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FÖRORD 

 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till det företag som varit föremål för vår 

undersökning. Särskilt tack till HR-chefen som både gav oss inspiration till undersökningen 

samt möjliggjorde att den kunde genomföras. Stort tack även till de personer som låtit sig 

intervjuas och som med engagemang och inlevelse har tagit sig tid att besvara våra frågor. 

 

Tack till Anneli Öljarstrand för att du med stort engagemang har handlett oss genom den här 

processen och delat med dig av din kunskap och dina erfarenheter. 

 

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka våra familjer och nära och kära för det stöd och den 

uppmuntran som Ni har gett oss under den här tiden.   

 

 

 

 

 

TACK! 

 
Marie-Louice Olgemar och Fredrika Källmén 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örebro University 

School of Humanities, Education and Social Sciences 

Sociology, Continuation Course, 61-90 hp 

Essay, 15 hp, spring 2013 

Title: Lean production and Psychosocial work environment 

Authors: Fredrika Källmén and Marie-Louice Olgemar 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The phenomenon which has been the subject of this study is the psychosocial work 

environment. The phenomenon has been investigated with a focus on the manufacturing 

industry and the organizational form Lean production. The study aims to obtain a deeper 

understanding of how employees in this specific context are experiencing the psychosocial 

work environment. The questions which the study intends to answer are: 

 

- What is a good psychosocial work environment according to the employees in the  

  organization? 

- How do employees experience the psychosocial work environment in the organization? 

 

The study was conducted with an inductive approach. The theory based on the empirical 

material which was found to be suitable as an explanatory model was Aaron Antonovsky's 

theory of KASAM. We have also used Anders Hansson's development of KASAM which 

relates to the theory from a working life perspective. This, along with the concepts of Lean 

production and team, has helped us to interpret and explain the results obtained by the study. 

 

The study shows that employees in the organization generally have a high degree of KASAM. 

The social relations are described as the most essential ones and are mainly what constitutes 

the sense of meaningfulness, KASAM's motivating factor. The company's organizational 

characteristics, and the work resulting from Lean brings along opportunities to a high degree 

of intelligibility and thus also for manageability. At the same time, the vulnerability that 

follows as a result of the Lean production concept might bring experiences of stress and 

frustration. 

 

 

Keywords: Psychosocial work environment, Manufacturing industry, Lean production, Team, 
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SAMMANFATTNING 
 

Det fenomen som varit föremål för den här studien är psykosocial arbetsmiljö. Fenomenet har 

undersökts med inriktning på tillverkningsindustrin och organisationsformen Lean production. 

Studien syftar till att erhålla en djupare förståelse av hur medarbetarna i den här specifika 

kontexten upplever den psykosociala arbetsmiljön. De frågeställningar som studien ämnar 

besvara är:  

 

- Vad innebär en god psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna i organisationen? 

- Hur upplever medarbetarna den psykosociala arbetsmiljön i organisationen? 

 

Studien genomfördes med ett induktivt förhållningssätt. Den teori som utifrån det empiriska 

materialet visade sig vara lämplig som förklaringsmodell var Aaron Antonovskys teori om 

KASAM. Vi har även använt oss av Anders Hanssons utveckling av KASAM som berör 

teorin ur ett arbetslivsperspektiv. Detta, tillsammans med begreppen Lean production och 

Team, har hjälpt oss att tolka och förklara det resultat som framkommit av studien.  

 

Studien visar att medarbetarna i organisationen generellt har en hög grad av KASAM. De 

sociala relationerna beskrivs som det mest essentiella och är till stor del det som utgör känslan 

av meningsfullhet, KASAM’s motivationsfaktor. Företagets organisatoriska egenskaper samt 

det arbetssätt som följer av Lean production ger tillsammans förutsättningar till hög grad av 

begriplighet och därmed även till hanterbarhet. Samtidigt tenderar den sårbarhet som följer av 

Lean production som koncept att kunna föra med sig upplevelser av stress och frustration. 

 

 
Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, tillverkningsindustri, Lean production, team, KASAM 
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1. INLEDNING 
 

I följande kapitel kommer vi att beskriva vårt forskningsproblem som en inledning till vår 

studie. Vi kommer därefter att presentera studiens syfte och frågeställningar samt de 

avgränsningar vi valt att göra. Slutligen följer en kort presentation av det företag som varit 

föremål för vår studie. 

1.1 Forskningsproblem 
 

Frågan om arbetsmiljö blev aktuell i Sverige först i samband med industrialismen. Till en 

början var där endast fokus på de fysiska aspekterna, detta till stor del på grund av de skador 

och olycksfall som följde med den nya industrin. År 1889 kom den första arbetsmiljölagen, 

lagen om yrkesfara. Begreppet psykosocial arbetsmiljö myntades av Erik H Eriksson redan år 

1959 men det blev aktuellt i arbetsmiljödiskussionen först inför 1978 års arbetsmiljölag. Allt 

eftersom tiden gick kom de arbetsorganisatoriska och psykosociala aspekterna av arbetsmiljön 

att ges en mer framträdande roll (Abrahamsson, 2011) 

 

I dag är den psykosociala arbetsmiljön ett välkänt och ofta omtalat begrepp som har kommit 

att vinna intresse på flera olika samhällsnivåer. Inställningen som råder är att arbetsmiljön är 

en politisk fråga likväl som ett strategiskt instrument som är viktigt för samhällsutvecklingen 

(Abrahamsson, 2011). Frågan om psykosocial arbetsmiljö är relevant ur såväl humanitära som 

företagsekonomiska perspektiv. Det mest avgörande skälet till det ökade intresset i frågan ter 

sig enligt Abrahamsson vara det samhällsekonomiska perspektivet. Detta då utslagning från 

arbetslivet och allt som följer därtill är kostsamt, inte bara för individen och företaget utan 

även för samhället (Abrahamsson, 2012).  

 

Trots den erkända betydelsen av god psykosocial arbetsmiljö visar många empiriska 

kartläggningar att det senaste decenniets arbetsorganisatoriska utveckling inte är renodlat 

positiv. Nya organisationsmodeller, såsom Lean production, tenderar att återuppliva många av 

de problem som arbetsmarknadens parter länge har strävat efter att komma ifrån, såsom 

kortcykliga, standardiserade och monotona arbetsuppgifter. Upplevelsen av dessa nya 

organisationsmodeller är dock inte enbart negativ, det finns även många föredömliga 

exempel. Därav är åsikterna delade om huruvida Lean production ger förutsättningar för en 

god psykosocial arbetsmiljö eller inte (Johansson & Abrahamsson, 2007).   

 

Vi har kommit i kontakt med ett företag som för några år sedan implementerade Lean 

production i sin organisation. Deras senast genomförda medarbetarundersökning visade sig 

resultera i ett högt nöjdhetsindex. Detta väckte ett intresse hos oss i att få veta hur 

medarbetarna i organisationen upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 

 

1.2 Syfte 
 

I den här kandidatuppsatsen har vi för avsikt att studera den psykosociala arbetsmiljön inom 

produktionen i en tillverkningsindustri som använder sig av Lean production som arbetssätt. 

Studien kommer att göras ur ett medarbetarperspektiv med syftet att få en förståelse av hur de 

anställda tänker kring samt upplever den psykosociala arbetsmiljön.  
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1.3 Frågeställningar 
 

Med följande frågeställningar hoppas vi kunna uppnå syftet med vår studie: 

 

 Vad innebär en god psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna i organisationen? 

 

 Hur upplever medarbetarna den psykosociala arbetsmiljön i organisationen? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien görs ur ett medarbetarperspektiv vilket innebär att vi inte kommer att beröra 

ledningens syn på medarbetarnas arbetssituation. Det är många aspekter som har betydelse för 

arbetsmiljön samt för hur individen upplever arbetsplatsen. Då vi i vår uppsats främst är 

intresserade av att studera de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön kommer vi inte att 

granska eller beröra de rent fysiska aspekterna, så som till exempel buller, ergonomi och 

eventuella belastningsskador med mera. Eftersom vi gör en kvalitativ intervjustudie med 

relativt öppna frågor, för att medarbetarna själva skall få möjlighet att själva beskriva sin 

upplevelse av arbetsmiljön, är vi medvetna om att fysiska aspekter ändå kan komma att 

nämnas. Detta är dock inget som vi kommer att lägga någon vikt vid i presentationen av vårt 

resultat eller i vår analys. Vi är även medvetna om att faktorer av privat karaktär, det vill säga 

faktorer knutna till aspekter utanför arbetet, kan påverka upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön. Det kan vara faktorer som exempelvis familjesituation, hälsotillstånd och 

livsstil. Detta är inte heller något som vi kommer att beröra i vår uppsats då det skulle bli allt 

för omfattande för uppsatsens storlek. 

 

1.5 Beskrivning av vårt valda företag 
 

Det företag som varit föremål för vår studie är ett multinationellt företag, verksamt inom 

tillverkningsindustrin, med totalt 6000 anställda. Av dessa arbetar 170 personer i fabriken i 

Örebro, där vår studie har ägt rum.  

 

År 2009 övergick företaget helt till Lean production, från att tidigare ha arbetat utifrån en mer 

traditionell ”löpandeband” princip. Samma år som implementeringen av Lean production 

ägde rum fick samtlig personal en utbildning i konceptet och det arbetssätt som följer med 

det.  

 

Företaget är en värdestyrd organisation och tillämpar således ett värdebaserat ledarskap. De 

arbetar strikt efter fyra värdeord, vilka är kundorientering, flexibilitet, respekt och team spirit. 

Ledningens strävan är att dessa värdeord ska genomsyra hela verksamheten. 
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2. BAKGRUND OCH FÖRKLARING AV BEGREPP 
 

I det här kapitlet redogör vi för begreppen Lean production och team, vilka är relevanta för 

vår studie. Begreppen kan ha olika innebörd för olika personer i olika sammanhang. Vi anser 

det vara av vikt att presentera en förklaring av respektive begrepp som tydliggör den innebörd 

och betydelse som begreppet har i just vår studies sammanhang. 

 

2.1 Lean production 
 

Lean-konceptets ursprung kommer ur Toyota Production System (TPS), det vill säga den 

Japanska bilindustrin. Det tog sin början efter andra världskriget då det var svårt att få 

ekonomin att gå ihop och tillgången på råvaror var låg. Detta gjorde att Toyota började söka 

nya lösningar för att kunna driva verksamheten framåt på ett tillfredställande sätt. Krav 

ställdes på att ledtider, ställtider och olika former av slöseri skulle minimeras. I mitten av 70-

talet hade Toyota nått enorma framgångar och TPS var att bedöma som ett av de mest 

effektiva produktionssystemen i världen (Pettersen, 2008:12). 

 

Lean production brukar benämnas som den västerländska tolkningen av TPS och översätts 

ofta på svenska till mager/resurssnål produktion. Syftet med Lean production är att 

systematiskt minska alla former av slöseri i verksamheten och lägga större fokus på 

kundorientering samt att ha ett kontinuerligt flöda av produkter (Andersson et al 2004:1). 

Några av de vinster som Lean production anses föra med sig är kostnadsreduktion, ökad 

kundtillfredställelse, minskat lager, ökad produktkvalitet och ökad produktivitet (Pettersen, 

2008:16). Lean production baseras på fem grundläggande principer, vilka nedan kommer att 

beskrivas var för sig. 

 

Definiera kundnytta  

Kunden ska alltid vara i fokus, både den externa kunden och den interna kunden. Med interna 

kunder menas att även olika arbetslag och chefer samt medarbetare ska betrakta varandra som 

kunder. Det är alltid upp till kunden att avgöra om produkten är tillräckligt bra samt om den 

har en god kvalitet eller inte. Kundorientering ska ta sin utgångspunkt redan i 

planeringsstadiet av de olika produkterna och processerna men ska även följa med och 

genomsyra hela verksamheten. Ledningens engagemang blir här otroligt viktigt då det ligger 

på deras ansvar att tillhandahålla rätt resurser.  Det krävs även engagemang från samtliga 

medarbetare att vara alerta och komma med förslag på ständiga förbättringar. Detta är något 

ledningen bör vara öppen för och betrakta som positivt (Andersson et al 2004:3). 

 

Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process 

Grundtanken med Lean production är att allt som sker inom verksamheten ska tillföra värde 

till produkten och på så vis även till kunden. Varje produkt ska en i taget gå igenom processen 

utan avbrott, vilket ska resultera i att den andel tid som tillför värde i processen ska öka. För 

att uppnå detta används ofta en metod som kallas för värdeflödesanalys, där man på plats 

kartlägger hela processen och mäter varje prestation i form av tid, antal produkter och 

utnyttjandet av resurser. Därefter görs ett flödesschema där man, om det behövs, justerar och 

reviderar processen för att den ska bli så effektiv och resurssnål som möjligt. Denna metod 

gör det lättare att identifiera var i processen som eventuellt slöseri äger rum (Andersson et al 

2004:4). 
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Kontinuerligt flöde utan avbrott 

Genomgående i Lean production är kontinuitet. Produktionen ska vara löpande genom hela 

processen utan avbrott, detta för att ett avbrott medför att hela produktionslinan stannar upp 

och leder till slöseri med både tid och produktionskapacitet. För att undvika avbrott är det 

viktigt med en jämn belastning i arbetsflödet, det minskar även risken för onödiga mellanlager 

och väntetider. Inom Lean production söker man skapa kontinuitet genom att: 

 

 Ta bort farliga och riskabla moment samt göra anordningar och arbetsstationer där det 

i princip är praktiskt omöjligt att göra fel.  

