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Abstract 
 

Sjukskrivningarna i Sverige har ökat drastiskt under det senaste 
decenniet, varför vi såg det som relevant att undersöka denna 
problematik. Syftet med studien var att kartlägga de psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna på en produktionsavdelning med fokus på vad som 
skapar hälsa och därigenom ge företaget underlag för att kunna göra 
förbättringar. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade 
intervjuer, vilka genomfördes på den nämnda avdelningen inom 
verkstadsindustrin. Resultaten visade att det råder ett öppet klimat på 
företaget med en stark sammanhållning arbetskamraterna sinsemellan och 
en utpräglad vi-känsla inom arbetsgruppen, men att det krävs förändringar 
både vad gäller ledarskapet och arbetarnas möjligheter till delaktighet och 
påverkan av sin egen arbetssituation.  
 
 
Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, hälsa, verkstadsindustri 
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Inledning 
 
Vår största resurs är god hälsa. Om människor mår bra mår även organisationen bra och skapar 
förutsättningar för effektivitet och lönsamhet. Vänder vi på det är det omöjligt att under en längre 
tid utan lönsamhet upprätthålla god hälsa på en arbetsplats (Johnsson, Lugn & Rexed, 2003). 
Hälsa och välbefinnande hänger ihop. Hur vi upplever välbefinnandet och hur vi klarar av 
vardagen är beroende av ork, livsstil och levnadsvanor. Det som toppar listan av vad som bidrar 
till livskvalitet och ett bra liv är framförallt att vara frisk och må bra. Därefter kommer den 
sociala delen på det privata planet där vänner och varma relationer spelar en viktig roll. Att ha ett 
stimulerande arbete och en givande fritid är ytterligare faktorer som bidrar till välbefinnande. 
Begreppet välbefinnande är mångfacetterat och påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer 
i vardagslivet, men det är dock så att den avgörande faktorn är hur man trivs med sig själv, den 
roll man har och den omgivande miljön man lever och verkar i (Ljusenius & Rydqvist, 2001).  
 
Sjukskrivningarna i Sverige har ökat drastiskt under det senaste decenniet och är en av de 
viktigaste politiska frågorna idag. Under 2003 uppgick statens kostnader för sjukpenning och 
förtidspension till 110 miljarder (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & Theorell, 2004). 
Därtill kommer företagens kostnader som enligt Svenskt Näringsliv uppgår till 170 miljarder per 
år för inkomstersättning vid sjukfrånvaro förutom kostnader för produktionsbortfall, vikarier och 
andra störningar i produktionen. Det är framför allt de långa sjukskrivningarna och 
förtidspensioneringarna som har ökat. 
 
Någon generell försämring av hälsan har emellertid inte skett under denna tid utan alla 
indikationer pekar på en allt bättre hälsa för befolkningen med en allt högre medellivslängd. Vad 
är det då som gör att sjukskrivningarna skjuter i höjden? Hogstedt et al. (2004) har utrett 
orsakerna till de höga sjuktalen och kommit fram till att det är en mängd olika faktorer som spelar 
in och där arbetslivets utveckling under de senaste decennierna utgör en del. 
 
Arbetslivet har under senare tid genomgått en rad förändringar. Den ökade globaliseringen har 
gjort att konkurrensen har ökat inom alla branscher och organisationerna har slimmats vilket har 
inneburet en ökad press på de anställda. Många företag och organisationer har koncentrerat sig på 
sina kärnverksamheter och dragit ner på andra verksamheter som istället köps in vid behov, sk. 
”outsourcing”. Detta har konsekvenser som är både positiva och negativa men framförallt skapar 
det en ökad otrygghet bland de anställda (Sundin & Wikman, 2004). En allt större andel av 
befolkningen upplever att de har höga krav på sig utan att deras möjlighet till kontroll ökat. Dessa 
förhållanden anses vara en bidragande orsak till den ökade långtidssjukskrivningen (Hogstedt et 
al., 2004) 
 
Under åren har det fokuserats på olika problem när det gäller hälsan i arbetslivet. Under 50- och 
60- talet var det främst det tekniska arbetarskyddet med förebyggande av maskin- och fallolyckor 
som var aktuellt. Därefter kom på 70-talet en rad kemiska larm, vilket gjorde att just dessa frågor 
prioriterades. På 80-talet började belastningsskadorna uppmärksammas, medan det på 90-talet 
fokuserades på EU-anpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete. När vi så kommer fram till 
2000-talet är det långtidssjukskrivningarna och psykosociala aspekter på arbetslivet som lyfts 
fram (Bjurvald, 2004). Även i tidigare studier, som exempelvis den undersökning från 1960 som 
presenterats av Thorsrud och Emery (1969), har det visat sig att när medarbetarens behov av lön, 
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arbetstid, skydd mot skaderisker och godtyckliga uppsägningar är tillgodosedda träder 
psykologiska krav på arbetsinnehållet in i bilden, vilket visas i följande sex punkter : 
 
• Behov av ett innehåll i arbetet som kräver något utöver ren uthållighet och som innebär ett 

viss mått av variation 
• Behov av att kunna lära något i arbetet och kunna fortsätta att lära 
• Behov av att kunna fatta beslut, åtminstone inom det område som kan kallas sitt eget 
• Behov av anseende, åtminstone en viss grad av medmänsklig förståelse och respekt på 

arbetsplatsen 
• Behov av att se sammanhanget mellan arbetet och omvärlden där man kan se en viss 

överensstämmelse mellan det utförda arbetet och det som betraktas som nyttigt och värdefullt 
• Behov av att se att arbetet kan förenas med framtidsförhoppningar utan att dessa 

nödvändigtvis måste innefatta befordran 
 
Det poängteras här att det inte alltid är möjligt att tillmötesgå kraven på samma sätt eller i samma 
utsträckning för alla slags arbeten och för olika människor.  
 
Den psykosociala arbetsmiljön innefattar arbetets innehåll och organisering samt de sociala 
relationerna på arbetsplatsen. Det handlar således om samspelet mellan individen och 
arbetsmiljön betraktat ur psykologisk och sociologisk synvinkel (Eriksson, 1991). 
 
Under de senaste åren har även perspektivet ändrats till viss del från att behandla förebyggande 
av ohälsa till att istället fokusera på att främja hälsa (Bjurvald, 2004). Skillnaden mellan 
förebyggande och främjande är främst den att medan förebyggande åtgärder oftast riktas mot en 
specifik riskgrupp för att minska risker för ohälsa och skador, så fokuserar främjande åtgärder på 
att skapa miljöer som är stödjande och som ger förutsättningar för alla på arbetsplatsen att 
utveckla en bättre hälsa (Menckel, 2004). 
 
Ett aktuellt begrepp som ofta dyker upp i debatten är friskfaktorer och dessa definieras ofta som 
de faktorer som får människor att ”fungera optimalt, utvecklas och må bra” (Söderlund, 2003, s. 
272). Dessa faktorer förekommer såväl i arbetsmiljön som i den totala livsmiljön. 
 
Angelöw (2002) beskriver en rad framgångsrika hälsofrämjande strategier så som; en lagom 
arbetsbelastning, ökat inflytande och delaktighet, ett konstruktivt ledarskap, ett positivt 
arbetsklimat, kompetensutveckling mm och menar att en kombination av flera olika strategier är 
ett effektivt sätt att öka hälsan på en arbetsplats. 
 
På Stora Ensos kartongfabrik i Fors har en långsiktig medveten satsning på att skapa en hälsosam 
arbetsplats resulterat i betydligt lägre sjukfrånvaro än den genomsnittliga för riket och antalet 
långtidsfriska, dvs. personer som inte varit sjukfrånvarande under de senaste två åren, har ökat 
från ca 7 till 36%. Stora Ensos hälsosatsning har involverat samtliga anställda och bygger på en 
helhetssyn på hälsa, effektivitet och miljö. De friskfaktorer, vilka även är framgångsfaktorer, som 
det har arbetats med är; att skapa en medveten organisation med visioner och tydliga mål, en 
kreativ miljö som präglas av trygghet och frihet, ett konsultativt ledarskap samt ett öppet 
arbetsklimat med en hög grad av självbestämmande. (Johnsson et al., 2003). Projektet på Stora 
Enso har varit väldigt omfattande och har bestått av en genomgripande utbildning av chefer på 
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alla nivåer för att därefter innefatta alla anställda och har beräknats kosta ca 6 miljoner kronor. 
Insatserna har emellertid varit mycket lönsamma och har genererat en besparing på ca 30 
miljoner kronor för företaget under åren 1991-1997. För varje satsad krona har man alltså fått 
fem tillbaka (Angelöw, 2002). 
 
 
KASAM – känslan av sammanhang 
 
Antonovskys (1991) forskning utgår ifrån ett salutogenetiskt synsätt dvs. fokuserar på orsakerna 
till hälsa och det friska istället för att ta fasta på vad som gör människor sjuka. Han har undersökt 
hur det kan komma sig att så många människor som har utsatts för svåra påfrestningar ändå 
förblir friska. Han menar att det beror på personernas känsla av sammanhang i tillvaron 
(KASAM). 
 
