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Förord 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till byNet och vår kontaktperson, vilka gav oss 

möjligheten att ta oss an ett intressant uppdrag. Vi tackar även de respondenter som trots 

sitt fulla schema, tog sig tiden att delta i undersökningen. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Limin Gu, vars snabba och konstruktiva feedback 

har hjälpt oss under arbetets gång.  
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Sammanfattning 

Regeringen har satt som mål att 98% av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång 

till bredband innan år 2025. Detta har ökat kravet på snabbt växande infrastruktur, vilket 

gjort byNet till ett tillväxtbolag i snabb utveckling. Organisationen är värderingsstyrd och 

strävar mot att använda sig av värderingar som främsta styrmedel för medarbetarna. 

Denna studie är utförd på uppdrag av byNet, och syftet med studien var att kartlägga och 

beskriva medarbetarnas upplevelse av att arbeta i en organisation och situation som denna. 

En enkätundersökning genomfördes med företagets anställda som målgrupp. Både 

kvantitativa och kvalitativa data samlades in för att få en bredare bild av medarbetarnas 

åsikter, samt mer djupgående förklaringar till svaren. Fokus i undersökningen var indelat i 

tre teman; tillväxt och arbetssituation, arbetsmiljö och värderingar. Resultatet visar att 

respondenterna till stor del var nöjda med sin arbetssituation och fann tillväxten 

utmanande och spännande. Många var motiverade i sitt arbete och kände stöd från sina 

chefer och kollegor. Stressnivåerna bland respondenterna var dock höga, och brist på 

rutiner framkom som bidragande faktor till detta. Gällande byNets värderingar visade de 

sig vara relativt väl förankrade bland medarbetarna och sågs som någonting att luta sig 

tillbaka mot i sitt arbetssätt. I vidare arbete med dessa frågor uppmuntrar vi byNet att 

bland annat fundera över hur medarbetare som upplever negativ stress kan stöttas i 

prioritering samt fortsatt utökad dialog med medarbetarna kring värderingar och dess 

påverkan på bedrivet arbete.  

 

Nyckelord: tillväxtbolag, psykosocial arbetsmiljö, värderingsstyrning 
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Inledning 
Den digitala infrastrukturen i Sverige växer, med anledning av Regeringens 

bredbandsstrategi med en vision om att Sverige ska vara helt uppkopplat. Bredbandsmålet 

innebär att 98% av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång till bredband om minst 

1 Gbit/s innan år 2025. För att kunna förverkliga detta krävs en större tillgång till 

bredband i landet, vilket innebär en hög utbyggnadstakt på området (Regeringen, 2016). 

 

Organisationen byNet arbetar med att utveckla digitaliseringen i Sverige. Företaget har, 

sedan år 2003, varit marknadsledande systemleverantör till fiberekonomiska föreningar på 

landsbygden. De har utvecklat en unik modell som hjälper föreningar från idé till färdigt 

fibernät. Under åren har byNet haft en snabb tillväxt, där företaget under en period 

dubblerat sin omsättning varje år fem år i rad (byNet, 2017). 

 

Idag finns byNet i hela Sverige och har runt 160 anställda, inklusive konsulter. Sedan 

hösten 2014 är företaget en del av IP-Only koncernen, vilka tillsammans skapar total 

fiberutbyggnad. IP-Only är en svensk internet- och teleoperatör som främst riktar sig mot 

större användare av data- och telekommunikation. Både byNet och IP-Only är så kallade 

tillväxtbolag då organisationerna på kort tid har vuxit snabbt, både i marknadsandelar och 

personalstyrka (Personlig kommunikation, 19 april, 2017). På IP-Onlys hemsida beskrivs 

att företagets kultur är präglad av IP-Only Rules, vilket är ett ramverk som beskriver 

organisationens riktmärke, strategi och värderingar. Värderingar är: Ta initiativ och gör, 

fart med kvalitet, enkelt, öppet hjärta. (IP-Only, 2016). Därav är även byNet ett 

värderingsstyrt företag. Värderingsstyrda företag är organisationer som aktivt driver arbete 

kring sin värdegrund, vilken genom förankring bland medarbetarna blir det främsta 

styrinstrumentet inom företaget (Kronstam, 2002).  

 

Arbetet med IP-Only Rules innefattar mycket dialog med byNets medarbetare om 

värderingarnas innebörd, i många fall bryts värderingarna ner till avdelningsspecifika 

beteenden och förhållningssätt. I dagsläget berörs värderingarna som underlag i till 

exempel medarbetarsamtal, rekryteringsintervjuer och i program för ledarskapsutveckling. 

En ambassadörskurs i IP-Only Rules har nyligen avslutats, med syftet att organisationen 

ska arbeta mer aktivt med värderingarna, både i formella och informella sammanhang 

(Personlig kommunikation, 28 april, 2017). 
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Uppdraget för denna uppsats grundar sig således i en organisation med högt tempo, snabb 

tillväxt, ökande arbetsstyrka och en drivkraft i värderingar. Författarna kontaktades av 

byNet med förfrågan om denna möjlighet. Företagsledningen inom byNet ville erhålla 

kunskap om medarbetarnas upplevelser av sin situation på företaget. Detta för att kunna 

utveckla ledare och chefer, samt skapa en god arbetsmiljö för företagets medarbetare. 

Enligt Philipson (2004) bör medarbetare bjudas in till att bidra med tankar och reflektioner 

för att skapa en ökad känsla av inkludering, vilket kan gynna förankringen av företagets 

värdegrundsarbete. Studien ger därav ett bidrag till organisationen och dess utveckling, 

och ingår i det pedagogiska forskningsfältet. Detta då studien innefattar medarbetares 

upplevelser av sin arbetssituation i snabb föränderlig kontext. I en värderingsstyrd 

organisation i snabb tillväxt är det intressant att se hur medarbetare socialiseras in i en 

rådande organisationskultur och hur de upplever detta.	 

 

Studien är intressant i ett bredare perspektiv. I dagsläget finns det många studier som 

undersökt hur värderingar kan förankras i en organisation, exempelvis genom socialisation 

och språkbruk inom organisationen (George & Jones, 2012). Det finns även studier som 

lyfter värderingars och organisationskulturens betydelse för en organisations framgång, 

bland annat Schönborns studie “Value Performance; On the relation between corporate 

culture and corporate success” från 2010. Författaren undersökte korrelationen mellan 

organisationskultur och organisationers framgång, med syfte att motivera chefer att leda 

ett aktivt kulturarbete. Han fann att starka företagskulturer som främjade inkludering och 

delegering av ansvar hade mer motiverade medarbetare, vilket påverkade organisationens 

framgång. 

 

Studier gällande företagsledares motivation till tillväxt återfinns också i fältet. Wiklund, 

Davidsson och Delmar (2003) bidrar med en studie över småföretagares attityder mot 

tillväxt. De undersökte förhållandet mellan förväntade konsekvenser och inställning till 

tillväxt hos chefer. Resultatet visade att ekonomiska aspekter inte alltid är det viktigaste, 

utan att bekymmer för medarbetares välbefinnande i större utsträckning påverkar chefers 

inställning till expansion. Wiklund och Shepard (2003) genomförde likväl en studie bland 

ledare i småföretag. De undersökte chefers strävan efter tillväxt i relation till den faktiska 

tillväxten. Resultatet visade, liksom tidigare forskning, att chefers ambitioner till 

expansion har ett positivt samband med den uppnådda tillväxten. Relationen dessa 

emellan verkar emellertid vara mer komplex än tidigare fastställt. Dessa studier lyfter 
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dock det faktum att det saknas kunskap inom området. Författarna menar att fler empiriska 

undersökningar borde genomföras för en ökad förståelse. 

 

Det är i nuläget svårt att finna studier gällande medarbetares upplevelser av att arbeta i ett 

tillväxtbolag, samt medarbetares upplevelser av att styras av värderingar i sitt arbete. Detta 

innebär att många luckor finns. Denna studie kan således bidra med ny kunskap genom att 

besvara frågor som: Hur upplever medarbetare sin arbetssituation i ett värderingsstyrt 

tillväxtbolag? Hur resonerar medarbetare kring att ha värderingar som främsta styrmedel i 

ett snabbt växande företag? Är en sådan arbetssituation hanterbar och motiverande, eller 

skapar förutsättningarna negativ stress? 

Syfte och frågeställningar 
Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga och analysera medarbetares upplevelser av sin 

arbetssituation i ett värderingsstyrt tillväxtbolag.  

 

Frågeställningar 
• Hur upplever medarbetarna sin arbetssituation i förhållande till den snabba 

tillväxten? 

• Hur upplever medarbetarna sin arbetssituation ur ett psykosocialt 

arbetsmiljöperspektiv? 

• Hur upplever medarbetarna att företagets värderingar påverkar deras arbete? 

 

Litteraturgenomgång 
Nedan presenteras teorier och tidigare forskning relevanta för studien. Avsnittet ligger till 

grund för analys och diskussion gällande studiens resultat. Innehållet har samlats in 

genom artiklar och böcker funna i bland annat kurslitteratur från tidigare kurser, 

källhänvisningar i dessa, samt via Umeå Universitetsbibliotek, databasen SocINDEX 

(Ebsco) och Google Scholar, med sökorden: values, value management, value 

performance, high growth, corporate culture, stress, the job strain model, workload. I 

avsnittet presenteras vad ett tillväxtbolag är, aspekten arbetsmiljö genom motivation och 

krav-kontroll-stödmodellen, samt värderingsstyrning. 
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Tillväxtbolag 
Det finns olika typer av organisationsstrukturer. Dessa har Robbins, DeCenzo och Coulter 

(2013) delat in i mekanistiska och organiska (levande) organisationer. Mekanistiska 

organisationer har en stark hierarki där makt är centraliserad samt många och tydliga 

regler. Till skillnad från detta är organiska organisationer decentraliserade och mer 

informella, där reglerna är få och mycket är anpassningsbart. Sistnämnda är ofta mindre 

företag, till exempel entrepenörsorganisationer, som kommit att växa. St-Jean, Julien och 

Audet (2008) genomförde en studie gällande faktorer som föregår och frambringar snabba 

förändringar i tillväxtbolag. Där framkom att tillväxtbolag måste vara flexibla och anpassa 

sig för att kunna hantera bland annat ökad medarbetarstyrka. De måste snabbt kunna 

anpassa sin struktur och sina arbetssätt för att möta de nya utmaningarna de ställs inför. 

Hur väl tillväxten hanteras påverkar motivationen, eller bristen av den, inför kommande 

“växtspurter”. Enligt Wiklund, Davidsson och Delmar (2003) visar tidigare studier att 

dessa så kallade tillväxtbolag bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen. 

 

Wiklund, Davidsson och Delmar (2003) skriver vidare att en organisations tillväxt 

sannolikt påverkar organisationens arbetsmiljö i någon riktning. För att undvika att 

arbetsmiljön påverkas negativt av tillväxten kan företaget vidta olika åtgärder. Till 

exempel kan ledningen skapa en god organisationskultur inom verksamheten, samt se till 

att det finns en god introduktion för nyanställda. Författarna menar att om företaget lyckas 

med detta kan tillväxten bli förknippad med positiva effekter, såsom 

utvecklingsmöjligheter och nya utmaningar för personalen. 

 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö är en viktig faktor för organisationers utveckling och tillväxt 

(Folkhälsomyndigheten, 2011). Den innefattar alla förhållanden inom en organisation, allt 

ifrån fysiska aspekter till sociala och organisatoriska faktorer (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Arbetsmiljön har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, då vi under större 

delen av våra liv befinner oss i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2011). 

