gör att de vill komma tillbaka till arbetet för att minska den stress som kan uppkomma. Det är 

bland annat detta som kan skapa stress för de anställda på avdelningen. Men dem berättade 

även att stress kan uppstå då dem har mycket att göra inför en deadline eller liknande. 

Intervjupersonerna påpekade en önskan om att kunna anställa en assistent som dem kunde 

avlasta dem. Dock kommer det inte att anställa någon då det kommer att kosta medlemmarna, 

då medlemmarna antagligen inte kommer att vilja betala för det. 

En utav intervjupersonerna medgav att han/hon lämnade över en hel del pappersarbete till 

Intervjuperson 2. Detta för att personen ifråga kände att medlemmarna inte betalade 

ombudsmannen för att avsätta tid på pappersarbete istället för att lägga den tiden på 

medlemmarna. 
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Intervjupersonerna hade ett eget ansvar i hur dem skulle planera och lägg upp sitt arbete. 

Detta ansåg dem vara bra då dem kunde själva planera in sina arbetstider och möten och så 

vidare på bästa sätt utifrån dem själva. Dem hade arbetsmobiler som många av dem tog hem. 

Dem menade på att de medlemmar som jobbar och behöver hjälp efter kontorstid också dem 

ska kunna få den hjälp som de andra får. Samtidigt har intervjupersonerna även möjligheten 

att kunna stänga av mobilen när dem är hemma och är utanför jobbet. Dock ansåg dem inte att 

mobilen var någon större stressfaktor efter jobbet, då de var få medlemmar som ringde efter 

arbetstid. 

”Ja, jag menar att medlemmarna betalar ju ändå mig eehh… De 

skulle inte uppskatta på att deras pengar går till att jag ska göra 

massa pappersarbete… Eehh istället för att lösa våra medlemmars 

problem och behov. Därför känner jag att jag kan ge (namn) den 

uppgiften… Eehh det är ju ändå trots allt (namn) jobb att sköta sånt.” 

IP 3 
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Kapitel 6 

Analys 

Här kommer vi att analysera vårt empiriska material för att kunna ge svar på vår 

frågeställning: Hur är de anställdas inställningar, upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön 

på deras arbetsplats. Vi kommer här att använda oss utav Goffmans begrepp ”frontstage” och 

”backstage” samt intrycksstyrning med flera för att styrka våra frågeställningar. Samt att vi 

därefter ska kunna placera ut och beskriva vart och hur de anställda på avdelningen befinner 

sig i modellen av Maslows behovstrappa. Dessutom kommer vi även att kunna se hur mycket 

krav kontroll och stöd de anställda får från både medarbetarna och från ledningen samt hur det 

påverkar deras arbetsmiljö.  

 

Arbetsgruppens scenframträdande 

Så som vi har beskrivit behovstrappan utifrån deras arbete, kan det kanske ge ett intryck av att 

arbetsplatsen och ”arbetsfamiljen” har det mycket bra och att de hela tiden strävar efter en 

bättre arbetsmiljö. Dock finns det, som vi kan se, en baksida på att det inte alltid är så bra som 

man kan tro att det är. De anställda måste samarbeta för att bevara ”showen” (situationen) för 

oss, det vill säga de intryck som de vill att andra ska uppfatta dem på. Då vi anses vara det 

som Goffman kallar för ”publik” och de anställda för ”aktörer”. 

När man väl studerar och läser mellan raderna hos de anställda kan man känna en frustration 

och oro att dem helt och hållet inte kan ha en åsiktsfrihet och man kan även känna att de vill 

ge en bra bild av att deras arbetsmiljö och arbetsplats. När man gräver på djupet så kan man se 

att det finns brister även på denna arbetsplats. Ett exempel på detta som vi kunde se var då 

dem pratade om att man har åsiktsfrihet, genom att dem anser att man ska kunna tycka och 

tänka olika. Detta är något som det säger vara viktigt men som dem dock inte alltid använder 

sig av då vi kunde läsa mellan raderna att dem inte alltid kunde be om hjälp eller ge varandra 

uppmuntran. Detta är vad vi relaterar till det som Goffman kallar för intrycksstyrning då de 

anställda hade ett sätt att ge intrycket av att man har åsiktsfrihet och viljan av att ge/ta 

uppskattning till varandra. Om man går ”backstage” märkte vi att detta intryck var något som 

man använde sig utav då vi fick intrycket av att det inte alltid stämde då dem har svårt att 