Känslan av sammanhang består av tre centrala begrepp: begriplighet, hanterbarhet samt 
meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning en individ upplever att olika 
händelser i livet går att förklara. En människa som har en stark känsla av begriplighet förväntar 
sig att de händelser hon råkar ut för i livet är förutsägbara, eller om de kommer som 
överraskningar uppvisar en begriplig ordning och kan förklaras. Hanterbarhet innebär en 
upplevelse av att i hög utsträckning kunna påverka olika omständigheter samt ha tillgång till 
olika resurser såsom kunskap och färdigheter för att klara av de olika situationerna. En person 
med en stark känsla av hanterbarhet upplever sig inte som ett offer för omständigheterna. 
Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individen upplever att livet har en mening och 
att åtminstone en del av de krav som livet ställer är värda engagemang och hängivenhet. En 
person med en stark känsla av meningsfullhet försöker att göra något åt sin situation och ser 
oftare olika krav som utmaningar och inte som bördor.  
 
Även om alla tre komponenter är oupplösligt sammanflätade och nödvändiga för att uppnå en 
stark känsla av sammanhang är de inte lika centrala. Antonovsky (1991) menar att den 
motivationsskapande komponenten meningsfullhet förefaller vara den viktigaste och utan den blir 
varken hög begriplighet eller hanterbarhet särskilt långvarig. Den komponent som kommer 
därefter är troligtvis begriplighet då det faller sig naturligt att för att kunna uppleva att något är 
hanterbart krävs det förståelse. 
 
Även om andra faktorer såsom utbildning, vänner och fritidsaktiviteter inverkar positivt på en 
persons hälsa, så har det visat sig att känslan för sammanhang är den faktor som inverkar starkast 
oberoende av övriga faktorer (Suominen, Blomberg, Helenius & Koskenvuo, 1999). 
 
Trollestad (2003) menar att en organisation där syfte och arbetsuppgifter är begripliga ger en 
känsla av sammanhang för organisationens medlemmar. För att åstadkomma detta måste 
organisationens uppdrag, vision och värdegrund föras ut i organisationen, vilket skapar stabilitet 
och trovärdighet och bidrar till att arbetet känns meningsfullt. Dessa hälsosamma organisationer 
kännetecknas av uthållighet, långsiktighet och kontinuitet i sina strategier med ett engagerat och 
tydligt ledarskap som samtidigt präglas av ödmjukhet inför både uppgiften och medarbetarna. 
Dessa organisationer präglas av öppenhet, tillit och gemenskap. Här känner medarbetarna att 
arbetet och det de producerar är meningsfullt både för dem själva och för omvärlden. Delaktighet 
och ansvarstagande är utmärkande för en sådan organisation och här mår inte bara medarbetarna 
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bra utan även det ekonomiska resultatet är bra och de är ofta väldigt framgångsrika. 
 
Befinner sig människor i en meningsfull situation är de glada, tillitsfulla, motiverade, engagerade 
och positiva. Är situationen meningsfull kommer medarbetarnas bästa sidor fram. Enligt Olsson 
(2001) ger arbetet kraft att leva, att vara kreativ och att vara motiverad. Här har chefen en 
framträdande roll vad gäller ansvaret att agera så att miljön upplevs som meningsfull av 
medarbetarna. Ska varje situation upplevas som meningsfull måste chefen vara beredd på att göra 
det som är mest lämpligt och kunna se en helhetsbild för att avgöra vad som ska göras. Den 
skicklige chefen ser utifrån ett helhetstänkande till att alla delar fungerar tillfredsställande. Skulle 
en enda del i kedjan av helhetsfaktorerna fallera (i det här fallet upplevelsen av meningsfullhet) 
påverkas resultatet negativt trots att de andra delarna fungerar väl. En god ledare förstår hur en 
helhetsbild skapas och hur man har kontroll över det som ska göras i varje del och led.  
 
Har anställda bättre inblick i hur den egna rollen passar in i ett större sammanhang leder detta till 
att medarbetarna känner sig mer delaktiga och därmed får ut mer av sitt jobb. Även förståelsen 
för hur andra yrkesgrupper resonerar och arbetar leder till större förståelse för vilka svårigheter 
som kan uppstå och varför (Thelander, 2003). 
 
Kira (2003) refererar till en undersökning vilken visar att ett utvidgat arbetsinnehåll, där de 
anställda tar ansvar för sitt arbete, får medarbetarna att förstå att deras arbete värderas av andra 
och påverkar andras liv, vilket i sin tur leder till meningsfullhet. Vidare visar studien att 
meningen med arbetet minskar när organisationens struktur inte stödjer arbetet, eftersom 
medarbetarna därigenom inte kan koncentrera sig på vad som är av vikt i arbetet. 
 
Nerell och Sandberg (1994) menar att behovet av övervakning och styrning minskar i en bra 
organisation med meningsfulla arbetsuppgifter. Detta skulle i så fall innebära att det krävs mindre 
av kontrollerande ledarskap i en hälsosam organisation. Ledarskapet ska intressera sig för 
salutogener, alltså fokusera på de positiva faktorer som bidrar till god hälsa. 
 
 
Positivt arbetsledningsklimat 
 
Rubenowitz (1984) har utvecklat ett verktyg för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön 
där följande fem huvudfaktorer är av stor betydelse för det psykosociala arbetsmiljöklimatet på 
arbetsplatsen: Egenkontroll i arbetet, positivt arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, 
god arbetsgemenskap och en psykisk arbetsbelastning som är ”lagom”. Enligt Rubenowitz är det 
inte bara vad ledarna åstadkommer som bidrar till god hälsa utan även det faktum att människor 
upplever ett positivt arbetsledningsklimat. 
 
I en undersökning som gjorts av Söderlund (2003) visade det sig att vardagsnära områden förts 
fram som friskfaktorer. Det som vi dagligen konfronteras med upplevs som mest väsentligt. 
Söderlund undersökte ordvalen eftersom de har särskild betydelse för den fortsatta 
utvecklingsprocessen. Ett av dessa exempel är att ledaren bör ha social kompetens, vilket i 
undersökningen tolkats bl. a. som tydlig och klar ledning, närvarande och synlig ledning och 
ledning som ger feedback. 
 
Ledare som är lyhörda, ledare som har förståelse för medarbetarnas arbetssituation och ledare 
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som är synliga och närvarande i det dagliga arbetet är ytterligare friskfaktorer. Dessutom bör 
ledare ha förmågan att på ett bra sätt kommunicera med medarbetarna. I de undersökta företagen 
värdesattes särskilt feedback på arbetsprestationen från närmaste chef (Söderlund, 2003). 
 
Är arbetsuppgifterna i sig inte tillfredsställande kan ändå ett gott resultat uppnås genom att 
chefen anpassar arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter, arbetsmiljöer och belöningssystem till 
sådant som är väsentligt för medarbetarna. Chefens uppgift är här att skapa en organisation som 
leder till medarbetarnas personliga tillfredsställelse genom att följa företagets policy och rutiner 
samt att utföra de uppgifter som bidrar till organisationens framgång. Både kunskaper och 
lyhördhet krävs här för att kunna skapa ett sådant belöningssystem. Exempel på belöningar som 
Ljusenius och Rydqvist (2003) ger är materiella belöningar, symboliska belöningar, sociala 
belöningar, positiva upplevelser och framgång. 
 
Ytterligare ett sätt att påverka välbefinnandet är att ge beröm. Ljusenius och Rydqvist (2003) 
menar att det tyvärr är så att beröm som instrument används sparsamt i ledarskapet, trots att man 
är medveten om att det finns en generell mänsklig strävan att bli sedd och bekräftad. Olika 
positiva omdömen och olika typer av beröm skulle kunna utgöra en källa till belöningar och 
samtidigt bidra till medarbetarnas positiva utveckling. Att inte bli sedd är för de flesta värre än att 
få negativ uppmärksamhet. Enligt undersökningar som gjorts bland elever med jämngoda 
kunskaper i matematik visade det sig att gruppen som enbart fått beröm utvecklades mest 
positivt. De som endast fått höra negativa omdömen kom därnäst och de som fått jobba i ett 
vakuum och inte fått någon återkoppling alls klarade sig sämst (Ljusenius & Rydkvist, 2003). 
 
 
Krav/kontroll 
 
En modell som ofta används för att kartlägga psykosociala arbetsförhållanden är krav/kontroll-
modellen Denna tvådimensionella modell kombinerar två olika forskningsinriktningar; 
kvalifikationsperspektivet, som fokuserar på befogenhet och kompetens och stressperspektivet, 
som fokuserar på olika stressorers inverkan på individen. De två variablerna utgörs av arbetskrav, 
dvs. den insats som krävs för att utföra arbetet och egenkontroll, alltså det beslutsutrymme eller 
den handlingsfrihet som ges. Genom att kombinera dessa dimensioner uppträder fyra olika typer 
av arbeten. Modellen innehåller även två diagonaler som representerar två skilda interaktioner, 
dels situationer där arbetskrav och egenkontroll skiljer sig åt (stressdiagonalen), dels situationer 
där de matchar varandra (aktivitetsdiagonalen) (Karasek, 1979). 