 Införa självstyrande lag/team och automation. Automation innebär att maskinen och 

individen är separerade. Maskinen ska själv upptäcka fel och stoppa produktionen 

medan individen, när det händer, ska identifiera och avhjälpa grundorsaken till 

problemet. Teamet själv ska ha befogenhet att ansvara för sin egen station och alla i 

teamet ska ha befogenhet att när som helst stoppa produktionen för att rätta till de 

problem som kan uppstå.  

 Tillämpa ”just in time – produktion” vilket innebär att vid rätt tillfälle leverera precis 

den mängd som efterfrågas och med en god kvalitet. Syftet är att uppnå mindre 

beställningskvantiteter, kortare ledtider samt skapa en produktion med hög kvalitet.  

 Tillämpa en taktstyrd produktion där det är viktigare att arbeta i rätt takt snarare än så 

snabbt som möjligt. Kundens krav är det som ska styra takten på produktionen. 

(Andersson et al 2004:5). 

 

Kundorderstyrning 

Kundorderstyrning innebär att ingen produkt ska tillverkas utan att där redan finns en kund. 

Tillverkningen startar först då kunden gör sin beställning. Detta tillvägagångssätt ger 

möjlighet att anpassa produkten utifrån kundens önskemål. Det bidrar även till att reducera 

problem med lagerhållning och överproduktion (ibid). 

 

Ständiga förbättringar i jakt på perfektion. 

Alla på arbetsplatsen, både ledning och medarbetare ska vara involverade och ständigt arbeta 

med förbättringsmöjligheter. Ständiga förbättringar är en ledstjärna inom Lean production.  

För att underlätta detta arbete samt för att effektivisera och säkra arbetsplatsen krävs det bland 

annat ordning och reda. Ett verktyg som tillämpas för att bidra till denna ordning är vad som 

till svenskan översatts med de 5 S’en. S’en står för att sortera, strukturera, städa, standardisera 

och att ha självdisciplin. Följden av detta är inte enbart ökad effektivitet utan även en 

trevligare arbetsmiljö (ibid). 

 

Inom Lean production finns sju vanliga slöserier benämnda, vilka är viktiga att minimera för 

att ständigt förbättra verksamheten. Dessa är överproduktion, väntan, mellanlager, transporter, 

onödiga förflyttningar, felaktiga produkter och onödiga processer (ibid). 

 

2.2 Team 
 

Katzenbach och Smith (1993) menar att skillnaden mellan team och andra typer av 

arbetsgrupper främst återfinns i dess prestationsnivåer. Arbetsgruppens prestationsnivå är ett 

resultat av vad var och en av medarbetarna som individer kan utföra. Ett teams prestationsnivå 

däremot, är resultatet av både de individuella prestationerna och en ”kollektiv arbetsprodukt”. 

Katzenbach och Smith beskriver ett team som en sammansättning av ett mindre antal 

personer, engagerade i ett gemensamt syfte, tilldelade ett antal prestationsmål och med ett 

gemensamt ansvar för resultatet. Det mest essentiella i teamet är det gemensamma ansvaret 
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och engagemanget. Enligt Katzenbach och Smith skapar ett team en helt annan inriktning, ett 

annat engagemang och en annan energi än andra typer av arbetsgrupper. Detta genom att 

medlemmarna tillsammans arbetar för ett meningsfullt syfte. Vidare beskriver Katzenbach 

och Smith att team genomgående har visat sig överträffa individuella, eller vanliga 

arbetsgruppers, prestationer och resultat. Detta dels för att ett team kan utnyttja och tillämpa 

all den kunskap, alla de erfarenheter och all den insikt som finns samlad bland teamets 

medlemmar, men också för att ett team är tillräckligt få till antalet för att ha möjlighet att 

reagera snabbt på nya utmaningar och uppgifter. Medlemmar i ett team tenderar även att 

kommunicera fortare och mer effektivt än vad medlemmar i andra former av arbetsgrupper 

gör. Det ger ökade möjligheter till en snabbare reaktion på oanade händelser och förändrade 

krav (Katzenbach & Smith, 1993:68f). 

 

Fördelarna med teamarbete uppmärksammades i managementlitteraturen redan under 1920-

talet, i synnerhet när det gällde att minska tristess och öka produktionen inom industrin 

(Wilson, 2004:222). Den typen av team som har vunnit stort intresse idag, i synnerhet inom 

industrin, härrör från den japanska industrin och det arbets- och organisationssätt som har 

kommit att kallas Lean production. Inom Lean production ser man teamet som den 

grundläggande och minsta arbetsenheten. Genom att använda sig av team istället för 

traditionella arbetsgrupper, menar man att tröghet i produktionsprocessen, i form av mänskligt 

och materiellt svinn, undanröjs och på så vis ökar effektiviteten och produktiviteten (Wilson, 

2004:225). 

 

Teamarbete av det här slaget tenderar, trots rutinuppgifter och standardiserade arbetssätt, att 

upplevas som självstyrning och skapar på så vis en känsla av arbetsberikning. Det ger en ökad 

möjlighet och känsla till påverkan och kontroll i arbetet och anses därför kunna tillämpas för 

att utveckla de anställdas motivation och engagemang (Wilson, 2004:216). Arbetet kräver 

även att var och en av medlemmarna i teamet engagerar sig och arbetar aktivt för att bidra till 

att teamets prestationsnivå blir så hög som möjligt (Wilson, 2004:226). 

 

Det finns olika uppfattningar om huruvida teamarbete är att anse som positivt eller negativt 

för arbetstagarna. Kritiker menar att teamarbete är ett dolt sätt att skapa kontroll, samt leder 

till exploatering av arbetarna då teamen i första hand bildas i syfte att höja prestationsnivån. 

Förespråkarna däremot menar att teamarbetet innebär empowerment och är att betrakta som 

en långt mer positiv arbetssituation för de anställda än vad andra typer av arbetssätt är 

(Wilson, 2004:227f). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

I det här avsnittet redogör vi för ett antal forskningsartiklar som vi anser ger en inblick i hur 

vårt valda forskningsproblem studeras och har studerats hittills.  

 

I sökandet efter tidigare forskning har vi främst utgått ifrån databaserna Summon och Diva. 

Vi använde oss av sökord som Lean production, psychosocial, work environment och 

manufacturing industry.  

 

De forskningsrapporter som vi funnit intressanta och relevanta har vi kunnat dela in i tre 

teman. Det första temat berör arbetsmiljö mer ur ett samhällsperspektiv, vilka förändringar 

som skett och fortfarande sker samt vilka konsekvenserna är eller kan bli av det. Det andra 

temat berör effekter som har kunnat identifieras vid införandet av Lean production samt 

teamarbete. Teamarbete är relevant här då det är starkt förknippat med Lean production som 

organisationsform (Wilson, 2004:225). Det tredje temat, inom vilket vi fann flest artiklar, 

berör organisationsstrukturens betydelse för individens arbetsmiljö och hälsa.  

 

3.1 Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i förändring 
 

Lena Abrahamsson (2011), forskare vid Luleå tekniska Universitet, har skrivit en rapport i 

syfte att beskriva och diskutera hur användningen av de kunskaper som finns om arbetsmiljö 

och olika synsätt kring den har förändrats över tid. Abrahamsson beskriver en utveckling av 

synen på arbetsmiljö från att först och främst ha handlat om de rent fysiska aspekterna, till att 

idag innefatta en helhetssyn påmänniskan i arbetslivet. Psykosocial arbetsmiljö handlar enligt 

Abrahamsson om människans samspel med den omgivande arbetsmiljön samt det sätt på 

vilket hon påverkas och/eller utvecklas av den. En god psykosocial arbetsmiljö sammanfattar 

Abrahamsson som följer: 
 

I en god arbetsmiljö är inte bara fysiska risker och problem undanröjda och utrustning och 

lokaler anpassade efter människors olika fysiska och psykiska förutsättningar och utformade för 

att underlätta arbetet, utan här har de anställda också egenkontroll, delaktighet och inflytande – i 

både stort och smått. Det handlar om att kunna påverka arbetsfördelning, arbetstakt och 

arbetssätt – i relation till både andra människor och det tekniska systemet. I en god arbetsmiljö 

ger arbetet fysisk, intellektuell och kulturell stimulans, omväxling, social samvaro, 

sammanhang, lärande och personlig och yrkesmässig utveckling. Här balanseras 

arbetsbelastningar, krav och utmaningar (både fysiska och psykiska) till en lagom nivå. 

Dessutom präglas arbetsplatsen av jämställdhet, rättvisa, respekt, tillit, demokratiskt ledarskap 

och öppen kommunikation och med goda möjligheter till socialt stöd. Arbetet innebär också 

goda möjligheter att kombinera med ett rikt och hållbart liv utanför arbetet (Abrahamsson, 

2011:3). 

 

Det faktum att arbetsmiljö idag betonar en helhetssyn på människan i arbetet, har fört med sig 

att de psykosociala och organisatoriska aspekterna av arbetsmiljön har blivit viktigare. 

Abrahamsson menar att det finns en samstämmighet i den samhälleliga argumentationen för 

dessa aspekter av arbetsmiljön, oavsett om diskussionen utgår från samhällsekonomi, 

företagsekonomi eller helt enkelt bara viljan att främja människors livskvalitét. 

 

Den ökade medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse har bidragit till att arbetsmiljön har 

blivit en självklar del av affärsidén i många av de svenska organisationerna. Trots det menar 

Abrahamsson (2011) att det fortfarande uppkommer nya situationer där arbetsmiljön är 

problematisk. Det som hon kallar för gamla arbetsmiljöproblem dyker upp i nya kontexter och 

organisationsformer. Till exempel menar Abrahamsson, så är det vanligt förekommande med 

kortcykliga arbetsuppgifter, detaljstyrning och standardisering i den organisationsform som 



7 

 

idag är känd som Lean production. Den sortens minskning av resurser och kompetens som 

Lean production medför menar Abrahamsson kan leda till problem för företagen och ge en 

negativ inverkan på personalens lärande, motivation och välbefinnande. Samtidigt kan hon 

även se positiva aspekter med Lean productions tilltagande utbredning då hon menar att en 

lite mer ”nordisk variant” av Lean börjar ta form. Där betraktas den psykosociala arbetsmiljön 

som viktig och idéer om självstyrande grupper, inflytande och framför allt helhetssyn tar en 

större plats. Med helhetssyn menar Abrahamsson att människan, organisationen, arbetsplatsen 

och tekniken bör betraktas som en helhet i frågor om arbetsmiljö för att kunna säkra en positiv 

utveckling. 

 

Abrahamsson och Johansson (2007) har skrivit en artikel i syfte att ställa Metalls vision ”det 

goda arbetet”, från mitten av 1980-talet, i relation till dagens industriella arbetsliv och 

organisationer. De krav som Metalls vision av det goda arbetet innehöll var helt rätt utifrån de 

problem som man då brottades med inom industrin. Men nu är läget ett annat då mycket har 

hänt inom den svenska industrin sedan mitten på 80-talet. Nya organisationsformer har tagit 

plats som en följd av den ständigt pågående rationaliseringsprocessen och Lean production är 

en av de mest framträdande. Med nya organisationsformer följer nya förutsättningar för 

arbetsmiljön, de förutsättningar som målas upp i samband med Lean production beskrivs ofta 

som negativa. Men Johansson och Abrahamsson menar att det fortfarande finns goda 

förutsättningar att utveckla arbetet och arbetsmiljön i en positiv riktning. Utvecklingen mot 

Lean production är enligt författarna varken önskvärd eller möjlig att stoppa, det handlar 

istället om att hitta nya riktlinjer för det goda arbetet. Den nya industriella kontexten 

innehåller visserligen fallgropar, men den för även med sig goda förutsättningar för att kunna 

utveckla det goda arbetet ytterligare. Slutsatsen av Johanssons och Abrahams resonemang är 

att det goda arbetet inte går att återge med en fast definition utan att det måste få beaktas i takt 

med att tekniken och den samhälleliga kontexten utvecklas och förändras. 

 

Det är inte bara forskare som intresserar sig för hur arbetsmiljön ser ut, tas om hand och 

utvecklas. År 2001 tillsatte de centrala parterna inom CF (Sveriges Civilingenjörsförbund), 

VF (Verkstadsföreningen), IF Metall och Sif (Svenska Industritjänstemannaförbundet) en 

arbetsmiljögrupp. Gruppen blev tilldelad ett antal uppdrag varav ett av dem var att belysa hur 

arbetsmiljöarbetet bedrevs inom teknikindustrin just då (Teknikföretagen, 2003). Detta skulle 

ske dels genom kontakter med företag och personal varpå fallstudier i ett stort antal företag 

var en av metoderna som användes. Resultatet av dessa visade att arbetsmiljön i huvudsak var 

bra och att den upplevs som prioriterad på arbetsplatserna. Dock fanns det tydliga tecken på 

att arbetsmiljöarbetet på tjänstemannasidan inte var lika prioriterat som det på 

verkstadsgolvet. En av anledningar till det menar författarna till rapporten, kan vara att det 

mesta arbetet i skyddskommittéerna av tradition bedrivs av verkstadsklubbarna. Det visade 

sig även att företagen hade mest kunskap och rutin kring att hantera de mer ”ursprungliga” 

arbetsmiljöfrågorna, det vill säga de av rent fysisk karaktär. Kunskap om, och rutiner för att 

hantera den psykosociala arbetsmiljön upplevdes inte som lika självklara och väletablerade.  