hjälpa varandra, samt ge varandra goda ord då de pratade mycket om behovet att behöva just 
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detta. I ”frontstage” visar dem upp ett gott intryck av att det finns eller att det iallafall bör 

finnas åsiktsfrihet och att man ska kunna ge varandra uppmärksamhet och goda ord till 

varandra. De anställda använder sig utav intrycksstyrning för att upprätthålla vissa 

uppfattningar som dem vill att ”publiken” ska ha om dem, för att de ska bli accepterade av 

dem. Detta för att fasaden om deras brister i det goda arbetslivet och i arbetsmiljön inte ska 

brytas och synas till andra. Med andra ord till deras publik som exempelvis kan vara vi 

undersökarna eller deras medlemmar. 

De brister man har på Transport visas inte i ”frontstage” till oss och till medlemmarna. Men vi 

anser att man inte heller visar sina brister i ”backstage” till varandra då man själva skapat en 

egen ”frontstage” och ”backstage” gentemot varandra. Då vi anser att dem själva inte riktigt 

ville inse det, men att de indirekt berättade det för oss, att dem inte kunde utrycka sina åsikter 

till varandra på det sätt som dem hade velat. Man manipulerar både oss och varandra för att 

bli accepterade och känna att man når framgång. Detta gör dem genom att de försöker dölja 

sina brister samt att man fick en känsla av att de ändå ville behålla det dem försökte visa upp i 

”frontstage” till oss och medlemmarna. Detta ville man även ha i ”backstage” gentemot 

varandra, exempelvis då en av intervjupersonerna var nyanställd och berättade hur de andra 

medarbetarna uppträde gentemot personen ifråga. Personen kände att de var okej att be om 

hjälp och personen fick känslan att han/hon var välkommen i deras gemenskap och att det inte 

fanns några dumma frågor. Kanske är detta en början på ett nytt ”manus” i och med att man 

har en önskan att kommunikationen och behovet av att kunna vara där för varandra ska vara 

bättre och att denna åsiktsfrihet som man försöker framträda och ge intryck av till andra 

verkligen sker till varandra på företaget alltså deras ”backstage”. Alltså man vill skapa 

framgång och förbättring på arbetet. Den ”show” som de anställda kan ha gentemot varandra 

kunde vi se då det berättades för oss att de dem hade möjligheten att stänga sina kontors 

dörrar efter sig ifall dem kände att de ville arbeta ostört eller att de var på sämre humör. 

Genom att de gör på detta vis leder det till att den som har ett kontor har möjligheten att 

stänga om sig, detta blir där med deras ”backstage” gentemot de andra medarbetarna. Medan 

personen som sitter i receptionen alltid befinner sig i ”frontstage” i och med att receptionen är 

öppen och väl synlig för både de andra medarbetarna och för deras medlemmar. Detta lede till 

att det är svårt för receptionisten att släppa ”masken”, med andra ord släppa på den fasad man 

vill upprätthålla i ”frontstage”, man måste ständigt vara på ”humör” för att inte förstöra eller 

dra ner ”showen” för företagets image. Men även receptionisten har sina pauser då personen 

ofta är ensam. 
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Då receptionisten ofta är ensam ledde det till att han/hon tappade masken och skakade om den 

”scen” företaget och det andra medlemmarna spelar. Receptionisten berättade om den 

upplevda otryggheten som upplevdes då en medlem kommit in och hotat och varit arg. Detta 

gjorde att de andra arbetarna var tvungna att snabbt agera som ett så kallat ”team” för att 

upprätthålla och rädda ”showen”. På så vis att de fick personen att känna sig trygg genom att 

bry sig om och göra något åt saken så som att skaffa ett system som skapar säkerhet för 

receptionisten. Genom att de andra medarbetarna stöttade receptionisten och gav hans/henne 

trygghet och stöd kan vi koppla det till, utifrån Goffmans tankesätt, för en kollektiv 

intrycksstyrning.  

Ett annat sätt man kunde se arbetarna på var när dem pratade om hur de såg på sitt arbete att 

det var mer som en hobby för dem att det tyckte att det var roligt och intressant att hjälpa 

människor. Deras normer och visioner gentemot människor låg i samma grad som vad 

företaget står för; kampen mot det onda samt en global solidaritet. Detta ser man i de 

anställdas motivation till att hjälpa andra och ge dem de rättigheter som dem har rätt att få. 