 
Figur 1: Karaseks krav/kontrollmodell (Eriksson, 1991, s. 157) 
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Längs stressdiagonalen ökar arbetskraven medan kontrollen minskar vilket innebär en alltmer 
ökad stress. Kombinationen höga arbetskrav och låg egenkontroll är den mest ogynnsamma och 
medför störst risk för psykisk påfrestning med olika besvär och sjukdomar som följd. För att en 
individ ska kunna hantera den stress som höga krav medför krävs det att hon ges tillräcklig 
handlingsfrihet, vilket anses ha en modererande effekt. 
 
Aktivitetsdiagonalen illustrerar arbeten som inte är direkt skadliga eftersom det råder jämvikt 
mellan arbetskrav och egenkontroll. Längs denna diagonal blir arbetena alltmer intressanta, 
stimulerande och utvecklande. Även om inte ett arbete med både låga arbetskrav och låg 
egenkontroll är direkt skadligt ur hälsosynpunkt, medför dessa passiva arbeten att individen 
riskerar att förlora förmågan att fatta beslut och lösa problem, vilket på sikt kan leda till att 
förmågor som inte används tillbakabildas s.k. inlärd hjälplöshet (Karasek & Theorell, 1990).  
 
 
Socialt stöd 
 
Jeff Johnson (1986) har vidareutvecklat Karaseks ursprungliga krav/kontrollmodell genom att 
lägga till socialt stöd som en tredje dimension. I sin studie av arbetsförhållandenas betydelse för 
hjärt- och kärlsjukdomar kom Johnson fram till att socialt stöd dels har en direkt betydelse men 
också fungerar som en buffert, på samma sätt som egenkontroll, när en individ utsätts för höga 
krav. 
 

 
 

Figur 2: Johnsons krav/kontroll/stödmodell (Eriksson, 1991, s. 166) 
 
Genom att lägga till en tredje dimension bildas en kub med åtta olika typer av arbeten. Enligt 
denna modell innebär den ideala arbetssituationen låga krav, högt beslutsutrymme och starkt 
stöd, dessa betecknas ”låg stress kollektivt” i modellen medan motsatsen, höga krav, lågt 
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beslutsutrymme och svagt stöd, vilka betecknas ”hög stress isolerat”, innebär en kraftigt ökad risk 
för sjukdom (Theorell, 2003). Studier har visat att personer i den sistnämnda arbetssituationen i 
högre grad än andra drabbas av hjärtbesvär, mental utmattning, matsmältningsproblem samt 
ryggvärk (Karasek & Theorell, 1990). 
 
En viktig förutsättning för att må bra är att känna samhörighet med andra. Den huvudsakliga 
orsaken till människors lycka – och olycka – är de sociala relationerna (Angelöw, 2002). Flera 
studier visar att det generella sociala stödet på arbetsplatsen har stor betydelse för hälsa och 
välbefinnande och att de som upplever lågt socialt stöd har mer besvär med värk i nacke axlar 
och rygg (Rostila, 2004). 
 
Det sociala stödet kan delas in i fyra olika grupper: Det emotionella stödet som innefattar kärlek, 
omsorg, tillgivenhet, uppmuntran etc. och som gör det möjligt att kunna lita på och ha förtroende 
för varandra. Denna typ av stöd är förmodligen den viktigaste genom att den tillfredsställer ett 
grundläggande behov av umgänge och grupptillhörighet och har därigenom en stor inverkan på 
människors hälsa och välbefinnande. Det värderande stödet är en annan typ av stöd som fås 
genom feedback eller annan information, vilken ger individen möjlighet till bekräftelse och att 
kunna jämföra sig med andra och därigenom få ökat självförtroende. Det informativa stödet 
innebär information och råd som kan användas för att bemästra olika problem medan det 
instrumentella stödet innebär ett handgripligt stöd såsom direkt hjälp med arbete eller tjänster 
(Eriksson, 1991). 
 
Eftersom en vuxen person ofta tillbringar en stor del av sin tid på arbetsplatsen är de mänskliga 
relationerna där oftast av stor betydelse. Förutom den direkta betydelsen som framförallt det 
emotionella stödet har kan det sociala stödet även ha en indirekt effekt genom att fungera som en 
buffert när en individ utsätts för höga krav (Karlsson & Eriksson, 2000). 
 
Kritik har riktats både mot den ursprungliga krav/kontroll modellen och mot den utökade 
modellen. Vissa kritiker hävdar att modellen är för enkel och att det inte är möjligt att beskriva 
den psykosociala arbetsmiljön med hjälp av tre dimensioner (Karlsson & Eriksson, 2000). 
Undersökningar har visat att den modererande effekten av både egenkontroll och socialt stöd 
hade starkast effekt om de var direkt anpassade efter arbetets art samt att de negativa effekterna 
av arbeten med höga krav, lågt beslutsutrymme och svagt stöd inte kan bevisas i de flesta av de 
longitudinella studier som gjorts. Invändningar har även gjorts mot att individens personlighet 
helt utelämnats från modellen och kritikerna menar att det är viktigt att personlighet och 
arbetssituation matchar varandra (van der Doef & Maes, 1999). Trots vissa svagheter finns det 
troligtvis ingen annan modell som är mer givande när det gäller undersökningar av psykosocial 
arbetsmiljö (Karlsson & Eriksson, 2000). 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna på en 
produktionsavdelning med fokus på vad som skapar hälsa. Därigenom vill vi ge företaget 
underlag för att kunna förbättra arbetsmiljön och därmed i förlängningen utvecklas till en friskare 
arbetsplats. 
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Frågorna som ställs är: Vilka psykosociala faktorer bidrar till hälsa/ohälsa och vilka 
utvecklingsmöjligheter finns det på avdelningen? 
 
 
Metod 
 
Val av ämne 
 
Undersökningen ämnar studera den psykosociala miljön i en verkstadsindustri och se vilka 
friskfaktorer som bidrar till hälsa. Anledningen till att vi vill studera detta ämne är att 
sjukfrånvaron under det senaste decenniet har ökat, vilket orsakar personligt lidande för dem som 
drabbas samt enorma kostnader för både företagen och samhället. Denna studie syftar till att se 
det från de anställdas perspektiv och vad företaget i längden kan göra och förändra för att minska 
sjukfrånvaron. 
 
Val av respondenter 
 
Det undersökta företaget är ett verkstadsföretag i södra Sverige med 350 anställda varav 300 
kollektivanställda. Företaget vars främsta produktion består av pressning och sammansättning av 
plåtdetaljer har tidigare ingått i en stor koncern men efter en avknoppning för ungefär fem år 
sedan ingår man nu i en annan mindre koncern. Företaget har vid en viss avdelning under senare 
år haft en betydligt högre sjukfrånvaro än vad som idag anses vara ”normalt”, varför företaget 
föreslog att detta kunde undersökas. Den undersökta avdelningen är en produktionsavdelning 
med ca. 70 anställda. Arbetsuppgifterna inom avdelningen, är pressning, sammansättning, 
montering och tvättning av plåtdetaljer. Arbetstiderna inom avdelningen är 2-skift och dagtid. För 
att undvika att respondenterna valdes av någon som är partisk valdes respondenterna inom den 
undersökta avdelningen med hjälp av lottning. Utfallet resulterade i totalt 4 kvinnor och 5 män 
och kontakten med respondenterna togs genom personalchefen. 
 
 
Procedur 
 
Efter kartläggning av uppsatsens syfte valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade 
intervjuer som leder till förståelse för fenomenet (Bryman, 2004). Först gjordes ett utkast till en 
intervjuguide, vilken följdes av en pilotstudie på en person som också arbetar inom 
verkstadsindustrin. Syftet med pilotstudien var att skaffa större kunskap om dels intervjutekniken, 
dels om intervjufrågorna som i sin tur skulle leda till vettiga följdfrågor för att kunna tränga 
djupare in i problematiken, samt för att stärka tillförlitligheten i studien. Pilotstudien ledde till att 
vissa frågor fick omarbetas samt att den gav ett smalare perspektiv vad gäller orsakerna som 
bidrar till friskfaktorer just inom verkstadsindustrin. Därefter färdigställdes intervjuguiden som 
tjänade som hjälpreda genom hela intervjun. Detta för att kunna hålla sig till ämnet och inte gå in 
på för undersökningen oväsentligheter och fastna där. Genom att vissa av frågorna mer 
formulerades som en uppmaning till en beskrivning av en viss situation kunde risken för 
respondenternas feltolkning av frågorna minimeras och samtidigt underlätta för respondenterna 
eftersom dessa kunde använda sig av sitt eget språk. Intervjuerna som varade mellan 45 och 75 
minuter spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant av artikelförfattarna själva.  
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Som analysmetod användes meningskoncentrering. Detta innebär att de meningar som 
intervjupersonerna uttryckt formulerades mer koncist. Långa uttalanden pressades samman i 
kortare uttalanden, i vilka innebörden av det väsentliga omformulerades i några få ord. 
Koncentrering innebär med andra ord att större intervjuer reduceras till kortare och koncisare 
formuleringar. Analysen kan beskrivas i fem steg. Först lästes hela intervjun igenom för att få en 
känsla av helheten. Därefter fastställdes meningsenheterna som de uttrycktes av 
intervjupersonerna. Sedan formulerades teman som dominerade då försök gjordes att tolka 
respondenternas svar utan fördomar och därefter tematiserades uttalandena utifrån 
intervjupersonernas synvinkel som den uppfattades av författarna. Nästa steg bestod av att ställa 
frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte som exempelvis ”Vad säger 
detta uttalande mig om vi-känsla”? I det femte steget knöts hela intervjuns centrala delar samman 
i en deskriptiv utsaga (Kvale, 2001). Temana som uttrycktes av respondenterna återges som 
rubriker i resultatet och redovisas tillsammans med utvalda citat. 
 