Av studien i sin helhet framkom dessutom att god samverkan, gemensam information och 

kunskap mellan företagsledning, fackliga organisationer, försäkringskassa och 

företagshälsovård är viktigt, både för arbetsmiljöarbetet samt arbetsmiljön i sig.  

 

3.2 Effekter av Lean production och Teamarbete  
 

En av studierna som vi fann lämplig att ta med under det här temat är Richard Berglunds 

(2006) studie. Det är en kvalitativ undersökning med syfte att förstå och beskriva de effekter 

som Lean production har på arbetssituationen, utifrån det sätt som Lean hittills har 

genomförts och etablerats inom den svenska industrin.  
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Berglund menar att man inte kan dra slutsatsen att Lean varken är bra eller dåligt för 

arbetssituationen, men att det finns många positiva faktorer som bör tas tillvara. Till exempel 

att satsa på lärande, utveckling och ledarskap, skapa ett engagemang hos alla i organisationen, 

främja ordning och reda samt att ha en vilja att ta tag i eventuella problem. Tyvärr kan Lean 

även föra med sig negativa effekter på arbetssituationen, såsom minskad variation i arbetet, 

ökat ansvar i kombination med bristande befogenheter och en upplevelse av minskad 

delaktighet och inflytande. Han menar dock att den största orsaken till dessa negativa effekter 

är att företagen inte har genomfört Lean som arbetssätt fullt ut.  

 

Industriarbete generellt menar Berglund har relativt låga krav och därtill även begränsade 

kontrollmöjligheter och det återspeglas även i hans studie. Merparten av de tillfrågade är trots 

det av den uppfattningen att arbetet har blivit bättre sedan Lean production infördes. Där finns 

ingen önskan om att gå tillbaka till det tidigare arbetssättet även om arbetsuppgifterna uppges 

ha blivit mer begränsade och monotona samt att den egna kapaciteten inte kan nyttjas till 

fullo. Berglund (2006) sammanfattar sin studie med att det inte går att säga att Lean varken är 

bra eller dåligt för arbetssituationen men ”Lean ger stora möjligheter för både en god 

arbetssituation och en hög effektivitet, men det sker inte automatiskt utan bara genom en stor 

medvetenhet och vilja att göra verklighet av möjligheterna”. 

 

Teamwork är en av byggstenarna i Lean production-konceptet. Det framställs av 

förespråkarna till Lean production som ”empowerment” medan det av kritikerna framställs 

som exploatering av medarbetarna. Randle och Svensson (2007) har under två års tid gjort en 

kvalitativ fallstudie på två svenska industriföretag i syfte att undersöka huruvida teamwork 

uppfattas som positivt eller negativt. Resultatet som följde var att upplevelsen och effekterna 

av Lean production och teamwork kan vara både positiva och negativa. Orsaken till 

variationerna tenderade främst att ligga i den genomförandestrategi som tillämpats vid 

implementeringen av det nya arbetssättet. 

 

På det ena företaget rådde ett relativt stort missnöje. Arbetarna upplevde en minskad 

autonomi och minskad möjlighet till lärande. Teamen hade blivit tilldelade ett ökat ansvar 

men inte befogenheter och inflytande i motsvarande utsträckning. Upplevelsen var att 

ledningen strävade mot kortsiktiga mål och ökad vinst snarare än långsiktig förbättring. 

Informationen från ledningen samt medarbetarnas delaktighet upplevdes som bristfällig vilket 

minskade medarbetarnas intresse av att delta i utvecklingen av arbetet.  

 

På det andra företaget var medarbetarna tvärtom nöjda med Lean production och teamarbetet. 

Där hade det ökade ansvaret gått hand i hand med ökade befogenheter och inflytande. 

Upplevelsen var att de hade en operationell autonomi och kunde utmana de arbetssätt och 

rutiner som fanns. Medarbetarna i det här företaget hade fått vara delaktiga genom hela 

implementeringsprocessen vilket innebar att de hade förståelse för den förändring som skett. 

De var sedan tidigare vana vid förändringar vilket gjorde att de själva ställde krav på 

utbildning och kompetensutveckling. På det här företaget strävade ledningen efter att nå en 

långsiktig förbättring och de hade ett gott samarbete med de fackliga representanterna på 

företaget. 

 

Randle och Svenssons (2007) slutsats av studien är således att teamwork inte kan anses leda 

till varken empowerment eller självexploatering, utan den effekt som uppstår beror på 

implementeringsstrategin och organisationskontexten. 
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3.3 Organisationskultur och Lean production i förhållande till arbetsmiljö och hälsa 
 

Marklund med flera (2008) gjorde under åren 2000-2003 en omfattande kvantitativ studie på 

90 olika arbetsplatser med avsikten att undersöka huruvida variationen i hälsa bland 

individerna på en arbetsplats kan kopplas samman med olika egenskaper på arbetsplatsen.  

Det ena syftet med studien var att undersöka arbetsplatsernas variation utifrån fem olika 

hälsoaspekter, nämligen sjukfrånvaro, arbetsförmåga, allmän hälsa, psykisk hälsa och 

belastningsskador. Det andra syftet var att testa vilka av de olika arbetsplatsernas egenskaper 

som gick att koppla samman med skillnaderna i hälsoresultaten. Genom analysen av 

materialet framkom att alla hälsotillstånd utom den psykiska hälsan hade ett signifikant 

samband med de organisatoriska egenskaperna. Efter att ha kontrollerat för andra faktorer, 

såsom ålder och kön, återstod endast ett samband, nämligen att en hög grad av 

kundorientering visade sig mynna ut i en högre grad av sjukfrånvaro. Marklund med flera 

menar att olika hälsoresultat kan vara kopplade till olika organisatoriska egenskaper men att 

det även är nödvändigt att se till andra, mer individuella faktorer då hälsa är någonting mer 

komplext än så. 

 

Hasle med flera (2012) har gjort en litteraturstudie mer inriktad på Lean production och den 

eventuella påverkan det har på arbetsmiljön. Det huvudsakliga syftet med studien var att 

granska vilken betydelse Lean production som arbetssätt har för arbetsmiljön samt för 

medarbetarnas hälsa och välbefinnande. En stor del av de studier som granskats i litteraturen 

berör just bil- och tillverkningsindustrin och är studier som sökt efter kausala samband mellan 

Lean och arbetsmiljö. Hasle med flera menar dock att inga entydiga kausala effekter kan 

fastställas. Det finns starka bevis för att Lean skulle ha negativa effekter på både arbetsmiljön 

och på medarbetarnas hälsa och välbefinnande, främst vid manuella, mindre komplexa 

arbeten. Men i litteraturen finns även exempel på positiva effekter. Den visar dessutom att 

Lean kan uppträda i många olika former på arbetsplatserna och att den formen tillsammans 

med implementeringsstrategin och produktionskontexten har betydelse för hur Lean påverkar 

arbetsmiljön och hälsan. Författarna menar att det man kan lära av deras studie är att Lean-

debatten bör förändras mot insikten att Lean och arbetsmiljö är nära förbundna, att 

förhållandet dem emellan inte är enkelt samt att Lean kan ha både en positiv och en negativ 

inverkan på arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande.   

 

Även Brännmark (2010) har gjort en studie på Lean production och arbetsmiljö. Det är en 

kvantitativ studie utförd på 24 olika tillverkningsindustrier 1,5 år efter att Lean production 

införts i organisationerna. Syftet med studien var att undersöka hur fyra olika 

intressentgrupper, nämligen arbetare, produktionsledare, tjänstemän och chefer uppfattar att 

genomförandet av Lean production har påverkat deras arbetsvillkor utifrån följande tre 

aspekter; den fysiska arbetsmiljön, arbetet med säkerheten för de anställda samt graden av 

stress. Dels var syftet att se vilken uppfattning som rådde men dels även att se om 

uppfattningarna skiljde sig åt mellan de olika intressentgrupperna. 

Resultatet visar att samtliga grupper uppfattar arbetsvillkoren olika även om alla ändå 

upplever en positiv förändring i alla tre aspekterna. Dock visar studien att chefer och 

tjänstemän är något mer positiva än produktionsledare och arbetare, som trots en positiv 

inställning menar att de upplevt en liten ökning av stress. Den fysiska arbetsmiljön upplevs 

som förbättrad av samtliga och så även arbetet med säkerheten för de anställda. Brännmark 

tolkar sitt resultat som att införandet av Lean production på dessa 24 arbetsplatser har varit 

lyckat och fört med sig många förbättringar, bortsett från en något ökad intensifiering av 

arbetet. 
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Landsbergis med flera (1999) har i sin studie fokuserat på Lean production och dess inverkan 

på de anställdas hälsa, i synnerhet hälsoaspekter som belastningsskador, högt blodtryck och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Det är en kvalitativ undersökning gjord på studier främst inom bil- 

och tillverkningsindustrin och samtliga studier är publicerade i England mellan år 1976-1998. 

Syftet var att söka utforska hur Lean production som arbetssätt påverkar de anställda 

individernas hälsotillstånd utifrån de tre ovan nämnda aspekterna. Författarna menar att 

studierna som är gjorda visar på svaga bevis för att Lean production leder till ökat 

medbestämmande, inflytande och ökade befogenheter till de anställda. Snarare visar de på ett 

ökat arbetstempo och högre krav. Landsbergis med flera tolkar det som att arbeten inom Lean 

production är att betrakta som ganska påfrestande och i kombination med ergonomiska 

stressfaktorer kan de resultera i belastningsskador. De menar även att deras studie ger belägg 

för att arbeten med höga påfrestningar, vilket enligt deras definition är arbeten med höga krav 

och lågt beslutsutrymme, är en riskfaktor för de anställdas hälsotillstånd. Om den typen av 

arbeten är en effekt av Lean production, så kan expansionen av Lean production som 

arbetssätt föra med sig en dramatisk ökning av högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

3.4 Sammanfattning 
 

Ovanstående forskningsartiklar visar några av de sätt på vilka arbetsmiljön som sådan, samt 

arbetsmiljön i förhållande till Lean production, tidigare har studerats. Det blir tydligt att 

arbetsmiljöfrågan har stöd från intressenter på såväl samhällsnivå som på individnivå och att 

medarbetarnas hälsa är en viktig aspekt.  Diskussionen om huruvida Lean production är bra 

eller dåligt för arbetsmiljön kan inte utifrån tidigare forskning sägas dra åt varken det positiva 

eller det negativa hållet då åsikterna och forskningsresultaten skiljer sig åt. Som Brännmark 

(2010) presenterar i sin studie är åsikterna och uppfattningarna möjligen skilda åt beroende på 

vilka av organisationens intressenter som tillfrågas. Så även beroende av om fenomenet 

studeras och upplevs ur ett arbetsgivarperspektiv eller ur ett arbetstagarperspektiv.  

 

De aspekter av arbetet som varit i fokus i vår presentation av tidigare forskning är 

medarbetarnas hälsa och olika konsekvenser av teamarbete. Den har även berört och lyft fram 

konsekvenserna av huruvida organisationerna tar sig an Lean production i sin helhet samt hur 

konceptet implementeras i organisationen. Marklund (2008) beskriver dock att 

konsekvenserna av olika arbetssituationer kan bero på olika organisatoriska egenskaper men 

att det även är viktigt att se till olika individuella faktorer.  

 

Mot bakgrund av det finner vi det intressant att vidare undersöka arbetsplatser där Lean 

production har implementerats. Främst i syfte att få ytterligare förståelse av hur medarbetarna 

själva upplever sin arbetssituation, men även för att få förståelse av vilka organisatoriska 

egenskaper och individuella faktorer som kan vara bidragande till huruvida medarbetarna trivs 

eller inte trivs i sitt arbete. 
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4. METOD 
 

I det här kapitlet redogör vi för den forskningsmetod som vi har tillämpat i vår studie, vad den 

innebär samt varför vi ansåg den vara lämplig. Därefter redogör vi för hur vi har gått tillväga, 

steg för steg, vid genomförandet av vår studie. 

 
4.1 Kvalitativ metod 
 

Vi har i vår studie undersökt en tillverkningsindustri som tillämpar organisationsformen och 

arbetssättet Lean production.  Detta i syfte att få kunskap om hur medarbetarna upplever den 

psykosociala arbetsmiljön i en sådan typ av kontext. För att på bästa sätt uppnå syftet med vår 

studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Denna typ av studie är i likhet med vad 

Kvale och Brinkman benämner som en fallstudie, där forskaren fokuserar på exempelvis en 

specifik situation eller person (Kvale & Brinkman, 2009:133). 

 

Bakgrunden till vårt val av studieområde och metod är att en av oss har förmånen att vara 

adept till HR-chefen på företaget där studien är genomförd. Vid ett av mentorskapstillfällena 

gick man igenom den kvantitativa enkätundersökningen som företaget själva har genomfört i 

syfte att få veta vad medarbetarna anser om företaget och arbetsplatsen. Resultatet av den 

studien visade sig falla väl ut med ett så kallat ”nöjdhetsindex” på 87 procent, vilket betyder 

att 87 procent av de svarande medarbetarna är nöjda eller mycket nöjda med företaget och 

arbetsplatsen. En nyfikenhet väcktes då hos oss gällande vad det är som gör att en så stor 

andel av medarbetarna anser sig vara nöjda och verkar trivas så bra på företaget. En förfrågan 

gjordes hos HR-chefen om möjligheten att få genomföra vår kandidat uppsats på företaget. 