 

Psykosocial arbetsmiljö 
Den psykosociala arbetsmiljön handlar om en persons upplevelse av sin arbetssituation. 

Individen värderar sin situation utifrån aspekter av bland annat hanterbarhet, variation, 

säkerhet och tillfredsställelse, samt upplevelsen av trygghet och social gemenskap 
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(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Sousa-Poza och Sousa-Poza (2000) lyfter liknande 

åsikter i deras studie om välbefinnande på jobbet, där de genomförde en analys mellan 

olika länder över drivkrafter och nivåer i arbetsnöjdhet. Resultatet visade att faktorer som 

främst påverkar en individs arbetstillfredsställelse är i vilken mån arbetet är intressant, 

samt huruvida personen har goda relationer till chefer och kollegor. Författarna fann även 

att möjligheten till självständigt arbete påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. Medhåll 

kommer från Westergren och Englund (2006) som menar att delegering av ansvar ökar 

medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation. Sistnämnda menar också att medarbetare 

som ges möjlighet att påverka sin arbetstid mår bättre än de som inte har samma 

möjlighet.  

 

Tydlig kommunikation och information bidrar till en individs positiva upplevelse av sin 

arbetssituation. Kommuniceras vad en medarbetare har för uppgifter motiveras denne att 

göra ett bättre arbete, vilket även gynnar organisationen. Tydlig kommunikation är 

viktigast för nyanställda, för att de snabbt och effektivt ska kunna genomföra sina 

uppgifter och bli en del i arbetsgruppen (George & Jones, 2012). Även ett öppet klimat 

inom arbetsgruppen är viktigt för en medarbetares välmående (Kronstam, 2002). 

 

Motivation 
En aktivitets riktning, intensitet och uthållighet kan definiera begreppet motivation. Vad vi 

gör, hur ofta vi gör det och hur länge vi gör det styrs alltså av motivationen. För 

organisationer är det därför betydelsefullt om medarbetarna är motiverade för att arbetet 

ska vara produktivt (Josefsson & Lindwall, 2010). En teori gällande arbetsmotivation är 

självbestämmandeteorin. Teorin berör kvalitet i motivation snarare än kvantitet och vilken 

påverkan arbetsmiljön har på denna. Kvalitet i motivationen innebär en inre motivation, 

där självbestämmande är styrande och självständighet är känslan hos medarbetarna, där de 

har stor möjlighet att påverka sitt arbete. 

 

Ett motiverande arbete ger individen positiva känslor som skapar engagemang, vilket 

bidrar till gott välbefinnande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Choi (2011) 

presenterar i en litteraturstudie, vilken sammanställer olika konstruktioner inom 

organisationsförändring, att medarbetarnas självständighet och tillfällighet att på eget 

bevåg lösa uppgifter också kan bidra till ökad öppenhet för förändring. George och Jones 

(2012) menar att meningsfullhet är en annan viktig komponent som bidrar till motiverade 

medarbetare. Upplever medarbetaren att hen bidrar till något betydelsefullt ökar 
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engagemanget för arbetsuppgiften. Feedback och konstruktiv kritik lyfts av Westergren 

och Englund (2006) som ytterligare en faktor till medarbetarnas motivation och 

välmående i arbetssituationen.  

Stress 
I den senaste tidens forskning om stress i arbetslivet har den så kallade krav-kontroll-

stödmodellen varit tydligt framträdande. Modellen belyser vikten i att ta hänsyn till 

samspelet mellan olika förhållanden för att förstå uppkomsten av negativ stress. Poängen 

är att det inte går att se till enskilda förhållanden i arbetet, utan att ett helhetsperspektiv 

behövs (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Karasek (1979) skapade och testade denna 

modell i en studie över tidigare insamlade data från USA och Sverige gällande 

utvärderingar av karaktärsdrag i arbetsinnehåll. Han fann att det psykiska välmåendet hos 

individer med höga krav och lågt beslutsutrymme i arbetet var lågt, samt att dessa 

individer uppvisade högre grad av missnöje. Slutsatsen var därmed att höga krav i arbetet, 

i kombination med låg kontroll, hänger ihop med mental belastning. Weman-Josefsson 

och Berggren (2013) menar att den negativa belastningen förstärks ytterligare om 

individen saknar socialt stöd från chefer och kollegor, och Ogden (i Tangen & Conrad, 

2009) lyfter att ett närvarande och engagerat ledarskap är innebörden av det sociala stöd 

medarbetarna behöver. Behovet av stöd hos medarbetarna bekräftas också i en studie av 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003). De undersökte företaget Stora Enso och deras sjuktal, 

och fann att brist på socialt stöd var en av de högst bidragande faktorerna till 

långtidssjukskrivningar. Weman-Josefsson och Berggren (2013) lyfter att motsatsen, alltså 

starkt socialt stöd i arbetssituationen i kombination med höga krav och goda möjligheter 

till påverkan, skapar bra förutsättningar för personlig utveckling och ökad arbetsglädje.  

 

George och Jones (2012) skriver om överbelastning i arbetet som en stressfaktor – känslan 

av att ha för många arbetsuppgifter att utföra. Huruvida medarbetare påverkas negativt av 

arbetsbelastningen beror emellertid på individernas egenskaper och förmågor. Människors 

upplevelser av stress skiljer sig nämligen åt. Förhållanden som upplevs hotfulla och 

stressande av en individ, kan upplevas spännande och utmanande för någon annan. 

Författarna menar således att medarbetare som befinner sig i samma situation kan 

påverkas olika beroende på stressnivå. Vissa medarbetare drivs framåt av stressen och 

presterar bättre, medan andra hämmas och minskar i prestation. Genom att hitta balansen i 

stressnivån, mellan positiv och negativ stress, kan medarbetare undvika känslan av att 

arbetet tar överhand, och istället bli produktiva och tillfreds med situationen de befinner 

sig i. 
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Andra stressfaktorer i arbetslivet är, enligt George och Jones (2012), osäkerhet i hur 

arbetsuppgifter ska utföras. Denna osäkerhet kan vara en särskilt stark källa till stress hos 

nyanställda. Författarna menar dock att de flesta anställda någon gång upplever en 

tvetydighet i vad som ska göras och vem som ska göra vad, särskilt i förhållanden 

präglade av ständig förändring. Detta kan i perioder leda till negativ stress hos 

medarbetare. 

 

Värderingar 
Ett värderingsstyrt företag är en organisation som arbetar aktivt med den gemensamma 

värdegrunden. Företagets uttalade värderingar präglar verksamhetens arbete både i nutid 

och i framtid. För att värderingarna ska lyckas bli det styrinstrument de är avsedda för 

krävs en god implementering och förankring hos företagets medarbetare (Kronstam, 

2002). Philipson (2004) menar att medarbetarna behöver engageras i frågorna för att 

implementera och upprätthålla starka värderingar och en stark organisationskultur. Det 

räcker oftast inte med en värdegrund endast uttalad av ledningen; medarbetarna måste 

uppleva sin möjlighet till påverkan. 

 

Ytterligare en central beståndsdel i det värderingsstyrda företaget är ett öppet 

företagsklimat. Ett klimat som gynnar dialog gynnar även villkoren för att värdegrunderna 

ska bli gemensamma i hela organisationen. Den mest betydelsefulla faktorn för en lyckad 

värderingsstyrd organisation är dock att den lever som den lär. Detta sätter krav på både 

ledare och medarbetare att handla utifrån den gemensamma grunden (Kronstam, 2002). 

 

Effekt av starka värderingar 
Rekrytering utifrån värdegrund samt värderingsstyrt ledarskap menar Philipson (2004) är 

två viktiga kännetecken för en stabil och effektiv organisation. Det minskar behovet av 

detaljstyrning och kan låta medarbetarna lösa sina vardagliga uppgifter på sättet som 

passar dem bäst. Det som styrs genom värderingar är medarbetarnas beteenden, mot likväl 

interna som externa parter. Schönborn (2010) lyfter en stark värdegrund som den i nutid 

starkaste konkurrenskraften på marknaden. Philipson (2004) nämner att ett företag med 

stark värdegrund ger trygga medarbetare som blir mer lojala gentemot företaget, samt mer 

välmående och engagerade i sitt arbete. Detta fann även Schönborn (2010) ha positiva 

effekter för en organisations framgång. 
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Metod 
Nedan presenteras studiens val av metod, tillvägagångssätt, bearbetning och analys m.m. 

med stöd i relevant litteratur. 

 

Forskningsansats 
För att besvara syftet med studien användes en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metodansats. Kvantitativ metod lämpar sig vid mätningar “på bredden”, där man vill att 

resultatet i studien ska vara generaliserbart och kunna säga något om en större grupp 

(Eliasson, 2013). Kvalitativa metoder lämpar sig när resultatet som eftersöks är en 

utförligare beskrivning av en persons upplevelser (Bryman, 2011). Då denna studie 

syftade till att ge byNet underlag för framtida utvecklingsarbete, samt undersöka 

medarbetarnas upplevelser av sin arbetssituation i det värderingsstyrda tillväxtbolaget, 

ansågs en kombination av kvalitativ och kvantitativ metodansats var lämplig. Detta för att 

få information om läget i stort och samtidigt kunna bidra med förklaringar till 

medarbetarnas upplevelser. Åsberg (2001) menar att det inte finns några kvalitativa och 

kvantitativa metoder, utan argumenterar för att det är den data som samlas in som är 

kvalitativ eller kvantitativ. Det vill säga numeriska data, eller icke numeriska data. Denna 

studie består av båda typer. 

 

Urval 
Undersökningen gick ut till alla interna anställda inom organisationen, vilket betyder att 

ett totalurval gjordes. Ett totalurval innebär att alla individer i den valda populationen får 

en förfrågan om att delta i undersökningen. Denna typ av urval är särskilt vanliga vid just 

undersökningar inom organisationer och har fördelen att det ges kunskap om hur 

situationen ser ut inom hela populationen (Berntson, 2016). 

 

Datainsamling 
Den datainsamlingsmetod som användes i studien var en webbaserad enkätundersökning. 

Bryman (2011) skriver att enkäter i många fall liknar strukturerade intervjuer med den 

uppenbara skillnaden att det inte finns någon intervjuare närvarande, bortsett från detta är 

metoderna påfallande lika. Enkätundersökning bedömdes mer passade i det här fallet då 

studien ämnade undersöka medarbetarnas upplevelser av sin arbetssituation inom ett 

värderingsstyrt tillväxtbolag och avsikten var att få ett generaliserbart resultat. 
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Bryman (2011) skriver att fördelarna med en enkätundersökning är möjligheten att nå ut 

till en stor grupp respondenter på kort tid. Metoden är dessutom anpassningsbar i aspekten 

att respondenterna själva kan välja tidpunkt för deltagande. Det finns heller ingen risk för 

intervjuareffekten, vilken innebär att intervjuaren riskerar att påverka de svar som 

respondenterna lämnar.  I det här fallet ansågs en enkätundersökning lämplig i och med att 

urvalet omfattade hela organisationen, det underlättade även ett deltagande genom att 

medarbetarna själva fick anpassa tidpunkt utifrån luckor i schemat. 

 

Bryman (2011) skriver vidare om nackdelar med en enkätundersökning, dessa är bland 

annat att det inte går att hjälpa respondenterna om det uppkommer svårigheter kring de 

frågor som ställs. Det är därför viktigt att säkerställa att enkätfrågorna är tydliga och 

lättförstådda. Författaren menar att detta kan göras genom en pilotstudie. Därav 

genomfördes en pilotstudie för att säkra kvalitén på enkäten, samt för att se om något 

behövde förtydligas eller ändras. Pilotstudien genomfördes bland personer utan koppling 

till organisationen i fråga. Personerna fick tillgång till enkäten via en hyperlänk och efter 

deras deltagande ombads de lämna konstruktiv feedback på förbättringar. Även 

kontaktpersonen från organisationen fick ta del av enkätfrågorna i förväg för att 

säkerställa att de var relevanta för verksamheten. 