 
Etik 
 
Enligt gällande krav på etik informerades respondenterna om att intervjun var frivillig och att den 
med respondenternas tillåtelse kommer att bandas. Innan intervjun påbörjades informerades 
respondenterna även om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt av författarna liksom 
att anonymitet garanterades. Intervjupersonerna blev kodade och fick istället för namn ett 
nummer som endast var tillgängligt för artikelförfattarna själva.  
 
 
Resultat 
 
I denna del av uppsatsen redovisas resultaten från den empiriska studie som gjorts genom 
intervjuer på den undersökta produktionsavdelningen inom verkstadsindustrin.  
 
 
Chefen 
 
”Ja, man tycker han kunde gå ut och hälsa någon gång.” Att chefen inte visar sig alltför ofta ute 
på avdelningen hos samtliga var en förhållandevis genomgående kommentar. Flera av de 
intervjuade ansåg att det var svårt att få tag på honom när de hade behov av detta och uttryckte en 
önskan att han skulle vara mer tillgänglig samt att han borde vistas mer ute på avdelningen. 
 
Vad gäller belöning eller beröm är avdelningens chef inte särskilt engagerad enligt en del 
respondenter. Istället för beröm får medarbetarna höra kritik om något inte gått som det ska: ”Jag 
tycker, för det mesta får man ju höra så är det ju kritik, att vi inte har jobbat så bra som vi ska 
och det är ju väldigt sällan de kommer och säger: fan, denna veckan jobbade ni bra!” 
 
Samtliga respondenter beskrev emellertid samarbetet med chefen som bra. De var nöjda med att 
han inte la sig i utan att de fick sköta sig själva till stor del. De allra flesta uppgav att de kände att 
de kunde diskutera både arbetsrelaterade och privata problem med sin chef. En önskan fanns 
dock att han skulle vara mer tillgänglig och intervjupersonerna menade att anledningen till att de 
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så sällan såg till honom och att han ofta var svår att få tag på var att han har en alltför stor 
avdelning. 
 
På frågan om de intervjuade upplevde att de kunde säga vad de tycker och tänker på arbetsplatsen 
var det övervägande svaret ett ”ja”. ”Är det något så säger då jag ifrån” ”Det har det varit sen 
jag började här [---] att folk har sagt vad de tycker och tänker” Det är tydligt att det råder ett 
öppet klimat och de anställda är oftast inte rädda för att säga ifrån.  
 
 
Arbetstiden 
 
Att kunna påverka sin arbetstid var viktigt för de allra flesta men denna möjlighet har blivit sämre 
då den tidigare flextiden har begränsats. För de medarbetare som arbetar 2-skift har flextiden helt 
tagits bort. Många ser detta som en stor nackdel, eftersom de inte längre har kontroll över sin 
arbetstid på samma sätt längre, utan måste infinna sig på arbetsplatsen vid en fast tidpunkt, 
oavsett om det exempelvis finns material eller ej. På kvällsskiftet är arbetstiden endast 4,4 timmar 
på fredagarna och många passade på att då ta ut flextid så att de kunde vara lediga, men denna 
möjlighet har nu nästan helt försvunnit. ”Finns det en möjlighet att vara ledig så är man det, men 
då gäller det att ha timmar också.” ”Då fick man ju lite timmar så att man kunde ta fritt någon 
dag också, nu måste man gå hit förjämt, förjämt.” 
 
Rasterna uppfattas också av många som alldeles för korta. ”Det tycker jag är helt idioti som det 
är nu egentligen, alltså vi har ju då en 18-minuters rast på morgonen och en 18-minuters 
middagsrast [---] man ska ju då liksom hinna äta och dricka kaffe och allt detta och det är inte 
klokt” ”Man behöver ju komma därifrån lite och få koppla av” Ett allmänt önskemål är även att 
rasterna kunde vara mer flexibla. ”Har man ingenting att göra spelar det ingen roll om man går 
5 minuter tidigare, vi kan lika gärna sitta i fikarummet och dricka kaffe som att stå ute på golvet 
och snurra.” Intervjupersonerna upplevde att de var påpassade och kontrollerade och tydligen är 
rasternas längd något som ständigt är på tapeten 
 
Även för de som arbetar dagtid har flextiden reducerats. De har kvar sin flextid vid början och 
slutet på arbetsdagen däremot har den slopats på middagen: ”Det gör ju inte trivseln bättre, på 
företaget, nu tar de bort flexen på middagen till exempel och såna saker [---]”. ”Det är ju såna 
där grejer som gör att, dom tar bort trivseln på något vis att, förmånerna vi haft, förhandlat oss 
fram till en gång i tiden, försvinner nu då.” Då de anställda sett flextiden som en förmån 
eftersom de själv kunnat förfoga och bestämma över middagstiden och använda denna för att 
uträtta privata ärenden, känner de sig numera låsta till företaget, då en halvtimmes rast endast 
räcker till för att äta lunch. 
 
Anledningen till att flextiden tagits bort är att det har missbrukats menar några av respondenterna 
medan andra hävdade att de inte visste varför det hade försvunnit och många menade att 
informationen kring förändringen varit bristfällig ”Det står en lapp på anslagstavlan ungefär, att 
nu är flexet borttaget, så är det”.  
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Arbetskamrater 
 
För de allra flesta som vi intervjuade var kamratskapet med kollegerna det allra viktigaste och de 
flesta var väldigt nöjda med gemenskapen i den närmaste gruppen. ”Har man bara tillräckligt 
bra arbetskamrater spelar det ingen roll vilket skitjobb man gör”. 
 
De allra flesta beskrev samarbetet med sina arbetskamrater som bra. När de ombads att beskriva 
en bra arbetskamrat var det ansvarskänsla, ärlighet och humor som poängterades ”Allvar när det 
är allvar, roligt när det är roligt” ”Någon som har humor och är glad och  
[---]ser positivt på det man håller på med”. 
 
En bra arbetskamrat ställer upp för sina kolleger, är lätt att prata och skoja med och tar sitt ansvar 
och detta var en beskrivning som man överlag tyckte stämde in på de arbetskamrater man har. 
”De arbetskamrater jag har nu är de bästa jag har haft hittills [---] vi trivs ihop och skojar och 
pratar om allt” ”Det får man ju säga att de man jobbar ihop med de är bra, de ställer upp”. De 
flesta känner även att de kan anförtro sig åt sina arbetskamrater både när det gäller personliga och 
arbetsrelaterade problem. 
 
På rasterna sitter de flesta och fikar i smågrupper med de närmaste kollegerna och 
sammanhållningen och stämningen beskrivs som god. 
 
 
Vi-känsla 
 
Det finns en stark vi-känsla i den närmaste arbetsgruppen men längre än så sträcker den sig inte. 
När det gäller avdelningen är det flera som inte vet vad alla heter och det refereras ofta till den 
egna arbetsgruppen som sin avdelning. Till saken hör att det är en väldigt stor avdelning med ca 
70 personer med olika arbetstider, som är utspridd över en stor yta och som tidigare varit 
uppdelad i flera avdelningar. 
 
Någon vi-känsla inom företaget existerar inte och när man pratar om företagsledningen är det 
”dom där uppe”. Till viss del känner sig respondenterna som en del i en kedja och är naturligtvis 
medvetna om att deras insats behövs för att det ska bli en färdig produkt, men ansvaret och 
intresset gäller den egna delen. ”Man gör det man ska” och de känner sig som ”[---] en i 
mängden”. Företagets mål och visioner är något som det informerats om vid något möte, men 
inget som man känner berör den enskilde. ”Man vet ju att målet är att tjäna så mycket pengar 
som möjligt åt företaget. Det målet vet jag”. 
 
Informationen om själva företaget och eventuella förestående förändringar eller hur det går för 
företaget generellt ges inte heller muntligt: ”Jag skulle vilja veta hur företaget går. Om det går 
med vinst eller, för man hör ju så mycket rykten”. Enligt svar från respondenterna hänger det 
”informationslappar” på anslagstavlan som alla medarbetare kan läsa. Det tyder dock på att det 
finns önskemål om muntlig information för att minska klyftan mellan arbetare och tjänstemän, 
”vi” och ”de”. 
 
Tidigare har medarbetarna inom företaget haft olika slags förmåner att se fram emot. Ett exempel 
är att företaget har bjudit på tårta om produktionen körde en vecka utan fel: ”Nej, men nu har vi 
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inte fått tårta på ett par år så jag vet inte om de tagit väck systemet.” Även här saknas det 
information om förändringen. 
 
