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Sammanfattning 
 
      Talesättet framtiden är oviss, är kanske mer applicerbar idag än det varit förut. En värld där det 
enda konstanta är förändring, vilket absolut gäller inkluderar arbetsförhållande. Hur vi ser på 
arbetsförhållande idag är helt annorlunda än för 100 år sedan. Idag vet vi att mänskliga resurser är det 
som utgör organisationerna och utan den mänskliga arbetskraften skulle det inte finnas många 
organisationer. 
      Studien undersöker hur vi ser på arbetsförhållande idag, hur synen på framtidens 
arbetsförhållanden är och vad vi anser är viktigt för att vi ska må bra på arbetsplatsen och kunna 
arbeta hela vårt yrkesliv. Syftet med studien är att identifiera dagens arbetsförhållanden och 
informanternas önskan om framtidens samt hur organisationen kan möta upp dessa önskningar. 
      Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats där enskilda intervjuer genomfördes. Resultaten har 
framkommit genom att intervjua sex medarbetare från ett industriföretag. Utifrån det empiriska 
materialet har ett underlag för analysen och diskussionsavsnitten kunnat skapas. 
      Studiens resultat har analyserats med hjälp av tidigare forskning kring arbetsförhållandens 
utveckling, arbetsförhållandens olika delar och dess komplexitet kring ämnet. Resultatet visar tydligt 
att det finns mycket i dagens arbetsmiljö som upplevs positivt såsom flexibilitet, arbetskamrater och 
chefer samt att det rent generellt finns en glädje och motivation till att gå till arbetet. Däremot 
uppfattas också arbetet stressigt och att arbetsuppgifternas utformning påverkar informanterna 
fysiskt. Det upplevs finnas en medvetenhet kring den fysiska arbetsmiljön medan den psykiska- och 
psykosociala verkar brista. Dessa brister handlar om att det finns få forum att diskutera sådana frågor 
och de forum som finns, såsom medarbetarundersökning och individuella samtal, verkar till viss del 
inte fungera som medarbetarna skulle vilja. 
      Hur organisationen ska möta dessa önskningar kan tyckas vara ett enkelt svar men i verkligheten 
finns det flera aspekter att ta hänsyn till och organisationernas olika förutsättningar och branscher. 
 
Nyckelord: Arbetsförhållanden, arbetsmiljö, motivation, flexibilitet, arbetstillfredsställelse, 
prestation, organisationskultur.  
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Inledning/Bakgrund 
 
      Framtiden är svår att förutspå, men idag är det kanske svårare än någonsin. Det gäller även 
arbetsförhållanden.  
      Arbetsförhållanden är ett vida förekommande begrepp och kan innehålla många olika aspekter. 
Enligt diskrimineringsombudsmannen (DO) så handlar begreppet arbetsförhållanden om den fysiska 
arbetsmiljön, den psykosociala arbetsmiljön och hur arbetet organiseras med till exempel 
arbetstidsfrågor som ledigheter, pauser och deltidsarbete. Denna studie kommer att utgå ifrån 
diskrimineringslagens definition av begreppet med en vis modifiering. Begreppet appliceras både på 
individ- grupp- och organisationsnivå. Med bakgrund mot diskrimineringslagens definition kommer 
detta även inkludera hur balansen mellan arbete och fritid upplevs eftersom detta kan påverka hur 
synen på arbetsförhållande upplevs (McNamara et al., 2012). 
      Arbetsförhållanden ändras ständigt och anledningen till ett sådant faktum kan förklaras genom 
mängder av olika faktorer och händelser som skett under årens gång. 
      Historiskt sett har utvecklingen hos människan skett gradvis positiv utveckling men inte riktigt fått 
något större effekt förrän den industriella revolutionen skedde, i form av att ångmaskinen skapades. 
Denna utveckling gjorde det möjligt för människan att övervinna den mänskliga muskelstyrkan och 
generera enorma mängder energi (Brynjolfsson & McAfee, 2014 s.14). Detta i sig ledde till 
massproduktion, urbanisering och fabriker och därav visade den industriella revolutionen vägen till ett 
modernt liv. För första gången någonsin i människans historia leddes utvecklingen av tekniska 
innovationer. Den industriella revolutionen gav oss människor nytt sätt att se på saker och nya 
tankesätt. På samma vis har den digitala revolutionen gett oss nya sätt att förstå och forma vår 
omgivning (Brynjolfsson & McAfee, 2014 s.15). 
      Genom den industriella revolutionen förändrades arbetsförhållandena och arbetsvillkoren för oss 
arbetare. Från att arbeta på fältet så började den vanliga arbetaren att finnas inom fabriker. 
Fabrikerna kännetecknades som fysiskt påfrestande arbete med monotona arbetsuppgifter (Weman-
Josefsson & Berggren, 2013 s.12).  
      Den digitala revolutionen har fullkomligt exploderat och blomstrat de senaste 20 åren, vilket i sig 
har förändras människors sätt att tänka och arbeta. Likväl som under den industriella revolutionen 
har arbetsförhållanden utvecklats och förändrats i takt med digitaliseringen (Brynjolfsson & McAfee, 
2014 s.16). Yrke som förut inneburit tunga lyft och ett påfrestande fysiskt arbete, har istället ersatts av 
maskiner. IT-revolutionen har även ändrat organisationers sätt att dokumentera och kommunicera, 
både internt och externt vilket resulterat till en förändrad syn på hur organisationsstrukturen ska se ut 
(Brynjolfsson & McAfee, 2014 s.26).  
      Denna utveckling har på många sätt ökat effektiviseringen av arbetsuppgifter där snabbare och 
smartare alternativ har skapats vilket då har gjort att många arbeten som tidigare utfördes av mänsklig 
arbetskraft blev överflödiga. Brynjolfsson & McAfee (2014 s.151) menar att dessa exempel kan synas i 
varje bransch såsom musik- och mediabranschen, tillverkningsindustrin, finanssektorn och så vidare. 
Till exempel kan ett företag köpa in ett lönesystem som har en engångskostnad och därmed inte 
behöva anställa någon för dessa uppgifter, vilket i sig blir ett mycket billigare alternativ för 
organisationen.  
      Den allmänna levnadsstandarden har ökat och förbättras i världen och det finns en tydlig 
ekonomisk tillväxt men Brynjolfsson & McAfee (2014 s.267) menar att den ekonomiska tillväxten 
gynnar vissa grupper mer än andra. Omjämlikhetens effekter drabbar unga människor hårdare än 
äldre människor och utbildningsnivån hos individer spela in när det gäller både levnadslängd och 
levnadsstandard. Klyftor inom inkomster skiljer sig mer nu än för tjugo år sedan och de rika blir bara 
rikare. Brynjolfsson & McAfee (2014 s.151) menar att digitaliseringen skapar innovationer som görs till 
en låg kostnad och att arbetstillfällen, som tidigare ansetts viktigt, minskas och efterfrågan skiftar 
därmed till ökade kompetenskrav hos de anställda.  
      En annan omfattande förändringsprocess rör demografi. Idag ser vi en förändrad demografi på 
jorden som har resulterat till att vi lever längre och vi är friskare. Genom att vi lever längre har vi 
bevittnat en befolkningsökning, födslotalen har även minskat relativt och förbättrade sanitära 
förhållanden och levnadsförhållanden har i sig bidragit i en ökad population på jorden. Den 
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förändrade demografi, likväl som digitaliseringen, har tveklöst tvingat fram förändringar gällande 
arbetsförhållanden. Arbetssituationen idag är inte samma som förut och i takt med en värld där den 
tekniska utvecklingen fullkomligt springer framåt och där en alltmer äldre befolkning existerar, 
behöver förändringar kring arbetslivet även ske för att möta dagens utmaningar (Aerden et al. 2014).  
      Både den förändrade demografin och IT-världens snabba utveckling har en stor påverkan på 
arbetslivet och hur den upplevs idag samt vad människor vill ha mer av i framtiden. Den fysiska och 
psykiska arbetsmiljön har belysts under flera decennier och den tekniska utvecklingen har även skapat 
ett större behov inom tjänstesektor eftersom, som nämndes ovan, maskiner har ersatt arbetsuppgifter 
som förut genomfördes av mänsklig kraft. Detta har resulterat till att arbetsmiljön har blivit allt 
viktigare, framförallt har ett mer fokus skiftat från den fysiska arbetsmiljön till den psykiska 
arbetsmiljön (Weman-Josefsson & Berggren, 2013 s.18). Theorell (2012 s.149) menar att framförallt är 
det den psykiska ohälsan som ökat och detta slår hårdast mot vissa grupper, i synnerhet unga. 
      En utmaning gällande den psykiska ohälsan är att kunna möta dess konsekvenser. Psykisk ohälsa 
påverkar inte bara individen utan även organisationer och samhället. Theorell (2012 s.147) menar att 
så mycket som en tredjedel av den psykiska ohälsa kan härledas till ökade arbetskrav vilket i sin tur 
kan höja sjuktalen. Den ekonomiska situationen blir även ett stressmoment i sig då sjukskrivning 
bidrar till en minskad inkomst för den anställde. Dessa kan, enligt Theorell (2012), räknas som viktiga 
psykosociala faktorer.  
      Arbetsplatser som har höga krav på sina anställda och där det finns få möjligheter för individen att 
påverka sin arbetssituation, ökar risken för den psykiska ohälsan oerhört. Detta är dock inte enbart 
kopplat till den psykiska ohälsan utan påverkar den fysiska hälsan negativt (Theorell, 2012 s.147). 
      De ekonomiska konsekvenserna av psykisk ohälsa är stora där både organisationen och samhället 
påverkas. En ökning av ohälsa, både fysiskt och psykiskt är en hög kostnad för arbetsgivaren då det 
behöver läggas pengar på rehabiliteringsplaner, ersättning av uteblivet arbete, ersättning för den 
sjukskrivne och så vidare. På en samhällsnivå läggs det vikt av att det finns resurser för att möta den 
negativa trenden av ohälsa vilket är en stor samhällskostnad och de psykiatriska diagnoserna står för 
den största samhällskostnaden av alla diagnosgrupper, enligt Theorell (2012 s.148). 
      Arbetsförhållanden kan se olika ut beroende på vilka varor/tjänster som organisationen erbjuder. 
Detta i sig skapar en debatt där det finns olika förutsättningar för olika organisationer och idag förs 
det debatter kring hur samhället bör möta de förändrade demografin, den tekniska utvecklingen och 
de ökade kompetenskrav. Ett förslag är att öka pensionsåldern, Aerden et al. (2014) menar att en ökad 
pensionsålder är i dagens läge ogenomförbar på grund av hur de befintliga arbetsförhållandena ser ut 
just nu. Om arbetslivet ska förlängas för individen, måste arbetet vara hållbart under hela arbetslivet 
där de fysiska- och psykiska faktorer bör utvecklas (Aerden et al. 2014). Ett annat förslag på hur man 
politiskt kan möta dagens utmaningar är genom arbetstidsförkortning. Detta menas som ett sätt att 
kunna skapa fler arbetstillfällen men även ett sätt att ge liv till en mer hälsosammare individ som kan 
arbeta mer effektivt (Olsson, 1999) och därmed kunna skapa en sundare balans mellan arbete och 
fritid. 
      Arbetslivet och dess arbetsförhållanden är, i sin helhet, ett komplex ämne som innehåller många 
faktorer och kan påverka både individnivå, gruppnivå och på samhället i stort. På grund av dess 
komplexitet så har både forskare och praktiker intresserat sig alltmer för attitydfrågor och den 
internationella enkätstudien World Wide Survey (2014) visar att människors attityder och 
föreställningar spelar en viktig roll i att förklara landets ekonomiska utveckling, tillväxt av de 
demokratiska institutionerna, jämställdhet samt i vilken utsträckning det politiska styret anses 
effektivt. Arbetsgivaren har därmed inom vissa branschen en ökad press på sig att anpassa sig efter 
medarbetarens önskemål för att attrahera och behålla arbetskraft. 
      Detta kan i sin tur påverka individers inställning till arbetslivet och sin arbetsgivare men även hur 
motivation kan te sig i arbetslivet. Beroende på sitt lands förutsättningar så kan vissa 
motivationsfaktorer spela olika roll. I Sverige idag kan brist på motivation kopplas ihop med de ökade 
sjukskrivningsantalen påvisar Jobbhälsobarometern (2014:2). 
      Johanson & Johrén (2011 s.11) menar på att en arbetsplats där bristfällig arbetsmiljö finns, 
förekommer oftast även en bristande insikt inom ett personalekonomiskt tänk. En bristande 
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arbetsmiljö kan skapa missnöje bland de anställda och i sig konflikter vilket kan påverkar 
organisationen oerhört.  
      Att satsa på personalen i form av olika insatser syns inte alltid såsom en kostnad för en maskin eller 
intäkter av ett dagsarbete. Det är ett av problemen när diskussioner om satsning på personal 
förekommer eftersom det inte alltid går att härleda till ett speciellt konto (Johanson & Johrén, 2011 
s.11). En del av kostnaderna kan finnas inom exempelvis mertidskontot, övertidskontot, ökad korttid- 
och långtidssjukfrånvaro, rekryteringskontot, rehabiliteringskontot men framförallt under förlorade 
intäkter och försämrad kvalitet i verksamheten. Ett annat problem som Johanson & Johrén (2011 s.11) 
belyser är det kort- och långsiktiga perspektivet. Det kortsiktiga perspektivet brukar domineras när 
verksamheter genomgår en ”tuff” period där mycket fokus ligger på att hålla budgeten. 
Personalinsatser skulle kunna innebära stora positiva effekter på lång sikt men eftersom dessa 
kostnader oftast märks på kort sikt så brukar organisationer skjuta på dessa insatser. Det finns dock 
ingen tvekan om att bristande arbetsmiljö där konflikter kan frodas, kostar företag enorma summor 
(Johanson & Johrén, 2011 s.11). 
      Flera forskare och praktiker försöker förutse framtiden, bland annat Khallash & Kruse som menar 
att balansen mellan jobb och fritid inte alltid blir optimal bara för att de rätta förutsättningarna finns 
för då präglas människor mer av en inre konflikt vilket i sig kan öka ohälsa. Men finns inte de optimala 
förutsättningarna menar författarna att människor mer kan komma att präglas av en yttre konflikt, 
genom att det blir så pass stora organisatoriska förändringar på grund av nya omvärldskrav så att 
förmånerna som finns idag, delvis har försvunnit eller nedgraderats (Khallash & Kruse, 2012). 
      Med denna spännande utmaning som bakgrund tar studien sin början, att genom en fallstudie 
undersöka relationen mellan dagens arbetsförhållande och önskade framtida arbetsförhållande. 
Fallstudien kommer belysa både ur en individ- grupp- och organisations nivå där det juridiska- och 
ekonomiska aspekten kommer att behandlas i bakgrunden och genomsyra arbetet utan att ha ett 
direkt fokus. Av konfidentiella skäl samt en önskan ifrån organisationen, så har organisationens namn 
och information kring deras verksamhet, avidentifierats. Det som lämnas ut kan tydas i rubriken där 
det anges inom vilken bransch som organisationen verkar i. 