Responsen blev positiv då även företagsledningen ansåg detta vara intressant. Eftersom en 

kvantitativ enkätstudie redan var genomförd och vårt syfte var att nå en djupare förståelse av 

medarbetarnas subjektiva upplevelse av arbetet, ansåg vi det lämpligt att välja en kvalitativ 

metod. Då tiden för studiens genomförande var begränsad ansåg vi det mest lämpat att 

använda oss av kvalitativa intervjuer, snarare än någon annan kvalitativ metod som 

exempelvis deltagande observationer som riskerar att bli mer tidskrävande.  

 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Den kvalitativa metoden är, till skillnad mot den kvantitativa, ämnad att hjälpa forskaren att få 

en djupare förståelse av det studerade fenomenet, samt ge möjlighet att beskriva de 

egenskaper som ligger till grund för upplevelsen av fenomenet (Larsson, 1986:7). För att 

uppnå syftet med studien valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med medarbetarna. Det gav 

oss en möjlighet att i samtalet med intervjupersonerna skapa oss en bredare bild av 

personernas egna upplevelser och ta del av deras förståelse och uppfattning av det fenomen 

som vi valt att undersöka.  

 

Karin Widerberg menar att forskarens uppgift vid kvalitativa intervjuer är att agera som 

”redskap” för att på så sätt få fram så mycket som möjligt av intervjupersonens upplevelse. 

Detta genom att vara lyhörd för alla delar av kommunikationen, det vill säga inte bara de 

faktiska orden utan även kroppsspråk, tonfall och minspel etcetera. Vid kvalitativa intervjuer 

ges forskaren även möjlighet att ställa följdfrågor om denne anar att intervjupersonen har mer 

att berätta, alternativt svarar en sak men egentligen menar en annan (Widerberg, 2002:15f). 

Utifrån vårt syfte med studien ansåg vi en kvalitativ metod vara det bästa alternativet då den 

kvantitativa metoden mer syftar till att mäta mängden av ett fenomen samt mäta hur 

egenskaperna av fenomenet fördelar sig (Larsson, 1986:7). 
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Jennifer Mason (2002) menar att det är en utmanande uppgift att utföra kvalitativa intervjuer 

då det kräver att forskaren har utfört ett noggrant planeringsarbete. Vi har som ovan nämnt 

valt en kvalitativ metod där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vid insamlandet av 

vårt empiriska material. Semistrukturerade intervjuer tenderar att mer likna ett vanligt samtal 

då forskaren utgår från förutbestämda teman kring vilka samtalet ska föras. Detta för att 

intervjun ska bli så öppen som möjligt men att samtalet ändå ska hålla sig till studiens valda 

ämne. Det är även positivt om forskaren på förhand utformar följdfrågor till varje tema om det 

skulle falla sig så att respondenterna i sina svar skulle avvika för mycket från ämnet samt för 

att säkerställa att intervjun ska ”flyta” på (Mason, 2002:67). Mot bakgrund av detta valde vi 

att göra fenomenografiska intervjuer, då Fejes och Thornberg (2009) menar att 

fenomenografiska intervjuer ger forskaren ökad möjlighet att få så uttömande svar som 

möjligt på de frågor som ställs. Detta genom att forskaren i fenomenografiska intervjuer 

använder sig av ”probing”, det vill säga uppföljningsfrågor, samt av ”icke- verbal probing”, 

det vill säga ”jakande och hummande” som låter intervjupersonen förstå att den som 

intervjuar lyssnar aktivt (Fejes & Thornberg, 2009:126). 

 

4.2 Intervjuguidens utformning 
 

Innan vi besökte företaget för att genomföra intervjuerna valde vi att göra en pilotintervju i 

syfte att dels se hur lång tid intervjun skulle ta i anspråk och dels för att få en känsla av hur 

det är att intervjua. En pilotintervju kan även hjälpa till att skapa en uppfattning om hur de 

frågor som är tänkta att ställas kan komma att tas emot och tolkas av den som ska besvara 

dem (Bryman, 2008:258f). Pilotintervjun genomfördes med en av våra vänner som tidigare 

har arbetat inom tillverkningsindustrin. Den resulterade i att vissa ändringar gjordes i vår 

intervjuguide. Till exempel så visade det sig att några av frågorna upplevdes som för 

svårformulerade samt att en del av de begrepp vi använde krävde ett förtydligande. Vi valde 

att inleda intervjuerna med ett antal bakgrundsfrågor för att få igång samtalet samt för att få 

en bild av vem personen är. Därefter använde vi oss av öppna frågor, indelade i tre olika 

huvudteman. Det första temat var Organisation, där vi ställde frågor om Lean production som 

arbetssätt samt frågor om ledarskapet etcetera. Det andra temat var Sociala relationer, där vi 

ställde frågor om hur intervjupersonerna upplever de olika relationerna inom företaget. Det 

tredje temat var Individ, där vi ställde frågor om hur intervjupersonerna upplever sin egen 

arbetssituation. 

 

4.3 Urval 
 

Valet av arbetsplats för genomförande av vår studie gjordes genom ett målinriktat urval. Ett 

målinriktat urval används då de forskningsfrågor som formulerats kräver deltagare från en 

särskild kontext och en särskild population för att kunna bli besvarade (Bryman, 2008:392). 

För att uppnå vårt syfte och kunna besvara våra frågeställningar krävdes det att 

intervjupersonerna kom från just den industriella kontexten som vi ämnade undersöka. 

Urvalet av intervjupersoner på platsen skedde dock snarare genom ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval är när intervjupersonerna är tillgängliga på ett mer eller mindre tillfälligt 

sätt och det därmed är den främsta anledningen till att just de blir utvalda (ibid). Vårt urval av 

intervjupersoner gick till så att arbetsledarna i produktionen själva fick välja ut medarbetare ur 

sina respektive arbetsgrupper, medarbetare som vid tiden för intervjutillfället kunde avvaras 

ur produktionen utan någon större skada som följd. Totalt intervjuade vi sex medarbetare. 
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4.3.1 Presentation av intervjupersonerna 
 

Våra intervjupersoner är mellan tjugo och femtioåtta år gamla. De har varit anställda på 

företaget i allt från två månader till fyrtio år. Samtliga av intervjupersonerna har gymnasial 

utbildning som högsta avslutade utbildningsnivå, dock har alla genomgått olika interna 

utbildningar som är relaterade till arbetet. Intervjupersonerna som vi träffat arbetar med olika 

uppgifter på olika skift och i olika arbetslag.  

 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 
 

Våra intervjutillfällen fördelades på två olika dagar, på grund av att vi behövde anpassa oss 

efter vad som var mest lämpligt för produktionen. Den ena dagen intervjuade vi fyra av 

medarbetarna i produktionen och den andra dagen intervjuade vi två av dem. Intervjuerna 

skedde på medarbetarnas egen arena, det vill säga på företaget. För att intervjupersonerna inte 

hade möjlighet att vara borta för länge från produktionen kom vi och HR-chefen överrens om 

att varje intervju fick omfatta 30-45 minuter. Vi tilldelades ett konferensrum beläget i samma 

byggnad som produktionen men som ändå låg avskilt. Detta för att säkerställa att vi skulle få 

vara ifred och inte bli störda under intervjuerna, samt för att ingen annan än vi i rummet 

skulle kunna höra vad intervjupersonerna sa.  

 

Vi tog emot respektive intervjuperson utanför rummet. Därefter presenterade vi oss själva och 

syftet med studien vi ämnade utföra. Intervjupersonerna informerades om att de när som helst 

hade rätt att avbryta intervjun samt att deras svar skulle vara anonyma.  

 

Ansvaret vid intervjutillfällena delades upp oss emellan. En av oss agerade intervjuare och 

den andra agerade som ett stöd för den som intervjuade. Detta i syfte att hjälpa till med 

följdfrågor samt för att hjälpa till och säkerställa att samtalet höll sig någorlunda till ämnet. Vi 

valde att alternera i rollerna som intervjuare och stöd för att vi ansåg att det var av vikt att vi 

båda fick känna oss delaktiga i intervjusituationerna samt för att vi ansåg skulle bli för 

påfrestande för en person att vara ansvarig för alla intervjuerna. Varje intervju spelades in 

med hjälp av en diktafon och två mobiltelefoner, allt för att säkerställa att vi skulle ha en 

reserv till hands om något skulle gå snett med den tekniska utrustningen.  

Intervjuerna kom att ta längre tid än vad som först var överrenskommet. De varade mellan 

trettio minuter och en timma.  

 

Efter de genomförda intervjuerna transkriberade vi det inspelade materialet, det resulterade i 

totalt åttiofyra sidor transkriberad text. Enligt Bryman sker det alltid en förvandling när det 

talade språket görs om till skriven text (Bryman, 2008:430). För att undvika detta i största 

möjliga mån valde vi att i transkriberingarna beskriva allt det som skett i interaktionen mellan 

oss och den som intervjuades. Vi har till exempel skrivit ut sådant som hostningar, skratt och 

eftertänksamhet, samt försökt att återge det använda talspråket så gott det går. 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Widerberg uttrycker ytterligare vikten av att forskaren har med tanken på etik som en röd tråd 

genom hela forskningsprocessen. Hon menar att en hög kvalitet i forskningsprocessen 

förutsätter en hög moral processen igenom (Widerberg, 2002:190).  

 

Vi har utgått från det vetenskapliga rådets riktlinjer för att försäkra oss om att vi har hållit en 

god etik och moral genom hela vår forskningsprocess. Med dessa riktlinjer följer ett antal 
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forskningsetiska huvudprinciper vilka är; Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

 

Informationskravet: Varje intervjutillfälle inleddes med att vi presenterade oss och förklarade 

syftet med vår studie. Vi försäkrade oss om att intervjupersonerna kände sig bekväma i 

situationen samt ställde upp av fri vilja. Detta benämner Kvale och Brinkman som informerat 

samtycke, vilket vi anser vara en viktig aspekt för att bibehålla en känsla av respekt mot 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkman, 2009:87). Vi har varit noggranna med att förklara 

syftet med vår studie för våra intervjupersoner. De har informerats om att studien kommer att 

examineras av en examinator och en till två opponenter samt att den kan komma att laddas 

upp i databasen DIVA. Vi har även informerat intervjupersonerna om att uppsatsen kommer 

att lämnas över till ledningen på företaget där intervjupersonerna arbetar.  

 

Samtyckeskravet: För att leva upp till samtyckeskravet har vi, som tidigare nämnts, förvissat 

oss om att intervjupersonerna har deltagit på frivillig basis samt berättat för dem att de när 

som helst under intervjuns gång har rätt att avbryta intervjun. Intervjupersonerna fick även ge 

sitt medgivande till att vi fick spela in intervjun på våra två telefoner samt på en diktafon med 

löftet att ingen annan än vi skulle ha möjlighet att lyssna på det inspelade materialet. Ingen av 

intervjupersonerna misstyckte till något av ovanstående.  

 

Konfidentialitetskravet: Vi har varit noga med att informera varje intervjuperson om hur det 

material som framkommer ur respektive intervju kommer att behandlas i fråga om 

anonymitet. Information har även delgivits gällande hur transkriberingen av det inspelade 

materialet skulle komma att gå till. Bland annat att vi i transkriberingen inte kommer att 

benämna någon vid namn eller använda oss av citat som kommer att kunna härledas till någon 

specifik person. Vi lät även varje intervjuperson bli införstådd med att det material som 

framkommer ur intervjuerna och i transkriberingarna kommer att förstöras så fort analysen 

och resultatet blivit färdigställt. Det faktum att intervjupersonernas identitet, både i 

transkriberingen samt i den slutgiltiga rapporten, skulle skyddas var vi noga med att 

tydliggöra. Detta för att de skulle känna sig trygga i att vi värnar om deras anonymitet genom 

hela studien. Kvale och Brinkman menar att utmärkande drag som möjligtvis skulle kunna 

kopplas till en specifik person, eller annan specifik information som kan komma att röja 

intervjupersonernas identitet inte får framkomma i studien (Kvale & Brinkman, 2009:88f). Vi 

anser oss ha sökt eftersträva detta i största möjliga mån. Dels genom att vi varit mycket 

försiktiga vid valet av citat för att eliminera möjligheten att känna igen intervjupersonerna i 

citaten. Dels även genom att vi benämnt varje intervjuperson med IP och en siffra. Denna 

siffra tilldelades respektive intervjuperson rent slumpmässigt för att inte återge den ordning i 

vilken de faktiska intervjuerna genomfördes.  

 

Nyttjandekravet: Det datamaterial som vi har samlat in, transkriberat och analyserat för den 

här studien har vi, i enlighet med det löfte vi gav till våra intervjupersoner, hållit i skyddat 

förvar. Detta för att säkerställa att ingen utomstående person ska kunna ta del av vårt 

datamaterial sprida informationen vidare, alternativt använda den ytterligare. 

 

4.6 Analysmetod 
 

Vi har i vår studie till stor del använt oss av en induktiv ansats, vilket betyder att vi låtit 

analysen och resultatet av det insamlade datamaterialet styra vårt val av teori (Mason, 

2002:180). Detta för att vårt syfte med studien inte var att bekräfta en redan befintlig teori 

utan att söka få en djupare förståelse för intervjupersonernas upplevelse av det valda 

fenomenet. För att vara så öppna som möjligt i tolkningen av vårt datamaterial ville vi 
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undvika att låsa oss vid en specifik teori redan från början och istället låta materialet styra oss 

till en lämplig teori. 