Att få en uppmuntran i form av en bonus som belöning för ett väl utfört arbete var också ett 
önskemål från flera respondenter. Även detta är en förmån som tidigare funnits men som slopats 
av företaget. 
 
Flera av de intervjuade upplever inte heller att man från företagsledningens sida är speciellt 
intresserad av synpunkter och egna initiativ från de anställda. Den tidigare förslagsverksamheten 
som innebar att förbättringsförslag från de anställda premierades har slopats. ”Det ska inte vi, det 
är tekniker som jobbar där, håller på med det, men vi kan mycket grejer som vi kommer på som 
skulle vara bättre. Det är ingen uppmuntran till att göra något sånt”. Vissa respondenter tolkar 
slopandet av förslagsverksamheten som att det inte är meningen att de ska engagera sig i något 
annat än just ”sin” arbetsuppgift. ”[---]du ska stå här och sköta det du ska göra på dom tiderna vi 
har sagt”. 
 
Någon gång per år ordnas någon tillställning med hela företaget och två till tre gånger om året 
ordnas något för avdelningen. Det kan vara bowling eller att gå ut och äta och detta är något som 
uppskattas av de flesta. 
 
 
Enformigt 
 
Samtliga intervjuade upplevde sina arbeten som enformiga och när vi bad dem beskriva en typisk 
dag på jobbet fick vi bland annat följande svar: ”Det är samma sak hela tiden” ”Jag tar några 
plåtar och lägger i en fixtur, håller på hela dagen så” ”Ja, det är ju samma, det är himla 
enformigt jobb ju, vi vet precis, det är ju samma, samma hela tiden”. 
 
Detta var något som huvudsakligen upplevdes negativt men det hade även en liten positiv effekt; 
respondenterna kunde tänka på annat under tiden de arbetade och jobbet var inget de tog med sig 
hem. ”Det är skönt att bara gå där och kunna tänka på vad som helst, planera vad man ska göra 
hemma och så, utan att tänka på jobbet” ”[---] sådana här industrijobb det är ju slentrian men 
samtidigt är det inget man behöver tänka på när man kommer hem så det är både positivt och 
negativt alltså”. 
 
Arbetsrotation finns men det är främst inom den egna arbetsgruppen och de flesta upplevde inte 
att detta gav någon större omväxling. Inom avdelningen finns ingen rotation däremot blir 
medarbetarna ”utlånade” till andra områden när produktionen kräver det. Något utbyte med andra 
avdelningar sker endast undantagsvis. Trots att respondenterna upplevde enformigheten negativt 
var de flesta inte intresserade av att rotera mer inom avdelningen eller företaget. ”Jag tycker det 
funkar bra i alla fall, det tar ett tag att lära sig maskinerna också.” En respondent förklarade 
denna ovilja som en del av företagskulturen ”Det har väl blivit den mentaliteten  
[---]: Jag jobbar här, här ska jag vara, jag ska inte vara någon annanstans” 
 
De flesta av respondenterna upplevde inte att de kunde påverka varken uppläggningen eller 
takten på arbetet själva. Antingen bestämdes takten av maskinen eller var de beroende av 
varandra och kunde i och för sig påverka takten, men det krävdes i så fall att alla var överens. 
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Arbetsbelastning 
 
En hel del av respondenterna upplevde att arbetsbelastningen ökat ”Visst har det blivit tuffare [---
], absolut.” ”Vi har fått mer jobb men vi har inte fått så mycket personal.” ”Tidigare [---] fanns 
det alltid folk att låna [---] idag går inte det, det är slimmat överallt.” Stress verkade emellertid 
inte vara något större problem på företaget. Vissa respondenter ansåg att det kunde vara stressigt 
ibland främst på grund av att materialet ibland blev försenat eller på grund av underbemanning 
medan andra refererade till arbetet som ”Lätta pengar” Även när det gällde övertid skiljde det 
sig åt såtillvida att medan vissa respondenter tyckte att det var för mycket övertid, uttryckte andra 
en önskan om att få arbeta över oftare. 
 
 
Attityd till arbetet 
 
Den genomgående attityden till arbetet var instrumentell dvs de betraktade arbetet som ett medel 
för att kunna försörja sig och inte som något värdefullt i sig och de flesta intervjuade gick således 
till arbetet för att tjäna pengar och ingenting annat. 
 
På frågan var de intervjuade ser sig själva i framtiden svarade samtliga att det var inom företaget 
(förutom de som snart skulle pensioneras).”Hittar jag inget annat är jag väl här om de inte 
lägger ner stället” ”Jag kommer att stå här tills jag är pensionerad” De flesta uppger att de trivs 
på sitt arbete men trots det kan man skönja en viss uppgivenhet när det gäller framtiden. Det är 
uppenbart att detta inte är drömjobbet men den krassa verkligheten gör att respondenterna inte 
kan tänka sig att säga upp en ”säker” anställning. Några intervjupersoner hoppas på att en dag 
kunna få ett mer avancerat arbete inom företaget men många ser sig själva utföra samma sorts 
arbete fram till pensioneringen. 
 
När det gällde intresse för kompetensutveckling och utbildning uppfattade flera av de intervjuade 
att möjligheterna minskat de senare åren och att det var svårt att få utbildning trots ständiga 
påtryckningar. 
 
 
Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att kartlägga de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna i en 
tillverkningsindustri med fokus på vad som skapar hälsa. För att få reda på vad som skapar hälsa 
är det dock nödvändigt att även undersöka vad som bidrar till ohälsa. 
 
Eftersom de ökade sjukskrivningarna är ett allt vanligare problem i arbetslivet idag är det av stort 
intresse för oss i vårt framtida arbete som personalvetare att känna till de faktorer som kan 
påverka hälsa för att vi ska kunna medverka till att skapa friskare arbetsplatser. 
 
Resultaten av vår studie visade att det råder ett öppet klimat på företaget, där sammanhållningen 
arbetskamraterna sinsemellan var stark med en utpräglad vi-känsla inom arbetsgruppen. Som 
positivt sågs även att chefen inte lade sig i själva arbetet utan lät medarbetarna arbeta 
självständigt. Däremot var chefen inte tillräckligt tillgänglig och visade sällan uppskattning. De 
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anställda hade endast liten kontroll över sina arbetstider, arbetets uppläggning samt arbetstakten. 
Det fanns ingen vi-känsla för hela företaget och inställningen till arbetet var i huvudsak 
instrumentell. Vad gäller möjligheterna till kompetensutveckling upplevdes dessa som små och 
ett belöningssystem saknades.  
 
Nedskärningar och slimmade organisationer leder på kort sikt troligtvis till större ekonomisk 
vinst för företaget. Men ser man på den mänskliga faktorn i företaget, finns det säkert en hel del 
att ändra på. Är det så att man trots mångårig kunskap idag, om vi ser tillbaka på Thorsrud och 
Emerys (1969) studie på 60-talet, blundar för problematiken som koncentrerar sig mer på den 
psykosociala delen än på produktionen i sig eller är det så att den ekonomiska situationen ofta 
leder till att kortsiktiga beslut fattas, där individerna endast ses som lätt utbytbara kuggar på 
bekostnad av ett mer långsiktigt tänkande vad gäller personalen? Även om organisationen är 
styrd på central nivå kan förändringar ofta hanteras på lokal nivå utan att några större ekonomiska 
insatser krävs. 
 
Enligt krav/kontrollmodellen (Karasek, 1979) innebär arbeten med kombinationen kvalitativ 
understimulering och kvantitativ överstimulering dvs. ett arbete med enkla och repetitiva 
arbetsuppgifter i ett högt tempo det mest ogynnsamma ur hälsosynpunkt. De flesta respondenter 
uppfattade emellertid inte sitt arbete som stressigt, åtminstone inte hela tiden. Men däremot 
tyckte de flesta att det var enformigt samt att de inte kunde kontrollera vare sig takt eller 
uppläggning själva. Även om arbeten med låga krav och låg kontroll inte är direkt skadliga för 
hälsan är det ändå inte en önskvärd situation, då dessa passiva arbeten ofta leder till en känsla av 
hopplöshet och leda. Personer med passiva arbeten tenderar även att vara passiva på sin fritid. 
Om däremot handlingsfriheten ökas i denna typ av arbeten kan detta medföra att den psykiska 
hälsan ökar och individerna ges möjlighet att växa och utvecklas (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Enligt den utökade modellen som även innefattar socialt stöd antas detta ha en modererande 
effekt på en annars ogynnsam arbetssituation (Johnson, 1986). Vi kan konstatera att det sociala 
stödet på avdelningen är högt när det gäller de närmaste arbetskamraterna. De flesta av de 
intervjuade upplevde även att de hade ett visst stöd från chefen såtillvida att de kunde anförtro sig 
åt honom både vad det gäller personliga och arbetsrelaterade problem, däremot brister det när det 
gäller uppmärksamhet, feedback och information. 
 