Deras lojalitet till både företaget och till deras medlemmar arbetar med för att få deras 

medlemmar att känna sig trygga. Detta är både företagets och de anställdas ”frontstage” som 

man tydligt kan se då dem pratar om deras motivation och vilja till att hjälpa andra samt att 

detta går hand i hand med vad företagets symbol symboliserar.  

 

Ombudsmännen pratade om hur det ibland kände sig stressade och inte hann med en massa 

”onödiga” pappersarbeten. Då kunde de kasta över det till receptionisten, samtidigt som det 

kände att det är oschysst att slänga en massa pappersarbete på receptionisten så kunde dem 

ändå samtidigt inte känna skuld. Detta för att de uttryckte att det var en del av receptionistens 

arbete. De hävdade att de inte var det ”onödiga” pappersarbetet medlemmarna betalade för att 

ombudsmännen skulle sitta och arbeta med det. Utan de menade på att deras tid var för 

värdefull och kan istället användas till att hjälpa och lösa medlemmarnas problem ännu mer 

och på ett mer djupgående plan. Detta diskuterade vi länge, hur det gick ihop med deras 

visioner och moraliska handlingar. Även receptionisten uttryckte en stress och hög 

arbetsbelastning och de visste de andra anställda om. Samtidigt diskuterade vi om detta 

verkligen överensstämde med deras normer och värderingar, att handlar på det viset. Det kan 

å ena sidan verka väldigt schysst att tänka på medlemmarna och tanken kring det verkar 

mycket bra. Men och andra sidan kan man tänka på att det är en del av arbetets process och att 

kasta över det ”onödiga” eller tråkiga arbetet till receptionisten. Receptionisten har minst lika 



 

sida 31 

fullt upp att göra som alla andra på arbetsplatsen. Även denna person har deadlines att hålla 

sig till och om alla ombudsmännen ska prioritera just sitt fall, kan man börja fundera på hur 

moralisk och stark deras ”arbetsfamilj” verkligen är? Då de försöker att hjälpa andra så 

förvärrar dem situationen för deras egen medarbetare genom att överbelasta denne med fler 

arbetsuppgifter.  

 

Arbetsgruppens gemensamma behov 

Vi anser att Maslows behovstrappa kan användas i syfte med att se en arbetsgrupps behov 

samt hur dem kan uppnås utifrån denna modell. Vi kommer här att förklara varför vi anser att 

den kan användas på den arbetsgrupp som vi har inriktat oss på. Samt att kunna visa på i 

vilken nivå som dem befinner på utifrån de empiriska material som vi har fått ta del av.  

 

Figur 3. Behovstrappan utifrån arbetet 

5. . Självförverkligande Behov: Upp nå sina fullständiga 

mål med arbetet. Känna fullständig tillfredsställelse. 

4. Respekt- och Uppskattnings Behov: Känna 

tillförlitelse och respekt gentemot andra genom  

3. Samhörighet- och Kärleks Behov: Känna att man är en 

”arbetsfamilj”. 

2. Trygghets Behov: Dessa behov handlar om att känna  

trygghet och trivsel på arbetsplatsen och gentemot 

 sina arbetskamrater att ta ansvar för sitt arbete. 

1. Primära Behov: Har man inga tillfredställda 

behov är det dem primära/fysiska  

behoven som ska tillfredsställas.  

Så som en trygg anställning och lön osv.  Kommentar: Denna konstruktion är en variant som 

 bygger på Maslows behovstrappa, sefigur1. 
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För att komma in och känna en delaktighet på arbetsmarknaden krävs det att man har en 

anställning. Detta bekräftar våra intervjupersoner, då dem anser att det viktigaste behovet är 

att ha en trygg anställning för att kunna försörja sig och sin familj. De pratade om att man i 

dagens samhälle tar på sig massa lån som man måste betala tillbaka, och därför anser dem att 

en trygganställning är det primära för att kunna leva och betala sina utgifter. Vissa av de 

anställda har kvar sin tidigare anställning för att dem ska känna sig trygga i att ha ett arbete 

ifall deras nuvarande anställning skulle gå åt pipan. Detta för att dem ska känna att de har 

något att luta sig tillbaka till ifall eller då deras uppdrag upphör. Eftersom de anställda på 

transport har kvar sin anställning på sin tidigare arbetsplats samt att transport håller på att 

ändra detta genom att deras anställning kommer att kunna bli förbundsanställda. Detta leder 

till att dem idag inte har en ständig oro för att förlora sin anställning eller för att bli arbetslösa. 