 

Andra nackdelar med att använda sig av en enkät är enligt Bryman (2011) bland annat att 

forskaren inte kan ställa följdfrågor till respondenterna för att få djupare förståelse i 

svaren, samt att respondenterna snabbare tröttnar på enkätfrågor än intervjufrågor. Detta 

gör att det inte går att ställa allt för många frågor. Enkäten begränsades därför till 21 

frågor, slutna frågor varvades med öppna frågor för att ge möjlighet till mer beskrivande 

svar. Vidare skriver författaren att bortfallet riskerar att bli relativt stort, vilket innebär att 

risken för skevheter ökar. Om det inte går att bevisa att de personer som inte svarat på 

enkäten inte skiljer sig från de personer som valde att besvara den kan stickprovet komma 

att påverkas. Lefever, Dal och Matthiasdottir (2007) menar också att risken för bortfall vid 

användning av webbaserade enkäter är stor. Författarna förklarar att fördelen med ett fritt 

deltagande vid en självvald tidpunkt lätt kan bli en nackdel. Respondenterna kan skjuta 

upp frågeformuläret till “ett senare tillfälle” och då ofrivilligt glömma bort att delta. 

 

För att öka svarsfrekvensen vid enkätundersökningar menar Bryman (2011) att det finns 

en del åtgärder att vidta. Bland annat är det viktigt med ett bra introduktionsbrev som 
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beskriver syftet med undersökningen, samt att under svarstiden skicka ut påminnelser till 

respondenterna. Vid utskicket av enkäten formulerades därav ett missivbrev (se Bilaga 1) 

med information om studien och dess syfte, samt användningsområden för resultatet. Det 

informerades om respondenternas anonymitet och deras rätt att avbryta sitt deltagande. 

Enkäten mailades ut via en gemensam mailadress, med hjälp av företagets HR-

administratör, till företagets alla anställda exklusive externa konsulter. Några dagar innan 

gav samma person på företaget ut information om att undersökningen skulle genomföras, 

detta för att uppmuntra medarbetare att delta. Svarstiden för enkäten löpte över en 

tvåveckorsperiod. Med avsikt att öka svarsfrekvensen skickades en första påminnelse ut 

till respondenterna efter halva tiden, samt en andra påminnelse dagen innan enkäten skulle 

stängas ner. 

 

Utformning av enkät 
Enkäten (se Bilaga 2) utformades i det nätbaserade verktyget Google Formulär genom 

Google Drive. För att säkra kvalitén på enkäten genomfördes, som ovan nämnt, en 

pilotstudie på utomstående personer. Bryman (2011) skriver att en pilotstudie är särskilt 

viktig vid en enkätundersökning, eftersom en intervjuare inte finns på plats och kan reda 

ut eventuella otydligheter i frågorna. Med hjälp av pilotstudien gjordes därav några mindre 

ändringar i enkäten innan den skickades ut till företagets medarbetare. 

 

Enkäten inleddes med en kortare beskrivning av informationen från missivbrevet och 

sedan ett antal bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, utbildning, anställningstid och 

yrkeskategori. Syftet med bakgrundsfrågorna var att få en avslappnad start på enkäten. 

Därefter delades enkäten upp i tre olika teman: tillväxt och arbetssituation, arbetsmiljö 

samt värderingar. Dessa teman formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Det första temat, tillväxt och arbetssituation, utgick från företagets snabba expansion för 

att få en inblick i hur denna påverkar medarbetarnas arbetssituation. Temat arbetsmiljö 

baserades på krav-kontroll-stödmodellen, vilken Weman-Josefsson & Berggren (2013) 

beskriver, med frågor om bland annat medarbetarnas upplevelser av stress, socialt stöd 

och förutsättningar att möta krav m.m. Det tredje temat, värderingar, baserades på det 

faktum att organisationen är värderingsstyrd och att dessa värderingar bör genomsyra 

verksamheten på ett uppenbart sätt. 

 



	

11 
	

En viktig frågeställning för många forskare är hur enkätens eller intervjuns frågor ska 

utformas. Ska de ställas på ett öppet eller slutet sätt? En öppen fråga innebär att 

respondenterna kan svara fritt med egna ord, medan en sluten fråga har ett antal fasta 

svarsalternativ som respondenterna får välja mellan. Fördelarna med öppna frågor är bland 

annat att de lämnar utrymme för olika svar och reaktioner, de påverkar inte 

respondenternas svar i någon riktning och de öppnar upp för områden som forskaren 

kanske inte är insatt i. Fördelarna med slutna frågor är till exempel att de ökar 

jämförbarheten i svaren, de är lätta att bearbeta samt att de i vissa fall kan tydliggöra 

innehållet i en viss fråga (Bryman, 2011). I denna studie utformades enkäten med en 

variation av öppna och slutna frågor, detta för att få in nyanser i svaren och samtidigt få en 

tydlig jämförbarhet. De slutna frågorna ansågs öka chansen till större medverkan, då 

denna typ av frågor inte kräver lika mycket tid från respondenterna, dessa var därför 

obligatoriska. De öppna frågorna lämnades som valbara och gav respondenterna utrymme 

att förklara och utveckla sina svar om de själva ville. 

 

Bortfallsanalys 
Lefever, Dal och Matthiasdottir (2007) skriver, i sin studie rörande fördelar och 

begränsningar med webbaserad datainsamling, att en undersöknings tillförlitlighet hänger 

samman med svarsfrekvensen. Svarsfrekvensen styrs av studiens bortfall, vilket avser de 

respondenter som inte deltagit i undersökningen av någon anledning. Man talar här om 

slumpmässigt bortfall och systematiskt bortfall. Slumpmässigt bortfall handlar om att 

respondenter inte deltar i undersökningen på grund av att individerna inte prioriterat ett 

deltagande eller helt enkelt glömt bort att delta. Medan ett systematiskt bortfall är mer 

problematiskt, de handlar om att respondenterna väljer att inte delta på grund av orsaker 

som kan vara relevanta för undersökningen. Bortfallet blir på så vis viktigt för studiens 

validitet, då systematiska bortfall påverkar validiteten negativt (Berntson, 2016). I denna 

studie förmodas bortfallet till stor del vara av karaktären slumpmässigt. Företaget befann 

sig i en hektisk period med mycket arbete för många anställda. Dessutom inföll påsken 

mitt under svarstiden, vilket sannolikt var ofördelaktigt för svarsfrekvensen. Gissningsvis 

prioriterades inte ett deltagande i undersökningen, eller kanske helt glömdes bort, på 

grund av dessa omständigheter. 

 

Vad som anses vara en rimlig svarsfrekvens i webbaserade enkätundersökningar varierar. 

Lefever, Dal och Matthiasdottir (2007) lyfter siffror mellan allt från 25–60%. 
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Undersökningen mailades ut till 108 medarbetare, varav 59 personer valde att delta. 

Svarsfrekvensen landade på 54,6%, vilken kan anses vara skäligt.  

 

Databearbetning och analys 
Det insamlade datamaterialet sammanställdes automatiskt med hjälp av verktyget Google 

Formulär. Lefever, Dal och Matthiasdottir (2007) skriver att en automatisk 

sammanställning i webbaserade datamaterial eliminerar risken för den mänskliga faktorn 

och på så vis undviks fel. Google Formulär sammanställer resultatet genom att visa totalt 

antal svarande samt deras spridning över de olika svarsalternativen, det vill säga hur 

många respondenter som har valt respektive svarsalternativ. Den kvantitativa datan 

presenteras i procentenheter i diagram, datan analyserades därav i procentenheter för att få 

en tydlig överblick över de mest framträdande resultaten i varje enkätfråga. Den 

automatiska sammanställningen bidrog till att bearbetning och analysprocess skedde 

effektivt.  

 

Den kvalitativa datan sammanställdes via Google Formulär i form av tabeller. Antal 

svarande på enkätens öppna frågor var i snitt hälften av det totala antalet respondenter. 

Med avsikt att skapa en tydlig struktur över det kvalitativa innehållet färgkodades 

materialet utifrån centrala tendenser, och därefter letades likheter och skillnader. Detta för 

att kunna sortera och reducera data. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att det nästan 

är oundvikligt att sortera kvalitativt material, de menar att kvalitativa data utmärks av en 

viss oordning. Författarna skriver vidare att även en reducering måste ske av kvalitativa 

data, då allt material inte kan presenteras i resultatet. Det handlar således om att välja bort 

vissa bitar och lyfta fram andra. I den här studien var avsikten med den kvalitativa datan 

att få en beskrivande motivering till den kvantitativa. Därav sorterades och reducerades 

materialet utifrån de mest framträdande tendenserna, vilka presenteras i resultatet. Det 

ansågs även vara av intresse att lyfta fram de mest avvikande åsikterna, för att på så sätt 

skapa en förståelse över spridningen av upplevelser inom organisationen. I resultatet 

presenteras citat från respondenternas svar på de öppna frågorna i enkäten, med syfte att 

förmedla en ökad förståelse för deras olika upplevelser. 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i en studie handlar om huruvida undersökningen är pålitlig eller inte - om 

det vid en upprepning går att få samma resultat. Det är viktigt ur en vetenskaplig 



	

13 
	

synvinkel att kunna kontrollera studiens data för att undersökningen ska vara trovärdig. 

Reliabiliteten bestäms utifrån hur studiens mätningar genomförs och hur grundligt de 

bearbetas (Eliasson, 2013). För att öka reliabiliteten i den här studien utfördes 

bearbetningen av resultatet noggrant och strukturerat. All data analyserades av båda parter 

för att få en ökad reflektion och förståelse, samt för att minska risken för feltolkningar. 

Det formulerades tydliga instruktioner över hur enkätundersökningen skulle genomföras, 

då klara anvisningar för hur och vad som ska göras undviker osäkerhet bland 

respondenterna, vilket kan öka studiens reliabilitet (Eliasson, 2013). 

 

Validiteten i en studie handlar om huruvida undersökningen faktiskt mäter det som det är 

tänkt att mäta. Är den genomförda studien giltig? Sanningshalten i undersökningen är 

självklart betydelsefull för trovärdigheten i studien. Validiteten hänger samman med 

reliabiliteten då en god reliabilitet ökar förutsättningarna för en hög validitet (Eliasson, 

2013). För att öka validiteten i den här studien har mycket tid lagts ner på 

operationalisering av syfte och frågeställningar, med avsikt att få en tydlig 

överensstämmelse i de begrepp som använts. Inledningsvis formulerades teman utifrån 

studiens frågeställningar, vilka blev grund för de underliggande begreppen. Till exempel 

bidrog temat arbetsmiljö till framtagningen av begreppen motivation, krav-kontroll, 

socialt stöd, påverkan och stress. Dessa begrepp bidrog i sin tur till en tydlig återkoppling 

mot studiens syfte och frågeställningar. 

 

Etik 
Under studiens gång beaktades de forskningsetiska principerna som Bryman (2011) 

nämner: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Det innebär att respondenterna fick information om studiens syfte och att deras deltagande 

var helt frivilligt, samt att de när som helst hade rätten att avbryta sin medverkan. Det 

informerades om att uppgifter rörande respondenterna i studien behandlades konfidentiellt 

och det upplystes om vad studiens resultat skulle användas till. Respondenterna var i 

studien anonyma. Företaget fick möjlighet att ta ställning till vidare de ville vara anonyma 

eller inte, och valde att detta inte var nödvändigt. De tillät därmed att företagsnamnet 

skrevs fram i uppsatsen. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet är uppdelat i de tre teman, vilka 

återfinns i enkäten: tillväxt och arbetssituation, arbetsmiljö samt värderingar. 