 
Syfte och frågeställningar 
 
      Studiens syfte är att, utifrån ett medarbetarperspektiv, kartlägga hur dagens arbetsvillkor och 
arbetsförhållanden upplevs och hur de vill att framtidens arbetsförhållanden ska se ut. Med bakgrund 
av den diskussion som förs i media och inom forskning kring arbetsförhållande blir studien av en mer 
undersökande karaktär som belyser medarbetarens egen uppfattning om dagens- och framtidens 
yrkesliv. Centrala frågeställningar är: 

• Hur upplever medarbetarna dagens arbetsförhållande? 
• Hur vill/hoppas de att deras arbetsförhållanden inom organisationen ska se ut i framtiden? 
• Hur kan organisationen möta dessa önskningar? 
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Tidigare forskning 
 
Arbetsförhållandenas förändring och utveckling 
      Arbetsförhållanden förändras ständigt över tid och påverkas av omvärldens oavbrutna förändring.  
      Före den industriella eran domineras Sverige av jordbrukssamhälle där arbetsförhållanden var 
svåra och diskussion kring arbetsförhållanden var i princip obefintligt. Storstäder var inte mycket mer 
än byar som integrerade i jordbruksverksamheten (Lundh, 2010 s.44). I takt med att 
jordbrukssamhället utvecklades mot en ökad spannmålsexport, nya bruksmetoder kom till och de 
institutionella förändringar som skedde under 1800 talet, så öppnade det för nya förutsättningar och 
möjligheter för samhället. Den industriella utvecklingen skapade förbättrad kommunikation i form av 
järnvägar, kanaler och telegraf och mekaniserade fabriker. Detta gjorde att Sverige kunde binda 
samman landet som en helhet (Lundh, 2010 s.81). Genom uppkomsten av fabriker och urbaniseringen 
så ändrades arbetsförhållandenas krav och förutsättningar vilket resulterade till att även värderingar 
och sociala mönster förändrades (Weman-Josefsson & Berggren, 2013 s.13).  
      Över tid utvecklades nya tekniska innovationer som tydligt präglades av framväxten inom industrin 
såsom ångloket, förbränningsmotorn och elmotorn. Utveckling av den basala informationen såsom 
massproducering av tidningar, ökade storstädernas betydelse (Lundh, 2010 s.87). 
      Första och andra världskrigen påverkade Sverige i mångt och mycket men genom att Sverige ansåg 
sig vara neutrala under andra världskriget, påverkades inte landet lika mycket som resten av Europa. 
Därmed kunde Sverige möta upp den stora efterfrågan som fanns i stora delar av Europa. Under 1900 
talet präglades industrierna av taylorism och scientific management-skolan som i sin enkelhet innebär 
att tillverkningen splittras upp i mindre detaljer vilket medför optimal arbetsfördelning så kallade 
löpandeband-principen (Nilsson et al, 2011 s.38).  
      Taylorismen har kritiserats under flera decennier och tanken har mestadels förkastats i dagens 
läge. Grundkritiken var och är, att denna syn ser arbetaren som en maskin istället för en människa. 
Som en kritik till detta dök Mayos studie upp och ifrågasatte taylorismens tankar. Nilsson et al. (2011 
s.40) menar att Mayos studier visade nackdelarna inom fabriksarbete och vad som skulle kunna 
förbättras för människan inom organisationen. Elton Mayo anses vara en av grundpelarna till Human 
Relations-rörelsen som har präglat svenska arbetslivet (Nilsson et al. 2011 s.40).  HR-rörelsen har fått 
utstå kritik från olika håll men trots det gjorde detta synsätt en stor inverkan då likväl som idag. HR-
rörelsen fokuserar på människan inom organisationen vilket bland annat Sverige anammade (Nilsson 
et al. 2011 s.42). 
      Weman-Josefsson & Berggren (2013, s.13) menade på att de fabriker som fanns i slutet av 1800 
talet och under 1900 talet, inte hade en arbetsmiljö som gynnade medarbetare där det exempelvis 
fanns giftiga kemikalier, sanitära anordningar saknades oftast, olycksrisken var stor och det fanns 
dåligt utvecklade arbetsvillkor och arbetsförhållande vilket bland annat satte press på den enskilde 
människans fysiska form (Lundh, 2010 s.86). 
      Förändringen från ett jordbrukssamhälle till ett mer industrisamhälle, förändrade även 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I slutet av 1800 talet bildades särskilda 
intresseorganisationer och efter omfattande konflikter på arbetsmarknaden så kom det till en ny 
arbetsmarknadsregim som innehöll en kollektiv reglering av löner och andra arbetsvillkor (Lundh, 
2010 s.82). Från intresseorganisationerna kom fackföreningarna och dessa organisera sig på både 
lokal och nationell nivå. Facket började intressera sig på en mer politisk nivå och började integrera 
sina strategier med samhällsekonomiska projekt vilket ökade fackets involvering inom svenska 
arbetslivet (Lundh, 2010 s.221). De fackliga föreningarna arbetade mot en mer centralisering för att då 
kunna få till stånd att kunna driva en mer solidarisk lönepolitik som handlade bland annat lika löner 
för alla oavsett arbetsgivare. Den svenska modellen växte fram successivt och sjösattes egentligen efter 
Saltsjöbadsavtalet 1938 (Lundh, 2010 s.223). Detta avtal kom som ett svar på den höga konfliktnivån 
och arbetslösheten under 20 och 30 talet och därför ansågs det nödvändigt att etablera regler så bland 
annat konflikter och lönebildningen kunde minskas. Arbetsgivarorganisationer dök upp med ett syfte 
att driva en gemensam lönepolitik så arbetsmarknaden skulle bli mer enhetlig så lönerna inte skulle 
trissas upp (Lundh, 2010 s.227).  



	   8	  

      Den svenska modellen fungerade bra under efterkrigstiden och byggde på att 
arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer kommer överens utan en statlig inblandning. 
Under 80 och 90 talet fanns tankar om hur den svenska modellen kunde förändras och omarbetas på 
grund av omvärldens förändringar och kronans devalvering (Lundh, 2010 s.229). På grund av en mer 
globaliserad värld minskades massproduceringen i Sverige och börja inrikta sig mer mot avancerad 
teknik. Omorganiseringar genomfördes på många håll i Sverige och därav så ändrades 
förutsättningarna och kraven på den anställde. Den blev mer viktigt att erhålla en högre kompetens 
hos de anställda och detta bidrog bland annat till att en skiftning från den fysiska arbetsmiljön till ett 
ökat fokus på den psykiska och psykosociala arbetsmiljön kunde ske (Weman-Josefsson & Berggren, 
2013 s.17). Idag finns den svenska modellen kvar men är mer en skugga av sitt forna jag (Lundh, 2010 
s.229).  
      Genom samarbete mellan arbetsmarknadens parter kunde arbetstagarens och arbetsgivarens 
rättigheter samt skyldigheter förtydligas och enligt Weman-Josefsson & Berggren (2013,s.14) skapade 
den svenska modellen förbättrad folkhälsa vilket grundade sig i tryggare sociala- och ekonomiska 
levnadsvillkoren. Förbättrade arbetsförhållanden var en av flera viktiga faktorer bakom en förbättrad 
folkhälsa (Weman-Josefsson & Berggren, 2013 s.15). 
      Den svenska modellen bidrog till att arbetsförhållanden uppmärksammades på ett annat sätt än 
förut och bland annat la den grunden för arbetsmiljölagen som trädde i kraft 1978.  
       Weman-Josefsson & Berggren (2013, s.18) menar att IT-revolutionen vid 80/90 talet skakade 
omvärldens syn på arbetsförhållande och arbetsvillkor vilket har resulterat till ändrade förutsättningar 
och enorma möjligheter som förr inte ansågs möjligt.  
      Idag präglas arbetsplatserna och samhället av en ökad psykisk ohälsa. Denna negativa trend och 
alla dess problematik påverkar organisationer och samhället enormt. Fokus gentemot den psykiska 
ohälsan har även märks av genom att arbetsgivaren lägger mer resurser än någonsin på att förebygga 
den psykiska ohälsan och främja ett välmående hos individen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013 s. 
19). 
      Denna historiska genomgång är viktig för att få en inblick hur arbetsförhållanden ändrades under 
1900 talet och hur den svenska modellen påverkar hur vi ser på arbetsförhållanden idag. Skiftningen 
mot en mer avancerad produktion istället för standardisering och massproduktion har förändrat 
individens roll i organisationen. Genom löpandeband-principen var det enkelt att byta ut arbetare 
vilket inte är lika lätt idag eftersom organisationerna präglas av välutbildade anställda med unika 
kompetenser (Lundh, 2010 s. 303). Därav har ett fokus mot individen i organisationen ökat och det 
kan också bidragit till en ökad fokus mot den psykiska- och psykosociala arbetsmiljön (Weman-
Josefsson & Berggren, 2013 s.18). 
 
Teoretiskt ramverk 
      De kommande rubrikerna inom tidigare forskning belyser arbetsmiljöns olika delar, hur relationen 
mellan arbetsförhållande och arbetstillfredsställelse kan hänga ihop och om beteendemönster och 
arbetsprestation kan relateras till varandra. Avsnittet belyser även hur motivation spelar en viktig roll 
inom arbetslivet och hur kultur och attityder kan tänkas påverkar ens syn på arbetsförhållanden. 
 
Arbetsmiljöns olika delar 
      Förr förknippades arbetsmiljö i huvudsak med yttre faktorer såsom ergonomi, fysiska och kemiska 
förhållanden. Weman-Josefsson & Berggren (2013 s.18) menar att detta har förändrats under senaste 
tjugo åren och förflyttats mer mot de förhållanden inom arbetet som ställer krav på människans psyke, 
sociala förutsättningar och behov. Detta bidrar till att arbetsmiljön och arbetsförhållanden är ett brett 
område och kan vara väldigt individuellt därför människor har olika psyke, sociala förutsättningar och 
olika behov för att känna sig tillfredsställd med sitt arbete och sin arbetsplats. Självklart kan det finnas 
mer en generell tanke såsom anställningstrygghet och en arbetsgivare som intresserar sig för den 
anställde men i många fall är det mer en subjektiv fråga och därmed bör individaspekten inte glömmas 
bort inom organisationer (Poggi, 2010). På grund av arbetsförhållandens subjektivitet och komplexitet 
är detta ett ämne som organisationer bör fokusera på och intressera sig för. 
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Arbetsmiljölagen (AML) 
      Svenska arbetsmiljölagen trädde i kraft 1987 och är till för att förebygga olyckor och ohälsa i arbetet 
och bidra till ett kontinuerligt arbete gällande arbetsmiljön. Lagen omfattar faktorerna tekniska, 
fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll. Syftet med lagen är att den ska innehålla 
allt som kan tänkas ha med arbetet att göra. Arbetsmiljöverket menar att denna lag har stått emot 
tidens tand och bidrar än idag till en bättre tillvaro för de anställda, just på grund av lagens krav om ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015). Från ett forskarperspektiv 
har fokus från att enbart identifiera faktorer som faktiskt påverkar arbetsmiljön till att hitta 
påverkbara faktorer inom arbetet som kan bidra till en bättre tillvaro för medarbetarna på ett 
vardagligt plan (Weman-Josefsson & Berggren, 2013 s.74).  
 