Detta gör enligt oss, utifrån Maslows behovstrappa, att dem har tillfredsställt den första nivån 

angående de primära behoven på en arbetsplats. Genom att dem uppfyller de primära behoven 

av att kunna försörja sig samt att man har en trygghet där man vet att man har ett arbete samt 

att man vet att man kan och kommer att överleva. Eftersom de anställda på transport har en 

anställning och i dagens läge inte känner någon oro för att förlora sitt arbete kan vi gå vidare 

till nästa nivå som handlar om trygghet. Vi anser att det finns en gråzon mellan nivå 1 och 2 

då nivå 1 handlar om att skaffa sig en anställning och kunna leva på den och nivå 2 handlar 

om att kunna bevara sin anställning och känna trygghet till att inte förlora sin anställning. 

Därför anser vi att detta är en gråzon. Men dock så handlar nivå 2 även om att ha en trygg 

arbetsmiljö på sin arbetsplats.  

Detta togs upp då det pratades om att en av de anställda kände en otrygghet då personen ifråga 

varit med om att det kommit in påverkade personer till kontoret. Det som skapade denna 

otrygghet var att de andra på kontoret inte alltid befanns sig där, men även att kontoret var 

öppet och man kunde varken låsa in sig eller fly därifrån. Denna oroskänsla är något som 

påverkar arbetet då personen ifråga gärna undviker att befinna sig där själv. Ibland har det 

hänt att man låst ytterdörren då det finns möjlighet att se om någon önskar komma in, då är 

det bara att öppna igen. Denna otrygga miljö var de anställda angelägna om att förbättra samt 

att man för tillfället höll på med att öka säkerheten för personen ifråga. Genom att de övriga 

anställda tog upp ärendet till skyddsombudet då de ansåg att den otrygga arbetsmiljön är 

något som man bör ändra på. Detta ledde till att personen som kände otryggheten till en 

början fick snabbt tillbaka sin trygghet då han/hon berättade att ärendet tagits upp och att alla 

kollegor backade upp personen och visade deras omtanke kring dennes säkerhet. Det pratade 

om vikten av att trivas på arbetsplatsen och med sina arbetskamrater, man menar att trivs man 
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inte med sitt arbete och med sina medarbetare så känner man ingen trygghet. Känner man 

ingen trygghet så trivs man helt enkelt inte, menar de anställda på transport. Dem menar på att 

dessa faktorer är mycket viktiga och att dem där med går hand i hand. Eftersom personen nu 

känner sig trygg i vetskapen om att dennes arbetsmiljö inom kort ska förbättras och att alla 

kollegorna finns där för en känner vi att vi kan föra arbetsgruppen till nästa nivå som enligt 

Maslow handlar om samhörighet och kärlek. Även om man har tillfredsställt ett behov 

exempelvis så som de anställda har gjort i nivå 2 så betyder detta inte att man har lämnat detta 

behov bakom sig. Utan behovet har bara intagit en mindre viktig roll, att man inom har börjat 

utreda ärendet och att man inom kort kommer att åtgärda den otrygga arbetsmiljön. Där med 

dominerar behovet inte tillvaron på de sätt som den har gjort innan. 

 

Genom att medarbetarna hjälper varandra till exempel på det sättet som vi nyss tagit upp 

angående personens otrygga arbetsmiljö gör att vi får en känsla av att dem skapar en Vi-

känsla på sin arbetsplats. Detta är en utav de bitar som har lett till att vi vill kalla dem för en 

”arbetsfamilj”. Samt att dem berättade om sina träffar som dem har utanför arbetet. Det 

förekommer att de går ut på en after work lite då och då samt att dem har firmafester. Detta 

anser dem vara mycket värdefulla för att bevara en bra stämning på arbetsplatsen. Dem 

pratade även om vikten om att ofta prata om annat än arbetet på sina luncher och raster för att 

lära känna varandra på en djupare nivå. Detta för att få ett informationsbyte men även kunna 

diskutera exempelvis gemensamma intressen. Att känna gemenskap anser dem vara mycket 

viktigt i arbetslivet och försöker därmed upprätthålla den genom att försöka få in nyanställda i 