De intervjuade upplevde att deras kontroll minskat då flextiden helt tagits bort för 
skiftesarbetarna och reducerats för de som arbetar dagtid. Det kan vara svårt att få ett system med 
flextid att fungera tillfredsställande på en avdelning med skift, då det ena arbetslaget avlöser det 
andra, men säkert skulle ett annat system kunna utformas för att ge möjlighet åt personalen att i 
viss mån disponera över sin egen arbetstid. Genom den slopade flextiden har företagets kontroll 
över de anställda ökat. Enligt Nerell och Sandberg (1994) krävs det mindre kontrollerande 
ledarskap i en hälsosam organisation. Eftersom den undersökta avdelningen på företaget har en 
hög sjukfrånvaro är säkerligen denna åtgärd inte något som har påverkat hälsan positivt. Ett annat 
kontrollerande inslag är rasternas förläggning. Dessa får endast tas ut vid bestämda tider och inte 
när personalen anser att det är lämpligt. 
 
Arbetarnas inställning till arbetet var i flera fall under studiens gång uppgiven. Många av 
respondenterna gick till jobbet med en uppgiven känsla eftersom de inte såg någon chans till 
förändring vad gäller den egna situationen. Någon nämnde ”ta det säkra före det osäkra”. 



 17 

Familjen måste försörjas och en kontinuerlig inkomst är därför nödvändig, men arbetet borde 
trots detta inte leda till en uppgiven känsla. Att få uppmärksamhet och beröm med jämna 
mellanrum för att känna sig behövd och som en del av hela verksamheten är något som skulle 
kunna minska uppgivenhetskänslan och påverka att ohälsa undviks. Här är framförallt chefens 
insats av stor vikt. Trollestad (2003) menar att om syftet och arbetsuppgifterna är begripliga 
bidrar dessa till en känsla av sammanhang som leder till att arbetet känns meningsfullt. 
Uppgivenheten skulle härmed också avta.  
 
Förmedlar chefen ett positivt arbetsledningsklimat kan detta bidra till god hälsa för personalen. 
Enligt respondenterna ger chefen för lite beröm och uppmärksamhet och delar istället ut kritik när 
något inte gått enligt planerna. Man får dock inte glömma att alla människor är olika och har 
olika behov. Det kan redan av den anledningen vara svårt för chefen att tillämpa en och samma 
metod hos alla anställda. För att chefen ska kunna tillgodose varje individ på avdelningen är det 
viktigt att denne är lyhörd, lär känna sina anställda, känner av vilken personlighet de har och 
vilka behov som finns. Söderlund (2003) har kommit fram till att det vi konfronteras med 
dagligen upplevs som mest väsentligt och att en ledare bör ha social kompetens. En ledare kan 
naturligtvis endast uppfylla detta om han/hon kontinuerligt befinner sig ute bland medarbetarna 
och på så vis skapar en god kontakt och bildar sig en uppfattning om de anställda. Har en ledare 
inte ständig kontakt med personalen ökar glappet mellan chef och underställda, vilket i sin tur 
kan leda till att kommunikationen blir sämre och att ledaren inte är särskilt informerad över vad 
som sker vid maskinerna. Eftersom människan som individ, enligt Ljusenius och Rydqvist 
(2003), behöver beröm och återkoppling och strävar efter att bli sedd och bekräftad är det särskilt 
viktigt att ledaren befinner sig ute i produktionen där han kan följa skeendena. Är denne inte 
medveten om vad som händer i tillverkningen kan varken beröm eller återkoppling ske.  
 
Detta låter som om allt hänger på chefen själv. Mycket hänger förstås även på den enskilde 
individen. Det gäller för varje individ att själv försöka skapa ett gott förhållande med sina 
kollegor men naturligtvis också med chefen. Det gäller här att vara tydlig och kommunicera 
öppet med chefen om var bristerna ligger och hur en förändring skulle kunna ske till det positiva. 
Resultaten visar att det råder ett öppet klimat på avdelningen och att respondenterna upplever att 
de kan säga ifrån om de tycker något är fel, vilket indikerar att det finns goda möjligheter att 
kunna få till stånd en dialog om bara tillfälle ges. Å andra sidan finns det säkerligen individer 
som inte är intresserade av vare sig förändring eller mer engagemang än nödvändigt inom 
företaget. Många går dit med tanken att utföra arbetet de är anställda för och vill sedan gå hem 
utan att behöva ta med sig arbetet och tänka på det. Att kunna utföra ett arbete och samtidigt 
tänka och planera något som ligger utanför arbetsplatsen poängterades som positivt bland vissa 
av medarbetarna under intervjuerna. Därför kan heller inte förutsättas att samtliga medarbetare är 
villiga till förändringar och engagerade i försök att skapa ett gott arbetsklimat. Då samtliga 
respondenter uppgav att de även i framtiden såg sig själva på det undersökta företaget är detta en 
inställning som kan vara skadlig i längden, då följden kan bli passivitet och tristess som kan 
orsaka psykisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Det kan naturligtvis också vara så som Thorsrud och Emery (1969) säger att om de 
arbetsuppgifter en person kan få inte ger honom någon möjlighet att lära sig något så kommer 
han med tiden att ta för givet att det är så med alla arbeten och glömma de tidigare krav han hade 
på att få lära sig något i arbetet. Detta gäller även behovet av ansvar, variation och innehåll. Det 
faktum att personalen vill stanna inom organisationen istället för att byta arbetsgivare bör 
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betraktas som positivt då lojalitet är något som borde värdesättas eftersom detta medför att 
kompetensen stannar inom företaget samt med tanke på de höga rekryteringskostnader som 
uppstår för företaget vid nyrekryteringar. Utmaningen för företaget, ur hälsosynpunkt, är att 
skapa en arbetsplats som uppmuntrar till engagemang och tillfredsställer ovan nämnda behov. 
 
På det kollegiala planet verkar allt fungera tillfredsställande, de flesta är nöjda med sina närmaste 
kollegor, dvs. de kollegor de arbetar med i ett arbetslag. Vi uppfattade dock flertalet gånger att 
begreppet avdelning inte stod för hela avdelningen utan endast för själva arbetslaget. Flera tecken 
tyder på att det saknas vi-känsla inom företaget, men vid närmare syn på det hela finns inte heller 
någon vi-känsla på själva avdelningen som består av totalt ca. 70 personer. Vad kan företaget, 
chefen eller medarbetarna själva göra för att öka denna känsla av samhörighet? Ett förslag från 
vår sida är att företaget återinför den uppskattade ”tårtan” som tidigare delades ut till hela 
företaget om under en veckas tid inga fel begåtts. Bara en sådan liten belöning skulle kunna öka 
vi-känslan, känslan av uppskattning och gemenskapen eftersom alla då förstår att det är deras 
gemensamma goda arbete som har lett till belöningen.  
 
Går man in på Antonovskys (1991) teori om KASAM visar det sig här att det även handlar om 
känslan av sammanhang. Eftersom medarbetarna inte ser helheten utan endast sin egen del och 
enbart har samhörighetskänsla med den egna arbetsgruppen brister det i sammanhangskänslan. 
Det gäller här att få medarbetarna till ett helhetstänkande där då även meningen kommer in i 
bilden. Endast helhetsbilden kan leda till ett meningsfullt arbete. Vad företaget skulle kunna göra 
här för att öka vi-känslan för hela avdelningen är en form av rotation under en kortare tid för 
varje medarbetare. Detta skulle inte endast leda till att kontakten arbetarna emellan skulle öka 
utan även förståelsen för helheten, meningsfullheten, och vi-känslan och naturligtvis 
kompetensutveckling. Eftersom arbetet av de flesta respondenter upplevdes som enformigt skulle 
detta kunna fungera som ett friskt inslag i den dagliga verksamheten och eventuellt även fungera 
som motivationsfaktor. Om man ser till att personer på detta sätt skaffar sig kompetens inom 
olika arbeten kan trycket på dem som har denna kompetens idag bli mindre och fler personer kan 
rycka in där det behövs. Detta blir till fördel för både företaget och personalen eftersom detta 
leder till kompetensutveckling samtidigt som produktionsstörningarna blir färre. Eftersom arbetet 
upplevdes som stressigt inom vissa arbetsgrupper skulle denna börda också kunna delas av flera 
och alla  får möjlighet att ibland ta det lite lugnare. Övertiden kan härmed också slås ut på flera 
personer och de som vill jobba över mycket kan få denna möjlighet. Denna flexibilitet kan 
kanske införas som en merit i lönesystemet.  
 
Man får dock inte glömma att en arbetsrotation inte alltid är fördelaktig för företaget eller för 
medarbetarna. Är arbetsuppgifterna och svårighetsgraden likartade leder inte detta till motivation 
utan kan snarare tvärtom ha motsatt effekt på medarbetarna. Att införa och tillämpa arbetsrotation 
är inte heller något som kan genomföras utan komplikationer. På grund av olika arbetstider kan 
det från företagets sida vara svårt att planera och omsätta arbetsrotationen i verkligheten. 
 