 

Vi valde att använda oss av en fenomenografisk analysmetod som vi ansåg passade bäst för 

vårt syfte samt för att besvara våra frågeställningar. Den fenomenografiska analysmodellen, 

vilken vi har använt oss av, bygger på sju olika steg, nämligen; att bekanta sig med 

materialet, kondensation, jämförelse, gruppering, artikulera kategorierna, namnge 

kategorierna och kontrastiv fas (Fejes & Thornberg, 2009:127ff). Vi har i vår analys försökt 

att efterfölja de sju stegen i så stor utsträckning som möjligt. Nedan följer en beskrivning av 

vårt tillvägagångssätt i respektive steg. 

 

Steg ett – att bekanta sig med materialet, gick ut på att vi lyssnade igenom samtliga intervjuer 

ytterligare en gång var. Därefter läste vi igenom det transkriberade materialet i omgångar. Allt 

detta för att bekanta oss med materialet ordentligt.  

 

Steg två– kondensation, handlade om att försöka hitta relevanta stycken i de utskrivna 

transkriberingarna för att sedan klippa ut de stycken som vi ansåg gav en representativ bild av 

det fenomen vi valt att undersöka. Dessa stycken lade vi sedan i otaliga högar som vi döpte 

till olika namn beroende på vad för fenomen som högen berörde. Till exempel så kallade vi en 

av högarna för ”Ledarskap positiv”.  

 

Steg tre – jämförelse, gick ut på att vi lade ut alla uppmärkta och namngivna stycken på 

vardagsrumsgolvet och därefter jämförde vi de olika styckena för att söka hitta likheter och 

olikheter i materialet. För att exemplifiera detta så var ett av fenomenen vi hittade 

intervjupersonernas upplevda kontakt med den högre ledningen på företaget. Några av 

intervjupersonerna upplevde den på ett sätt och några upplevde den på ett annat. Trots 

olikheterna i uppfattning så berörde styckena ändå samma fenomen.  

 

Steg fyra – gruppering, gick ut på att försöka få en översikt över de olika stycken som vi 

funnit och relatera dessa till varandra för att se om det var flera som berörde samma 

övergripande fenomen och därmed kunde bilda en egen hög. Till exempel så hade vi stycken 

som kallades för ”relation till ledningen” och andra stycken som kallades för ”relation till 

närmaste chef”. Dessa lade vi samman till en gemensam hög som vi valde att kalla för enbart 

”Relation till ledningen”. 

 

Steg fem – artikulera kategorierna, gick ut på att hitta likheterna och kärnan i varje av våra 

högar och utifrån vad vi hittade kunna sammanföra dem till en gemensam kategori. Detta för 

att göra en sorts gränsdragning, dels i syfte att hitta det mest essentiella men även i syfte att 

undvika en spretig analys. Steg fyra och fem krävdes att upprepas ett flertal gånger innan vi 

kände oss säkra på att de högar/kategorier vi skapat var de som var ”de rätta”. 

 

Steg sex – namnge kategorierna, detta steg upplevde vi vara ganska enkelt. Kanske på grund 

av att vi varit noga med att ge de olika styckena genomtänkta namn redan från början. För att 

exemplifiera detta så namngavs två av högarna till ”Tankar om ledarskap, positivt” och 

”Tankar om ledarskap, negativt”.   

 

Steg sju – kontrastiv fas, gick ut på att vi tittade igenom samtliga kategorier ytterligare en 

gång för att se om det var möjligt att reducera antalet huvudkategorier ytterligare. Detta i syfte 

att få så övergripande och uttömmande huvudkategorier som möjligt. Till exempel så lade vi i 

detta steg samman alla de kategorier som berörde ledarskapet och namngav denna 
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huvudkategori som Ledarskap. Analysen resulterade i de tre huvudkategorierna: 

Arbetsuppgiften, Sociala relationer samt Ledarskap. 

 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Validitet 

Det som visar att en studie är valid är när forskaren kan uppvisa att det som mäts i studien 

verkligen är det som var avsett att mätas (Mason, 2002:39). För att öka validiteten i vår studie 

har vi som ovan nämnt utfört en pilotstudie i form av en testintervju med en bekant till oss. 

Detta i syfte att se huruvida vår intervjuguide var bra utformad med frågor som skulle kunna 

förstås och besvaras av våra intervjupersoner. Ett par av frågorna omformulerades då vi 

upplevde att vår testperson hade svårt att förstå dem. Vi fick uppfattningen att de var för 

avancerat formulerade, med begrepp som inte kändes igen av testpersonen. Detta rättades till 

och den justerade intervjuguiden var den vi använde oss av i de följande intervjuerna. Under 

intervjuernas gång har vi, vid minsta antydan om att intervjupersonen inte förstått frågan, valt 

att omformulera den i syfte undvika att frågan skulle missförstås. Vi har även under 

intervjuernas gång förvissat oss om att vi har förstått intervjupersonerna rätt vid de tillfällen 

där osäkerhet har uppstått. Detta till exempel då intervjupersonerna har använt sig av 

facktermer som vi inte har förstått innebörden av. Ovan nämnda säkerhetsåtgärder anser vi 

höjer validiteten på vår studie. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som främst riktar sig till den kvantitativa forskningsmetoden och 

det avser möjligheten att kunna mäta hur exakt resultatet av en studie är (Bryman, 2008:351). 

Inom den kvalitativa metoden skiljer man reliabilitet åt genom två begrepp, Extern Reliabilitet 

och Intern reliabilitet. Extern reliabilitet är ett begrepp som avser möjligheten huruvida 

studien kan replikeras, det vill säga huruvida studien kan göras om av andra forskare och då 

generera samma resultat. En kvalitativ studie är svår att replikera. För att lyckas med det 

skulle det krävas att forskaren kunde bibehålla den exakta miljö där intervjuerna utförts, samt 

bibehålla den exakta sinnestämning som rådde vid de tillfällen då intervjuerna skedde. Intern 

reliabilitet är ett begrepp som innebär att forskarna kommer överens om ett bestämt, 

gemensamt sätt att läsa och tolka de data som framkommer under studiens gång (Bryman, 

2008:352). För att stärka den interna reliabiliteten har vi läst igenom det transkriberade 

materialet var och en för sig och fört anteckningar i marginalen. Dessa anteckningar 

diskuterades sedan och ledde slutligen till att vi kunde komma till konsensus. Analysen av 

materialet har vi gjort tillsammans för att säkerställa att vi är överrens i vår tolkning av vad 

intervjupersonerna säger, samt för att säkerställa att vi som forskare har behandlat vårt 

empiriska material korrekt och ärligt. Detta menar Mason är en viktig aspekt i den kvalitativa 

forskningsprocessen (Mason, 2002:187f).  Utifrån ovan nämnda anser vi oss ha gott stöd i det 

resultat vi kommit fram till. 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet avser huruvida det resultat som framkommit i studien är representativt för 

resterande individer i den valda populationen eller inte. I regel är det svårt att generalisera 

kvalitativa studier till hela populationer då resultaten bygger på individernas subjektiva 

upplevelser av det studerade fenomenet. Det är mera vanligt att kvalitativa studier snarare 

generaliseras till redan förekommande teorier (Bryman, 2008:369). Då vår studie baseras på 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sex individer som arbetar 

inom tillverkningsindustrin, är det således deras subjektiva upplevelser som ligger till grund 

för vår fenomenografiska analys. Detta gör att det resultat som framkommit inte går att 

generalisera till resten av vår valda population. Sammanfattningsvis anser vi oss inte kunna 
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påstå att alla individer som arbetar inom tillverkningsindustrin har samma upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön.  

 

4.8 Metoddiskussion 
 

Vi är medvetna om att det finns fler kvalitativa metoder som hade kunnat vara lämpliga att 

använda i vår studie. Ett alternativ hade kunnat vara work-along som metod (Fangen & 

Sellerberg, 2011:129). Work-along som begrepp är myntat av Ann-Marie Sellerberg, förste 

amanuensis i sociologi. Det beskrivs som en metod som möjliggör att forskaren kan studera 

sina informanter på nära håll, detta genom att agera lärling på arbetsplatsen (Fangen & 

Sellerberg, 2011:133). När forskaren kan vara en del av arbetsgruppen ges denne en möjlighet 

att ställa frågor på ett naturligt sätt. Forskaren kan, genom att finnas på plats och själv utföra 

arbetsuppgifterna, erhålla en djupare förståelse av informanternas arbetsupplevelse. Om den 

tid som var avsatt för studiens genomförande inte hade varit fullt så begränsad hade vi båda 

sett många fördelar med att använda work-along som metod.  

 

En aspekt som vi som forskare anser är viktig att diskutera är den att urvalet av våra 

intervjupersoner gjordes av arbetsledarna på företaget, på uppmaning av vår kontaktperson 

HR chefen. Detta kan ha haft inverkan på de svar som framkommit ur intervjuerna på så vis 

att det finns en risk för att intervjupersonerna besvarade frågorna så som de tror att företaget 

önskar att de skulle besvaras.  Det vi som forskare hade kunnat göra för att delvis motverka 

detta är att låta intervjupersonerna själva meddela sitt intresse av att delta i studien, utan 

inblandning från ledningen eller närmaste chefen men naturligtvis med deras medgivande till 

studiens genomförande. Detta var dock inte möjligt då det hade kunnat medföra att 

produktionen stannat av med oönskade kostnader som följd för företaget. Trots att vi anser oss 

ha öppna frågor i vår semistrukturerade intervjuguide är vi väl medvetna om att frågorna som 

ställts ändå till viss del avspeglar vår egen syn på, samt uppfattning om, vad som är 

psykosocial arbetsmiljö och vad begreppet innebär. Detta hade eventuellt kunnat avhjälpas 

genom en än mer öppen intervju där ett friare men dock mer tidskrävande samtal hade kunnat 

föras. Då företaget endast hade begränsad tid att avsätta för intervjuerna vågade vi inte 

använda oss av mer ostrukturerade intervjuer då det hade kunnat leda till att vi inte hunnit få 

fram tillräckligt med användbart material för vår analys. 

 

Sammanfattningsvis anser vi oss nöjda med genomförandet av vår studie och den metod vi 

tillämpat. Vi har under arbetets gång skaffat oss många erfarenheter och lärt oss mycket om 

metoden för att genomföra en kvalitativ forskningsprocess samt fått tankar och idéer om hur 

den eventuellt hade kunnat genomföras annorlunda.  
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5. TEORI 
 

I det här kapitlet redogör vi för den teori som vi har valt till hjälp att förklara vårt resultat och 

vår analys. Många teorier har passerat i våra tankar under vägens gång. Efter att ha slutfört 

analysen av vårt empiriska material och ställt det i relation till vårt syfte och våra 

frågeställningar ansåg vi det lämpligt att tillämpa KASAM som teori och förklaringsmodell. 

Detta på grund av att KASAM är en sociologisk teori om vad som gör att den enskilda 

människan kan uppleva och hantera situationer och påfrestningar på olika sätt. Eftersom vår 

studie är gjord utifrån ett medarbetarperspektiv och främst syftar till att beskriva individens 

egen upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö anser vi att KASAM med dess olika 

komponenter och begrepp är användbar och relevant för att förklara och förstå det fenomen 

som vår studie berör. 

 

KASAM som teori har utvecklats av Aaron Antonovsky och är avsedd att kunna förklara 

människans livssituation ur ett helhetsperspektiv. Senare har Anders Hansson (2004), 

författare och konsult inom Svenska Hälsopromotiongruppen, använt och utvecklat KASAM i 

sin bok Hälsopromotion i arbetslivet. Där förklarar och redogör Hansson för KASAM som 

teori ur ett arbetslivsperspektiv. Nedanstående text kommer att beskriva teorin ur både 

Antonovskys helhetsperspektiv och Hanssons arbetslivsperspektiv. 

 
5.1 KASAM – Känsla Av Sammanhang 
 

Vissa människor blir sjuka och andra blir det inte, trots att de utsätts för samma påfrestningar 

och situationer. Detta faktum är vad som ligger till grund för Aron Antonovskys forskning om 

hälsans ursprung och dess förutsättningar. Forskningen kom att mynna ut i teorin om 

KASAM – känsla av sammanhang, med medföljande begrepp salutogenes samt generella 

motståndsresurser – GMR. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, forskade 

främst om social klass, fattigdom och hälsa. Han föddes 1923 i USA men år 1960 emigrerade 

han till Israel där han sedan var verksam inom samma ämne fram till sin död år 1994. 

 

I samband med en av sina tidigt genomförda studier väcktes frågan om vad det är som gör att 

vissa människor klarar av att hantera påfrestningar och svåra situationer med hälsan i behåll, 

medan andra människor inte gör det. I och med den frågan föddes hans salutogena synsätt och 

modell (Antonovsky, 2004:11) Den går ut på att betrakta hälsan som ett kontinuum där den 

friska polen befinner sig i ena änden och den sjuka polen befinner sig i den andra. Utifrån den 

salutogena modellen handlar hälsa om att definiera och finna de faktorer som bidrar till att 

människor hamnar närmare den friska polen än den sjuka. Hälsofrämjande åtgärder bör 

således, enligt Antonovsky, inte handla om att undvika påfrestningar och sjukdomsrisker. 

Istället bör det handla om att hitta och främja de faktorer som bidrar till att människan kan stå 

still på sin plats på kontinuumet, alternativt påbörja en rörelse i riktning mot den friska polen 

(Antonovsky, 2004:27). 

 

Antonovsky kom fram till att förklaringen till varför vissa människor befinner sig närmare 

den friska polen, samt klarar av att hantera påfrestningar och situationer bättre än andra, är att 

de innehar en högre grad av KASAM - Känsla Av Sammanhang (Antonovsky, 2004:39). 