”gänget” och hjälpa varandra när det går och behövs. Enligt nivå 3, angående samhörighet 

och kärlek, anser vi att dem uppfyller dessa behov genom att dem känner en stark 

samhörighet gentemot varandra. Att dem är accepterade av varandra och att känna att 

kollegorna finns där för varandra vid behov och vetskapen om att man är tillsammans även 

om arbetet går ut på att arbeta ensam och vetskapen att man inte är ensam. Eftersom dem har 

denna solidariska samhörighet och bandet att ingå i en gemenskap på sin arbetsplats, gör att 

dem uppfyller även dessa behov i behovstrappan enligt oss. Denna samhörighet med varandra 

ser vi då dem har samma mål och visioner som både stämmer överens med varandra och 

företaget. Detta gör att dem får fler saker gemensamt och kan därmed skapa en god 

arbetsmiljö och sammanhållning. Dem tycker det är viktigt att skapa en vi-känsla och med 

dessa faktorer anser vi att man kan kalla dem för en ”arbetsfamilj”. 
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Nästa nivå på Maslows behovstrappa är respekt och uppskattnings behov. Där det handlar om 

att man ska kunna känna sig respekterad till sina medarbetare samt att kunna få bekräftelse på 

att man gör ett bra jobb. Dessutom känna tillförlitelse till varandra, att man gör sitt för att få 

en god arbetsmiljö. Här vill man både ha en uppskattning från sina medarbetare och från 

ledningen. Det är inte bara att man själv ska få eller känna detta utan man ska även kunna ge 

detta till sina medarbetare på företaget. Vi anser att ”arbetsfamiljen” för tillfället befinner sig 

på denna nivå eftersom de pratade om en önskan att få en klapp på axeln samt att få feedback 

på det arbete man utför(t).  

De anställda på transport var alla eniga om att det är viktigt att ha respekt till varandra samt 

att det är mycket viktigt att kunna ha en yttrandefrihet på arbetsplatsen Dem menar på att det 

är helt Okey att inte alltid vara överens och tycka samma sak, istället påpekar dem att det är 

viktigt att ha olika åsikter för att öka utbytet av information och synvinklar med mera. Även 

för att man ska förstå att människor är olika och att vissa dagar är man mer vänlig än andra 

och känner man att man har en dålig dag finns det möjlighet att äta sin lunch själv och arbeta 

själv genom att stänga dörren om sig till sitt kontor och markera att man inte är på topphumör. 

De anställda berättar även att de var överens om att det var viktigt att känna sig motiverad på 

sin arbetsplats. Denna motivation kände dem att dem fick till viss del från sig själva efter som 

de kände att arbetet var mer ett intresse än ett ”kall”. Dessutom fick dem både bra och dålig 

respons från sina medlemmar och detta var något som dem ansåg var bra för att kunna utföra 

ett bättre arbete. Men dock var det även mycket viktigt att få feedback från medarbetarna, 

genom att det är det som gör att man får en god arbetsplats. Dem berättade att de tyvärr 

saknade denna feedback från både varandra och från ledningen och hade där med en önskan 

om att kunna få en klapp på axeln lite fler gånger än bara då de har gjort något riktigt bra. En 

av dem berättade att de fick respons via omvägar men att man gärna hade velat få den direkt 

av personen ifråga som ansåg att man utfört ett bra jobb, att det då skulle vara mer uppskattat. 

De anställda på transport ansåg att feedback är ett sätt att utvecklas på och dem menade att 

utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats är viktigt för att kunna trivas och få en god 

arbetsplats.  

De anställda visar att de har stor respekt till varandra genom att de visar att de kan prata och 

ge hänsyn till varandra. Dem respekterar att medlemmarna i ”arbetsfamiljen” är olika, att man 

ställer olika krav, arbetar olika och har olika åsikter. Med vetskapen om att man är olika och 

inte alltid tycker lika, så visar dem ändå respekt tillvarandra genom att man fortfarande kan 

umgås på till exempel rasterna och på deras träffar utanför arbetet så som på after work. Dock 
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ser vi att det finns mycket att jobba på samt att de anställda själva anser att det inte får 

tillräkligt med uppskattning och feedback både från varandra och från ledningen, anser vi att 

det inte uppfyller de behov som finns i nivå 4. Därmed kan ”arbetsfamiljen” inte gå vidare till 

nivå 5; att förverkliga sig själv i arbetet. Då nivå 5 handlar om att känna en fullständig 

självförverkligande i sitt arbete. Eftersom ens verklighet färgas av det behov som man saknar 

måste man få det tillfredsställt för att kunna gå vidare, där med intar det en mindre viktig roll i 

ens verklighet. Efter som vi anser att ”arbetsfamiljen” ännu inte uppnått sina behov på nivå 4 

då de anställda på Transport har en önskan om att förbättra kommunikationen, genom att ge 

och ta feedback från varandra så är det detta behov som färgar hela gruppens vardag. Därmed 