 

Tillväxt och arbetssituation 
Det första temat i enkäten berörde medarbetarnas arbetssituation på företaget i förhållande 

till organisationens tillväxt. Här ombads respondenterna att beskriva sin arbetssituation 

med tre ord, samt motivera sitt svar. Därefter fick respondenterna ta ställning till olika 

påståenden rörande tillväxtens påverkan på deras arbetssituation. 

 

Arbetssituation 
De mest framträdande tendenserna i resultatet visar att många respondenter upplever sin 

arbetssituation som självständig och utvecklande. Även orden utmanande och motiverande 

är tydligt centrala. I motiveringen för valet av ord återger flera respondenter att deras 

arbete innebär eget ansvar där de själva får söka svar och komma med lösningar på 

problem som uppstår. 

 

Otroligt utvecklande eftersom inga givna ramar är satta. Det är upp till dig att finna 

och ta reda på information och söka nya kontakter inom bolaget. 
 

Frihet under ansvar i sitt rätta element. Har aldrig upplevt en sådan tillit och positiv 

inställning i mina tidigare jobb. 
 

Några respondenter påpekar att de lär sig nya saker hela tiden, vilket i beskrivningen av 

arbetssituationen kopplas ihop med orden utvecklande och motiverande. En person menar 

att organisationen känns väldigt förlåtande och att det är okej att göra fel. 

 

Andra ord som används för att beskriva arbetssituationen, om än i mindre utsträckning än 

övriga nämnda, är: snabb, fartfylld, flexibel och omväxlande. I motiveringarna framgår att 

arbetet sker i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter och att medarbetarna måste 

vara flexibla i förhållande till de många förändringar som sker. Några respondenter 

påpekar avsaknaden av rutiner och klara besked, vilket anses vara negativt. 

Respondenterna menar dock att följderna av detta inte behöver vara direkt dåliga, då dessa 

innebär att medarbetarna själva får ta initiativ och hålla sig uppdaterade på vad som gäller. 
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Tillväxtens påverkan 
På det första påståendet, om företagets snabba tillväxt har påverkat arbetssituationen 

positivt, svarar respondenterna följande: 

 

 
Figur 1. Företagets snabba tillväxt har påverkat min arbetssituation positivt. 

 

Figur 1 visar att ungefär hälften av respondenterna anser att företagets snabba tillväxt till 

viss del har påverkat deras arbetssituation positivt. I motiveringarna till svaren återges 

förklaringen att det är spännande med mycket som händer, att tillväxten har bidragit till 

mer eget ansvar och att snabb tillväxt är förenat med möjligheter. Två personer nämner att 

det är tack vare den snabba tillväxten de fick sin anställning på företaget. 

 

Strax under en fjärdedel av respondenterna instämmer helt i att företagets snabba tillväxt 

har påverkat deras arbetssituation positivt. Respondenterna motiverar sina svar i att det är 

roligt att arbeta på ett företag som växer, att de gillar möjligheten att kunna påverka samt 

att det är utvecklande med eget ansvar. 

 

[...] Jag tycker det är roligt att få arbeta i ett tillväxtbolag där det händer väldigt 

mycket - det passar mig som person. Jag gillar att kunna påverka och att idéer 

välkomnas och blir verklighet. 
 

Väldigt utvecklande att jobba med ambitiösa mål och frihet under ansvar. 
 

Få förunnat att vara med om denna häftiga resa vi gör. 
 

En fjärdedel av respondenterna svarar dock att påståendet stämmer ganska dåligt överens 

med deras egna upplevelser. Respondenterna menar att företagets tillväxt har inneburit 
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mer stress, det finns för många arbetsuppgifter och för lite tid. Några skriver att det inte 

finns genomarbetade rutiner och någon menar att vissa saker inte har hunnit ikapp 

tillväxten, till exempel dokument och logistik. Övriga respondenter har ingen uppfattning i 

frågan. 

 

I figuren nedan presenteras resultatet över påståendet att respondenterna inte upplever hög 

arbetsbelastning: 

 

 
Figur 2. Jag upplever inte hög arbetsbelastning i mitt arbete. 

 

Majoriteten av respondenterna anser sig ha en hög arbetsbelastning, vilket visas i Figur 2. 

Här återfinns bland annat följande kommentarer: 

 

Mycket hög arbetsbelastning. Mycket tid får läggas på att upparbeta rutiner istället 

för att leverera. 
 

Det går att jobba 16 timmar/dag och arbetet skulle ändå inte ta slut. 
 

Uppgifterna staplas på varandra i en takt som är omöjlig att klara med 

tillfredsställande resultat. 
 

Många respondenter skriver att det finns mycket arbete att göra, men tiden räcker inte till. 

Några menar att det är svårt att känna sig nöjd med de resultat man åstadkommer. En 

person kommenterar att arbetsbelastningen beror på många nya kollegor vilka behöver 

introduceras in i arbetet. Det finns dock en hel del personer som förklarar att den höga 

arbetsbelastningen inte bara är negativ. Dessa respondenter tycker att arbetsbelastningen 

även är rolig och spännande, samt att de trivs med att ha mycket att göra. Några skriver 
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också att det handlar om att prioritera och kunna sätta egna gränser i arbetet. En annan 

menar att man hjälper varandra kollegor emellan och någon förklarar att man måste kunna 

hantera situationen tillsammans. I Figur 2 syns att en tredjedel av respondenterna har 

svarat att påståendet “Jag upplever inte hög arbetsbelastning i mitt arbete” stämmer 

ganska bra in på deras egen uppfattning. 

 

På påståendet “Jag känner mig bekväm i de förändringar som skett/sker på företaget i och 

med den snabba tillväxten” svarar respondenterna följande: 

 

 
Figur 3. Jag känner mig bekväm i de förändringar som skett/sker på företaget i 

och med den snabba tillväxten. 

 

Figur 3 visar att majoriteten av respondenterna känner sig bekväma med de förändringar 

som sker på företaget i samband med tillväxten. Ingen av respondenterna har svarat att det 

inte stämmer alls, och endast en liten del anser att det stämmer ganska dåligt in med deras 

egen åsikt. 

 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö var enkätens andra tema. Respondenterna fick svara på frågor som bland 

annat handlade om hur de uppfattade motivation, krav och kontroll i arbetet, samt stöd 

från chef och kollegor. 

 

Motivation 
Resultatet visar att alla respondenter trivs med sina arbetsuppgifter på företaget, vilket 

syns i Figur 4: 
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Figur 4. Jag trivs med mina arbetsuppgifter.  

 

Även påståendet att respondenterna upplever motivation i sitt arbete visar positiva resultat, 

vilket presenteras nedan: 

 

 
Figur 5. Jag upplever motivation i mitt arbete.  

 

Figur 5 visar att nästan alla respondenter svarar att de upplever motivation i sitt arbete. I 

motiveringarna till svaren framgår att respondenterna finner motivation i olika saker. 

Några motiveras av det faktum att de är med och utvecklar samhället. 

 

Att vara med att driva utvecklingen i regionen när det kommer till fiberutbyggnaden. 
 

Att vara en del av att bygga Sveriges infrastruktur. 
 

[...] Att man arbetar på ett företag som gör en samhällsnytta. 
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Andra respondenter skriver att det är utmaningarna som motiverar dem, att de får lära sig 

nya saker och utvecklas som person. Några lyfter variationen i arbetet och någon menar att 

det är arbetsglädjen som motiverar. Återigen speglas det positiva med mycket eget ansvar 

i arbetet då flera respondenter tycker att det är friheten som är motivationen. 

 

Frihet under ansvar. 

 

Jag är inte så styrd uppifrån utan kan jobba ganska fritt. 
 

Några personer påpekar även kundkontakten som en motivationskälla. Att skapa nöjda 

kunder med positiva upplevelser av företaget. Någon menar att tävlingsinstinkten i att jaga 

marknadsandelar bidrar till motivation i arbetet. Endast en minoritet av respondenterna 

svarar att påståendet “Jag upplever motivation i mitt arbete” stämmer ganska dåligt. Här 

finns motiveringen att snabba beslutsvägar och tydlighet är vad som motiverar i arbetet. 

 

Krav och kontroll 
På påståendet “Jag kan hantera kraven som ställs på mig i mitt arbete” svarar en 

övervägande del av respondenterna att påståendet stämmer bra överens med deras egen 

åsikt. Majoriteten av respondenterna skattar alltså i den högre delen av skalan och endast 

en liten del skattar i den lägre delen, vilket visas i Figur 6 nedan: 

 

 
Figur 6. Jag kan hantera kraven som ställs på mig i mitt arbete.  

 

 

 

 

42,4%

55,9%

1,7% 0,0% 0,0%

Stämmer	helt Stämmer	ganska	
bra

Stämmer	ganska	
dåligt

Stämmer	inte	
alls

Ingen	
uppfattning



	

20 
	

På det andra påståendet gällande kraven i arbetet svarar respondenterna följande: 

 

 
Figur 7. Jag har förutsättningar för att möta kraven som ställs på mig i mitt 

arbete.  
 

Figur 7 visar att större delen av respondenterna anser sig ha förutsättningarna för att kunna 

möta kraven som ställs på dem i arbetet. Förutsättningar har här exemplifierats som 

kunskap, tid, rutiner och dylikt. Endast cirka en tiondel skattar sig i den lägre delen av 

skalan och anser att de inte riktigt har de förutsättningar som krävs för att kunna möta 

kraven i arbetet. 

 

Socialt stöd 

Stöd från chefer 
I Figur 8 nedan presenteras respondenternas svar på påståendet “Jag upplever att jag får 

stöd av min chef”: 

 

 
Figur 8. Jag upplever att jag får stöd av min chef.  
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En stor del av respondenterna svarar att de upplever sig få stöd från sin närmsta chef. Alla 

delar dock inte den positiva upplevelsen och skattar stöd från sin närmsta chef på den 

lägre halvan av skalan. Bland kommentarerna återkommer ord som hjälp, feedback och 

uppmuntran, men mest förekommande är tillgänglighet. Av respondenterna som känner 

bra stöd från sin chef anser många att deras chefer är tillgängliga för dem. 

 

Så fort jag har en fråga eller ett problem hjälper han gärna till och tar sin tid att lösa 

problemet med mig / diskutera fram en lösning. 
 

Även om personen i fråga inte egentligen har tid så försöker han alltid skapa sig och 

oftast lyckas. 
 

Av respondenterna som skattar stödet från sin chef lägre lyfter några att det saknas ett 

tydligt ledarskap. Även brist på tillgänglighet bidrar till mindre känsla av stöd, speciellt 

från en respondent som nyligen påbörjat sin anställning inom företaget. Personen menar 

att det är svårt att få svar på frågor som nyanställd när chefen inte alltid är på plats.  

 

 

Även när respondenterna tar ställning till i vilken utsträckning de upplever att deras chef 

har tilltro till deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter är majoriteten av svaren 

positiva. Detta visas i Figur 9: 

 

 
Figur 9. Jag upplever att min chef har tilltro till att jag genomför mina 

arbetsuppgifter på bästa sätt.  
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Ett fåtal av respondenterna har ingen uppfattning i frågan, men bland de övriga 

respondenterna upplever över två tredjedelar att de har sin chefs fulla förtroende. 

Resterande svarar att påståendet stämmer ganska bra. Detta återfinns bland 

kommentarerna: 

 

    Min chef litar på att jag utför mitt arbete på bästa sätt. 