Relation mellan arbetsförhållande och arbetstillfredsställelse 
      För att förstår varför arbetsförhållanden är så viktiga att arbeta med för moderna organisationer, 
måste vi reda ut hur de hänger ihop med medarbetarens arbetstillfredsställelse.       
      Arbetstillfredsställelse är ett omfattande begrepp och inom den akademiska världen diskuteras än 
idag vad begreppet ska innehålla och betyda (Poggi, 2010).  
      Dock är forskarna överens om att arbetstillfredsställelse handlar om att den anställde upplever en 
slags kvalité på sin arbetsplats. Det kan bland annat handla om att det finns en viss säkerhet i 
anställdas anställning såsom arbetstider, ledigheter, lön, anställningsbevis, belöningar och så vidare. 
Begreppet innefattar även andra faktorer såsom den fysiska och psykiska arbetsmiljön, relationer 
mellan kollegor och arbetsgivaren, hur väl arbetsuppgifterna motiverar den anställde (Aerden et al., 
2014). I allmänhet så behandlar begreppet om hur väl den anställde trivs på arbetsplatsen med alla 
möjliga aspekter som härleds från individens arbetsuppgifter och arbetssituation. Aerden et al. (2014) 
menar på att arbetstillfredsställelse hos en anställd är särskilt intressant när faktorer såsom 
effektivitet, arbetsmotivation och viljan att behålla sin anställning samt vilka effekter det i sin tur får, 
visar sig på arbetsmarknaden. McNamara et al., (2012) anser att en upplevd balans mellan fritid och 
arbete är en bidragande faktor till att känna en arbetstillfredsställelse och att känna en motivation till 
arbete. Om balansen mellan arbete och fritid upplevs fungera bra, är det lättare för individen att 
hantera en längre arbetsvecka. Finns det en obalans mellan privatlivet och arbetslivet kan en längre 
arbetsvecka upplevas som väldigt betungande (McNamara et al., 2012). 
      Att skapa en arbetstillfredsställelse hos en anställd är inte helt enkelt för arbetsgivaren och studier 
visar på att det kan vara väldigt individuellt vad en människa anser är viktigt just för att den ska må 
bra på arbetet och i allmänhet känna sig nöjd och trivas med arbetsuppgifterna och arbetsplatsen 
(Poggi, 2010). Poggi (2010) menar vidare att personlighet, förutsättningar, de kognitiva processerna 
och jämförelse mellan olika arbetslivserfarenheter spelar stor roll i individens åsikter och tankar. 
Anställda jämför sina bästa erfarenheter med sina sämsta upplevelser och därav skapar sig en åsikt om 
sin arbetstillfredsställelse och författaren menar då att verkligheten ligger någonstans däremellan. 
      Därför är relationen mellan arbetsförhållande och arbetstillfredsställelse komplex och att 
ambitioner om arbetstillfredsställelsen är något som människan kan anpassa och förändra över tid.  
 
Finns det en koppling mellan beteendemönster och arbetsprestation? 
      Organisationer har en avgörande roll i hur arbetsförhållanden upplevs av medarbetaren och hur väl 
medarbetaren trivs och känner sig motiverad på arbetsplatsen. Därav är det viktigt att förstå hur 
beteendemönster som uppmuntras av organisationen kan hänga ihop med arbetsprestation.  
      Arbetsprestation är ett beteendemönster som kan antingen ses som positivt eller negativt menar 
Emin Kahya (2008) och att effektiviteten är resultatet av ett beteende. Med detta menas helt enkelt att 
om en medarbetare anses ha ett positivt beteendemönster så ökar effektiviteten på arbetsplatsen. Den 
som avgör om det är ett positivt eller negativt beteende är mestadels organisationen/arbetsgivaren 
(Kahya, 2008). Finns det beteendemönster som uppmuntras av organisationen kan det göra att 
individer på arbetet strävar efter att bete sig därefter just för att då kan en uppskattning visas av 
arbetsgivaren vilket i sig kan skapa en mer motivation till att vilja arbeta (McNamara et al., 2012). 
      Bormans & Mototwidlos (1993) modell om olika typer av beteendemönster hos de anställda 
diskuteras vidare i en artikel av Kahya (2008). Det finns uppgiftsorienterade prestationer och 
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kontextuellt orienterade prestationer. Båda typer anses bidra till en effektivitet inom organisationen 
men på olika sätt. Den uppgiftsorienterade anställde har ett fokus på producera varor eller tjänster, 
som på ett indirekt sätt stödjer organisationens kärnuppdrag. Den kontextuella prestationen definiera 
Kahya (2008) på så vis att en anställd som inte har ett direkt fokus mot kärnverksamheten men trots 
det, är viktig därför att den skapar och formar organisationen och därmed organisationskulturen.  
      Kahya (2008) menar vidare att båda typer är viktiga att ha i en organisation, därför att med ett 
jämt flöde av dessa typer kan en organisation skapa en hög effektivitet. I vissa situationer är den 
uppgiftsorienterade prestationen en fördel, särskilt under ”tuffa” perioder då fokus kan ligga på att 
hålla budget. Den kontextuellt orienterade prestationen skapar organisationens arbetsmiljö och har ett 
engagemang gentemot de andra anställda och organisationen. Detta kan öka effektiviteten ännu mer 
och förbättra effektiviteten på ett långsiktigt plan, vilket skiljer sig från det uppgiftsorienterade 
beteendet.  
      När den kontextuella orienterande prestationen är hög i en organisation, bidrar inte den 
uppgiftsorienterade prestationen till en ökad effektivitet. Detta på grund av att det kontextuella 
beteendemönstret bidrar med ett bredare och mer långsiktigt perspektiv (Kahya, 2008), dock kan 
arbetsprestation variera beroende på arbetets svårighetsgrad och den anställdes utbildningsnivå.  
      Även om det finns olika beteendemönster i en organisation så anses även erfarenhet vara en viktig 
del i arbetsprestationen därför erfarenhet skapa mer arbetsvana och en mer trygghet för den anställde. 
Ju mer erfarenhet en anställd får, ju mer ökar arbetsprestationen enligt Kaya (2007).  
 
Motivation i arbetslivet 
      I studien är det tidigare nämnt ett flertal gånger om arbetsförhållandens komplexitet och 
subjektivitet. Det finns mängder av faktorer som spela in i en människas uppfattning kring sina 
arbetsförhållanden. Några nyckelfaktorer kan vara arbetstillfredsställelse, att det finns en slags kvalité 
i sitt arbete och att det finns en balans mellan sin fritid och sitt arbete. Motivationen är även en viktig 
nyckel för att vilja och att, både fysiskt och psykiskt, kunna prestera på sin arbetsplats.  
      Detta kan i sig skapa en arbetsprestation som då gynnar effektiviteten, lönsamheten och 
organisationskulturen där bland annat normer och beteendemönster anammas av de anställda. 
Lindmark & Önnevik (2011, s.32) menar att det finns ett samband som säger att arbetsförhållandena 
har större chans att upplevas som god om det finns en vilja att prestera hos den anställde. 
      Maslow har präglat forskningsvärlden sedan mitten av 1900 talet med teorier som kan appliceras 
inom motivation, arbetstillfredsställelse och människosyn i allmänhet (Lindmark & Önnevik, 2011 
s.32). Maslows behovstrappa handlar om hur människan väljer att prioriterar sina behov och Maslow 
anser att människan i grunden är en god människa med en medfödd uppgift, självförverkligande. 
Behovstrappans grundidé är att de lägre nivåerna måste vara uppfyllda innan människan kan ta ett 
steg uppåt i behovspyramiden. Den första nivån handlar om de grundläggande behoven såsom mat, 
bostad och så vidare, den andra nivån handlar om säkerhet och att människor har tak över huvudet 
och vet att de har en säker inkomst varje månad. Den tredje nivån handlar om social kontakt, alltså att 
känna tillhörighet i en grupp samt att få beröm och feedback från sin omgivning. Emellertid handlar 
de två högre nivåerna om uppskattning, statusbehov samt kunna självförverkliga sig själv utifrån ens 
egna förutsättningar (Lindmark & Önnevik, 2011 s.32). 
      Herzbergs tvåfaktorsteori har också fått ett stort genomslag inom den akademiska världen vilket 
handlar om de faktorer som den anställde behöver få uppfyllt för att känna en motivation och en hög 
arbetstillfredsställelse. Lindmark & Önnevik (2011, s.34) menare vidare att Herzberg delar upp 
faktorerna i två delar, yttre- och inre faktorer. En likhet kan urskiljas mellan Maslows behovstrappa 
och Herzbergs tvåfaktorsteori på så vis att de tre första stegen i behovstrappan stämmer ganska bra 
överens med de yttre faktorerna hos Herzberg och att de inre faktorerna kan liknas med de högre 
trappstegen i behovstrappan (Lindmark & Önnevik, 2011 s.35).  
      De yttre faktorerna inom Herzbergs tvåfaktorsteori kan involvera företagspolicys, lön, arbetsvillkor, 
arbetsbeskrivningar och den fysiska arbetsmiljön medan de inre faktorerna behandlar aspekter såsom 
arbetsuppgifternas värde i sig, delaktighet vid olika beslut, feedback och belöningar samt 
utvecklingsmöjligheter för den anställde. I en organisation behövs det en kombination av dessa. Detta 
för att om endast de yttre faktorerna tillfredsställs undviks rent vantrivsel men ska organisationen 
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uppnå verklig trivsel hos de anställda, måste de inre faktorerna också förverkligas (Lindmark & 
Önnevik, 2011 s.35).    
 
Krav-kontrollmodellen 
      Idag ska organisationer producera sin tjänst/vara så snabbt som möjligt med hög kvalité till en låg 
kostnad. Enligt Theorell (2012 s.21) bygger krav-kontrollmodellen på hur krav i arbetet kan te sig och 
om det finns en kontroll över dessa krav, det vill säga individens möjlighet att kunna utöva kontroll 
över sitt arbete. Modellen diskuterar de fyra mest extremsituationen som kan tänka finnas (Theorell, 
2012 s.21). 
      Den första kallas ”avspänd” och bygger på att kraven inte är extremt höga och möjligheten att utöva 
kontroll är hög, detta menas då att de anställda får arbeta i en takt som är rimlig för denne och att 
individen kan självständigt organisera sitt eget arbete (Theorell, 2012 s.22). Den andra situationen 
kallas ”passiv” vilket innebär låga krav och litet beslutsutrymme, den tredje ”spända” handlar om att 
den anställde har höga krav men och ingen möjlighet att kunna utöva kontroll över sitt arbete. Den 
fjärde och sista ”aktiv” bygger på att det finns höga krav på arbetsplatsen men också hög 
beslutsutrymme, alltså möjligheten att bestämma över sitt arbete (Theorell, 2012 s.23). Socialt stöd 
från chefer och kollegor visar, enligt Theorell (2012), att det har en positiv inverkan på hälsan och 
minskar risken för sjukdom. Med socialt stöd menar författaren att den anställde kan få både praktisk 
och känslomässig hjälp.  
      I sin enkelhet så visar modellen hur arbetet kan organiseras för att minska stressen bland de 
anställda och att produktiviteten inte ökar om organisationen endast höjer sina krav utan att ge 
anställda möjlighet att kunna utöva kontroll över sitt arbete och på så vis, påverka sin arbetssituation 
(Theorell, 2012 s. 23).  
 
Olika sätt att värdera sitt arbete 
      Sherman & Shavit (2013) menar på att människor arbetar på grund av två olika orsaker, ena som 
handlar om själva ersättningen för arbetet, det vill säga lönen. Den andra orsaken fokuserar mer på 
den immateriella aspekten av att arbeta. Den immateriella delen representerar inte bara aspekter som 
kan härledas till arbetet utan det kan vara allt från att städa hemma till alla möjliga olika aktiviteter 
såsom vandra eller äta middag på en restaurang med vänner och familjen. Sherman & Shavit (2013) 
menar att arbetet möjliggör och stimulera det immateriella i den anställdes liv. Med detta menar 
författarna att genom en ersättning för sitt arbete, öppnar lönen möjligheter till att kunna 
självförverkliga sig själv genom olika aktiviteter som genomförs utanför jobbets ramar. 
      En tydlig tendens är att människor vill arbeta och uppskattar arbetet, inte bara för dess lön utan 
även för att arbetet bidrar till att människan mår bättre. Det immateriella delen handlar även mycket 
om social kontakt med andra människor och det sätter vi stort värde på. Arbetsplatser är ett forum för 
de anställda där den sociala kontakten såsom känslan av en tillhörighet, kan tillgodoses. Även där 
arbetsplatser eller arbetsuppgifter ansetts ”sämre” än andra så tycker vi människor, enligt Sherman & 
Shavit (2013), att det ändå finns en viss tillfredställelse att arbeta.  
      Sherman & Shavit (2013) resonemang om olika sätt att värdera sitt arbete ger en inblick i att det 
inte endast är lönen som vi tycker är viktig utan arbetet är även ett sätt att möta andra människor och 
att samtala med dem. Både de immateriella och de materiella aspekterna är viktiga för att känna att 
arbetsplatsen har goda arbetsförhållanden. Sherman & Shavit (2013) ger helt enkelt en bild om att vi 
människor anser att arbetet är viktigt och det är något som vi inte gärna vill ge upp (Sherman & Shavit, 
2013). 
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Den kulturella aspekten 
 
Organisationskultur 
      Beroende på vilket perspektiv som vi utgår från kan betydelse av organisationskultur variera. Enligt 
Schein är organisationskultur mönster av grundläggande antaganden som en specifik grupp, i en 
specifik kontext, har tänkt ut eller kommit underfund med (Lindmark & Önnevik, 2011 s.266).  
      Lindmark & Önnevik (2011 s.266) tar även upp Hofstedes definition av begreppet. Hofstede menar 
att ”organisationskultur är den kollektiva programmering av intellektet, vilje- och känslolivet som 
gör att medlemmar från en grupp/kategori skiljer sig från andra människor” (Lindmark & Önnevik, 
2011 s.266). 
      Med programmering menar Hofstede, enligt Lindmark & Önnevik (2011 s.267) att grundläggande 
psykologiska funktioner såsom vår mänskliga förmåga att känna och visa olika känslor eller vårt 
mänskliga behov av att umgås med andra människor, är nedärvt från våra förfäder. Enligt Lindmark & 
Önnevik (2011 s.267) så menar Hofstede att detta är något som vi alla har, medan kultur är något som 
vi inte ärvt utan att det mer bygger på inlärda beteenden och innefattar en specifik grupp eller 
kategori.  
      Lindmark & Önnevik (2011 s.268) diskuterar vidare att enligt Schein så det finns olika nivåer av 
kultur. Grundläggande antagande kan vara omedvetna handlingar och värderingar som tas för givna. 
Gemensamma värdehandlingar och handlingsmönster handlar mer om strategier, mål och om 
organisationen generellt. Den sista nivån är artefakter som fokuserar på hur/vad människor säger, 
klädstil, gester, teknologi, slanguttryck, beteenden och så vidare. Schein menar att första nivå som är 
grundläggande antagande kan vara osynligt för en person som inte är inom organisationen medan de 
andra två kan lättare observeras av utomstående (Lindmark & Önnevik, 2011 s.268).  
       