kan ”arbetsfamiljen” heller inte gå vidare till att i detta fall förverkliga sig själv. Ju högre upp 

ett behov är i behovstrappan, desto lättare är det att behovet förändras med tiden. I exempelvis 

nivå 5 är det mycket lätt att de behov som man vill förverkliga förändras med tiden då ens 

vardag färgas av just de behov som man saknar för tillfället. För att de anställda på Transport 

ska kunna förverkliga sig själv i nivå 5 fanns det en önskan om att kunna anställa ännu en 

person för att ta hand om det som dem ansåg för dem vara ”onödigt” pappersarbete då man 

istället ville lägga sin kraft och tid på att hjälpa medlemmarna på Svenska 

Transportarbetarförbundet. Samt minska skulden över att man blivit sjuk och måste då skynda 

tillbaka till jobbet för att ens rapporter inte ska läggas på hög, då ingen annan kan ta över ens 

arbetsuppgifter. Dessa förverkliganden kan i framtiden komma att ändras då man kanske inser 

att man vill förverkliga något annat än de man vill förverkliga idag.  
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Krav- kontroll- stöd modellen 

Genom att gå vidare med detta kommer vi här att använda oss av Karaseks krav- kontroll 

modell och som på senare har lagt till begreppet socialt stöd. Här tänkte vi nu placera ut vart 

vi anser att hela arbetsgruppen generellt befinner sig i modellen, utifrån den 

helhetsuppfattningen vi fått.  

Figur 4. Krav- Kontroll och Stödmodellen utifrån arbetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån helhetsuppfattning har vi valt att placera gruppen (stjärnmärket) i den högra rutan i 

den nedre delen av modellen. Vi menar på att de har ett lågstressat jobb med ett lågt socialt 

stöd samt att de har väldigt mycket egen kontroll och en låg övervakning på arbetet.  

Vi anser detta då vi fått uppfattningen om att de har mycket hög egenkontroll där de planerar 

sina arbetsuppgifter själva. De planerar när och hur de ska besöka deras medlemmar och hur 

de vill utföra sitt arbete. De har ingen annan som har kontroll över vad de gör och inte gör då 

ledningen och chefer inte finns på plats. Man kan här dra slutsatsen om att det är 

medlemmarna som vet om dem sköter sig eller inte, då de är medlemmarna själva som 

behöver hjälp samt att de är även dem som ser resultatet av de utförda arbetena. Man kan se 

de socialtstöd i två delar de ena är att arbetsgruppen trivs med varandra och får stöd och har 

en bra gemenskap till varandra. Den andra delen av det sociala stödet kunde vi se då 

arbetsgruppen hade brister och saknaden av feedback och positivt stöd från både varandra och 

från ledningen. Detta gör att arbetsgruppen har ett lågt socialtstöd. De själva ser inte deras 

stress på arbete som skadlig, men vi fick dock ett intryck, då vi kan läsa mellan raderna, att de 
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faktiskt var stressade. Då de ändå hade en önskan om att få hjälp, någon som kunde arbete 

under dem och hjälpa dem med allt pappersarbeten.  

Därför valde vi även att placera ut en enskild person ur arbetsgruppen (cirkeln), på grund av 

att visa att det inte alltid behöver överensstämma med gruppens generella uppfattning. Vi 

valde att placera ut receptionisten, då han/hon ansåg sig och erkände att han/hon var stressad. 

Då de andra medarbetarna kastade över deras ”onödiga” pappersarbete på receptionisten 

utöver dennes egna arbetsuppgifter gjorde att personen ifråga var stressad till och från. Samt 

att medarbetarna stressade receptionisten med deras deadlines, då personen i fråga inte alltid 

visste vems deadlines som var viktigare då alla ville prioritera sina uppdrag. Receptionisten 

hävdade även att han/hon fick känslan av att de andra medarbetarna inte alltid visste vad 

personen i fråga gjorde då ingen frågat eller tagit reda på vad det är personen i fråga gör. Det 

kan antagligen vara därför som de andra medarbetarna slänger över pappersarbetet till 

honom/henne då dem inte har vetskapen om vad personens arbete går ut på.  