Känsla av sammanhangdefinierar han som: 

  
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 



19 

 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 

2004:41). 

 

KASAM bygger alltså på tre olika komponenter, nämligen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning individen, utifrån sitt förnuft, kan förstå inre 

och yttre stimuli som sammanhängande, ordnad, tydlig och strukturerad, istället för som 

kaotisk, slumpmässig, oordnad och oförklarlig. En människa med hög känsla av begriplighet 

har en god förmåga att bedöma verkligheten och förväntar sig att de stimuli som hon kommer 

att möta är förutsägbara och möjliga att ordna och förklara. Detta är oberoende av stimulis 

önskvärdhet. Människor med hög känsla av begriplighet har förmågan att greppa även tråkiga 

eller omvälvande händelser (Antonovsky, 2004:39f). 

 

Hanterbarhet berör huruvida människan upplever sig ha tillräckliga resurser till sitt 

förfogande för att ha förmågan att möta de krav som inre och yttre stimuli ställer på henne. 

För att få räknas som en resurs i det här sammanhanget krävs det att resursen finns inom 

personens räckhåll och egenkontroll, alternativt i kontroll av andra som personen känner tillit 

till, såsom till exempel vänner, partner, läkaren eller prästen. En hög grad av hanterbarhet 

minimerar risken för att personen ska komma att känna sig som ett offer, orättvist behandlad 

av livet. En person med hög grad av hanterbarhet kommer istället att ha förmågan att reda sig 

och komma till sans även när tråkiga och olyckliga händelser inträffar (Antonovsky, 

2004:40). 

 

Meningsfullhet är det som Antonovsky kallar för KASAM-begreppets motivationskomponent. 

Det behandlar huruvida människan upplever att livet har en känslomässig innebörd eller inte. 

För en känsla av meningsfullhet krävs det en uppfattning hos personen om att åtminstone en 

del av livets krav och problem är värda engagemang, hängivelse och energi samt att de 

uppkomna kraven och problemen bör kunna betraktas som utmaningar snarare än som bördor. 

En person med hög grad av meningsfullhet kommer inte, enligt Antonovsky, att dra sig för att 

konfronteras med utmaningar eller tråkiga händelser. Personen kommer istället att vara 

inställd på att söka meningen i det som händer och göra sitt bästa för att ta sig igenom det 

(Antonovsky, 2004:40f). 

 

Samtliga av ovan nämnda tre komponenter är enligt Antonovsky nödvändiga för att 

människan ska uppnå en känsla av sammanhang, dock kan de vara mer eller mindre centrala. 

Den komponent som Antonovsky menar har störst betydelse är meningsfullheten. Detta på 

grund av att varken begripligheten eller hanterbarheten har särskilt stor betydelse för en 

person som inte bryr sig och känner engagemang. En engagerad person däremot tenderar att 

ha ökade möjligheter att tillskaffa sig förståelse och resurser. Begripligheten är den 

komponent som enligt Antonovsky har näst störst betydelse. Han menar att det är svårt, för att 

inte säga omöjligt, att känna hanterbarhet om man saknar en känsla av begriplighet och 

därmed inte har förståelse för det man ställs inför. Hanterbarheten är den komponent som 

kommer sist men är för det inte oviktig. Antonovsky menar att en brist på tillit till att de 

resurser som krävs står till ens förfogande kan leda till att meningsfullheten och viljan att 

hantera situationen kan komma att avta. Komponenterna är således, trots denna rangordning, 

till viss del beroende av varandra (Antonovsky, 2004:45). 
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5.1.1 Generella motståndsresurser - GMR  
 

Antonovsky menar att alla människor då och då utsätts för en eller flera stressorer, det vill 

säga stimuli som på ett eller annat sätt upplevs som påfrestande för personen. Dessa stressorer 

leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Huruvida detta spänningstillstånd leder till 

hälsa, ohälsa eller något där emellan beror på hur den drabbade individen lyckas att hantera 

detta tillstånd. Grundläggande för vilka förutsättningar personen har att hantera 

spänningstillståndet är hur hög grad av KASAM (känsla av sammanhang) denne har 

(Antonovsky, 2004:52f). Men därtill måste man även se till vilka olika generella 

motståndsresurser personen har att tillgå. Socialt stöd till exempel, menar Antonovsky har en 

direkt positiv inverkan på förmågan att kunna hantera en påfrestande situation. Andra 

exempel på generella motståndsresurser kan vara saker som god ekonomi, kulturell stabilitet, 

högt självförtroende eller annat som på något sätt kan ge ökad kraft för personen att hantera 

de stressorer som den utsätts för. Framför allt menar Antonovsky att de generella 

motståndsresurserna har en tydlig förmåga att göra påfrestande stressorer mer begripliga 

(Antonovsky, 2004:12). Generella motståndsresurser är enligt Antonovsky en viktig del av 

KASAM på så vis att de är med och bidrar positivt i olika mönster av livserfarenheter, vilka i 

sin tur hjälper till att utveckla och upprätthålla individens grad av KASAM (Antonovsky, 

2004:161). På så vis gör de generella motståndsresurserna att den erhållna graden av KASAM 

inte bara är beroende av faktorer inom individen själv. Den är även beroende av personens 

sociala klass och sociala förhållanden, sett till att de mönster av livserfarenheter som 

individen har förmågan att skaffa sig är beroende av vilka generella motståndsresurser som 

står personen till buds (Antonovsky, 2004:118f). 

 

5.2 KASAM och de tre komponenterna ur ett arbetslivsperspektiv 
 

Inte alla människor har fördelen att ha ett jobb eller annan sysselsättning som bidrar till inre 

tillfredställelse. Men även en sysselsättning i vilken personen inte finner något direkt nöje kan 

även den ha en stark KASAM. Det som är avgörande för graden av KASAM är huruvida 

personen upplever att sysselsättningen har en mening eller inte. Om till exempel arbetet är det 

sätt på vilket individen försörjer sig, eller hemarbetet är det sätt på vilket individen värnar om 

familjen, liksom att studierna kan vara det sätt på vilket individen förbereder sig för en 

karriär, så kan den meningsfullheten i sig göra att sysselsättningen har en hög grad av 

KASAM även om man anser att sysselsättningen som sådan är tråkig (Antonovsky, 2004:46). 

 

Som tidigare nämnts är det mönstret i personens olika livserfarenheter som leder fram till 

olika grader av KASAM. Till exempel så menar Antonovsky att en balanserad 

arbetsbelastning lägger grunden för hanterbarhet, upprepade upplevelser av förutsägbarhet 

lägger grunden för begriplighet och en känsla av delaktighet lägger grunden för 

meningsfullhet (Antonovsky, 2004:119). Han menar att situationer där individen inte har 

något att säga till om, där andra bestämmer uppgiften, formulerar reglerna samt åstadkommer 

resultaten, blir till situationer som individen känner likgiltighet inför och som på sikt förlorar 

sin mening. Avgörande för engagemanget och meningen är istället att människan accepterar 

den uppgift som hon ställs inför, att hon upplever ett betydande ansvar för sitt handlande samt 

upplever en känsla av att hennes egen insats har betydelse för utfallet (Antonovsky, 

2004:120).  

 

Anders Hansson (2004) menar att det under 2000-talet har legat stort fokus på att söka 

identifiera de friskfaktorer som finns förknippade med arbetslivet. Någon självklar listning av 

dessa har dock inte varit möjlig att åstadkomma då hälsa enligt KASAM är beroende av både 

individuella och sociala faktorer och därmed olika för olika personer och arbetssituationer. 
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Hansson har i sin bok Hälsopromotion i arbetslivet utvecklat KASAM’s tre 

huvudkomponenter med ytterligare förklaringar i syfte att underlätta förståelsen för hur 

KASAM kan appliceras på arbetslivets olika situationer och på så vis möjliggöra en högre 

känsla av sammanhang för arbetstagarna (Hansson, 2004:110f). 

 

Begriplighet i arbetslivet 

Hansson menar att det är viktigt för begripligheten i arbetet att människan vet hur 

organisationen ser ut samt kan se sammanhang mellan organisationens olika delar och system. 

Det är även viktigt att hon har en god insyn i hur arbetsprocessen ser ut, var hon själv befinner 

sig i den samt är på det klara med vilken hennes funktion är i processen. Begriplighet handlar 

även mycket om möjligheten att delges samt ta till sig information. Kommunikationen blir 

därför av stor vikt, att kunna förstå vad arbetskamraterna säger och hur de menar. Brist på 

förmåga att kunna ta till sig information, tolka den och kunna dra slutsatser av den, tenderar 

enligt Hansson att leda till låg begriplighet. För låg begriplighet leder till en känsla av 

utanförskap och osäkerhet hos individen. Men det är inte bara negativt för individen utan även 

för organisationen i sig då låg begriplighet dessutom försvårar för individen att fatta kloka 

beslut och göra rätt saker (Hansson, 2004:120f). 

 

Hanterbarhet i arbetslivet 

Hansson beskriver komponenten hanterbarhet som förmågan att kunna påverka sin situation 

och sin omgivning. Ordet empowerment är ett samlingsord för den grad av makt, 

självbestämmande och tillgång till resurser som behövs för att människan ska ha möjlighet att 

kunna hantera sin situation. Med tanke på ordets innebörd är det lätt att förstå att det i dag är 

ett ord som används flitigt inom arbets- och organisationssammanhang. Hansson menar att 

hanterbarhet i arbetet är just att ha befogenhet att fatta egna beslut samt ha kontroll över sin 

egen situation. För att kunna hantera de sammanhang och situationer som personen möter 

måste denne ha den kunskap och de färdigheter, i form av formellt yrkeskunnande, som krävs. 

Hanterbarheten i arbetet är även beroende av en fungerande organisation, hjälpsamma 

kollegor, rätt material och rätt verktyg. En för låg grad av hanterbarhet leder enligt Hansson 

till att personen känner sig frustrerad och på sikt löper stor risk att drabbas av negativ stress 

(Hansson, 2004:122f). 

 

Meningsfullhet i arbetslivet 

Att få uppleva meningsfullhet är viktigt och grundläggande för människans engagemang och 

livsglädje enligt både Antonovsky (2004) och Hansson (2004). Ibland, menar Hansson, lockas 

engagemang, livsglädje och energi fram utan att det egentligen går att peka på en specifik 

anledning (Hansson, 2004:114). Vad är det till exempel som gör att denna upplevelse och 

känsla förekommer på en arbetsplats men inte på en annan? Enligt Hansson är anledningen 

bakom känslan av meningsfullhet individuell, men på en arbetsplats är faktorer såsom egen 

utveckling, bra arbetskamrater, tillfredställande fysisk arbetsmiljö och yrkesstolthet ofta 

omnämnda och erkända orsaker till en ökad känsla av meningsfullhet. Hansson menar att 

företag som betonar och arbetar utefter värderingar med ett djupare syfte än att bara skapa 

vinst, får en högre lönsamhet än företag som enbart fokuserar på rent ekonomiska termer. 

Denna insikt menar han, ligger till grund för att det så kallade ”visionära ledarskapet” eller det 

”idé-baserade ledarskapet” idag förekommer i allt större utsträckning. En arbetsplats utan en 

upplevelse av meningsfullhet hos arbetstagarna, blir enligt Hansson en klart destruktiv 

arbetsplats. Kan de anställda inte se någon mening med arbetet så kommer de heller inte att 

ägna det varken energi eller engagemang (Hansson, 2004:123ff). 
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5.3 Sammanfattning 
 

Aaron Antonovsky menar att det är av stor vikt för hälsofrämjandet att människan antar ett 

salutogent synsätt och strävar efter att bygga upp en så hög känsla av sammanhang som 

möjligt. Det gör hon enligt Antonovsky genom att med hjälp av de generella 

motståndsresurser som står till buds skapa sig så positiva mönster av livserfarenheter som 

möjligt. Personer med stark KASAM har lättare att finna ordning och mening i en situation än 

vad personer med svag KASAM har. Det absolut viktigaste för att en människa ska klara av 

att hantera de situationer och stressorer som hon möter är att hon har en känsla av 

meningsfullhet. KASAM som teori tydliggör att de faktorer som har betydelse för den 

upplevda känslan av sammanhang och för främjandet av hälsa inte enbart finns att finna i den 

enskilda individen utan även är beroende av det sociala sammanhanget och den omgivande 

miljön (Hansson, 2004:115). 

 
KASAM som grundteori tar alltså sin utgångspunkt i varje enskild individ och är avsedd att 

förklara dess olika förutsättningar för hälsa, samtidigt som den skapar förutsättningar för ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. Eftersom den psykosociala arbetsmiljön handlar om den 

enskilda individens samspel och interaktion med allt i den omgivande arbetsmiljön, samt det 

sätt på vilket hon påverkas och/eller utvecklas av den, ansåg vi KASAM vara en lämplig 

förklaringsmodell i vår studie. Dock ser vi en problematik med teorin i det avseendet att den 

väger in samtliga aspekter av individens tillvaro och även individens historia. Detta gjorde det 

komplicerat att tillämpa teorin på en så pass avgränsad tid och ett så pass avgränsat område 

som just den studerade arbetssituationen är i individernas liv.  