Global kulturkarta mellan år 2010-2014 
      Tanken om att kultur är något som är specifikt för en grupp eller en kategori stöds av andra 
forskare. Inglehart–Welzels kulturkarta 2010-2014 behandlar hur länders attityder skiljer sig och 
därefter påvisar att attityder påverkar hur politiken är uppbyggd, vilka lagar och regler som finns, hur 
jämställdhet uppfattas och att dessa i sin tur påverkar den ekonomin situationen, enligt World Values 
Surevey´s hemsida. 
      Enligt Inglehart-Welzels globala kulturkarta kan en stor del av människans värderingar brytas ner 
till två olika huvuddimensioner; traditionella värderingar vs. sekulär- och rationella värderingar och 
överlevnadsvärderingar vs självförverkligande uttryck och värderingar (se bilaga 2).  
      Traditionella värderingar betonar vikten av religion, respekt för auktoritet, traditionella 
familjevärderingar och är oftast väldigt stolta över sitt land. Utifrån den globala kulturkartan så menar 
Inglehart & Welzel att sekulära- och rationella värderingar handlar om samhällen där de lägger 
mindre vikt på religion, traditionella familjevärderingar och auktoritet, där frågor såsom abort, 
skilsmässa och dödshjälp är acceptabelt i samhället.  
      Den andra dimensionen av kulturkartan handlar, som sagt, om överlevnadsvärderingar och 
självförverkligande uttryck värderingar. Överlevnadsvärderingarna fokuserar mer på den ekonomiska 
och fysiska säkerheten. Det finns oftast låga nivåer av förtroende och tolerans mot exempelvis staten. 
Den sista, självförverkligande uttryck och värderingar fokuserar mot miljön, jämställdhet och ökade 
krav och regler för hur beslutsfattandet ska gå till i det ekonomiska och det politiska livet. 
      Inglehart & Welzel menar vidare att det finns tydliga mönster när ett samhälle skiftar från 
exempelvis traditionella värderingar till sekulära- och rationella värderingar. Detta sker när 
människors existentiella trygghet ökar och Inglehart & Welzel har funnit att detta kan ske när ett 
samhälle går från ett jordbrukssamhälle till ett mer industrisamhälle. I den andra dimensionen menar 
Inglehart & Welzel att den mest betydande faktorn som bidrar till en skiftning från 
överlevnadsvärderingar till självförverkligande uttryck och värderingar, är när samhället går från 
industrisamhälle till kunskapssamhälle.  
      Överlag menar Inglehart & Welzel att grupper där deras levnadsvillkor ger en starkare känsla av 
existentiell trygghet och känslan av att ha makten att bestämma själv så har dessa grupper en betoning 
på sekulär- och rationella värderingar och självförverkligande uttryck och värderingar. Inglehart & 
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Welzel betonar vikten av att det finns skillnader inom varje grupp och samhälle. Även om ett samhälle 
präglas av ett kunskapssamhälle, kan det finnas stora skillnader inom det specifika samhället. Inslag 
av alla de olika dimensionerna förekommer på ett eller annat sätt i varje grupp och samhälle menar 
Inglehart & Welzel. De menar vidare att en av de viktigaste faktorerna till ett demokratiskt samhälle 
handlar om värderingar som stödjer och ger makt åt individen i samhället. Att människan känner en 
makt att kunna bestämma själv ger värderingar som kallas emancipativa värderingar vilket menas 
ungefär som frihetliga värden. Emancipativa värderingar i sig ändrar inte önskan om en demokrati 
utan snarare mer förändrar karaktären av hur ens önskade demokrati ska se ut.  
      Emancipativa värderingar bidrar till, enligt Inglehart & Welzel, att människans förståelse av 
demokrati blir av en mer liberal struktur och funktioner som stöttar och ger makt åt samhällets olika 
nivåer, anses viktigare. Dessa samhällen bedömer även sitt lands styre mer kritiskt och underskattar 
mer sitt lands demokratiska prestanda. 
      World Values Survey visar att det finns tydliga attitydskillnader i frågor som jämställdhet, åsikter 
om våld, demokrati, familjesituation, arbete, fritid, religion, politik, samhälle, vetenskap, trygghet, 
säkerhet och framtiden. Wold Values Survey har även kopplat detta till att dessa attityder påverkar hur 
samhället är uppbyggt, hur politiken ter sig och hur det kan kopplas till den ekonomiska situationen i 
landet. Dessa attitydskillnaden kan även finnas inom arbetslivet och därmed kan synen på 
arbetsförhållanden variera. Attityder i sin helhet är viktigt att bejaka eftersom det spelar en roll i hur 
människor upplever sin omvärld. 
 
Förändringar på arbetsmarknaden 
      Jobbhälsobarometern genomförs av företagshälsovårdens branschorganisation med syfte att skapa 
hållbara arbetsplatser runt om i landet. En delrapport från 2013 (2013:3) bekräftar att det finns en 
negativ trend där arbetsförhållanden upplevs har försämrats genom åren, där männen upplever en 
bättre arbetsmiljö än kvinnor. Det finns även tendenser till att yngre människor inom arbetslivet 
upplever att de befintliga arbetsförhållandena är sämre än hos äldre anställda. De anställda som varit 
sjuka oftare uppfattar arbetsmiljön som sämre än de som inte haft hög sjukfrånvaro. Den med högre 
lön anser, mer än den med lägre lön, att arbetsförhållanden är goda.  
      Enligt jobbhälsobarometern delrapport 2014:2, finns det även en ökad skillnad mellan yngre och 
äldre personer inom arbetslivet. De yngre anser sig mindre motiverade än de äldre, de är mer 
sjukskrivna än äldre personer och unga tror även i större utsträckning än äldre att de kommer vara 
sjuka under årets gång. Den fysiska arbetsmiljön får i större utsträckning underkänt hos de yngre än 
hos de äldre. 
      Orsaker till detta, enligt Jobbhälsobarometern 2014:2, kan vara att yngre har högre krav när det 
gäller vad som är en acceptabel arbetsplats och där självförverkligande anses mer viktigt än hos äldre 
anställda, men jobbhälsobarometern menar även att det kan finnas förklaringar i bristande 
introduktion och organisation i arbetslivet.  
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Metod 
 
      Studiens syfte är att, utifrån ett medarbetarperspektiv, kartlägga hur dagens arbetsvillkor och 
arbetsförhållanden upplevs och hur de vill att framtidens arbetsförhållanden ska se ut. Detta syfte 
bidrar till att det framförallt är innehåll/ord som är det intressanta och därför faller det sig naturligt 
att använda sig av en kvalitativ ansats (Bryman, 2011 s.340).  
     Information kring organisationen har avidentifierats i bästa mån, studien namnger endast inom 
vilken bransch som den verkar i. Detta dels på grund av en önskan från organisationens själv men 
även för att informanterna inte ska kunna identifieras på något vis, utan de ska kunna vara anonyma 
genom hela undersökningen.  
      Enskilda samtal valdes bland annat på grund av verksamhetens storlek och med anledning att 
syftet efterfråga informanternas personliga upplevelser och genom att genomför enskilda samtal så 
ökar chansen att informanterna vågar dela med sig av sina tankar och på så vis inte påverkas av andra 
informanter.  
      Ett annat alternativ hade varit fokusgrupper vilket då handlar om att det är flera respondenter och 
att de ska diskutera specifika frågeställningar tillsammans (Bryman, 2011 s.206). Vid en större enhet 
kan fokusgrupper ha varit ett alternativ för att skapa sig en bättre överblick över det studerade 
fenomenet. Det kan även varit ett alternativ om frågeställningarna syftat på hur enheten uppfattar 
dagens- och framtidens arbetsförhållanden. 
      En intervjumall skapades utifrån syftet samt en disposition för intervjun med information om 
forskningsetiken och syftet med studien.  
      Vidare genomfördes en pilotstudie. Pilotstudie handlar om att genomföra en testintervju innan 
studiens egentliga intervjuer genomförs (Bryman, 2011 s.258). Genom att utföra en pilotstudie, kan ett 
förtydligande av frågeformuleringarna åtgärdas innan undersökningens egentliga intervjuer sker 
(Bryman, 2011 s.258). Lärdomen som uppkom med hjälp av pilotstudien var att korta ner antal frågor 
och formulera om ett par stycken frågor, så de lättare kunde förstås. 
 
Urval, deltagare och intervju 
      I samråd med respondenternas närmaste chef genomfördes sex intervjuer. Med bakgrund av 
fallstudiens syfte skapades tre kriterier för att både få nyanser och en sådan bred representation som 
möjligt. Första var att både könen skulle representeras jämlikt i den mån som gick, den andra gick ut 
på att åldern på informanterna skulle variera. Sista kriteriet handlade om att, i den mån som gick, låta 
anställda av olika anställningsår blir representerade. Utifrån tidigare forskning kan det spela in vilken 
ålder informanten är men i detta fall handlade det mer om att skapa nyanser. 
      Efter dessa kriterier skapats ställde kontaktpersonen på organisationen en förfrågan till 
informanterna. Med bakgrund av dessa kriterier blev det ett målinriktat urval vilket innebär att 
informanter väljs ut på ett strategiskt sätt så att de är relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011 
s.392). Det är väsentligt att betona att studien är en djupdykning som belyser informanternas 
uppfattningar och deras världsbild, studien gör inte anspråk på att vara generaliserbar för hela 
enheten. 
      De intervjuer som genomfördes var av en semistrukturerad karaktär vilket betyder att intervjuaren 
skapar en intervjuguide men lämnar utrymme för följdfrågor (Bryman, 2011 s.206). Studiens 
frågeformuleringar var en motivationsfaktor till att det valdes en semistrukturerad intervju. De 
centrala frågor som ställdes till respondenterna handlade om hur de uppfattade dagens 
arbetsförhållanden, hur respondent vill/hoppas att deras arbetsförhållanden inom organisationen ska 
se ut i framtiden samt hur mycket fokus respondenten känner att organisationen lägger ner på att 
diskutera denna typ av frågor. 
 
Etik kring fallstudien       
      Intervjuerna var mellan 30-50 minuter långa. Inledningsvis blev respondenterna informerade om 
samtliga etiska principer vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekrav 
(Bryman, 2011 s.131).  
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      Dessa betyder att forskaren informerar respondenterna och behöriga personer om syftet med 
studien. Samtliga respondenter informerade om att intervjun är valfritt, att de har all rätt att avbryta 
intervjun om de så önskade samt att deras utsagor raderas direkt om respondenterna skulle ha ångrat 
sig och välja att inte vilja delta. Samtyckeskravet handlar om att respondenterna har rätten att välja 
själv om de vill medverka i undersökningen eller inte (Bryman, 2011 s.132) och alla uppgifter och 
inspelningar hanteras med största möjliga säkerhet och anonymitet.  
      Nyttjandekrav handlar om att alla uppgifter som samlas in, i samband med studien, ska endast 
användas för forskningsändamålet. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att vara ett 
underlag för analysen (Bryman, 2011 s.428). 
      När alla intervjuer var genomförda och transkriberingen klar, började det insamlade data att 
bearbetas. Det bearbetades genom att finna återkommande teman som samtliga respondenter 
behandlade och diskuterade. De centrala teman som respondenterna förde på tal har format själva 
presentationen av det empiriska materialet. 
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Resultat 
 
      Strukturen för resultatet genererar i totalt tre rubriker. Den första frågan belyser hur 
respondenterna upplever dagens arbetsförhållanden. Den andra rubriken behandlar hur 
respondenter vill/hoppas att deras arbetsförhållanden inom organisationen ska se ut i framtiden 
samt den sista rubriken som kartlade hur mycket fokus respondenten upplever att organisationen 
har när det gäller denna typ av frågor. I detta avsnitt besvaras två av tre frågeställningar, vidare i 
analysen samt diskussionen och avslutande reflektioner besvaras sista frågeställningen. 
 