Exemplet Stora Enso visar att det finns mycket att vinna om medarbetarnas engagemang och 
inflytande ökar. Särskilt viktigt för att åstadkomma detta verkar ledarskapet vara och Johnsson et 
al. (2003) menar att ett gott ledarskap bygger på tre fundamentala förutsättningar: För det första 
ska en ledare tycka om människor och ha en vilja att leda. För det andra ska ledaren ges 
förutsättningar att kunna utveckla ett gott ledarskap och en av dessa förutsättningar är att ledaren 
inte har en alltför stor grupp medarbetare. Johnsson et al menar att det svårt att leda fler än 20 
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människor och att det oftast är en hopplös uppgift att leda mer än 50. För det tredje kräver 
ledarskap medarbetarskap. De anställda i organisationen måste medverka. Ledarskapet och 
medarbetarskapet är ömsesidigt beroende av varandra. Här kan vi se att det brister i åtminstone 
en av de fundamentala förutsättningarna för ett gott ledarskap då chefen för den undersökta 
avdelningen har ca 70 medarbetare. Att inte chefen har möjlighet att uppmärksamma varje 
medarbetare i den utsträckning han borde är helt förståeligt, det är helt enkelt en övermäktig 
uppgift. Att vara chef över så många personer kan inte vara lätt och vi anser att man borde dela 
upp avdelningen. 
 
En annan sak som poängteras på Stora Enso är delaktigheten och att samtliga medarbetare har en 
känsla av sammanhang (KASAM). På Stora Enso är man stolt över att arbeta inom just det 
företaget och de anställda på alla nivåer har en inblick i företagets affärer och de känner att den 
enskilde medarbetaren är viktig. På det undersökta företaget saknas denna känsla för företaget 
och flertalet av de anställda anser inte att företagsledningen är medveten om hur medarbetarna 
upplever sin situation och avståndet mellan företagsledningen och verkstadspersonalen upplevs 
som stort. Många anser att informationen är bristfällig samt att företaget inte är intresserade av 
idéer från verkstadsgolvet. Ett sätt att råda bot på detta kunde vara att återinföra 
förslagsverksamheten. Detta skulle troligtvis ge en signal till de anställda att de från företagets 
sida inte enbart uppfattades som en del av maskinen. Att ha regelbundna och tätare 
avdelningsmöten är också något som vi menar skulle bidra till att öka engagemanget för företaget 
som helhet, då de anställda uppenbarligen är intresserade av att få reda på saker som rör 
företaget. Skillnaden i att ha möten och att hänga upp ”informationslappar” är också den att på ett 
möte har även medarbetarna möjlighet att framföra synpunkter och ge information till företaget. 
 
Genom vår lottning ansåg vi att vi skulle få ett brett urval av respondenter inom den valda 
avdelningen. För att säkerställa antalet respondenter, som vi beräknat till 9 stycken, lottade vi ut 
ett par ”reserver”. Vi kan med andra ord inte säkerställa att en viss sondering inte gjorts från 
företagets sida för att få ett så positivt (eller negativt) utlåtandet som möjligt från respondenterna.  
 
Ytterligare en fråga vi diskuterat vad gäller valet av respondenter är att resultatet eventuellt hade 
blivit ett helt annat om de långtidssjuka från den undersökta avdelningen varit med bland våra 
respondenter. Eftersom vi endast haft ”friska” som respondenter har detta troligtvis lett till en 
ensidig syn på friskfaktorer. De långtidssjukskrivnas perspektiv på den psykosociala arbetsmiljön 
är kanske en helt annan eller i alla fall något avvikande från den som vi har kommit fram till 
genom våra intervjuer. Detta var dock inte möjligt dels på grund av tillgängligheten bland 
respondenterna, dels av geografiska skäl. 
 
Vi fann i vår undersökning flera psykosociala faktorer som inte fungerade tillfredsställande. De 
anställda på avdelningen saknade uppmuntran från sin närmaste chef och upplevde att det från 
företagsledningens sida saknades intresse för deras kunskaper och åsikter. Till följd av detta 
engagerade sig inte heller de anställda i företaget. Kontrollen över det egna arbetet och 
arbetstiden var också liten. Alla dessa faktorer kan påverka hälsan negativt men eftersom vi 
endast undersökte en avdelning kan vi inte veta om den skiljer sig ifrån de andra avdelningarna 
på företaget i det avseendet. 
 
I vår studie har vi valt att kartlägga de psykosociala faktorerna som kan påverka hälsan. Vi är 
naturligtvis medvetna om att dessa inte rymmer hela förklaringen. Arbetet på den undersökta 
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avdelningen innebär mycket manuell hantering och det enformiga arbetet kan också orsaka 
belastningsskador vilket säkerligen bidrar till en stor del av sjukskrivningarna. För att riktigt gå 
till botten med sjukskrivningsproblematiken hade man även behövt titta på individernas 
personlighet, deras mat- och sovvanor, hur ofta de motionerar mm. Vi har även valt att inte 
behandla företagets friskvårdssatsningar. 
 
Våra intervjuer har gett så pass mycket mer information än förväntat, intervjupersonerna beskrev 
situationer som vi inte alls var förberedda på och vinklade det hela från ett helt annat håll. 
Därigenom har vi vidgat våra kunskaper och utvecklats på en helt ny nivå. Men även om 
intervjun är en förutsättning för att kunna tränga in i ett problem är det också bristen på struktur 
som är dess största svaghet. Då det inte finns givna regler är risken stor för att det blir fel eller att 
man gör misstag, drunknar i data eller t.o.m. drar förhastade slutsatser som inte kan beläggas i 
studien. För att undvika detta gjordes en semistrukturerad intervju. Även om man har för avsikt 
att gå in på djupet med intervjun, kanske man bara lyckas krafsa på ytan om förmåga eller 
kompetens saknas för att kunna komma nära och skapa tillit och förtroende hos 
intervjupersonerna. Därför är det framförallt för den oerfarne viktigt med pilotstudier som kan 
vidga kunskapen något, både om intervjutekniken och om frågeställningarna men naturligtvis 
även analysen och tolkningarna. Vår egen erfarenhet säger också att man som nybörjare inte 
vågar lita på sin egen tolkning. En pilotstudie kan leda till att man som novis inom området kan 
känna sig något säkrare och vågar tro på sig själv.  
 
Ledande frågor är också ett av de vanliga fel man kan göra i början av sin ”intervjukarriär”. Detta 
kan då leda till att det blir ett missvisande resultat. Med denna kunskap i åtanke har vi strävat 
efter att undvika de ledande frågorna och istället ställa öppna frågor där respondenten själv fått 
formulera och beskriva sin berättelse om en viss situation.  
 
Forskaren kan även råka ut för att intervjupersonen kanske vill skapa en helt annan bild av sig 
själv och ser intervjun som en möjlighet att framhäva de positiva sidorna av sig själv och kanske 
överdriva sin egen yrkeskompetens och trivsel på arbetsplatsen. Detta skulle kunna vara en 
överlevnadsstrategi. De personer som inte tillverkar och formar sin egen överlevnadsstrategi 
skulle på lång sikt kunna bli sjuka. Arbetet i sig på den undersökta avdelningen är varken 
omväxlingsrikt eller kontrollerbart för arbetaren själv, vilket skulle kunna tänkas driva personer 
till en form av överlevnadsstrategi, då personerna intalar sig själv att allt som har med arbetet och 
arbetsplatsen att göra är bra och att det inte finns något som skulle kunna ändras på. 
 
Den kvalitativa forskningen ställer stora krav på intervjuaren både vad gäller genomförandet och 
den anslutande analysen. Visar det sig här att man inte har den vana och kompetens som krävs, 
kan det hända att resultatet inte blir relevant utan istället intetsägande. Detta gäller förstås även 
analysen. Genomförs denna inte på ”rätt” sätt, kan tolkningarna bli skeva eller tvetydiga. Efter 
längre diskussioner angående analysen valde vi just meningskoncentration som analysmetod 
eftersom denna metod var den mest tillämpliga för våra intervjuer, samtidigt som vi måste påpeka 
att vi under själva intervjuernas gång redan var aktiva vad gäller analysen. Vid intervjuns slut 
fanns ofta känslan av att ha analyserat rätt, vilket sedan delvis bekräftades vid slutanalysen.  
 
Undersökningen har en praktisk relevans, då den kan ge större förståelse över vilka faktorer som 
kan bidra till ökad hälsa. Detta gäller både för företaget som undersökningen gjordes på och för 
andra svenska företag. Genom intervjuerna framkom det information som kan vara av vikt för 



 21 

många företag. 
 
Eftersom ämnet är aktuellt i dagens läge är alla bidrag som gäller berörda områden viktiga. Här 
kan den teoretiska relevansen uppnås genom att undersökningen kan leda till en ny diskussion. 
Det finns även en möjlighet att nya infallsvinklar blir synliga och kan bidra till nya diskussioner.  
 
Reliabilitet betyder hur tillförlitliga källorna i arbetet är samt hur pålitliga mätningarna i 
undersökningen är. Reliabilitetsgraden bestäms hur de olika mätningarna utförs och hur noga 
forskarna bearbetar informationen de fått. Reliabilitet innebär med andra ord att undersökningen 
ska kunna genomföras av en annan person med samma resultat (Andersen, 1998). Det bör dock 
poängteras att individer kan ändra åsikter och inställningar beroende på nyss inträffade händelser, 
sin aktuella situation, tid och lokaliteter. Vi har varit väl medvetna om detta, men har kunnat 
finna gemensamma faktorer för respondenterna, vilket skulle kunna tyda på reliabilitet. 
 