Hanssons vidareutveckling av teorin till ett arbetslivsperspektiv, gjorde det dock möjligt för 

oss att tillämpa teorin som förklaringsmodell i vår studie, varför vi fann det viktigt att 

beskriva även hans perspektiv i detta kapitel. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta kapitel redogör vi för vårt resultat och vår analys, vilken vi har delat in i tre 

huvudteman; Arbetsuppgiften, Sociala relationer samt Ledarskap. Dessa teman var de som 

visat sig ta störst plats i materialet och därmed det som vi uppfattat som det mest relevanta för 

intervjupersonerna. Under vartdera tema presenterar vi ett antal underteman, vilka i sin tur är 

de som tagit störst plats under respektive huvudtema. Intervjupersonerna som står bakom de 

citat som vi använder för att styrka vår analys benämner vi som IP – följt av en siffra, 

exempelvis IP1. Detta för att värna om intervjupersonernas anonymitet. Den fråga som vi i 

egenskap av intervjuare har ställt redogörs med kursiv text ovanför citatet. 

 

6.1 Arbetsuppgiften 
 

Under följande tema presenterar vi de aspekter av arbetsuppgiften som har visat sig vara mest 

framträdande i intervjumaterialet. 

 

6.1.1 Arbetssätt 
 

Det arbetssätt som följer av Lean production upplever intervjupersonerna som bra, trots att det 

är väldigt standardiserat och ibland även monotont. De av intervjupersonerna som upplever en 

tillfredställande grad av variation i arbetet är de som har kompetens nog att kunna hjälpa till 

på andra arbetsstationer än sin egen. Det som vi uppfattar som den främsta anledningen till att 

arbetsuppgiften upplevs som positiv är dess tydlighet. Det bidrar till att det är lätt för 

medarbetaren att få den utbildning och de förutsättningar som krävs för att utföra arbetet, samt 

att där alltid finns tydliga instruktioner och hjälpmedel. Det ger en känsla av trygghet, ordning 

och reda och det leder till en minskad risk att göra fel, vilket intervjupersonerna uppger vara 

en positiv känsla. 

  
 Hur upplever du de förutsättningar som du fått för att kunna utföra din arbetsuppgift? 

IP4: Jaa jag vet inte, det känns så himla genomtänkt allting. Det är ju tekniker som sitter och 

klurar ut hur allt ska bli så bra som möjligt… om det är något som inte är bra så säger vi till så 

fixar de det, det känns väldigt genomtänkt, man vet alltid vad man ska göra… det kan aldrig bli 

fel. Man gör ju ett moment i taget och man kan inte gå vidare förrän det är okej, så det kan inte  

gå fel och den känslan är ganska trygg. Så fast man inte behöver tänka så mycket själv så känns 

det ändå väldigt bra… 

 

Intervjupersonerna förmedlar att de upplever sig ha ett relativt jämnt arbetsflöde och tempo. 

De situationer som kan bidra till ökad stress och frustration är ofta ett resultat av den 

kundorientering och flexibilitet som företaget värderar högt och arbetar för. All produktion är 

kundorderstyrd, kunden har möjlighet att när som helst under produktionens gång göra 

förändringar i sin beställning. Det bidrar till att medarbetarna ibland, med kort varsel, får 

ändrade produktionsmål samt behöver göra ändringar i den produkt de tillverkar. 

Uppfattningen vi får är dock att detta betraktas som ett naturligt inslag i arbetet. 

 
 Ni använder ju Lean production som arbetssätt, hur fungerar det? 

IP1: Jo men jag tycker att det fungerar bra… vi har ju så att kunden kan dra in sin order så här 

att när vi håller på och bygger så kan vår planerare komma och säga att de inte vill ha det så här 

längre, och då kan det bli lite jobbigt om beställaren vill att vi ska göra någonting annat, lite 

hattigt liksom… vi har ju så också att vi ska ju bara tillverka det som ligger på beställning, inte 

ha någon buffert och så, så det kan bli lite stressigt… men det är så det är, det fungerar  

väldigt bra. 

 

Som Antonovsky (2004) och Hansson (2004) beskriver är begriplighet viktigt för människan i 

dess arbete. Att hon kan förstå olika situationer, känna till sin organisation, arbetsprocessen 
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samt vilken funktion hon har, är grundläggande för begripligheten. Vi anser att 

intervjupersonernas känsla av begriplighet är hög. Detta utifrån de tydliga instruktionerna och 

det standardiserade arbetssättet som de menar inger en känsla av trygghet där de vet vad de 

ska göra och varför. Företagets starkt implementerade värderingar, såsom kundorientering och 

flexibilitet bidrar även dessa till begriplighet i form av förståelse för varför arbetsbelastningen 

ibland kan öka. Begripligheten lägger grunden för känslan av hanterbarhet då det är svårt för 

individen att hantera en situation som denne inte begriper. Hanterbarheten ökar ytterligare 

genom intervjupersonernas goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Detta både genom 

tillgång till rätt kunskap och materiella resurser samt att arbetsflödet och tempot upplevs som 

jämnt. 

 

Begripligheten och hanterbarheten ökar även genom medarbetarnas känsla av ordning och 

reda på arbetsplatsen. Fördelarna med ett standardiserat arbetssätt, jämnt arbetsflöde och 

tempo, samt ordning och reda går att härleda till Lean production som koncept då samtliga 

ingår i konceptets grundprinciper, med syftet att minimera den mänskliga felfaktorn, öka 

effektiviteten samt bidra till en trevlig arbetsmiljö. 

 

6.1.2 Upplevda krav i arbetet 
 

De krav som intervjupersonerna upplever ställs på dem i arbetet härleder vi främst till den 

sårbarhet som Lean production medför. Uppfattningen som råder är att Lean production är ett 

effektivt och bra arbetssätt som möjliggör ett jämnt arbetsflöde när allt fungerar som det ska. 

Däremot så behövs det ganska lite för att hela produktionen ska bli störd vilket gör det svårare 

att nå de uppsatta målen. I samband med sådana störningar upplever intervjupersonerna att 

kraven på dem ökar och ibland leder till stress och oro: 

  
Vad är din upplevelse av Lean production som arbetssätt? 

IP2: Det är väldigt uppstyrt… du får ju problem så fort du behöver gå på toa,då kanske folk 

tänker att ”vaddå, ska du det”… eller om man behöver göra nåt annat som tar ett par minuter, det 

stör hela linan… och samtidigt kan det ju bli stop och då blir det ju det i hela fabriken. Vi 

försöker alltid att göra vissa mål innan frukost för att veta att vi ligger bra till, vi har ju minimål 

varje dag, men sen kanske om nåt går fel, då blir det ju skit av det i alla fall för då kommer vi 

ingenstans och då blir man stressad. 

 

Vi uppfattar intervjupersonernas upplevda krav som att de främst ställs av de själva, på sig 

själva. Detta som en följd av den lojalitet som de känner gentemot arbetsgivaren och 

kunderna, men främst mot sitt eget arbetsteam. Där finns en uttalad vilja hos 

intervjupersonerna att vara en god arbetskamrat som bidrar med en värdefull insats och som 

inte orsakar problem för resten av gruppen. De anser det viktigt, ibland även avgörande, att de 

alltid är på plats och presterar så gott de kan för att teamet ska ha möjlighet att nå det uppsatta 

målet. 

 
 Så vad är det för typ av krav som gör att du upplever att det blir stressigt? 

IP3: Jo, men alltså, om vi hamnar efter, eftersom att det är så tajt, så om man är sjuk eller sådär 

så hamnar vi efter. Vi har ju ett mål varje dag, säg att kunden skulle ha sina grejer på onsdagen 

och så hade man varit sjuk måndag och tisdag, ja då får ju inte dem det… man kanske inte 

känner sig dum, men man känner att det här kommer inte att bli bra för oss för resten av veckan. 

Jag känner lite sådär att ja, nästan varje dag så är man kvar en liten stund, men det kanske inte är 

så egentligen, det kanske är jag själv som känner så… 

 

Enligt KASAM är hög grad av hanterbarhet viktigt för att individen inte ska känna sig som ett 

offer och riskera att drabbas av negativ stress när den ställs inför en svårare situation. 

Intervjupersonernas hanterbarhet återfinns dels i deras kunskap, befogenheter och i tillgången 
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till materiella resurser, men främst i tilliten till kollegorna i teamet. Det sociala stödet och den 

lojalitet som finns inom teamet är att betrakta som det som Antonovsky (2004) kallar 

generella motståndsresurser (GMR). Dessa träder in som ett skydd för individen när en 

situation (i det här fallet ökade krav) utlöser negativa stressorer. De ger ökad kraft att hantera 

situationen och göra den begriplig. Intervjupersonernas uttalade vikt av social samvaro och 

gruppkänsla betraktar vi även som avgörande för meningsfullheten. Den gör det värt det extra 

engagemang som krävs för att lösa arbetsuppgiften, vilken i det här fallet är att nå det uppsatta 

målet. Samtidigt som gemenskapen och teamet återges som något positivt är det teamet som 

konstellation som bidrar till individernas ökade krav på sig själva. Som Katzenbach och Smith 

(1993) beskriver så är fördelarna med ett team, ur ett organisationsperspektiv, att dess 

medlemmar tenderar att känna ökat ansvar och engagemang för sin arbetsuppgift och på så vis 

strävar efter en prestationsnivå så hög som möjligt.  

 

6.1.3 Inflytande och möjlighet att påverka 
 

Det råder en samstämmighet bland intervjupersonerna om att det finns en strävan hos 

ledningen att ständigt utveckla och förbättra arbetssättet och medarbetarnas arbetssituation. 

Åsikter och förslag på förändringar tas emot tacksamt, de anställda får i stor utsträckning 

positiv respons på de förslag som ges. Ledningen har utformat en enkel rutin för att 

uppmuntra inflytande och delaktighet, detta i form av en lättillgänglig ständiga-förbättringar-

lista (STF-lista) som finns att tillgå på företagets datorer. Då det är viktigt för 

intervjupersonerna att kunna påverka sitt arbete så upplevs denna möjlighet till inflytande som 

positiv. 

 
 Upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation? 

IP6: Jaa mycket! Vi har mycket att säga till om, vi kan säga att vi vill ha det si eller så, och ja, då 

har det blivit så. 

Hur går det till rent praktiskt? I vilka forum pratar man om sådana frågor? 

IP6: Vi har en lista som sitter inne på vår white board-tavla, varje grupp har en egen, den heter 

ständiga förbättringar… 

 

Vi kan urskilja en skillnad i det inflytande och den delaktighet som intervjupersonerna 

upplever, beroende på om det är på lång eller kort sikt. Det dagliga arbetssättet är strikt 

standardiserat och möjligheten att per dag kunna påverka hur arbetsuppgiften ska utföras är 

obefintlig. Detta är dock inget som intervjupersonerna uppfattar som ett problem. De har 

förståelse för varför det är så, arbetssättet ska ju vara så effektivt som möjligt. En av 

intervjupersonerna uppger tvärtom att det skulle vara konstigt om var och en fick utföra 

arbetet som den ville. Däremot finns det stor möjlighet för medarbetarna att vara delaktiga i 

den långsiktiga planeringen av arbetet. När arbetet ska förändras så upplever 

intervjupersonerna att de har möjlighet att delge sin åsikt och vara med och bestämma. De får 

även vara med och testa om nya förslag på arbetssätt fungerar i praktiken. 

 
 Om du tänker på din egen arbetssituation, upplever du att du har möjlighetatt påverka den? 

IP5: Nej, egentligen inte, det är ju bestämt vad jag ska göra… det är ju ett standardiserat 

arbetssätt så att… 

 Hur tänker du kring det då? Hur känns det? 

IP5: Jag tycker det är rätt att ha så, det är ju ingenting jag ser som negativt för att jag kan ju 

påverka på sikt. Om vi ska ändra på något så får vi alltid vara med, eller komma överrens om 

hur vi ska göra. Men när vi har satt ett arbetssätt, ja då är det ju så, man kan ju inte hatta från 

vecka till vecka, så då kör vi i tre månaderoch sen utvärderar vi, och det tycker jag fungerar bra.  

 

Att inte kunna påverka sin arbetssituation här och nu upplever medarbetarna följaktligen inte 

som ett problem. Utifrån vår tolkning är detta ytterligare ett tecken på en hög grad av 
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begriplighet. Förståelsen för organisationens mål, arbetets uppbyggnad och den funktion som 

medarbetaren själv har, gör att bristen på inflytande i det dagliga arbetet inte är något de 

reflekterat över som något negativt, snarare ses det som en självklarhet. Möjligheten till 

inflytande i den mer långsiktiga planeringen av verksamheten uppfattar vi som en resurs, 

vilken hjälper medarbetaren att kunna hantera sin arbetssituation på ett bättre sätt. Ledningens 

uppmuntran till delaktighet samt den positiva respons som medarbetarna erhåller, ger även en 

känsla av meningsfullhet. Meningsfullhet är KASAM-teorins motivationsfaktor. Detta för att 

den anses vara grundläggande för individens engagemang, i det här fallet ett engagemang i 

frågan om hur det är möjligt att göra sitt arbete till det bättre. 

 

6.2 Sociala relationer 
 

Under följande tema presenterar vi de aspekter av arbetsplatsens sociala relationer som har 

varit mest framträdande i intervjumaterialet. 

 

6.2.1 Stämning och trivsel  
 

Den sociala samvaron är den aspekt, förutom pengar, som intervjupersonerna menar att de 

förväntar sig att ett arbete ska bidra med. Stämningen och trivseln på arbetsplatsen är 

följaktligen det ämne som blir mest framträdande i materialet. Gemensamt för samtliga 

intervjupersoner är att den sociala aspekten är det viktigaste i ett arbete, det som gör att det 

blir roligt att gå till jobbet. Stämningen och trivseln på arbetsplatsen upplevs som mycket god 

och enligt intervjupersonerna är det, i kombination med ett gott ledarskap, en av de främsta 

anledningarna till att de vill arbeta på just det här företaget. 
 