Hur upplever medarbetarna dagens arbetsförhållanden? 
      Överlag upplever alla respondenter en glädje att gå till arbetet och majoriteten av respondenterna 
upplever att kollegorna gör mycket för en och motiverar en att vilja komma till arbetsplatsen varje dag. 
Ena respondenten förklarar det såhär  
 

”Jag gillar att komma till jobbet och träffa mina arbetskamrater men sen så gillar jag 
att ha något att göra varje dag och inte bara sitta hemma”.  

 
En annan respondent menar att kollegorna är anledningen till att vilja stanna kvar på arbetsplatsen. 
”Arbetskamraterna är en stor del som gör att jag trivs, annars hade jag sökt nytt jobb för länge 
sedan”. En informant uttrycker sig också om vikten av arbetskamrater men menar även att det känns 
motiverande när man ser resultatet, ”att det händer något med det jag arbetar med”. 
      När frågan om hur de upplever dagens arbetsförhållanden menar ett flertal respondenter att det 
finns utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen men det finns även många faktorer som är positivt och 
som de inte vill ska försvinna. ”Just att jag får ta eget ansvar över min egen produktion, det finns 
inga bestämda sätt hur man ska genomföra vissa arbetsuppgifter utan finns det en bättre väg som 
jag har kommit på och arbetssättet ger samma resultat, då spelar det ingen roll för chefen”. Ett par 
respondenter menar att det finns rum för att ta egna initiativ på arbetsplatsen om individen i fråga vill 
det. ”En bra sak med detta arbete är att jag får ta för mig om jag önskar men jag behöver mig inte 
känna mig pressad att ta för mig”. En annan respondent förklarar det såhär ”vill jag gå vidare i min 
utveckling så får jag det men det ligger på mig att vilja”. 
      Flera respondenter nämner att lära sig nya saker är något som gör de motiverade. ”Jag har lärt 
mig så himla mycket vilket gör att arbetet känns roligt. Säger jag till chefen att jag gärna lär mig 
något nytt genom att byte område exempelvis så får jag oftast testa på nytt”. Majoriteten av 
respondenterna anser att om det inte fanns möjlighet att lära sig nya saker så skulle arbetet kännas 
tråkigt och rutinbaserat. En respondent förklarar det så att dagarna skulle kännas långa om det endast 
handlade om rutinarbete. Dock menar några respondenter att möjligheten att genomföra nya 
arbetsuppgifter sker periodvis och inte är konstant.  
      När samtliga respondenter berättar om sina upplevelser kring arbetstiderna uttrycker sig samtliga 
respondenter att den flexibiliteten som finns idag är väldigt bra. ”Idag får vi välja om vi vill arbeta 6-
15 eller 7-16, det enda som är viktigt är att man arbetar sina 40 timmar i veckan”. Ett flertal 
informanter nämner att möjligheten som att kunna arbeta över två timmar en dag och gå hem tidigare 
nästa dag accepteras, så länge inte någon deadline försenas på grund av någon går hem tidigare. ”Är 
det några timmar så brukar jag mest säga till de som jag arbetar med närmast men handlar det om 
en hel dag måste jag ta en diskussion med chefen och få ett godkännande från hen”.  
      Dock menar vissa informanter att flextiden ska tas ut om det finns möjlighet, att deras egen flextid 
inte ska förstöra någon annan arbetskamrats deadline när det gäller projekt. ”Har man en betydande 
roll, typ en specialistroll kan det bli irriterat om den gått hem tidigare och så behöver man dennes 
hjälp för att klara ett visst arbetsmoment. Då blir mitt arbete påverkat och i vissa fall försenat. Det 
kan hända ibland”.  
      Majoriteten av respondenterna menar dock att i nuläget så händer detta inte lika ofta eftersom 
arbetsbörda idag är väldigt stor och för tillfället får de anställda inte ta ledigt hur som helst. ”Förut 
kunde jag lättare ta ledigt en dag sådär och jobba in den veckan efter eller veckan före men nu har 
reglerna stramats åt eftersom vi har väldigt mycket jobb”. En annan respondent menar såhär ”vi 
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arbetar inom industribransch och då går det upp och ner med projektintaget men under en längre 
period har vi haft väldigt mycket inkommande projekt vilket har gjort att en del arbeten på kvällstid 
har förekommit”. 
      I grund och botten upplevs flexibiliteten kring arbetstider positivt och en informant uttrycker sig 
såhär ”Man vänjer ju sig snabbt med de friheter som erbjuds och skulle detta ändras så tror jag det 
skulle bli ett himla liv”. 
      Informanterna menar även att det är positivt att det är blandade åldrar inom arbetsgruppen. ”Även 
om jag inte har egna barn som en del andra på arbetsplatsen så lär jag mig alltid något nytt av att 
höra på deras liv. Det tycker jag bara är intressant”. En annan respondent anser att balansen mellan 
familj och arbete fungerar bra därför att det finns just yngre förmågor som kan ställa upp och arbeta 
extra en kväll. ”Det uppskattar jag verkligen, det möjliggör att jag får åka hem till min familj”. Ett 
par informanter tänker att det finns en förståelse för dem som har barn och familj. De menar vidare att 
de själva inte skulle vilja arbeta övertid lika ofta om en familj väntade hemma. ”För mig så spelar det 
inte så stor roll att arbeta övertid då och då, jag jobbar hellre övertid i början av ett projekt så jag 
slipper stressa på slutet när allt ska vara klart”. 
      En respondent förklarar att om det finns en hög arbetsbörda kan chefen fråga om det finns några 
anställda som vill arbeta extra men respondenten betonar att ingen känner sig tvingad att arbete 
övertid. ”Det är mest frivilligt men oftast är det de yngre som stannar men jag får som välja själv om 
jag vill arbete en timme eller fyra timmar extra”. Flera respondenter menar på att det finns en 
lojalitet bland medarbetarna därför många anställda stannar oftast, utan att ens bli tillfrågade. ”Är det 
mycket arbete så stannar många anställda, känslan är att samtliga medarbetare vill dra sitt strå till 
stacken på något vis. Men kan jag inte stanna så blir ingen sur heller”. 
      ”Lojaliteten som finns bland oss medarbetare är nog en viktig faktor till att vi har klarat av den 
höga arbetsbördan som vi har idag. Ledningen och chefen ska nog känna sig glada att vi är som vi 
är”. 
      Den fysiska arbetsmiljö kom på tal av samtliga respondenter och det upplevs som positivt genom 
att det erbjuds hjälpmedel såsom specialskor, inläggssulor, ställbara bord, mattor som medarbetarna 
kan stå på med mera. ”Det är ett väldigt fysiskt arbete, knän och fötter tar väl mest stryk”. En 
respondent menar att det finns bra med hjälpmedel men att arbetet i sig inte är anpassat för att sitta 
ner. Vidare anser respondenten att det finns en medvetenhet hos ledningen och chefen när det gäller 
hjälpmedel. ”Skulle jag be om en speciell stol för att jag har problem med ryggen, då fixas det direkt. 
Det är som inge snack om saken, då beställer chefen det”.  
      Ett flertal respondenter tycker att detta gäller i allmänhet på arbetsplatsen och en respondent 
uttrycker sig såhär ”saknas något, exempelvis ett verktyg så beställs det direkt och dyker upp bara 
några dagar senare. Det är som aldrig tjafs om något sådant vilket är skönt. Då vet jag att de vill att 
jag ska få de bästa förutsättningarna för att genomföra mina arbetsuppgifter och klara mitt arbete”. 
      Dock anser ett par informanter att den ergonomiska aspekten behöver diskuteras, eftersom det 
förekommer ofta tunga lyft. ”Jag vet inte själv hur det skulle lösas för även om vi har köpt in vissa 
hjälpmedel så har de nästan varit mer i vägen än vad de har hjälpt. Men arbetet sliter på kroppen, 
helt klart”. 
      I dagens läge anses lokalerna vara allt för trånga och minska möjligheten att kunna vara effektiv på 
det sätt som respondenterna önskar. ”Vi är för många i en pytteliten lokal, det finns ingen struktur 
eller ordning om hur saker bör organiseras”. Majoriteten av respondenterna menar på att det känns 
som de trampar varandra på tårna och att situationen har skapat en irritation bland medarbetarna. 
”Eftersom godsmottagningen och utlastningen är samma port så kan det ibland vara svårt att veta 
om ens eget material har kommit. Ibland kan jag gå och vänta på material och sedan visar det sig 
att det har funnits i lokalen sedan en vecka tillbaka”. En annan respondent bekräftar också att 
logistiken inte alls fungerar. ”Jag kanske måste flytta på ett flertal pallar bara för att ta mig fram. 
Det blir mycket spilltid som egentligen handlar om andra saker än att just arbeta med sina 
arbetsuppgifter”. Dock finns det en förståelse bland respondenterna i lokalfrågan. ”Jag vet ju att byta 
lokaler sådär är ingen snabb process och jag vet även att denna fråga diskuteras för tillfället”. 
      Majoriteten av respondenterna menar på att det finns en närhet mellan sin chef och verkstaden. 
”Hen sitter ju i samma hus så om det är något som jag funderar på så kan jag gå direkt och fråga”. 
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Flera respondenter upplever att sin chef är lyhörd och en bidragande orsak är att hen inte upplevs som 
långt bort. ”Chefen kommer ut till oss varje dag och frågar hur det går”. De flesta respondenterna 
upplever inte att de är rädda för att gå till sin chef och ta upp aspekter gällande arbetet. Samtliga 
respondenter upplever att chefen är tillgänglig och lyssnar. Några respondenter menar att trots det så 
sker det inte alltid någon förändring av den aspekten som de tagit upp. En respondent menar vidare 
att det kanske sker en förändring men de känner inte alltid att en uppföljning sker, så de vet att frågan 
som tagits upp har bearbetas ordentligt. 
      Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med en bra relation gentemot sin chef, vilket 
de flesta respondenter anser sig ha i dagsläget. Att bli motiverad av sina arbetskamrater och sin chef 
tycker en del respondenter är viktigt. Några respondenter anser att det sägs mycket positiv feedback 
till varandra och känner en saknad av den konstruktiva delen av feedback. Några respondenter 
upplever att feedback som helhet inte riktigt finns idag.  
      ”Uppföljningen av ett avslutat projekt är ett sätt att få feedback men på grund av den höga 
arbetsbördan kanske inte möjligheten för ett sådant möte finns just nu, vilket är synd. Det är 
verkligen en chans att diskutera hur kommunikationen har fungerat mellan oss 
verkstadsmedarbetare, konstruktörerna och alla som varit inblandade i projektet”. 
      Flera respondenter menar att det finns kommunikationssvårigheter mellan konstruktörer och 
verkstadsarbetare och att ett möte efter varje projekt kan hjälpa till att förbättra kommunikationen. 
”Då går vi som igenom vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra samt vad vi kan 
tänka på inför nästa projekt”. 
      Idag upplevs stress bland medarbetarna, en respondent uttrycker det såhär ”Projekten ska helst 
vara klara innan de ens påbörjas”. Vidare anses det ibland kännas hopplöst att hinna klart allting. 
”Det händer ofta att ritningar inte är kompletta och det kan skapa stora problem i slutet”. Ett flertal 
respondenter menar på att ritningarna oftast är tvetydliga och att de anställda då får arbeta genom att 
improvisera utifrån tidigare erfarenheter. Samtliga respondenter betonar vikten av 
arbetslivserfarenhet när det gäller deras jobb. Ett par respondenter menar vidare att det alltid bör 
finnas någon med erfarenhet i närheten. Om det finns oklarheter med hur ett moment ska 
genomföras, då tillfrågas någon som har erfarenhet och kan visa hur. ”De måste ju visa först så jag vet 
vad och hur jag ska göra det. Sedan kan jag göra min egen variant om jag skulle vilja det”. 
      Dock menar ett par respondenter att arbetslivserfarenhet i uppstarten inte är allt för viktigt utan 
det blir snarare när själva delarna ska byggas ihop. ”Följer vi anvisningarna från punkt till pricka så 
gör man inget fel men oftast blir inte slutresultatet bra. Därför måste vi som kan, lära ut de nya att 
tänka några steg framåt så vi kan underlättar för nästa moment”. 
      Några respondenter upplever att dagens situation är stressig. Flera respondenter menar att det är 
flera faktorer som bidrar till känslan av stress. En respondent ger ett exempel som lyder ”Om 
konstruktörerna bara sagt att det kommer ta en vecka innan jag får kompletta ritningar, då skulle 
jag köpa det. Men när de säger ett visst datum och det inte sker och sedan blir jag lovad ett annat 
datum som inte heller införlivas. Då blir jag irriterad och kan känna frustration”.  
      Respondenterna berättar även att det är många nya personer som tillfälligt arbetar för att lätta på 
arbetsbördan för den befintliga personalen vilket i sig anses väldigt positivt men några respondenter 
menar att det kan även bli ytterligare ett stressmoment. 
      ”På grund av många inkommande projekt så har vi tillfälligt anställt flera nya personer. 
Problemet blir då att jag ska skola in de nya samtidigt som jag har mitt eget arbete med en egen 
deadline. Självklart förstår jag att de nyanställda frågar om de känner sig osäkra i vissa moment. 
Jag hjälpa dem såklart men mitt eget arbete blir lidande. Då kan jag bli stressad och känslan av 
hopplöshet dyker upp”. En respondent förklarar hopplösheten såhär ”du ser inte hur du ska hinna 
klart jobbet därför det är för mycket som ska hinnas med och det finns inte tillräckligt med personal 
att ens ha en chans att klara deadline”.  
      Flera respondenter upplever att det finns en ”locket på”-strategi när det gäller oenigheter mellan 
arbetskollegorna och några respondenter menar på att spänningarna som kan uppstå på arbetsplatsen, 
ska lösas av de som har oenigheter med varandra. ”Jag vet som inte vad jag kan bidra med i en sådan 
situation, det är bättre att de löser det själva”. Denna syn är, enligt ett flertal respondenter, utbredd 
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över hela organisationen, inte bara på verkstaden och det upplevs finnas en ovilja och en rädsla att ta 
tag i konflikter som kan uppstå. 
 