 

Stöd från kollegor 
I Figur 10 visas fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag upplever att jag 

får stöd av mina kollegor”: 

 

 
Figur 10. Jag upplever att jag får stöd av mina kollegor.  

 

En stor andel av respondenterna håller till fullo med om att de får stöd från sina kollegor, 

och ungefär en tredjedel tycker att påståendet stämmer ganska bra. Några få svarar att de 

upplever ganska dåligt stöd från sina kollegor. Bland kommentarerna framkommer i olika 

former att alla ställer upp för alla, arbetar mot samma mål samt kommunicerar. 

 

Man ger snabba svar på frågor. Vi löser problem tillsammans med våra olika 

kunskaper. Viktigt att fråga om hjälp när man inte själv sitter på kunskapen.  
 

Alla sitter i samma båt - mot samma mål. Vi är väldigt bra på att hjälpa varandra 

även över gränser och avdelningar. Det märks att vi har en stor gemenskap och 

framåtanda på den här arbetsplatsen. 
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Respondenterna som skattar stödet från kollegor lägre lyfter i kommentarerna tidspress 

och distraktion som bidragande faktorer till känslan. 

 

[...] De flesta har för bråttom med sitt, och är absolut inga pedagoger. 
 

Viljan finns men däremot inte alltid fokuset, “hoppsan jag glömde” eller något annat 

kom i vägen är ganska vanligt. 
 

Påverkan 
Hur respondenterna upplever sin möjlighet att påverka sin arbetssituation presenteras i 

Figur 11 nedan:  

 

 
Figur 11. Jag har möjlighet att påverka min arbetssituation.  

 

Över hälften av respondenterna svarar att påståendet “Jag har möjlighet att påverka min 

arbetssituation” stämmer ganska bra. Drygt en tredjedel skattar högre och anser att det 

stämmer helt, medan ett fåtal anser att det stämmer ganska dåligt. Några av 

respondenterna har ingen uppfattning i frågan. En av anledningarna till höga skattningar 

som lyfts flertalet gånger i kommentarerna är möjligheten att påverka sitt eget schema. 

 

Jag får lägga upp min dag själv men har ändå vissa tidpunkter som måste hållas. 
 

Många olika ansvarsområden vilket gör att man själv kan välja hur man ska lägga 

upp sin planering. 
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Även god kommunikation spelar enligt kommentarerna in på resultatet, och en av 

respondenterna skriver följande: 

 

 [...] Inte minst så är det väldigt högt i tak och folk vågar prata med varandra. Den 

kulturen tror jag underlättar dialogen kring arbetssituationen på många sätt. 
 

Av de respondenter som anser att påverkansmöjligheterna är ganska låga lyfts brist på 

kommunikation och information bland kommentarerna. En respondent menar att 

information ibland uteblir, vilket leder till många snabba puckar och möjligheten att hålla 

sig till sin egen planering försvinner.  

 

Stress 
Resultatet för påståendet “Jag upplever ingen stress i mitt arbete” presenteras i Figur 12: 

 

 
Figur 12. Jag upplever ingen stress i mitt arbete.  

 

Nästan hälften av respondenterna anser att påståendet stämmer ganska dåligt. Andra 

halvan anser att det stämmer ganska bra och endast en liten andel upplever ingen stress 

alls i sin arbetssituation. Ett genomgående tema bland kommentarerna är att det är mycket 

jobb att genomföra på lite tid. 

 

[...] lite för mycket som skulle varit gjort igår. 
 

Kravet att leverera stämmer inte med verklighetens olika problem som dyker upp 

efter vägen. 
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Avsaknad av rutiner och bristfällig kommunikation är också vanligt förekommande teman 

bland kommentarerna. Det skrivs att många viktiga rutiner inte är satta, vilket är 

tidskrävande och leder till förvirring då ingen riktigt vet vad som ska göras och vem som 

ansvarar för att det blir gjort. En av respondenterna svarar följande: 

 

[...] Brist på rutiner. Kollegor som löser problem och tänker inte på vilka som 

påverkas vid olika beslut. 
 

Några av respondenterna upplever också antalet nya medarbetare som en stressfaktor. Att 

nya medarbetare ska läras upp tar tid samt svårigheter att delegera till någon som är ny 

lyfts i kommentarerna. En ny medarbetare upplever överlämningen som bristfällig.  

 

Värderingar 
Enkätens tredje tema berörde respondenternas kännedom kring företagets värderingar 

samt hur dessa påverkar deras arbetssituation. 

 

Kännedom om värderingar 
Företagets värderingar är relativt välkända bland respondenterna, vilket visas i Figur 13. 

 

 
Figur 13. Jag känner till företagets värderingar.  

 

Drygt hälften av respondenterna håller till fullo med om att de känner till företagets 

värderingar, och kan i kommentarerna återge dessa. Av resterande känner en stor andel sig 

ganska bekanta med värderingarna, och ett fåtal svarar att de har dålig koll på företagets 

värderingar eller inte har någon uppfattning i frågan.  

52,5%

39,0%

0,0%
6,8%

1,7%

Stämmer	helt Stämmer	ganska	
bra

Stämmer	ganska	
dåligt

Stämmer	inte	
alls

Ingen	
uppfattning



	

26 
	

 

Värderingarnas påverkan på arbetssituationen 
På påståendet “Jag utför mina arbetsuppgifter i enlighet med företagets värderingar” 

svarar respondenterna följande: 

 

 
Figur 14. Jag utför mina arbetsuppgifter i enlighet med företagets värderingar.  

 

I Figur 14 visas att en ganska stor andel anser att påståendet stämmer till fullo, och några 

få har ingen uppfattning kring detta. Majoriteten av respondenterna svarar att påståendet 

stämmer ganska bra. De flesta anser att värderingarna påverkar deras arbete på ett positivt 

sätt. Bland kommentarerna lyfts värderingarna som ett förhållningssätt och en grund att 

fall tillbaka på.  

 

Har arbetat en hel del med företagets värderingar den senaste tiden. Bra att ha med 

sig dessa. Tex om man upptäcker att man krånglar till saker, då är det bra att tänka 

“Enkelt” och att ha något att utgå ifrån. 
 

Värderingarna guidar mig i min arbetsvardag. Jag tar beslut/initiativ i enlighet med 

värderingarna då de berättar för mig hur vi på byNet ska arbeta. Vi är ett 

tillväxtbolag och då krävs det att vissa typer av beteenden och förhållningssätt för att 

vi framöver ska växa och att det ska måna om vår affärsnytta. 
 

Även några negativa aspekter framkommer i kommentarerna. Någon menar att det blir 

rörigt när alla får ta egna initiativ istället för att följa fasta rutiner, vilket bidrar till att alla 

gör olika.  
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Analys 
I detta avsnitt presenteras en analys av studiens resultat i relation till teorier och tidigare 

forskning. De tre temana från resultatet återfinns: Tillväxt och arbetssituation, 

Arbetsmiljö samt Värderingar. Detta med syfte att underlätta för läsaren att hänga med i 

texten. 

 

Tillväxt och arbetssituation 
Arbetssituation 
Robbins, DeCenzo och Coulter (2013) skriver att organiska organisationer ofta är 

expanderande entreprenörsföretag som karaktäriseras av decentralisering. 

Organisationerna styrs av få regler och mycket i arbetet är anpassningsbart. Detta återfinns 

tydligt i respondenternas svar. Respondenterna förklarar att det finns få givna ramar i 

arbetet på företaget, och att deras arbete bygger på självständighet. De får ta mycket eget 

ansvar och själv finna lösningar på problem. Respondenterna beskriver sin arbetssituation 

som flexibel och omväxlande och förklarar att de måste vara anpassningsbara i 

förhållande till de förändringar som sker. St-Jean, Julien & Audet (2008) påpekar just 

detta, att tillväxtbolag måste vara flexibla för att kunna anpassa sig efter de utmaningar 

som ställs. Organisationen byNet besitter därav de tydliga karaktärsdragen vilka beskriver 

ett företag i tillväxt. 

 

Tillväxtens påverkan 
Resultatet visar att företagets tillväxt till stor del har påverkat respondenternas 

arbetssituation positivt. De förmedlar att det är utvecklande att lära sig nya saker i takt 

med tillväxten, vilket kopplas ihop med deras motivation i arbetet. St-Jean, Julien och 

Audet (2008) förklarar att hur väl tillväxten hanteras inom företaget påverkar 

medarbetarnas motivation, samt hur de motiveras till kommande tillväxtfaser i 

organisationen. Respondenterna har till stor del en positiv syn på vad tillväxten inneburit 

och viljeinriktningen för de förändringar som skett och de förändringar som sker är god. 

 

Wiklund, Davidsson och Delmar (2013) skriver att om företaget lyckas undvika negativa 

effekter av tillväxten, kan tillväxten förknippas med en positiv påverkan på 

organisationen. De positiva effekterna kan synas i nya utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter för personalen. Detta beskrivs av respondenterna i kommentarer 

som lyfter att tillväxten har bidragit till mer eget ansvar och möjlighet till påverkan. 
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Någon uttrycker att snabb tillväxt helt enkelt är kopplat till nya möjligheter. Wiklund, 

Davidsson och Delmar (2013) skriver också att tillväxt i mindre organisationer ofta leder 

till nya arbetstillfällen, vilket påpekas av två respondenter. De menar att det är tack vare 

organisationens tillväxt de fått sin anställning. 

 

Några respondenter menar dock att företagets tillväxt inte har påverkat deras 

arbetssituation särskilt positivt. De anser att tillväxten har inneburit mer stress i arbetet 

och påpekar att tiden inte räcker till i förhållande till hur mycket arbete som måste göras. 

Majoriteten av respondenterna är överens om att arbetsbelastningen är hög och återigen 

lyfts motiveringen att tiden inte räcker till. George och Jones (2012) förklarar att 

överbelastning i arbetet är en vanlig stressfaktor. De menar att upplevelsen av stress 

däremot varierar individer emellan. Huruvida medarbetaren påverkas negativt av 

överbelastningen beror på personens egenskaper och förmågor. Detta syns i 

respondenternas upplevelser av situationen på företaget. Vissa upplever att 

arbetsbelastningen påverkar deras arbete negativt genom att de inte hinner prestera så 

mycket som de skulle vilja. Detta menar de beror på avsaknaden av rutiner, vilket är 

tidskrävande och leder till onödigt extraarbete. Några respondenter framhåller att det i 

vissa fall är svårt att känna sig nöjd med det resultat de levererar. Andra respondenter 

uttrycker emellertid att belastningen i arbetet inte enbart är dålig. Det förklaras av att 

respondenterna trivs med att ha mycket att göra på jobbet, vilket innebär att 

arbetsbelastningen bidrar till att arbetet känns roligt och intressant. Det poängteras att det i 

många fall handlar om att kunna sätta egna gränser i arbetet och att veta hur man själv ska 

prioritera. George och Jones (2012) uttrycker också att detta är ett sätt att undvika känslan 

av att arbetet är övermäktigt. De föreslår att medarbetare bör lära sig hitta balansen mellan 

positiv och negativ stress för att öka känslan av trivsel och produktivitet i arbetet. 