Vi har kommit fram till med hjälp av vår empiriska insamling samt det teoretiska stöd att 

arbetsgruppen på Transports avdelning Y anser att det viktigaste är att man har medarbetare 

som man trivs och har gemensamma saker med varandra. Då dem menade på att om man inte 

trivs så känner dem ingen trygghet och känner dem otrygghet så trivs man heller inte på 

arbetsplatsen. Dem ansåg sig trivas på arbetsplatsen då de ansåg sig få de materiella ting dem 

behövde så som bra stolar och skrivbord som passade dem. Detta gjorde att dem ansåg sig ha 

en bra arbetsmiljö där dem både trivdes och kände sig trygga med arbetsplatsen och med 

varandra. Eftersom arbetsgruppen ansåg att gemenskapen var en stor nyckel till en god 

arbetsmiljö försökte dem bibehålla den genom att prata om annat än arbete på deras raster, gå 

på firmafester samt att gå på after work tillsammans. Dock kunde vi se att det dem utstrålade 

både till oss och till andra att deras arbetsmiljö är bättre än vad den egentligen är. Då dem 

försökte ge intrycket/uppfattningen om att arbetsmiljön hos dem var näst intill felfri och 

behövdes därför inte förbättras eller ändras på.  

De utvecklingsmöjligheter som vi har sett att dem kan bli bättre på för att öka deras 

arbetsmiljö på arbetsplatsen var att öka kommunikationen, att prata med varandra om vad 

medarbetarna kan bli bättre på och vad de gör för något som är bra. Med andra ord ge 

varandra feedback på deras arbete för att dem ska känna att de gör ett bra jobb och att det 

finns någon som ser och uppskattar det dem gör men även när det gör mindre bra så man vet 

till nästa gång vad man kan göra bättre. Då de själva ansåg att utvecklingsmöjligheterna i ett 

arbete var mycket viktigt. Vi ser att konstruktiv kritik är ett sätt att utveckla varandra till att 
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göra ett bättre jobb, samt att öppna upp den åsiktsfrihet som dem har till ytterligare en nivå. 

Eftersom de anställda anser att utveckling är en motivationsfaktor till att lyckas och nå både 

framgång i arbetet men även för att trivas i sin arbetsmiljö. De anställda på Transport bör inse 

att bara för att dem arbetar för att hjälpa andra till en bättre arbetsmiljö och situation, innebär 

det inte att dem själva måste vara felfria på sin arbetsplats. Vi kan förstå att det är svårt att 

släppa på sin fasad till medlemmarna och till varandra. Dem bör kanske tänka om angående, 

hur bra det är, att inte släppa in arbetsgruppen till den enskilda individens backstage. Detta 

kan vara en faktor till varför man inte ger varandra konstruktiv kritik på arbetsplatsen. 

Eftersom att informanterna uttryckte till oss att de ansåg att kommunikationen kunde bli 

bättre, märktes det tydligt att denna information inte hade kommit till varandra då de flesta på 

Transport beskrev samma sak.  
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Kapitel 7 

Diskussion och reflektion 

På grund av svårigheter att hitta en organisation att vara på och undersöka vårt fenomen gav 

det oss stora problem. Då vår tanke var att undersöka en organisation som hjälper andra, så 

som exempelvis hos polisen, brandkåren samt ambulanspersonal med flera. Detta ledde till att 

vi fick nedslag på många organisationer då det var mycket känsligt och många olika faktorer 

stod på spel för att bli insläppt då säkerhet och sekretess med mera spelar en stor roll. Detta 

gjorde att det tog lång tid på sig att svara om de fanns en möjlighet att vara på plats. Även om 

vi tänkt på detta tidigt och förberett oss, förlorade vi mycket mer tid än förväntat. När vi väl 

hittade Svenska Transport förbundet och de var snälla och var tillräckligt intresserade att låta 

oss undersöka vårt fenomen hos dem, var nackdelen att de var för få anställda. 

Detta gjorde att vi fick ett naturligt bortfall och kanske inte fick lika mycket information som 

vi hade hoppats på. Men eftersom tiden började knappa in hade vi inte möjligheten att leta 

vidare.  

Vad vi känner nu i efterhand hade vi kunnat förbereda oss under tiden vi väntade på svar från 

de olika organisationerna. Vi kunde exempelvis påbörjat med vår metod med mera. Men vi 

hade många diskussioner kring vad det egentligen, vi vill undersöka då vi båda hade två helt 

olika sätt att se det ifrån, detta gjorde att vi hamnade ytterligare efter med tiden.  

Men efter all tid och slit som vi lagt ned, är vi nu trots allt nöjda och hade vi haft mer tid kan 

vi se möjligheter att utveckla detta fenomen på ett mer djupare plan. Då vi tycker det varit 

mycket intressant att studera och utforska hur en arbetsmiljö är och hur detta påverkar de 

anställda och deras arbetsplats. Samt hur gemenskapen på en arbetsplats påverkar miljön.  