Hur vill/hoppas de att deras arbetsförhållanden inom organisationen ska se ut i 
framtiden? 
 

”Jag jobbar för att kunna vara ledig och för att kunna göra roliga aktiviteter under 
ledigheten. Jobbar jag inte har jag ändå inga pengar att kunna göra något roligt på 
den lediga tiden. Helst av allt vill jag jobba mindre men behålla samma lön som idag”.  
 

      Många respondenter menar att det positiva som finns idag, ska bibehållas och utvecklas om det 
finns möjlighet. Samtliga respondenter anser att det arbetstiderna fungerar bra i dagsläget och flera 
respondenter vill gärna ha liknande arbetstider i framtiden. Ett flertal respondenter diskuterar kring 
arbetstidsförkortning av olika slag och menar på att det skulle bidra till att de kan arbeta längre i sitt 
yrkesliv. Samtliga respondenter betonar även den flexibiliteten som finns idag när det gäller ledighet, 
övertid och arbetstider. Alla respondenter anser att de vill ha kvar den strukturen. ”Eftersom vi har en 
hög arbetsbörda idag så har reglerna kring ledighet blivit hårdare. Nu ska vi söka minst tre 
månader i förväg, så strukturerad är inte många av oss på arbetsplatsen men jag tror att det kan 
ändras när en lugnare period sveper in”. 
      Samtliga respondenter tycker i dagsläget att kommunikationen inom organisationen inte fungerar 
optimalt och det önskas förbättras och förtydligas i framtiden. ”En bra vecka för mig är att allt 
material finns, kompletta ritningar och det finns inga frågetecken överhuvudtaget”. 
      Samtliga respondenter efterfrågar även ett större lokal med en fungerande logistik så inga onödiga 
problem uppkommer. ”För mig så känner jag att det ska finnas ett flyt genom hela arbetet. Med 
materialet, kommunikation, lätt att ta sig fram i lokal och så vidare. Ja, att allting bara ska flyta på 
helt enkelt”. En annan respondent förklarar det såhär ”Att jag har alla förutsättningar direkt och jag 
har fullständiga ritningar”. 
      Motivation från sina arbetskamrater och sin chef ses ibland som bristfällig men att det finns inslag 
som motiverar en, anser majoriteten av respondenterna. Fredagsfika är ett sätt att visa uppskattning 
vilket kan göra en motiverad anser några respondenter. Positiva kommentarer om hur de har utfört 
sitt arbete är en faktor som enligt många respondenter, kan motivera dem ännu mer. Ett par 
respondenter menar att det finns inslag av positiv feedback men desto mindre konstruktiv feedback 
medan några andra respondenter upplever att feedback generellt saknas. ”Jag upplever att vi 
anställda anses duktiga och kompetenta men vi får höra det för sällan”. En annan respondent menar 
att det ändå har blivit bättre i vissa fall och menar att förut var det knappt någon respons 
överhuvudtaget. Flera respondenter tycker att det finns en uppskattning från chefen och sina 
arbetskamrater men att det behövs betydligt mer. ”Jag skulle vilja att feedback och uppskattning ökar 
ännu mer. Det kan vara vad som helst såsom fika, snälla och uppmuntrande kommentarer”. En 
annan respondent menar att exempel på en motivationsfaktor kan vara ”säg att jag har arbetat med 
ett projekt under en längre period, då kanske jag får åka dit och se hur resultatet blev när allt sitter 
på plats. Så man kan känna, det där har jag gjort”. 
       Några respondenter nämner att ledningen och chefen kan uppmuntra mer genom olika ”morötter” 
som passar individen i fråga. En respondent menar att det kan göra så att de blir mer motiverad att 
arbeta ännu effektivare. ”Då ska det ändå vara individanpassat, såsom en ledig dag, en bonus eller 
kanske någon annan förmån. När ett projekt har avklarats och det har genomförts väl, då kanske 
man kan få en sådan belöning”. 
      Ett par respondenter önskar även tydligare målsättningar och att dessa kan bidra till att alla arbeta 
ihop som en grupp. ”Att man känner att vi gör saker tillsammans och presterar tillsamman. Blir det 
något fel så ligger det på hela gruppen och inte bara på en person”. 
      Samtliga respondenter anser att det årliga medarbetarsamtalet är en möjlighet där de kan 
diskutera sin personliga utveckling och allmänt hur arbetet upplevs. Dock tycker ett flertal 
respondenter att medarbetarsamtalet idag inte känns givande. ”Det blir som mer som ett allmänt 
snack om hur det går för mig, djupgående problem diskuteras inte på så vis”. Nästan alla 
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respondenter ser dock medarbetarsamtalen som en viktig del och att det ska prioriteras men önskar 
att det skulle ge mer, för individen.  
      Nästan alla respondenter nämner att kommunikation för tillfället är en stor bov och önskar sig en 
bättre kommunikation, både inom själva verkstaden men även gentemot chefer och konstruktörer. Det 
blir ofta missförstånd mellan olika parter och detta kan skapa frustration och irritation hos flera. ”Vi 
ser ju det ur vårt perspektiv och konstruktörernas ur deras och vi kanske inte har rätt i allting vi 
säger men vi pratar som inte med varandra. Det känns som vi sitter på vårt håll och är irriterade 
och de gör desamma från deras håll”. Flera respondenter upplever även att det inte finns någon 
förståelse mellan parterna fastän ett par respondenter uppger att de förstår att konstruktörerna säkert 
också har hög arbetsbörda för tillfället. 
      Några respondenter menar på att de oenigheter och konflikter som uppstår ibland inte riktigt löser 
sig till fullo. ”När det väl bubblar det upp till ytan blir det som en brand och min erfarenhet är att då 
försöker ledningen och chefen släcka branden så vi kan gå tillbaka som det var innan. Men då har vi 
inte löst grundproblemet riktigt, bara så pass så vi kan göra vårt jobb”. En annan respondent 
förklarar det såhär ”vi dras ju till olika människor och ty sig till dem. Jag kan inte älska alla, men det 
skulle vara lättare att förstå varför en person agerar som den gör om det var ett litet öppnare klimat 
bland oss arbetare”.  
      Utvecklingsmöjligheter är en delad fråga bland respondenterna, några anser att man får ta för sig 
så mycket man vill och trivs med det medan andra respondenter anser att en bättre utvecklingsplan för 
individen skulle tydliggöra vad som krävs av en för att få vidareutvecklas. Några respondenter anser 
att förebyggande insatser är i princip obefintliga och betonar att det också kan hjälpa en att klara 
arbeta fullt ut under hela sitt yrkesliv. ”Det vi har är friskvårdbidrag på en bestämd summa, det finns 
ett gym i andra huset men det får nyttjas före och efter arbetet”. Flera respondenter säger sig vara 
dåliga på att utnyttja friskvårdsbidraget och menar att det finns annat som lockar. ”Vi har ett riktigt 
fysiskt arbete så våra kroppar skulle nog hålla ännu mer, både kort- och långsiktigt, om vi alla 
tränade regelbundet”.  
 
Hur mycket fokus känner ni som informanter att organisationen lägger ner på 
att diskutera denna typ av frågor? 
      Flera respondenter berätta att de har morgonmöten varje dag och veckomöten på måndagar. 
Respondenterna förklarar att på veckomötena går veckan igenom, vilka som ska arbeta på de 
pågående projekten och menar att syftet med måndagsmötena är mer mot att effektivisera veckans 
arbete samt att strukturera upp det. Flera respondenter förklarar vidare att morgonmötena är korta 
och är i princip bara till för att dubbelkolla att alla projekt fungerar bra. ”Exempelvis så om någon är 
sjuk eller om något kommit upp under föregående dag som behöver lösas för att klara veckans 
arbeten, då kan de sägas under de morgonmötena”. Samtliga respondenter upplever att dessa möten 
är bra därför då kan de ta upp aspekter gällande arbetsdagen som behöver nämnas för att projekten 
ska fortsätta gå smidigt. Ett annat exempel som en respondent ger är om något material är slut, då kan 
man säga till den som ansvarar för detta att det behöver beställas. 
      En respondent menar att trots att dessa möten är viktiga och bra så diskuteras inget annat än just 
dessa arbetsrelaterade faktorer. ”Vi diskuterar ju inte där hur vi upplever att stämningen är i 
gruppen, eller hur vi ska kunna vidareutveckla den. En mer öppen dialog skulle kanske vara att 
önska”. 
      Ett flertal respondenter nämner att organisationen genomför medarbetarundersökning och att de 
anställda då fyller i frågorna och sedan diskuteras resultatet i hela arbetsgruppen och chefen. ”De 
visar att såhär är det och vi arbetare sitter bara där och nickar. Vi för som inga diskussioner riktigt. 
Det tror jag dock ligger på både parterna”. En annan respondent menar vidare ”Jag vet som inte vad 
de använder medarbetarundersökningarna till. Det känns som de genomförs för organisationen 
måste”. 
      Årliga medarbetarsamtal är ett forum där det upplevs att frågor gällande arbetsmiljön, både 
psykiskt och fysisk, kan diskuteras. ”När jag har mina personliga samtal så brukar jag nämna 
arbetsmiljön och hur jag upplever den”. En respondent berättar att sin syn på medarbetarsamtalen är 
att hen får prata om just hens mål och hur dessa ska uppfyllas vilket anses positivt. Dock tycker inte 
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alla respondenter att samtalen ger något för en själv. ”Jag skulle önska att man vågar ta upp saker 
som ändå är lite jobbiga och komplicerade. Då tror jag att samtalen skulle kännas mer givande”. 
     Överlag anser nästan alla respondenter att ett riktigt forum för att diskutera arbetsmiljöns olika 
aspekter finns inte riktigt. ”Det finns inget forum som känns integrerat i arbetet och som känns som 
en naturlig mötesplats. Jag tror det skulle verkligen vara positivt om man arbetade för att skapa ett 
öppnare klimat och bättre dialoger mellan arbetskamraterna”.  
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Analys 
 
      Strukturen för analysen har fokuserat på hur det empiriska materialet återspeglar sig med den 
litteratur som beskrivits tidigare. Den sista frågeställningen besvaras delvis i analysen och mer 
utförligt i diskussionen. Rubrikerna i analysen är till viss del liknanden rubriker som i 
litteraturavsnittet för att det ska vara tydligare för läsaren och en tydlig koppling mellan tidigare 
forskning och de resultat som studien har väckt. 
 
      Weman-Josefsson & Berggren (2013, s.23) menar att arbetsgivaren numera fokuserar mer på den 
psykosociala arbetsmiljön än cirka tjugo år sedan. Utifrån resultatet finns det en tydlig tendens att den 
fysiska arbetsmiljön fortfarande har ett större fokus än den psykosociala arbetsmiljön. Flera 
respondenter diskuterar den fysiska såsom att verktyg eller hjälpmedel beställs och fixas fort. När det 
gäller forum att diskutera faktorer som inte handlar om just arbetet i sig så anser flera respondenter 
att är idag bristfälligt vilket stödjer en tanke om att det läggs mer energi på att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön än den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Arbetstillfredsställelse       
      Aerden et al. (2014) anser att arbetstillfredsställelse handlar om att i överlag ska den anställde 
uppleva en kvalité på arbetsplatsen. Aerden et al. (2014) menar även att det kan vara svårt att helt 
tillfredsställa alla anställda på grund av att det är så pass individuellt. Detta kan ses då även resultatet 
pekar i olika riktningar gällande vissa aspekter. Respondenterna nämner att uppskattningen för 
medarbetarna bör utvecklas från ledningens och chefens håll och de ger då exempel såsom bonus, fika 
och uppskattande kommentarer. Detta visar en tendens att respondenterna har delade åsikter och 
uppfattning om hur de vill uppskattas. I resultatet så finns det en tendens att om medarbetarna redan 
har något såsom relativt flexibla arbetstider, skulle det blir motstånd om denna förmån skulle 
försvinna. Det stödjer även tanken om att människan kan anpassa och förändra sina ambitioner om 
tillfredsställelse över tid. 
 
Uppgiftsorienterade prestationer och kontextuellt orienterade prestationer 
      Utifrån de olika svaren från respondenterna kan Bormans & Mototwidlos (1993) teoretiska modell 
om typer av arbetsbeteende även finnas på denna arbetsplats. Enligt Kahya (2008) avgör 
organisationen vilket beteende som är önskar och författaren betonar vikten av båda typernas plats i 
en organisation. Utifrån resultatet finns det en tendens att den uppgiftsorienterade typen får ta mer 
plats än den kontextuella orienterade typen på denna specifika arbetsplats. Den del av resultatet som 
stöttar detta argument är för att de mötesplatser som finns för de anställda är mer fokuserat på frågor 
som rör verksamhetens kärna det vill säga produktionen. Utifrån resultatet verkar diskussioner såsom 
när projekten ska vara klara, om material behövs beställas samt om någon är sjuk och kan påverka 
dagens arbete, ligga i fokus under dessa möten.  
      Kahya (2008) menar att organisationen bestämmer vilka beteenden som anses positivt och därav 
ökar effektivitet. Detta ger arbetsgivaren en möjlighet att själva kunna skapa beteenden som i sig 
förbättrar den psykiska hälsan för den anställde men även ökar effektiviteten. Om endast den 
uppgiftsorienterade beteendet uppmuntras kan detta minska fokus på de aspekter som anses finnas 
inom det psykosociala perspektivet. Denna tanke kan även härledas till inledningen/bakgrunden då 
Johanson & Johrén (2011, s.11) diskuterar bristen av ett långsiktigt tänk när det gäller insatser för 
personalens välmående. Utifrån resultatet dominerar det kortsiktiga perspektivet arbetsplatsen vilket 
kan göra att personalinsatser då skjuts fram. 
 