 
Förslag till framtida forskning 
 
För att tränga djupare in i sjukskrivningsproblematiken skulle det vara intressant att undersöka 
hela livssituationen för de anställda på avdelningen och även på hela företaget. Då arbetsliv och 
privatliv hänger samman och individernas hälsa är beroende av att båda fungerar kunde en analys 
av fritids- och familjesituationen vara av intresse. En genomgång av personliga egenskaper och 
förmågor kunde ge medarbetarna en möjlighet att reflektera över sig själva och hur de hanterar 
olika svårigheter.  
 
För att utröna vad som ligger bakom den högre sjukfrånvaron inom just den undersökta 
avdelningen kunde en enkätstudie på hela företaget som bygger på de resultat vi fått fram i denna 
studie utföras. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Inledningsfrågor 
Berätta om ditt arbete   
Beskriv en typisk dag på jobbet 
Ser alla dagar lika dana ut? Beskriv! 
Vilka arbetstider? 
Vilken känsla av att gå till arbetet?   Roligt, jobbigt, tungt 
Står arbetsuppgifterna i relation till utbildningen?  På vilket sätt? 
Står arbetsuppgifterna i relation till dina kunskaper och färdigheter? – för lätt, för svårt? 
Hur ser rasterna/pauserna ut?  Vilket klimat? Glatt, tungt, surt 
Önskemål om förändringar ang. arbetsuppgifter? 
Tillfredsställelse? 
 
Krav 
Innebär ditt arbete stort ansvar? 
Känner du ansvar för andras arbete?  Vid t.ex. sjukdom, slarv, glömska 
Är ditt arbete omväxlande?  Arbetsrotation 
Är ditt arbete stressigt?   Stresshantering 
Är ditt arbete meningsfullt?  Stimulans, arbetsglädje 
Vilken roll har du i företaget?  Länk i kedjan? 
Är du fysiskt eller psykiskt trött efter jobbet? 
Vad tror du är största orsaken till sjukskrivning? Vad kan du/företaget göra här? 
 
Kontroll 
Kan du själv påverka arbetets uppläggning? Arbetsuppgifter, Raster, Arbetstakt 
Kan du prata med dina arbetskamrater medan du arbetar? 
Kan du påverka din arbetstid?  Flextid, Förläggning under dagen 
Får du tillräckligt med information?  Förändringar, utvecklingsmöjl. osv. 
Hur reagerar du på ökad arbetsmängd? 
Hur ser du på tillfälliga prod.toppar?  För egen del, organisationens del 
 
Socialt stöd 
Beskriv samarbetet med dina arbetskamrater Umgänge, socialt stöd 
Beskriv samarbetet med din chef  Umgänge, socialt stöd 
Hur ska en bra arbetskamrat vara?  Jämför med dina 
Hur ska en bra chef vara?   Jämför med din 
 
Utvecklingsmöjligheter 
Har du möjlighet till kompetensutveckling? Vad i så fall? Vad har du gjort hittills? 
Har du möjlighet till avancemang?  Vill du avancera? Varför? 
Uppmuntras avancemang från företaget? 
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Organisationskultur 
Hur är stämningen på arbetsplatsen? 
Uppmuntras de anställda att ta egna initiativ? 
Hur hanteras gemensamma problem på avdelningen? 
Belönas man för väl utfört arbete?  Uppmuntran, Pengar 
Kan du säga vad du tycker och tänker?  Bemötande från kolleger/Chef  
Upplever du att det råder rättvisa på din arbetsplats? Hantering av ev. orättvisor, lön, privilegier 
Hur bemöts ev. problem av chefen?  Förstående, undvikande, avvisande 
Berätta om en situation där du och chefen inte varit överens! 
Beskriv känslan att komma tillbaka till arbetet efter sjukskrivning! 
 
Avslutande frågor 
Vad får dig att må bra på jobbet? 
Vad får dig att må dåligt på jobbet? 
Beskriv den perfekta arbetsplatsen! 
Hur ser du på framtiden?  Var ser du dig själv? 
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Bilaga 2 
 
Informationssökning 
 
Tidigare C-uppsatser som behandlat liknande ämne:  
Hälsofrämjande aktiviteter i en mindre tillverkningsindustri och de anställdas upplevelser av 
desamma, 
Organisationsmedlemmars arbetssituation ur ett hälsoperspektiv 
Hälsan på arbetet och fritiden och dess påverkan på sjukskrivningar 
Betydelsen av inflytande över arbetstid, socialt stöd och livssituation för arbetsmotivationen. 
Vad förklarar hälsan hos de anställda på vägverkets regionkontor i Kristianstad. 
Faktorer som påverkar produktionspersonalens hälsa 
Referenslistorna i dessa uppsatser ledde till följande böcker: 
Abrahamsson, K., Bradley, G., Brytting, T., Eriksson, T., Forslin, J., Miller, M., Söderlund, B., 
Trollestad, C. Friskfaktorer i arbetslivet.  Stockholm: Prevent. FL. 
Angelöw, B. (2002), Friskare arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. 
Antonovsky, A. (1991), Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 
Karasek, R., Theorell, T. (1990). Healthy Work – Stress, Productivity and the Reconstruction of 
Working Life. New York: Basic Books. 
Furåker, B. Arbetets villkor.  Lund: Studentlitteratur. 
Johnsson, J., Lugn, A., Rexed, B., (2003). Långtidsfrisk: så skapas hälsa, effektivitet och 
lönsamhe., Stockholm: Ekerlid 
 
Referenslistan i Karasek & Theorell: Healthy Work ledde till: 
Karasek, R. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job 
Redesign. Administrative Science Quaterl., 24, 285-308. 
Johnson, J. (1986). The Impact of Workplace Social Support, Job Demands and Work Control 
upon Cardiovascular Disease in Sweden. Stockholm: Department of Psychology, University of 
Stockholm. 
 
Arbetslivsinstitutets hemsida: www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer, Sökord: psykosocial gav 
70 träffar. Sökord: sjukfrånvaro gav 26 träffar. Vi tittade närmare på 12 publikationer varav 
följande 3 användes i uppsatsen: 
Rostila, M. (2004). Vart tog det ”goda” arbetet vägen? Arbetsmarknad & Arbetsliv. 10:3, 173-
186. 
Hogstedt, C., Bjurvald, M., Marklund, S., Palmer, E., Theorell, T. Den höga sjukfrånvaron – 
sanning och konsekvens. (sid. 345-362). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 
Gustavsson, R. Å., Lundberg, I. (red). Arbetsliv och hälsa 2004. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
 
Folkhälsoinstitutets hemsida: www.fhi.se – Rapportserier- Aktuella publikationer från statens 
folkhälsoinstitut gav 35 träffar . Vi tittade närmare på 2 publikationer och en användes i 
uppsatsen: 
Källestål, C. (editor), Bjurvald, M., Menckel, E., Schaerström, A., Schelp, L., Unge, C. 
Workplace health promotion. (sid. 13-15). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 
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Följande publikationer föreslogs av handledaren: 
Karlsson, J. Ch., Eriksson, B. (2000). Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor. Lund: Arkiv 
förlag. 
Kira, M. (2003). From Good Work to Sustainable Development. Stockholm: Royal Institute of 
Technology Department of Industrial Economies and Management. 
Kvale, S.(2001). Den kvalitativa forskningsintervju. Lund: Studentlitteratur. 
Menckel, E., Österblom, L. (2002) Managing Workplace Health. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
Thorsrud, E., Emery, F. E. (1969). Medinflytande och engagemang i arbetslivet. SAF:s 
förlagssektion. 
 
Läsningen av Menckel & Österblom: Managing Workplace Health gjorde att vi blev nyfikna på 
Rubenowitz, en sökning på Libris gav 93 träffar. Vi valde att titta närmare på en publikation som 
vi sedan använde i uppsatsen: 
Rubenowitz, S., (1984). Organisationspsykologi och ledarskap. Göteborg: Akademiförlaget. 
 
Från våra bokhyllor hemma användes följande: 
Bryman, A. (2004). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 
Theorell, T. (red). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur. 
 
Sökning i Databasen ELIN@Kristianstad – Artiklar gjordes med sökord: Job decision latitude, 
detta gav 13 träffar varav 2 studerades närmare. Sökord: Job demand + Control gav 44 träffar 
varav 5 studerades närmare och en användes i uppsatsen: 
Doef, M. van der, Maes, S. (1999). The Job Demand-Control(-Support) Model and psychoogical 
well-being: a review of 20 years of empirical research. Work & Stress, 13:2, 87-114. 
 
Sökord: Sense of coherence + health, endast artiklar i fulltext, åren 1995-2005 gav 140 träffar 
varav 6 studerades närmare och en användes i uppsatsen: 
Souminen, S., Blomberg, H., Helenius, H., Koskenvuo, M. (1999). Sense of Coherence and 
Health – Does The Association Depend on Resistance Resources? Psychology and Health, 14, 
937-948. 
 