Vi tror att med hjälp av vår undersökning eller en liknande kan undersökningen kanske ge en 

möjlighet för en organisation eller företag att få hjälp av en utomstående att utveckla 

samspelet mellan arbetskamraterna samt mellan ledningen och arbetarna. Då man kan genom 

en liknande undersökning se de brister och glapp de själva organisationen har eller haft 

mellan varandra för att sedan förbättra kunna förbättra både samspelet och arbetsmiljön för de 

inblandade.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

1. Inledning 

Vilka vi är, vår studie, anonymitet, tillstånd till bandspelare 

 

2. Bakgrundsinformation 

- Vad är din anställning? Vilken befattning har du? 

- Hur kommer det sig att du ville arbeta här? 

 

3. Trivsel på arbetsplatsen 

- Kan du beskriva gårdagens arbetsdag hur den var och hur du kände och upplevde 

den?  

- Är det så dina dagar brukar se ut? 

- Anser du att de är en bra/mindre bra dag? Varför? 

- Kan du beskriva hur en god arbetsplats bör vara för att du ska trivas 

- Upplever du att arbetstrivsel är viktigt för dig. 

- Känner du dig stressad på arbetet? Varför och på vilket sätt.  

- Hur påverkar de dig? 

- Beskriv vad arbetstrivsel innebär för dig? 

 

4. Gemenskap och andra 

- Berätta hur du upplever stämningen på arbetsplatsen. 

- Har ni gemensamma raster/luncher? Om inte hur tror du att det (skulle) påverka 

dig? 



 

 

- Berätta hur du upplever att kommunikationen fungerar mellan dig och 

arbetskamraterna. 

- Hur ser du på social aktivitet på arbetet? Varför? 

 

5. Motiverad på din arbetsplans 

- Känner du dig motiverad på arbetsplatsen? Varför och på vilket sätt? 

- Vad är motivation för dig? 

 

6. Trygghet på arbetsplatsen 

- Vad innebär trygghet för dig? 

- Upplever du detta på din arbetsplats, på vilket sätt? 

- Berätta vad det är som gör dig trygg/inte trygg? 

 

7. Riktlinjer 

- Finns det riktlinjer angående trygghet, trivseln inom arbetsmiljön? 

- Berätta hur du upplever att man följer riktlinjerna? 

- Hur anser du att riktlinjerna är bra/inte bra för dig och dina medarbetar? 

- Vet du när förnyades riktlinjerna senast? 

- Berätta hur och på vilket sätt förnyades den. 

 

 

8. På er hemsida hittade vi ett citat som kommer ur regeringsformen  

"Trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg 

och trygghet och för en god levnadsmiljö"  



 

 

Utifrån detta har vi förstått det som att ni vill ge era medlemmar trygghet i deras 

arbetsmiljö och arbetsform osv. Detta är vad ni gör för att era medlemmar ska få 

de bra. Men hur gör ni för att ni som arbetar på transportförbundet själva ska få 

ett bra/bättre arbetsmiljö, arbetsformer och bättre avtal osv? 

 

9. Övrigt 

- Tror du att det finns något samband mellan trivsel, trygghet, respekt och 

prestation? Berätta hur? 

- Finns det något som du anser som man borde uppmärksamma mer i ert 

arbete/arbetsplats? 

- Är det något som du skulle vilja tillägga som vi kanske inte har pratat om? 

- Kan vi återkomma till dig om det skulle vara något som är oklart eller om vi har 

ytterligare frågor? 

 

- Avslutande ord …….Tack….. 

 



 

 

Observation 

1. Kolla på kontorens arbetsmiljö ex. 

 Reglerbara skrivbord, Fotstöd, reglerbara stolar, lampor/fönster, ljudnivå, utsikt ur 

fönster 

 Hör man tågen?   13,02    13,04    14,00    14,04    14,22    15,02    15,04    15,32    16,04   

16,11    16,30 

2. Hur ser toaletterna ut fräscha eller ej? 

3. Städat, damfritt eller rörigt. Finns det växter ex. blommor 

4. Hur beter de sig mot varandra? Hejar de? Stannar de och pratar med varandra? Och hur är 

stämningen när de möts och pratar? 

5. Hur rör dem sig i korridorerna? 

6. Har de öppna/stängda dörrar till sina kontor? 

7. Osv…. 