Motivation i arbetslivet 
      Motivation i arbetslivet är välgrundat hos både organisationer och forskare, det ses som en 
självklarhet men upplever medarbetare att det finns en motivation, och till vilken grad?  
      Maslows behovspyramid som Lindmark & Önnevik (2011, s.32) diskuterar, klargör vilka behov som 
vi människor besitter. Utifrån resultatet kan de lägre nivåerna, ur ett arbetslivsperspektiv, handla om 
de anställdas lön och deras anställningstrygghet. Ingen av respondenterna diskuterar direkt att de är 



	   23	  

onöjda med grundlönen utan mer efterfrågar i så fall en bonus som en ökad motivationsfaktor. Efter 
de första två stegen av Maslows trappsteg så handlar tredje om social kontakt och det finns tendenser i 
resultatet som visar på att ”känna sig som en i gruppen” anses viktigt och avgörande för en del 
respondenter. Flera respondenter anger arbetskamraterna som en av den största orsaken till att de vill 
gå till arbetsplatsen.  
      Utifrån resultatet verkar de första tre stegen i trappan tillfredsställas medan respondenterna mer 
argumenterar och tycker till om de sista två stegen, det vill säga uppskattning och statusbehov samt 
behov av självförverkligande. Det finns delade åsikter bland respondenterna om vilken form 
uppskattningen ska ha men att uppskattning behövs är flera respondenter överens om. Resultatet 
visar att om arbetsgivaren skulle förstå alla de anställdas behov så skulle respondenterna känna sig 
mer motiverade och tillfredsställda och på så vis, enligt respondenterna därmed blir mer effektivare 
och vilja prestera.  
      Resultatet visar att Herzbergs tvåfaktorsteori till viss del uppfylls på arbetsplatsen. Det finns 
tendenser om att de yttre faktorerna är mer eller mindre tillfredsställda hos respondenterna medan de 
inre faktorerna inte är helt uppfyllda. Lindmark & Önnevik (2011) menar på att är de yttre faktorerna 
uppfyllda undviks vantrivsel och det finns inget i det empiriska materialet som stödjer att någon av 
respondenterna vantrivs på arbetsplatsen. Däremot stödjer det empiriska resultatet att faktorer såsom 
feedback, delaktighet vid beslut, belöningar och utvecklingsmöjligheter inte finns till fullo.  
 
Krav-kontrollmodellen 
      Resultatet visar att det finns en möjlighet för individen att bestämma över sitt arbete, dels genom 
att ett par respondenter menar att de får anpassa hur de ska genomföra arbetsuppgifter, dels att de 
kan välja hur deras arbetstider ska se ut genom att de får välja att arbeta 6-15 eller 7-16. Tendenser att 
de kan arbeta 6-15 en dag och 7-16 en annan dag om de vill stödjer också tanken om att medarbetaren 
besitter ett visst inflytande över sitt eget arbete. Balansen mellan arbete och fritid upplevs som 
fungerande vilket kan bidra till en ökad känsla av kontroll över sitt arbete. 
      Respondenterna nämner även att reglerna har stramats åt på grund av den höga arbetsmängden 
och detta kan tolkas som att en del av kontrollen därmed försvann för de anställda. En respondent 
nämner däremot att detta kan vara en tillfällig period på grund av arbetsmängden som existerar i 
nuläget. Skulle detta ändras tillbaka igen så skulle de anställda kunna åter igen, känna en ökad 
kontroll över sitt eget arbete. Den höga arbetsbördan som samtliga respondenter har talat om visar att 
respondenterna inte fullt ut kan bestämma hur de vill arbeta, både med arbetstiderna såsom att 
respondenterna inte har lika flexibelt gällande ledighet men även att själva arbetsmängden eftersom 
ordet deadline och stress nämndes ofta av respondenterna i samma sammanhang. Detta tyder på en 
viss press och att arbetsmängden då upplevs som stressigt. Det finns tendensen på att respondenterna 
upplever relativt höga krav men även en viss kontroll över hur de vill lägga upp det.  
      Socialt stöd från chefer och kollegor som Theorell (2012) tar upp visar sig även i resultatet därför 
att flera respondenter upplever en bra relation med sin chef och sina arbetskollegor såsom att material 
beställs direkt när respondenterna påvisar att det behövs och att deras chef är tillgänglig och visar 
dagligt intresse om hur det går för de anställda med deras arbetsuppgifter. Samtliga respondenter 
nämner att deras chef är tillgänglig och lyssnar på dem men det upplevs som att ibland sker det inte en 
förändring, när de har uttryckt sin åsikt om en viss aspekt. Utifrån resultatet verkar dock ett socialt 
stöd finnas men uppfattas till viss del som otillräckligt och därav kanske det sociala stödet inte 
uttrycker sig i den mån såsom respondenterna skulle vilja. 
 
Värde i att arbeta 
      Sherman & Shavits (2013) tankar om att det finns både immateriella och materiella värden i att 
arbete verkar flera respondenter tycka. Ett par respondenter anser att ersättningen för arbetet är 
viktigt men även att arbete ger mer än att bara täcka de fysiologiska behoven och känslan av säkerhet 
och trygghet i sitt liv. En respondent menar på att hen gillar att ha något att göra varje dag och att det 
är roligt att komma till arbetsplatsen och träffa sina arbetskamrater vilket kan stödja Sherman & 
Shavits (2013) tanke om att arbete bidrar till att människan mår bättre i sin livssituation och när vi väl 
har ett arbete så vill vi inte gärna ge upp det. Flera respondenter upplever även en känsla av att de får 
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utvecklas, få nya utmaningar och blir uppskattad vilket också är faktorer som kan bidra till att 
anställda anser att det finns ett värde i att arbeta. 
 
Organisationskultur 
      Hofstede menar, enligt Lindmark & Önnevik (2011 s.267), att kultur är något som bygger på inlärda 
beteenden och innefattar en specifik grupp eller en kategori. Det empiriska materialet visar att det 
finns tendenser om att olika grupper på arbetsplatsen inte fungerar helt smärtfritt. Grupper inom själv 
arbetsgruppen finns det också tendenser på men det upplevs, som det finns ett ”vi-och-dom” tanke. Är 
de inlärda beteenden annorlunda från respondenternas grupp och en annan grupp så kan det skapa 
oenigheter mellan grupperna i fråga. Risken finns då att människor som inte varit direkt inblandad 
gärna tar sin grupps åsikter och gör de till sina egna och därav kan oenigheterna fortsätta.  
      Lindmark & Önnevik (2011 s.268) nämner Scheins tankar om att det finns grundläggande 
antaganden såsom omedvetna handlingar och värderingar som tas för givet. Dessa är svårt att se som 
utomstående medan handlingsmönster och artefakter är mer synligt för alla. Samtliga respondenter 
betonar vikten av arbetslivserfarenhet och tendenserna visar att den styrkan anses vara enormt viktigt 
inom arbetsgruppen. Dock finns det flera respondenter som ibland kan uppleva den styrkan som ett 
stressmoment då det finns mycket arbete som ska utföras och att deras eget arbete sinkas genom att de 
ska handleda andra anställda. Några respondenter menar att de självklart vill hjälpa till men önskat att 
deras eget arbete inte skulle påverkas på det sätt som dessa respondenter upplever. 
 
Inglehart & Welzels globala kulturkarta 2010-2014 
      Enligt Inglehart & Welzels kulturkarta skulle Sverige anses vara ett land innefattade ett sekulära- 
och rationella värderingar med inslag av självförverkligande uttryck och värderingar vilket då skulle 
betyda att vi lägger mindre vikt gällande aspekter såsom religion, traditionella familjevärderingar och 
auktoritet och frågor som abort, skilsmässa och dödshjälp är acceptabelt.  
      Sverige har då, enligt Inglehart & Welzel ett fokus mot miljön, jämställdhet, växande tolerans mot 
utlänningar och ökade krav och regler för hur beslutsfattandet ska gå till i det ekonomiska och det 
politiska livet. De menar att attityder kan förklara hur samhället är uppbyggt.  
      Resultatet visar tendenser på att arbetet anses viktigt och att det känns givande att gå till arbetet. 
Den visar även att uppskattning med immateriella faktorer anses lockande av många respondenter, 
men den materiella aspekten är självklart också en viktig del för flera respondenter. Dock upplevs 
ersättningen för arbetet handla om att tillgodose en slags trygghet och en respondent menar att hen 
arbetar för att kunna vara ledig och göra olika aktiviteter exempelvis resa. 
      Emancipativa värderingar syftar till att vi får uttrycka fritt hur vi känner eller tycker och enligt 
Inglehart & Welzel så bidrar detta till att människans förståelse av demokrati blir mer liberal vilket i 
sig gör att människor i det landet även bedömer sitt lands styre mer kritiskt. Detta skulle, teoretiskt 
sett, kunna innebär desamma på organisationsnivå och gruppnivå. Att det finns en fallenhet att vara 
mer kritiskt mot sin arbetsgrupp, sin chef, ledningen och organisationen i allmänhet. 
      Den globala kulturmappen visar också att det finns en svårighet eftersom det finns subkulturer 
inom varje lands kultur, där det existerar andra attityder och beteenden. Det finns inte ett land som 
endast har en attityd i en viss fråga.  
      En arbetsplats är en salig blandning av ett flertal människor som upplevt olika saker, har med sig 
sitt eget bagage in i organisation med sina egna arbetslivserfarenheter. Därav så är det inget ovanligt 
att människor med olika bagage kan ha olika åsikter om exempelvis hur arbetsmomenten ska 
genomföras och så vidare.  
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Diskussion och avslutande reflektioner 
      Detta avsnitt besvarar även här sista frågeställningen; hur organisationen kan möta dessa 
önskningar och en diskussion om dilemmat som många arbetsgivare brottas med, hur långt ska de 
gå i att möta de anställdas önskningar? 
 
Hur kan organisationen möta dessa önskningar? 
      I en värld där pengar styr, ekonomisk tillväxt och effektivitet är bland de nyckelorden som trycks 
på, kan en ställa sig fråga; vilka krav är rimliga för arbetsgivare att förhålla sig till? 
      Att ha en tillfredsställd personal stöds nog av många arbetsgivare. Många studier visar tydligt 
samband mellan att trivas på arbete och effektivitet. Denna studie, likväl som andra studier visar att 
den psykiska arbetsmiljön minsann är minst lika viktig för de anställda den fysiska arbetsmiljön. En 
titt tjugo år tillbaka i tiden så har vi som samhälle självklart utvecklat ett större fokus på den 
psykosociala arbetsmiljön. Denna studie visar dock att inom industribranschen finns ett större fokus 
på den fysiska arbetsmiljön och arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön är bristfällig. Studien 
visar även tydligt bristen på förebyggande insatser och ett mer fokus på att lösa problemet när det 
uppstår. 
 
En grupp består av individer 
      Arbetstillfredsställelse är svårt att uppnå på grund av att detta riktar sig till individen och inte till 
en grupp. Vill en organisation kunna ökad trivseln och arbetstillfredsställelsen med kanske ett slutmål 
att få en ökad lönsamhet, då bör organisationen öka sitt fokus gentemot de anställda på en individnivå 
mer än gruppnivå.  
      En problematik som kan dyka upp är hur pass individuellt vill vi ha det? Det är ändå en 
arbetsgrupp som arbetar tillsammans och producerar tillsammans. Därför bör inte det gruppbaserade 
arbetet minska utan mer integrera individernas tankar och idéer i själva gruppen. Organisationen kan 
även möta upp en del önskningar genom att försöka integrera mer typer av beteenden som fokuserar 
mer mot det kontextuella perspektivet och på så vis skapa en balans mellan uppgiftsorienterade 
beteendet och det kontextuellt orienterade beteendet.  
 
Många bäckar små gör en stor å 
      Att öka motivationen för de anställda behöver i sig inte vara dyrt rent pengamässigt. Flera 
respondenter efterfrågar mer engagemang och uppskattning från chefen och ledningen, till exempel 
mer kontinuerlig feedback. De lägre nivåerna på Maslows behovstrappa och de yttre faktorerna i 
Herzbergs tvåfaktorsteori verkar anses uppnådda enligt respondenterna. Det är mer de högre 
trappstegen och de inre faktorerna som delvis inte verkar vara uppnådda.  
      Med små medel kan en organisation visa sin uppskattning gentemot medarbetarna och på så vis 
skapa mer motiverad personal. Små medel kan till exempel vara fika, hälsa alla god morgon och 
genuint visa intresse för personen i fråga. Att tacka sina medarbetare då och då är ett bra sätt att visa 
uppskattning. Om ledningen och chefen erbjuda de anställda och kollegor möjligheter och utmaningar 
och inte alltid ger det till personer som tar initiativ. Människor vill ha och behöver en chans att få 
utvecklas i sina yrkesroller samt att få erkännande när de anställda har gjort något bra. 
      Utvecklingssamtal kan vara ett ypperligt tillfälle där deras personliga utveckling kan planeras där 
tydliga mål sätts upp för den anställde. Detta kan även underlätta chefen när det gäller feedback 
genom att det blir tydligare vad den anställde vill uppnå. 
      Genom att skapa naturliga mötesplatser där arbetsmiljöfrågor kan diskuteras och uppmärksammas 
kan det underlätta för chefen och ledningen när det gäller att planera förebyggande insatser. 
 