 

Arbetsmiljö 
Motivation 
Resultatet visar att respondenterna finner motivation i arbetet på olika sätt. Några 

motiveras av att de är med och bidrar till utvecklingen av samhället, att de är en del av att 

bygga Sveriges infrastruktur genom fibernät. Meningsfullhet i arbetet är en viktig 

komponent för motivation enligt George och Jones (2012). De menar att i de fall 

medarbetaren känner att denne är med och bidrar till något betydelsefullt, ökar personens 

engagemang i arbetet. Det kan likväl förklaras i att respondenterna finner kundkontakten 
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som en källa till motivation, där deras bidrag blir betydelsefullt både för kunden och för 

organisationen. Andra respondenter upplever att friheten i arbetet leder till motivation. Det 

anses vara positivt med mycket eget ansvar och lite styrning uppifrån. Detta återspeglas i 

självbestämmandeteorin vilken Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver. Teorin 

behandlar kvalitet i motivationen, vilket innebär ett fokus på en inre motivation. Den inre 

motivationen präglas av en självbestämmanderätt, där medarbetarna upplever 

självständighet och påverkansmöjligheter i sitt arbete. Majoriteten av respondenterna 

förmedlar att de trivs med sina arbetsuppgifter och att de drivs av utmaningarna i 

arbetet.  Sousa-Poza och Sousa-Poza (2000) menar att möjligheten till självständigt arbete 

kan påverka den totala arbetstillfredsställelsen hos medarbetare. Choi (2011) anser att 

detta även kan vara en bidragande faktor till en ökad öppenhet gällande förändringar i 

organisationen, vilket styrks av respondenternas svar på huruvida de känner sig bekväma 

med de förändringar som skett/sker på företaget i samband med tillväxten. Där svarade 

flertalet att de känner sig bekväma med situationen. De få medarbetare som inte upplever 

motivation i arbetet saknar tydlighet och snabba beslutsvägar i arbetet. George och Jones 

(2012) menar att osäkerhet i arbetet är en källa till negativ stress, vilket gör att 

motivationsbristen hos dessa medarbetare kan förklaras av detta. I en organisation där 

mycket är anpassningsbart och få regler tillämpas är det således svårt att finna motivation 

om källan till denna ligger i tydlighet. 

 

Krav och kontroll 
Weman-Josefsson och Berggren (2013) skriver om krav-kontroll-stödmodellen, vilken 

belyser poängen med vikten av ett helhetsperspektiv i arbetet för att förstå uppkomsten av 

negativ stress. Kraven i arbetet hänger således ihop med känslan av kontroll. Majoriteten 

av respondenterna i undersökningen upplever att kraven som ställs på dem i arbetet är 

hanterbara och att de har de förutsättningar som krävs för att möta dessa. Det kan då ses 

att medarbetarna anser sig ha den tid kunskap, rutiner och liknande som krävs för att möta 

kraven i arbetet. Vilket å andra sidan inte förmedlas lika klart gällande arbetsbelastningen 

i arbetet, samt i upplevelsen av stress. Där framkommer åsikter gällande avsaknad av 

rutiner och för lite tid i förhållande till arbetsuppgifter. Respondenterna menar dock att de 

hanterar situationen tillsammans och hjälper varandra.  Det helhetsperspektiv som 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) poängterar blir då tydligt framträdande. 

Författarna menar att negativ stress, i förhållande till krav och kontroll, kan minskas om 

individen upplever ett starkt socialt stöd i arbetet. 
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Socialt stöd 
Resultatet visar att majoriteten av medarbetarna känner stöd från sin chef. Enligt 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) har brist på socialt stöd en negativ påverkan på 

medarbetarnas välmående, och resultatet på just denna fråga kan därav utläsas som 

positivt. Många av respondenterna lyfter tillgänglighet som det viktigaste i stödet från 

chef. Ett närvarande ledarskap lyfts av Ogden (i Tangen & Conrad, 2009) som en viktig 

komponent i det sociala stödet. Av respondenterna som skattar stödet från sin chef som 

sämre är bristen på tillgänglighet en bidragande faktor till detta. Socialt stöd och 

gemenskap bekräftas som en viktig del av en medarbetares upplevda arbetsmiljö, av både 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) och Sousa-Poza och Sousa-Poza (2000). Detta 

gäller även stöd från kollegorna, vilket även det skattas högt av majoriteten av 

respondenterna. Förutom att alla ställer upp för alla lyfts god kommunikation som en 

anledning till detta. Enligt George och Jones (2012) bidrar god kommunikation på 

arbetsplatsen till medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation och effektiviteten i 

organisationen. Bland respondenterna som saknar stöd från sina kollegor nämns tidsbrist 

som en faktor till detta.  

 

I utsträckning över det sociala stödet anser många av respondenterna att deras chef har 

hög tilltro till deras sätt att utföra arbetsuppgifter. Westergren och Englund (2006) 

förklarar att delegering av ansvar positivt påverkar medarbetarnas arbetssituation. Arbetet 

blir då mer självständigt, vilket Sousa-Poza och Sousa-Poza (2000) menar ökar 

arbetstillfredsställelsen.  

 

Påverkan 
Som nämnt har möjlighet att påverka arbetssituationen positiv effekt på en medarbetares 

motivation och upplevelse av arbetssituationen (Josefsson & Lindwall, 2010). Över 

hälften av respondenterna upplever sin möjlighet att påverka sin arbetssituation som 

ganska god, och en ungefär en tredjedel anser att de kan påverka sin arbetssituation helt. 

Möjligheten att påverka sitt eget schema lyfts som positiv bland kommentarerna, vilket 

går i linje med Westergrens och Englunds (2006) påstående att egenkontroll över bland 

annat arbetstid gynnar medarbetarnas hälsa.  

 

God kommunikation lyfts också som positivt för medarbetarnas möjlighet att påverka 

arbetet. En organisation med värderingar som gynnar ett öppet klimat är enligt Kronstam 

(2002) viktigt för välmåendet bland företagets medarbetare. Kommunikation och 
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information i lägre grad lyfts bland respondenterna som anledningar att de skattar sina 

möjligheter till påverkan som låga.  

 

Stress 
Majoriteten av medarbetarna upplever stress i sin arbetssituation. Stressen förklaras bero 

på att arbetsuppgifterna är för många på för lite tid, vilket går i linje med George och 

Jones (2012) mening att denna typ av överbelastning är en riskfaktor i arbetslivet. Även 

brister i kommunikation och rutiner lyfts som en stressfaktor av respondenterna, vilket 

George och Jones (2012) förklarar med att tydlig kommunikation kring vem som gör vad 

ökar effektiviteten och viljan hos medarbetaren att prestera. De lyfter detta även i samband 

med nyanställningar, samt vikten av god kommunikation och tydliga riktlinjer för nya 

medarbetare. Dessa punkter lyfts i resultatet som bristfälliga. Respondenterna menar att 

det kan vara otydligt vem som gör vad, vilket enligt George och Jones (2012) är en 

stressfaktor hos både nya och icke-nya medarbetare. De menar att förvirring som denna 

uppstår för alla medarbetare någon gång under deras arbetsliv, men att det förekommer 

oftare i organisationer i förändring.  

 

Värderingar 
Respondenterna är relativt välbekanta med företagets värderingar, och många anser att de 

utför sitt arbete i enlighet med dessa. Att värderingar är väl förankrade är enligt Kronstam 

(2002) viktigt för att de ska kunna fungera som styrinstrument. För att förankra sina 

värderingar har byNet inkluderat medarbetarna genom dialog, en delaktighet vilken 

Philipson (2004) menar är central för att en organisationskultur ska implementeras och 

upprätthållas på ett stabilt sätt. Han menar också att värderingar och organisationskultur 

påverkar medarbetarnas välmående och engagemang. Enligt Schönborn (2010) blir detta 

en av organisationens största konkurrensfördelar. Kronstam (2002) menar att det 

viktigaste är att värderingarna efterlevs, vilket byNet är på god väg till baserat på 

undersökningens resultat. Medarbetarna beskriver värderingarna som en grund att falla 

tillbaka på.  

 

Värderingsstyrning innebär styrning av beteende snarare än detaljstyrning (Kronstam, 

2002), vilket i byNets fall lyfts som negativt av några respondenter. I och med att allting 

inte detaljstyrs och egna initiativ uppmuntras finns risken att initiativen ser olika ut och 

situationen kan upplevas som rörig av medarbetare.  
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Diskussion 
Nedan presenteras en diskussion över studiens resultat i relation till teorier och tidigare 

forskning, med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet inleds med en 

metoddiskussion och presenterar därefter resultatdiskussion och slutsatser, samt förslag 

på fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 
Vi anser att val av metod, en enkätundersökning med insamling av både kvantitativa och 

kvalitativa data, hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. Det gav oss möjligheten till 

fler respondenter och bidrog till en bild av flera medarbetares åsikter, snarare än några få. 

Vi fick in förklaringar som komplement till insamlad kvantitativa data och kunde på ett 

bra sätt beskriva medarbetarnas upplevelser. Vi reflekterar över möjligheten till ett annat 

resultat i det fall vi använt oss av djupgående intervjuer. Beskrivningarna hade troligtvis 

varit mer utförliga och resultatet hade kunnat ge en ännu bättre förståelse för 

medarbetarnas upplevelser av sin arbetssituation. Vi anser dock att metodvalet var väl 

passande för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Enkäten inleddes med ett missivbrev för att följa de forskningsetiska kraven. För att 

inkludera samtliga frågeställningar på ett enkelt sätt delades enkäten in i tre teman; tillväxt 

och arbetssituation, arbetsmiljö samt värderingar. Dessa har varit genomgående i 

uppsatsen och hjälpt oss att strukturera upp vårt arbete. Temana har inte ändrats under 

arbetets gång och våra inledande antaganden om passande teman har visat sig stämma. 

Vid val av frågor av stängd och öppen karaktär var båda nödvändiga för att ge oss svar på 

syfte och frågeställningar, i och med att vi sökte dels generaliserbara data bland 

respondenterna samt utförligare förklaringar av deras upplevelser. Vårt val att uttrycka 

påståendena i enkäten ur ett positivt synsätt kanske kan ha påverkat utfallet i positiv 

riktning. Vi tänker dock att det är bättre med positiva antaganden, än att redan 

inledningsvis förutsätta att den studerade situationen är dålig. Det finns även en risk att 

andelen öppna frågor minskade svarsfrekvensen något, men då många av respondenterna 

svarade även på dessa tror vi att skillnaden är marginell. Vi anser att bortfallet i studien är 

inom godkända gränser med en svarsfrekvens på 54,6%. Lefever, Dal och Matthiasdottir 

(2007) lyfter siffror mellan allt från 25–60% som rimlig svarsfrekvens i en webbaserad 

enkätundersökning.  

 



	

33 
	

Vid analys av data inledde vi med att sortera och reducera denna. Studiens kvalitativa data 

reducerades för att kunna presenteras på ett bra sätt, en nödvändighet enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015). En risk med detta är alltid den mänskliga faktorn, och det kan vara 

svårt att vara helt objektiv. I och med att vi var två anser vi dock att risken minskades, då 

vi fick olika perspektiv på samma svar. Alla svar var inte djupgående utan endast kortare 

meningar, vilket gör att en viss risk för feltolkning finns. Vi anser dock att tolkningen av 

svaren underlättades i och med att vi analyserade fritexten i relation till det tillhörande 

påståendet.  

 

För att stärka studiens reliabilitet var vi noggranna i utformningen av enkäten, vi 

genomförde en pilotstudie för att trygga kvalitén på undersökningen. Pilotstudien 

säkerställde att frågorna i enkäten var tydliga och lättförstådda, samt att de besvarade 

studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2011) menar att pilotstudien är särskilt viktig 

vid enkätundersökningar, då det inte finns någon intervjuare på plats att reda ut eventuella 

oklarheter. Vi kontrollerade även att anvisningarna för hur enkäten skulle genomföras var 

lätta att uppfatta, vilket Eliasson (2013) menar ökar reliabiliteten. Pilotstudien bidrog på så 

vis till studiens trovärdighet. Vi var noggranna i vårt arbete med bearbetningen av 

insamlade data där allt material analyserades av båda parter. Detta för att minska risken 

för feltolkning, samt öka graden av reflektion och förståelse i vår analys. I aspekten av 

validitet i studien anser vi att våra framtagna begrepp, utifrån våra frågeställningar, har 

hjälpt oss mäta det vi avsåg att mäta. 

  

Eftersom denna studie genomfördes enbart i en organisation är det svårt att dra några 

generella slutsatser. Särskilt då byNet dessutom är ett medelstort företag med runt 160 

anställda, inklusive externa konsulter, och vår undersökning endast innefattade de 108 

interna anställda. Att uttala oss om allmängiltiga slutsatser är därmed något vi inte kan 

göra. Med en svarsfrekvens på 54,6% är det även svårt att generalisera resultatet till den 

undersökta populationen. Lefever, Dal och Matthiasdottir (2007) menar att 

svarsfrekvenser mellan 25–60% kan anses vara skäliga för webbaserade 

enkätundersökningar, men vi förstår att en skälig svarsfrekvens inte är likställt med ett 

generaliserbart resultat. Vårt utfall hade kanske kunnat se annorlunda ut om fler 

respondenter valt att delta i undersökningen. Nu kan vi bara spekulera kring frågan om 

bortfallet består av personer med överensstämmande åsikter som de i resultatet, eller 

personer med avvikande uppfattningar. Vårt antagande är att utfallet hade blivit snarlikt 

det presenterade, även vid en högre svarsfrekvens. Gissningsvis beror studiens bortfall till 
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stor del på att alla medarbetare inte prioriterade ett deltagande, eller kanske till och med 

glömde bort att delta, på grund av hög arbetsbelastning och infallande av påskhelg. Skälet 

tros därmed inte vara ett större missnöje i arbetssituationen hos de medarbetare som inte 

deltog i undersökningen.  

 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen reflekterar vi över studiens resultat i förhållande till 

frågeställningarna: Hur upplever medarbetarna sin arbetssituation i förhållande till 

tillväxten? Hur upplever medarbetarna sin arbetssituation ur ett psykosocialt 

arbetsmiljöperspektiv? Hur upplever medarbetarna att företagets värderingar påverkar 

deras arbete? 

	

Tillväxt och arbetssituation 
Utifrån Robbins, DeCenzo och Coulters (2013) beskrivning av organiska organisationer är 

byNet ett tydligt exempel på en flexibel organisation. Resultatet visar att 

decentraliseringen genomsyrar företagets alla led och innebär ett stort eget ansvar, samt 

påverkansmöjligheter för organisationens medarbetare. Vi tror att detta är en viktig faktor 

i byNets framgång och tillväxt. Utan delegering av ansvar och beslutsfattande blir 

organisationen inte en snabb organisation, vilket vi anser skulle göra det svårare att möta 

utmaningar. En organisation måste nog präglas av flexibilitet för att kunna vara ett 

tillväxtbolag. 

 

Enligt St-Jean, Julien och Audet (2008) kräver tillväxten anpassningsförmåga, inte bara 

hos organisationen utan även hos dess medarbetare, då struktur och arbetssätt måste kunna 

anpassas efter verksamhetens utmaningar. Vi tror därav att det krävs en viss typ av person 

för att trivas med arbete i ett tillväxtbolag. Medarbetaren måste trivas med mycket eget 

ansvar, kunna vara flexibel och öppen för ständiga förändringar. byNet verkar ha lyckats 

med att hitta denna anpassade arbetsstyrka. Företaget rekryterar utifrån värderingarna från 

IP-Only Rules, vilket innebär att en viss typ av människor, lämpliga för verksamheten, tas 

in i organisationen. Företaget menar att detta är en viktig del i deras arbete med 

värderingarna. Vi kan hålla med om att ett tidigt arbete, med att generera önskat beteende, 

är ett effektivt sätt att inleda förankringsprocessen av företagets värderingar hos nya 

medarbetare. Detta visar sig vara lyckat i studiens resultat, då majoriteten av medarbetarna 

anser att företagets tillväxt påverkar deras arbetssituation positivt. Medarbetarna uttrycker 
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att det är utvecklande och roligt med en snabb tillväxt, vilket påvisar deras lämplighet för 

ett arbete i denna typ av organisation. 

 

En del medarbetare påpekar dock att byNets tillväxt har inneburit mer stress i arbetet, då 

tiden är knapp och arbetsbelastningen är hög. I och med att företaget styrs av värderingar, 

som bygger på en tydlig decentralisering, hamnar mycket ansvar på medarbetarna. Det 

innebär dessutom att arbetet utförs utan tydliga riktlinjer och rutiner, vilket för vissa 

personer upplevs vara tidskrävande och stressande. Vi menar inte att dessa personer är 

mindre lämpliga för en anställning inom företaget, utan åsyftar snarare att byNet måste ta i 

beaktande det faktum att människor upplever stress på olika sätt. Medarbetarnas 

arbetssituation kan upplevas spännande och utvecklande samtidigt som arbetsbelastningen 

och tidsbristen bidrar till negativ stress. 

 

Upplevelsen av hög arbetsbelastning bland företagets anställda kanske kan minskas 

genom en ökad bemanning, vilket således kan minska upplevelsen av stress. Trots att 

företaget har rekryterat ett stort antal nya medarbetare, till följd av tillväxten, kanske de 

inte har rekryterat tillräckligt. Vi förstår att rekryteringsprocessen inte alltid hinner ikapp 

utvecklingen i företaget men tror däremot att bemanningsfrågan kan lösas med tiden, 

såvida byNet väljer att lägga vikt i frågan. Att rekrytera nya medarbetare tror vi kan gynna 

innovation i företaget, framförallt då byNet uppmuntrar till initiativtagande och 

problemlösning. Tillämpning av en arbetsstruktur som bygger på ansvarstagande och 

beslutsfattande hos företagets medarbetare ökar nog möjligheten till kreativt tänkande och 

utveckling för både medarbetare och organisation. 

 

Tillväxtens skapande av fler arbetstillfällen anser vi inte bara gagna företaget, utan även 

samhället i stort. Dels genom det uppenbara, fler arbetstillfällen, och dels i form av 

samhällsnytta. Företaget medverkar i en ökad utsträckning till utveckling av landets 

infrastruktur, vilket bidrar till att uppnå Regeringens bredbandsmål -  ett helt uppkopplat 

Sverige. 

 

Arbetsmiljö 
Gällande den höga arbetsbelastningen hos medarbetarna visar resultatet att brist på rutiner 

och struktur bidrar till den upplevelsen. Som nämnt drivs vissa medarbetare av detta, dock 

inte alla (George & Jones, 2012). Även här lyfter vi rekrytering baserad på värderingarna 

som hittills lyckad, en viktig komponent för en stark organisation enligt Philipson (2004), 
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men anser dock att även medarbetare som kanske inte passar helt in i mallen bör has i 

åtanke. Det är vedertaget att alla individer har olika behov för att trivas i sin 

arbetssituation. Vi tror därmed att byNet i viss mån behöver se över om användning av 

fler rutiner kan vara nödvändigt, då George och Jones (2012) skriver att otydlighet är en 

bidragande faktor till stressade medarbetare. Med detta inte sagt att dessa behöver vara 

handlingsplaner till punkt och pricka, då detaljstyrning, enligt Kronstam (2002) går emot 

vad värderingsstyrning innebär. Förutom tryggare medarbetare tror vi att det i viss grad 

kan bidra till ökad effektivitet inom organisationen, speciellt med tanke på den konstanta 

ökningen i medarbetarantal. Som nämnt är riktlinjer allra viktigast vid nyanställning 

(George & Jones, 2012), och i en miljö där medarbetarna uppmuntras att utföra sina 

arbetsuppgifter på det sätt som passar dem bäst, kan det vara viktigt med en tydlig 

introduktion i inledningen av en anställning. 

 

För att nya medarbetare ska introduceras i organisationen på bästa sätt tror vi att stöd från 

chef och kollegor är väldigt viktigt. Detta med stöd i tidigare forskning, bland annat 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) som visat på att brist på socialt stöd är en riskfaktor, 

samt Sousa-Poza och Souza-Poza (2000) som lyfter att bra relationer på arbetsplatsen är 

viktigt för medarbetarnas motivation. Finns tillräckligt socialt stöd kan det tänkas att 

behovet av tydliga rutiner minskar, då medarbetarna känner sig trygga i att fråga om hjälp. 

Detta verkar vara fallet hos många av medarbetarna idag, vilket självklart är positivt. I 

resultatet lyfts vikten av tillgänglighet som en del i stödet, och det nämns att tidsbrist är en 

av orsakerna till att tillgängligheten ibland är bristande. Vi tror att tillgänglighet är 

betydelsefullt i en organisation som byNet, för att skapa effektivitet och trygghet inom 

arbetsgruppen. Vi tror att trygghet leder till tilltro till varandra, vilket många av 

medarbetarna enligt resultatet upplever från sin chef. Utan tilltro och tillit tänker vi att det 

är lätt för chefer att övergå till detaljstyrning, vilket organisationen motsätter sig.  

 

Bra stöd tror vi kan påverka det faktum att många av medarbetarna upplever sig kunna 

hantera de krav som ställs på dem i arbetet, trots den höga arbetsbelastningen med mycket 

att göra på begränsad tid. Vi tror även att upplevelsen av påverkansmöjligheter ökar med 

gott socialt stöd, då vi ser ett samband mellan trygghet att uttrycka sina åsikter och 

möjligheter till påverkan. Påverkansmöjligheter är som nämnt en faktor till motiverade 

och nöjda medarbetare (Josefsson & Lindwall, 2010). I resultatet lyfts dock att bristen på 

information ibland leder till att möjligheten att styra över sin arbetssituation minskar, då 

för medarbetaren oförutsedda händelser hindrar den egna planeringen. Positivt är dock att 
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medarbetarna trivs med att få påverka sin egen arbetsdag, vilket vi tror är viktigt med 

tanke på hur samhället ser ut idag och hur livet är uppbyggt. Detta styrks av Westergrens 

och Englund (2006) som menar att egenkontroll över schema har positiva effekter på 

medarbetarnas välmående. Detta är ett tänk vi upplever att moderna företag anammar i 

större utsträckning för att attrahera rätt medarbetare för organisationen. Återkommande är 

vikten av det sociala stödet och tilliten, vilka vi ser som en förutsättning för att denna typ 

av flexibilitet ska fungera.   

 

Utöver ovan nämnda verkar många av medarbetarna trivas med att ha stort eget ansvar 

och utvecklingsmöjligheterna det ger. Även detta tror vi är en följd av värderingarna och 

decentraliseringen inom byNet. Delegering är enligt Westergren och Englund (2006) 

positivt för medarbetarens upplevelse av sin arbetssituation. Vi funderar också huruvida 

antalet nya medarbetare i organisationen påverkar det positiva resultatet rörande 

exempelvis motivation i arbetssituationen. Vi tror att nya medarbetare tenderar att vara 

mer motiverade då de troligtvis har en snabbare utvecklingskurva. Detta är dock endast 

spekulationer från vår sida, och är inte undersökt i denna studie. Oavsett är medarbetarna 

inom byNet i dagsläget väldigt motiverade i sin arbetssituation. De upplever 

meningsfullhet i sitt arbete, då de känner att företagets uppdrag är samhällsnyttigt och att 

arbetet de genomför är betydelsefullt för en växande infrastruktur i Sverige. Här tror vi att 

byNet och dess chefer har lyckats i att förmedla företagets syfte på ett bra sätt, och att det 

bidragit till denna upplevelse bland medarbetarna. Meningsfullheten lyfts av George och 

Jones (2012) som bidragande till nöjda medarbetare, och denna upplevelse hos byNets 

medarbetare ser vi därav som väldigt positiv. 