Arbetsplatsens upplevda flexibilitet och socialt stöd ger värde för den anställde 
      En tydlig tendens bland respondenterna är att det generellt upplevs som att det finns en flexibilitet 
med både arbetstider och ledighet vilket är ett tecken på att de kan känna en viss kontroll över sitt 
arbete, även om det finns höga krav på att avklara sina projekt inom den givna tiden. Det sociala stödet 
från chef och medarbetare existerar vilket kan ses som en viktig del för medarbetarna för att kunna 
känna att de har de rätta förutsättningarna till att arbeta. En upplevd känsla av att sin chef är lyhörd 
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och tillgänglig bidrar till känslan att trivas med sitt arbete med den saknad av förändringar i vissa fall, 
kan minska deras känsla av det sociala stödet. Känner de att chefen inte följer upp sina medarbetares 
åsikter, tankar och förfrågningar kan även detta bidra till en sämre syn på arbetsförhållandena. Genom 
att känna ett socialt stöd, kan det bli lättare att uppleva en bra balans mellan arbete och fritid. Om det 
skulle upplevas som att det finns en obalans, antingen inom privatlivet eller inom arbete, kan det 
sociala stödet från chefen och arbetskamraterna bidra mycket till att minska den obalans som 
individen upplever i sin dagssituation. Finns det då även en känsla av kontroll kan också det bidra till 
att minska den obalansen som kanske uppstår i den anställdas livssituation. 
       Genom att uppleva en balans mellan krav och kontroll på arbetsplatsen samt att känna att socialt 
stöd så kan dessa faktorer bidra till att individen ser ett värde i det den arbetar med. Då kan arbetet 
även tillfredsställda de immateriella behoven och inte bara den ersättning som ges varje månad. Detta 
kan då resultera till att den anställde inte gärna vill ge upp sitt arbete. 
 
Var går gränsen? 
      Eftersom branscher och organisationer har olika förutsättningar kan det skapa klyftor mellan 
arbetsplatser exempelvis så kan det kontinuerliga arbetet med arbetsförhållanden och arbetsmiljön, 
skilja sig åt. En organisation som präglas av en hög personalomsättning med standardiserade 
arbetsuppgifter kanske inte lägger större vikt vid arbetsmiljöarbetet på samma sätt som en 
organisation med hög kompetensnivå där en anställd kan ha en avgörande roll för organisationens 
överlevnad. Fysisk och psykisk ohälsa kostar samhället massvis med pengar vilket gör det 
problematiskt att organisationer ser på arbetsmiljön annorlunda just för att arbetsgivarna har olika 
intressen när det gäller att tillmötesgå arbetstagarnas önskningar.  
Om ett hårdare regelverk skulle finnas kanske fler arbetsgivare skulle arbeta mer aktivt med 
arbetsmiljön, farhågan kan då vara att organisationen då flyttar till ett annat land vilket resulterar till 
minskade arbetstillfällen. Det intressanta är att i dagens läge har detta politikområde försvagats och 
istället tenderar arbetsmarknads- och socialpolitiken att hävda ”arbetslinjen” genom att stärka 
individens incitament att arbeta. I klartext betyder det att problemet placeras på individnivå, som ett 
motivationsproblem, snarare än på organisationsnivå. Inom den politiska debatten om 
arbetsförhållanden måste alla aspekter debatteras och just lagar och regler är ett perspektiv som inte 
får glömmas bort i en sådan diskussion. 
      Att skapa förutsättningar på en organisationsnivå så de anställda känner att de finns en balans 
mellan krav och kontroll och ett upplevd socialt stöd från arbetskamrater och chefer, kan vara svårt. 
Var går gränser, hur långt på vägen ska arbetsgivaren gå för att möta arbetstagarnas önskningar? 
      I en perfekt värld skulle arbetsgivaren göra allt den kan och gå hela vägen för att skapa de mest 
optimala förutsättningar och förmåner för arbetstagarna. Samtidigt är den ekonomiska- och den 
juridiska aspekten väsentliga för en organisations överlevnad. Ska det finnas arbetstillfällen inom 
organisationen måste det även förekomma en viss lönsamhet, annars går organisationen i konkurs. 
Det finns lagar och regler som reglerar arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter där facket har en 
stor påverkan på arbetsgivaren och självklart ska organisationerna förhålla sig efter de reglerna.  
      Kanske är det så att det oftast finns en vilja hos chefen att skapa så bra arbetsförhållanden som 
möjligt eftersom chefen mår nog bättre själv om sina medarbetare trivs med deras arbetssituation. De 
dilemman som en chef kan stå inför, kan nog bli påfrestande. Exempelvis att en chef blir forcerad av 
arbetsgivaren att agera på ett sätt som chefen själv kan ha blandade känslor för därför det kanske kan 
kännas oetiskt gentemot arbetstagaren. Chefens perspektiv är också viktigt att komma ihåg när en 
studie av denna karaktär genomförs.  Medarbetarnas chef har oftast en press från sin överordnad att 
agera på ett visst sätt för att till exempel behålla sitt jobb, skapa bra lönsamhet och vara laglydig.  
 
Organisationskultur 
      Oenigheter mellan individer och grupper kan ge stora konsekvenser och anställda som inte direkt 
är involverad kan kännas plikttrogen att ta sin grupps- eller sin arbetskamratssida. Därmed finns det 
en risk att sådant kan eskalera och det som från början var ett problem mellan två anställda kan 
komma och påverka hela arbetsgruppen eller organisationen som helhet. Det kan då skapas en negativ 
cirkel som bara fortsätter och blir större och större vilket skulle kunna skapa konsekvenser att om 
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chefen eller organisationen löser grundproblemet för sent så har det eskalerat till en nivå där det finns 
oenigheter som inte endast handlar om grunden till oenigheten utan kan i slutända handla om något 
helt annat.  
      Att aspekten erfarenhet upplevs viktig är i sig inget negativt men det kan göra det svårt att anamma 
nya synsätt om hur arbetsmoment ska genomföras och hämma nytänkande anställda och i slutända 
bromsa en utveckling på både individ-, grupp- och organisationsnivå. 
 
Inglehart & Welzels globala kulturkarta 
      Med tanke på den säkerhet och trygghet som Sverige har, genom bland annat lagar och regler, kan 
det möjliggöra för de anställda att ha ett mer kritisk tänk när det gäller sin egen arbetsplats. Samtliga 
respondenter diskuterade kring uppskattning och motivation i form av annat än just pengar. Genom 
att vi har en viss anställningstrygghet som för mesta gör att vi inte behöver oroa oss för lönen utan det 
behovet tillgodoses varje månad. Därför kan vi mer fokusera på de faktorerna som gör att jag som 
människa kan självförverkliga mig på ett mer djupare plan utifrån mina egna förutsättningar och min 
egen livssituation.  
      Däremot är det fortfarande av vikt att betona individerna i själva arbetslivet. Även om det finns 
någon slags gemensam värdegrund i det svenska arbetslivet så är vi trots allt olika människor och 
agerar på olika vis vilket kan göra att de anställda kan reagerar med oförståelse och frustration när en 
arbetskamrat eller chefen, inte beter sig såsom de tycker att vi borde. 
 
Metoddiskussion 
      En kvalitativ ansats kändes som ett naturligt val utifrån syftet och frågeställningarna. Studiens 
form är att skapa sig en djupare förståelse och därmed blir en kvantitativ ansats inte applicerbar vad 
gäller undersökningens syfte. 
      Valet av enskilda samtal med semistrukturerad intervjuguide betonades av att studien intresserade 
sig för medarbetarnas egna tankar och upplevelser kring arbetsförhållanden. Synen på dagens- och 
framtidens arbetsförhållanden anses till viss del kunna vara individuellt och därför valdes en struktur 
som möjliggjorde att respondenterna, mer valfritt, kunde diskutera de aspekter som de ansågs vara 
viktiga i deras livssituation, ur deras perspektiv.  
      En nackdel med strukturen kan vara att det kan bli långa intervjuer men inte så rikt innehåll, det 
vill säga data. Ett annat alternativ hade kunna varit att genomför fokusgrupper då fler informanter 
hade kunna deltagit och därmed fått en överblick över enhetens mer gemensamma åsikter om 
arbetsförhållanden. Det alternativet hade varit ett bättre val om syftet hade fokuserat på att belysa 
enhetens syn gällande arbetsförhållande. Studien gör inte anspråk på att vara generaliserbar och 
därmed kan enskilda samtal skapa en djupare förståelse i att förstå respondentens egen världsbild. 
      Genom att ha dessa tre kriterier så möjliggör det att skapa ett mer varierat resultat. I det empiriska 
resultatet så finns det liknande uppfattningar och tankar bland informanterna vilket bidrar till en mer 
tillförlitlig och trovärdig studie. Dock så finns det en medvetenhet att informanter kan anta 
arbetsgruppens åsikter och tankar vilket kan också ha bidragit till att flera respondenter, inom vissa 
aspekter, hade liknande ståndpunkter.  
      För att öka trovärdigheter och tillförlitligheten för studien valdes resultatavsnittet att innehålla 
citat från respondenterna så att studien verkligen beskriver informanternas uppfattning och deras syn. 
Detta för att kunna visa en rättvis bild av informanternas synpunkter och att verkligen visa att 
resultatet är format efter det som respondenterna har sagt. Att det inte går att få någon fullständig 
objektivitet i en kvalitativ ansats är bejakat men genom att skapa en sådan tydlighet som möjligt när 
det gäller det empiriska materialet, minskar chansen att feltolkning sker av forskaren. 
 
Förslag för fortsatta studier 
      Denna studie ger in djupdykning om det komplexa ämnet arbetsförhållande på en enhet inom en 
organisation i industribranschen. Individer har olika bakgrunder och olika förutsättningar vilket gör 
att denna studie är fokuserat på respondenternas egna upplevelser och tankar. Detta ämne är aktuellt 
för alla inom arbetslivet likväl som politiker. Demografiska förändringar och ökade utbildningskrav 
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gör vissa arbetsgivare mer beroende av att behålla personal. Därför finns också ett ökat intresse för 
medarbetares egna behov och önskemål. 
      Detta är bara en studie av flera som erbjuder en insikt i människors tankar om hur deras 
arbetsplats ska vara för att den ska upplevas som en plats där människor trivs och vill prestera.  
      Ämnet i sig behöver utforskas mer och en ökad debatt kring de förändrade livsvillkoren och 
arbetsförhållanden på både grupp-, organisations- och samhällsnivå är viktigt om vi ska kunna möta 
bland annat den förändrade demografin och digitaliseringen. Förslag på fortsatta studier skulle kunna 
vara att genomföra samma studie men i andra branscher, alternativ mellan olika organisationer inom 
samma bransch. För att då studera vilka likheter och skillnader som kan tänkas finnas. Då skulle 
denna studie kunna utgöra ett underlag för hur några anställda inom en industribransch tänker kring 
deras arbetsförhållanden och hur deras önskningar ser ut inför framtidens arbetsförhållanden.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Presentation av studien – Syftet med studien är att belysa hur ni upplever dagens arbetsförhållanden 
och hur er syn och er önskan gällande arbetsförhållanden i framtiden inom denna organisation. 
Därefter kommer era tankar att sammanställas i form av denna studie. För att det ska underlätta när 
sammanställningen genomförs kommer jag att spela in vårt samtal. Godkänner du som respondent 
det? 
 
Etik – Ni kommer bli intervjuade så studiens syfte kan besvaras. Er rätt som respondent är att ni får 
självklart avsluta intervjun om ni känner det och vill ni inte att era synpunkter och tankar ska tas med i 
studien så kommer all material som kan finnas om er, raderas omedelbart. Ni behöver inte heller 
anger er orsak. Samtliga respondenters svar kommer att behandlas anonymt och avidentifieras. All 
dokumentation om er som respondent kommer att raderas så snart studien är svalutad. De uppgifter 
som dyker upp i detta samtal kommer endast att användas för studiens ändamål. 
 
      * Hur upplever Du dagens arbetsförhållande? 
 
      * Hur skulle du beskriva din arbetsplats idag? 
 
      * Hur ser en optimal arbetsvecka ut för dig? 
 
      * Vad lockade dig att arbeta just här? 
 
      * Hur vill/hoppas du att dina arbetsförhållanden inom organisationen ska se ut i framtiden? 
 
      * Hur mycket fokus känner du att organisationen lägger ner på att diskutera denna typ av frågor? 
 
Är det något som jag har glömt att fråga dig som du tycker är anmärkningsvärt för mig att veta så jag 
kan beskriva en sådan rättvis bild som möjligt? 
 
Tack för att du kunde ställa upp och dela dina tankar med mig! 
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Bilaga 2 
 
Inglehart & Welzels globala kulturkarta 2010-2014 
 
 
 

 
 