 

Stressnivåerna inom byNet är viktiga för företaget att ta med sig i sin fortsatta tillväxt. 

Medarbetarna har många arbetsuppgifter på för lite tid, vilket ger dem en känsla av stress 

och viss otillräcklighet. Detta ser vi som en riskfaktor inför framtiden, och även George 

och Jones (2012) lyfter överbelastning som en risk. Stressnivåerna sticker ut som negativa 

i resultatet, även om inte alla upplever stressen som något negativt. Pågår detta under en 

längre tid tror vi dock att denna trend kan komma att vända, då långvarig stress har 

negativ påverkan på människan. För att skapa en hållbar arbetssituation för medarbetarna 

inom byNet är detta något att reflektera över.  
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Värderingar 
Vi anser att byNet till stor del verkar ha väl förankrade värderingar. Det förankringsarbete 

de gjort hittills, troligtvis i kombination med rekryteringen baserad på värderingarna, har 

fungerat. I dagsläget har de precis utbildat medarbetare i ambassadörskap, vilket vi tror 

kommer innebära ytterligare förbättring. Det finns också planer på en 

ledarskapsutbildning, vilken förhoppningsvis ger cheferna inom organisationen verktygen 

de behöver för att på ett ännu bättre sätt kunna stötta sina medarbetare i en värderingsstyrd 

organisation. De två sistnämnda åtgärderna tror vi kommer bidra till ytterligare förankring 

av värderingarna, då fler och fler kommer leva och arbeta efter dem. Vi tror att beteenden 

smittar av sig och därför kan medarbetare i större utsträckning komma att känna som 

somliga gör nu, det vill säga att värderingarna är något att falla tillbaka på. För ytterligare 

arbete rekommenderar vi utökad dialog inom arbetsgrupperna med syfte att skapa en 

gemensam uppfattning om vad värderingarna innebär just för dem.  

 

Slutsats 
Medarbetarna inom byNet är till stor del nöjda med sin arbetssituation på företaget. Deras 

upplevelser av tillväxten i förhållande till arbetssituationen är övervägande positiv, då 

majoriteten av medarbetarna trivs med de förutsättningar tillväxten medför. 

Medarbetarnas upplevelser beträffande aspekten psykosocial arbetsmiljö är också 

huvudsakligen god. Företaget visar sig ha motiverade medarbetare som upplever stöd och 

hanterbarhet i arbetet. Gällande företagets värderingar känner de flesta av medarbetarna 

till IP-Only Rules, vilka upplevs vara en bra grund att stå på i arbetsvardagen. Vi anser 

därmed att byNet, på många punkter inom ramarna för denna studie, gjort ett bra jobb. De 

har lyckats med att skapa en positiv känsla i tillväxtsituationen, gett medarbetarna bra 

förutsättningar till välmående på arbetsplatsen, samt lyckats med sitt värdegrundsarbete. 

 

Det finns emellertid alltid möjlighet till förbättringar. Stressnivåerna bland medarbetarna 

visade sig vara höga, vilket kräver reflektion gällande arbetsbelastning och avsaknad av 

rutiner. Genom arbete med tydliga, kort- och långsiktiga, mål kan företaget hjälpa 

medarbetare att prioritera i sitt arbete, vilket kan minska upplevelsen av hög 

arbetsbelastning. I frågan om rutiner tänker vi att mer övergripande handlingsplaner kan 

hjälpa medarbetare att minska upplevelsen av otydlighet som en bidragande faktor till 

stress. I utveckling av deras värderingsarbete tror vi på fortsatt och utökad dialog inom 

respektive arbetsgrupp gällande dessa – vad värderingarna innebär för medarbetarna i 

gruppen, samt hur de vill att de ska vara närvarande i deras vardag. Vi tror att behovet av 
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dialog ökar i och med byNets rekrytering av flertalet nya medarbetare. Därmed hoppas vi 

att detta blir ett inslag i kommande ledarskapsutbildningar med syfte att ge cheferna 

verktyg till att genomföra dessa samtal.  

 

Fortsatt forskning 
Vi anser att studiens resultat tillför intressant information till det befintliga 

forskningsfältet. Inledningsvis förklarar vi att forskning gällande medarbetares upplevelser 

av sin arbetssituation i ett värderingsstyrt tillväxtbolag är begränsad. Det återfinns studier 

kring chefers erfarenheter gällande tillväxt, samt forskning kring värderingar och 

värderingsarbete. Det är dock svårt att finna studier i liknande sammanhang som 

detta.  Därför anser vi att denna studie ger en ökad kännedom gällande medarbetares syn 

på tillväxt och upplevelser av styrning genom värderingar. 

 

Denna studie är emellertid liten i omfattningen och därmed inte generaliserbar utanför den 

studerade organisationen. Det vore således intressant med liknande studier i större 

sammanhang, för att få en bättre förståelse över hur tillväxt i kombination med 

värderingsstyrning påverkar medarbetares upplevelser av sin arbetssituation. Det hade 

varit spännande med jämförande studier, där gemensamma nämnare och olikheter kan 

urskiljas, för att bidra med anvisningar till vad som är lyckade tillvägagångssätt i arbete 

med värderingar och tillväxt. 

Författardeklaration 
Under arbetets gång har vi arbetat tillsammans och hjälpts åt i uppsatsens alla avsnitt. Viss 

fördelning i uppgifter har förekommit, men vi båda upplever att arbetsbelastningen har 

varit likvärdig. Vi anser att det har varit till vår fördel att arbeta tillsammans då detta har 

bidragit till ökad reflektion, diskussion och effektivitet. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Sofia och Sandra. Vi är två studenter från Personalvetarprogrammet vid Umeå 
Universitet. Vi läser nu vår sista termin på programmet och skriver C-uppsats med 
uppdrag hos er på byNet. Vår uppsats kommer att handla om hur ni som medarbetare 
upplever er arbetssituation på företaget. Vi har förstått att byNet är en värderingsstyrd 
organisation med en snabb tillväxt. 
 
Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag i vår C-uppsats vilken 
ska presenteras för lärare och kursdeltagare på programmet. ByNet kommer att använda 
sig av resultatet i syfte att utveckla sitt ledarskap och för att skapa en god arbetsmiljö för 
sina medarbetare. 
 
Enkätundersökningen går ut till alla anställda inom byNet och deltagande är helt frivilligt. 
För att vi ska kunna få en ärlig bild av situationen är det dock viktigt att så många som 
möjligt svarar. Vi blir därför mycket tacksamma om du tar dig tiden att fylla i enkäten. Du 
är självklart helt anonym och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. 
 
Enkäten tar endast några minuter att besvara och innehåller frågor om hur du uppfattar din 
arbetssituation. Du har möjlighet att delta i undersökningen fram till fredag 21/4. 
 
För att komma till enkäten öppnar du länken nedan: 
 
… 
 
Vid frågor, vänligen kontakta oss. 
 
Tack på förhand för hjälpen! 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Sofia Sehlstedt & Sandra Berggren 
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Bilaga 2. Enkät 
 
Medarbetares upplevelser av att arbeta i ett värderingsstyrt 
tillväxtbolag 
 
Denna enkätundersökning genomförs i syfte att undersöka hur ni som medarbetare i ett 
värderingsstyrt tillväxtbolag upplever er arbetssituation, samt hur företagets värderingar påverkar 
er i ert dagliga arbete. Resultatet kommer att användas som underlag i vår C-uppsats vilken 
kommer presenteras för lärare och kursdeltagare på personalvetarprogrammet vid Umeå 
Universitet. ByNet kommer att använda sig av resultatet i syfte att utveckla sina ledare/chefer och 
för att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare.  
 
Enkäten går ut till alla anställda inom byNet och deltagande är helt frivilligt. För att vi ska kunna 
få en ärlig bild av situationen är det dock viktigt att så många som möjligt svarar. Vi blir därför 
mycket tacksamma om du tar dig tiden att fylla i enkäten. Du är självklart helt anonym och du har 
rätt att avbryta din medverkan när du vill. 
 
Enkäten tar endast några minuter att besvara och innehåller frågor om hur du uppfattar din 
arbetssituation på företaget. Enkäten består dels av kryssfrågor i skala där du kryssar i det 
alternativ som stämmer bäst in på din egen åsikt, och dels öppna frågor med fritextsvar. För oss är 
det värdefullt om du använder fritextsvaren till att beskriva dina tankar och upplevelser så tydligt 
som möjligt. 
 
Under varje rubrik finner du information om frågornas svarsalternativ. 
 
Bakgrund 

1. Kön 
Kvinna/Man/Annat eller både man-kvinna/Vill ej svara 
 

2. Ålder 
Fritext 

 
3. Utbildning 

Endast grundskola/Gymnasieutbildning/Universitet eller högskola 
 

4. Anställningstid inom byNet 
Mindre än ett år/1–2 år/3–4 år/ 5 år eller mer 
 

5. Yrkeskategori 
Bygg-installation/Sälj/Administration och ekonomi/Ledningsgrupp 

 
 
Tillväxt och arbetssituation 

6. Beskriv din nuvarande arbetssituation med tre ord (t.ex. utvecklande, motiverande, 
detaljstyrd, självständig etc.) 
1. Fritext 
2. Fritext 
3. Fritext 

 
a. Motivera ditt svar 

Fritext 
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7. Företagets snabba tillväxt har påverkat min arbetssituation positivt 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

a. Motivera ditt svar 
Fritext 

 
8. Jag upplever inte hög arbetsbelastning i mitt arbete 

Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

a. Motivera ditt svar 
Fritext 

 
9. Jag känner mig bekväm i de förändringar som skett/sker på företaget i och med den 

snabba tillväxten 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 

 
Arbetsmiljö 

10. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

11. Jag upplever motivation i mitt arbete 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

a. Vad motiverar dig i ditt arbete? 
Fritext 

 
12. Jag kan hantera kraven som ställs på mig i mitt arbete 

Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

13. Jag har förutsättningar för att möta kraven som ställs på mig i mitt arbete (t.ex. kunskap, 
tid, rutiner etc.) 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 
 

14. Jag upplever att min chef har tilltro till att jag genomför mina arbetsuppgifter på bästa sätt 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

15. Jag upplever att jag får stöd av min chef 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

a. Ge gärna några exempel 
Fritext 
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16. Jag upplever att jag får stöd av mina kollegor 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 

 
a. Ge gärna några exempel 

Fritext 
 

17. Jag har möjlighet att påverka min arbetssituation 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

a. Ge gärna några exempel 
Fritext 
 

18. Jag upplever ingen stress i mitt arbete 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

a. Om du svarat att du upplever stress i ditt arbete, vad bidrar till den upplevelsen? 
Fritext 

 
Värderingar 

19. Jag känner till företagets värderingar 
Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

a. Om du känner till företagets värderingar, berätta vilka de är: 
Fritext 

 
20. Jag utför mina arbetsuppgifter i enlighet med företagets värderingar 

Stämmer inte alls –Stämmer ganska dåligt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt –Ingen 
uppfattning 
 

21. Hur påverkar företagets värderingar dig och ditt arbete? 
Fritext 

 
 
Avslutning 

22. Är det någonting du vill tillägga? 
Fritext 

 
Alternativ: 
Nedan finns plats för egna tankar och kommentarer 
Fritext 
 
Är du nöjd med dina svar klickar du på knappen ”Skicka” för att avsluta enkäten. 
 
När enkäten är inskickad: 
Ditt svar är registrerat. Tack för din medverkan! 
	