Om du tänker på att arbeta, rent generellt, vad innebär det för dig? 

IP4: Pengar! … *skratt*… Nej, men alltså för mig är det ju också så att halva arbetet är 

människorna som man jobbar med, att man trivs. Säg att jag skulle byta jobb, då vet jag ju inte 

alls hur det blir, jag är inte rädd för förändring eller att byta arbetsmiljö, men då ska det ju vara 

till nåt jag tycker är kul… jag vill ju trivas med det jag gör och med jobbarkompisarna och det 

gör jag ju här… det är jätteviktigt för mig. 

 

Vi förstår det även som att den sociala samvaron väger upp den lite mer negativa delen av 

arbetet, nämligen att arbetsuppgiften i sig är standardiserad och kan upplevas som monoton 

och lite tråkig. Upplevelsen av de goda sociala relationerna berör inte bara den egna 

arbetsgruppen utan gemenskapen och stämningen på arbetsplatsen överlag uppfattas som 

positiv. Det bidrar till att medarbetarna, trots att de inte brinner för arbetsuppgiften som sådan, 

ändå känner en vilja och glädje i att få gå till jobbet. Känslan som beskrivs är att människor 

trivs och är glada. Alla hälsar på alla och den allmänna stämningen på företaget upplevs enligt 

en av intervjupersonerna som ”familjär”. 

 
 Hur upplever du relationen till övriga kollegor på arbetsplatsen? 

IP5: Ååh, jag tycker den är bra, eh… det är väl lite som.., vi är som en liten familj. Företaget är 

ju inte så stort så alla känner ju alla i princip så det känns väldigt bra. I lunchrummet till exempel 

beblandar vi oss hela gruppen… vi pratar och tjoar och stojar, så ja… det är en god stämning 

tycker jag. Det kände jag när jag kom hit i början, det kändes som att man hade varit kompisar 

jättelänge, även fast att jag inte hade träffat dem förut. 

  

Intervjupersonerna uppger att arbetsuppgiften som sådan inte är något de triggas av, men de är 

ändå rörande överrens om att de ser ett stort värde i att ha just det här arbetet att gå till. Som 

Antonovsky (2004) beskriver så är det som avgör graden av KASAM huruvida personen 

upplever att sysselsättningen har en mening eller inte. Om arbetet till exempel är det sätt på 

vilket man försörjer sig så bidrar det till en meningsfullhet som i sin tur ger en hög grad av 
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KASAM. Intervjupersoners uppfattning om vad det här arbetet ska bidra med är att det ska 

generera pengar och en social samvaro. Dessa båda önskemål anses vara uppfyllda. Trots att 

arbetsuppgiften inte upplevs som tillfredställande så anser de ändå att det är motiverande och 

roligt att gå till arbetet och göra sitt bästa. Den erhållna inkomsten och den upplevda sociala 

samvaron gör att arbetet ger en mening till individernas liv och bidrar till en känsla av 

sammanhang. 

 

6.2.2 Samarbete  
 

Eftersom medarbetarna arbetar så tätt ihop så är det enligt intervjupersonerna naturligt att de 

blir en starkt sammansvetsad arbetsgrupp. Gruppen präglas av gott samarbete, respekt och 

lojalitet. Där finns en tydlig vilja att arbetet ska vara jämnt fördelat inom gruppen, ingen ska 

behöva ha en högre arbetsbelastning än någon annan. Vid eventuella problem är det en 

självklarhet att de ska lösas inom den egna arbetsgruppen och att gruppen tillsammans tar på 

sig ansvaret för det som har hänt. När det kommer till arbetsplatsen som helhet kan vi dock 

urskilja tendenser till en känsla av ”vi och dom”, främst när det kommer till arbetet och 

arbetsuppgiften. Detta är inget som vi uppfattar som negativt varken för medarbetarna eller 

för arbetsplatsen utan snarare som ett naturligt resultat av de sammansvetsade grupperna. 

Individerna värnar främst om sitt eget team och dess egna mål och det viktigaste är att det 

egna teamet lyckas bra. Vi förstår det som att teamen jämför sig lite med varandra och ibland 

även ”tittar lite snett” på den arbetsgrupp som eventuellt ligger lite bättre till än de övriga. 

 
 Om vi ska gå vidare och prata om övriga kollegor, hur upplever du din relation till dem? 

IP1: Jo den är jättebra. Men sen kan det ju vara sådana grejer som att när man jobbar så nära så 

blir man sammansvetsade i sin grupp, och då, oftast om det är nåt som strular nånstans, ja då 

tänker ju vi att det är klart att det är det andra skiftet… men det är nog oundvikligt att det blir 

så… sen kan det ju vara så också att det kan svida lite i ögonen på folk ibland, ifall man har gjort 

klart dagens mål för snabbt eller så, för att ja, alla är olika, vissa har det ju kämpigare än andra 

att hinna med. 

 

När det kommer till mer ansträngda situationer i arbetet så finns där trots allt en vi-känsla på 

arbetsplatsen. Medarbetare som har kompetens att utföra flera arbetsmoment än bara sitt eget 

låter sig gärna bli utlånade om där finns en annan arbetsgrupp i stort behov av hjälp. Detta 

sker naturligtvis främst på ledningens initiativ, men vi får ändå uppfattningen om att där finns 

en vilja bland medarbetarna att hjälpa varandra över gränserna om så behövs. 

 
 Hur upplever du relationen till övriga kollegor, såsom samarbete till exempel? 

IP6: Ja alltså, det finns ju många som kan många olika saker så då kan ju dem flyttas runt, för så 

är det ändå, att folk blir runtflyttade dit de behövs mest… och det tror jag att de tycker är kul. 

Ledningen vill ju att det ska gå bra för hela företaget, ja att inte några står utan nåt att göra 

medan andra kämpar liksom. 

 

Att arbetet är organiserat i olika team är inte en tillfällighet utan en väl utarbetad strategi som 

följer av Lean produktion som koncept. En av konceptets grundprinciper är att skapa 

kontinuitet bland annat genom självstyrande lag, det vill säga team, och automation. Teamen 

ska enligt principen erhålla de befogenheter som krävs för att själva ansvara för sin egen 

arbetsprocess. Detta för att eventuella problem i produktionen ska kunna lösas så snabbt och 

effektivt som möjligt. Självstyrande team är som Katzenbach och Smith (1993) beskriver en 

liten grupp medarbetare med ett gemensamt mål. Det mest väsentliga är dock det 

gemensamma ansvaret och engagemanget som föds genom att de tillsammans arbetar för ett 

meningsfullt syfte. Att individerna främst värnar om sitt eget team och dess egna mål är att se 

som en naturlig följd av det ansvar de tilldelats. Samtidigt finns där återigen tecken på en hög 
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grad av begriplighet. Detta då förståelsen för organisationen som helhet och dess behov gör 

att teamens medlemmar ser positivt på att hjälpas åt och stötta varandra över gränserna. 

 

6.3 Ledarskap 
 

Under följande tema presenterar vi de aspekter av ledarskapet som har varit mest 

framträdande i vårt intervjumaterial. 

 

6.3.1 Känsla av välvilja och omtanke 
 

En av de faktorer, som enligt intervjupersonerna inger en känsla av att ledningen är mån om 

sin personal och dess välmående, är att de uppmuntrar till delaktighet och engagemang, 

särskilt gällande utveckling av arbetssättet och därmed de anställdas arbetssituation. 

Intervjupersonerna berättar om denna aspekt av ledarskapet på ett sätt som gör att vi förstår att 

det är viktigt för deras totala upplevelse av arbetet. En annan aspekt av ledarskapet som lyfts 

fram är att ledningen upplevs vara uppmärksam på, samt bra på att hantera, eventuella 

konflikter eller liknande problem. De sprider en känsla av att varje individ är viktig och de vill 

att det ska bli bra för alla.  
  

 Om du får tänka fritt kring ledarskapet här på företaget, hur skulle du beskrivadet? 

IP2: Ja alltså, min chef, *namn*, tycker jag är väldigt bra, alltså hen bryr sig om människan och 

hur vi jobbar, kommer ut och pratar med en om hur det går och så, ja, bryr sig om en liksom… 

och så en gång vet jag, när de visste en tjej som det var lite jobbigt för i gruppen, ja då frågade 

de henne om hon ville pröva på nåt annat… så de verkar hitta lösningar och scanna av läget 

väldigt bra, jag tror de vill att det ska funka bra för alla. 

 

Bortsett från ledningens vilja till att själva arbetet ska fungera bra uppger intervjupersonerna 

att ledningen även engagerar sig i att ordna diverse aktiviteter. Detta i syfte att 

uppmärksamma medarbetarna samt för att skapa bra relationer dem emellan. Bland annat så 

berättar en av intervjupersonerna att det finns en pub i källaren på arbetsplatsen, där det 

anordnas pubkvällar och after work ibland. Dessa aktiviteter värderas högt av medarbetarna 

då de ger möjlighet att umgås med alla arbetskamrater på ett annat sätt än vad som är möjligt i 

det dagliga arbetet. 

 
 Känner du att ledningen har ett intresse av att främja sociala relationer påarbetsplatsen? 

IP3: Ja alltså, de anordnar ju pubkvällar, och så brukar det vara sommarfester… för ett par år sen 

hade vi guldfest och då hade vi obligatorisk närvaro på dagen och blev hopparade med fyra 

personer som man inte jobbar med, sen skulle vi lösa olika problem… det var intressant. På 

kvällen så blev det fest, det var jättekul… mmm… de är duktiga på att fixa. 

  

Det ingår i Lean production som koncept och således i ledningens intresse att uppmuntra 

delaktighet och förslag som kan leda till förbättringar. En känsla av delaktighet och inflytande 

leder enlig KASAM till ökad meningsfullhet och därmed även till ett ökat engagemang, vilket 

är att betrakta som en fördel både för arbetsgivaren och för arbetstagaren. Men av 

intervjupersonernas beskrivningar att döma så grundas inte ledningens engagemang enbart i 

Lean production som koncept och de fördelar som det för med sig. Aktiviteterna som ordnas i 

syfte att uppmärksamma personalen och stärka den sociala samvaron på arbetsplatsen är 

snarare att betrakta som en välvilja och uppskattning från företagets sida.  Utifrån 

intervjupersonernas uttalade behov av social samvaro, samt det faktum att sociala relationer 

fungerar som en generell motståndsresurs, leder den här typen av insatser från företaget inte 

bara till uppskattning, den för även med sig en bonuseffekt i form av en ökad känsla av 

meningsfullhet och hanterbarhet. 
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6.3.2 Avpersonifiering 
 

Under intervjuerna frågade vi hur intervjupersonerna upplever sin relation till ledningen på 

företaget. Den generella upplevelsen är att relationen till den närmaste chefen är renodlat 

positiv, men det är också den enda chefen som de uppger sig ha en relation till. Den övriga 

ledningen verkar intervjupersonerna inte ha någon kontakt med alls i det direkta arbetet. De 

vet vilka de övriga cheferna är och alla hälsar alltid på varandra, men det är i princip den 

relationen som är. Detta upplevs av några intervjupersoner som en brist, de hade sett det som 

positivt att ibland få feedback och uppskattning av högre chefer i det direkta arbetet. Andra 

intervjupersoner menar att de inte anser det vara någon brist, utan ser det som fullt tillräckligt 

att feedback och uppskattning i huvudsak kommer från den närmaste chefen.  

 
 Om du tänker på ledarskapet, i alla led, hur skulle du beskriva det? 

IP5: Ja alltså, egentligen pratar man ju bara med den chefen som är ens egen och det funkar 

bra... 

Skulle du hellre se att det var på nåt annat sätt? 

IP5: Alltså… jag vet inte hur det skulle bli faktiskt… jag är ganska nöjd… jag tror att det skulle 

bli så att ju fler kockar desto sämre soppa *skratt*. Fast det är klart, om högsta bossen skulle 

komma och säga att det var ett bra jobb… att det där gjorde ni bra… det skulle ju kännas bra! 

 

Vi kan urskilja tendenser till att intervjupersonerna som individer upplever sig vara 

avpersonifierade. Detta både i fråga om vilka förväntningar som finns på den enskilda 

individens arbetsprestation samt i fråga om ledningens återkoppling till det utförda arbetet. 

Det finns en upplevelse bland intervjupersonerna om att endast få förväntningar är riktade till 

den enskilda medarbetaren. Så länge medarbetaren fungerar i gruppen, kommer i tid samt att 

gruppen klarar av att nå de uppsatta målen, så är det ingen som reagerar på vad den enskilda 

medarbetaren gör eller inte gör. De förväntningar som finns är istället riktade till 

arbetsgruppen, vad den som helhet förväntas att prestera. Samma sak gäller vid feedback på 

utfört arbete. Upplevelsen är att ingen, förutom den egna gruppen, direkt ser eller vet vad den 

enskilde individen har presterat, utan all feedback är riktad till gruppen som helhet. 

 
 Upplever du att du får återkoppling och feedback på din arbetsinsats? 

IP4: Jo jaa, de har väl mest fokus på målen… att vi ligger bra till, då kommer de ju och är 

skitglada, men det är ju generellt till gruppen och inte till mig för de vet ju inte vad jag har gjort, 

eller vad de jag  jobbar med har gjort… och samtidigt, hur ska de veta det? Och då tänker man 

att det kanske skulle vara roligt om de kom in och såg vad vi faktiskt gör här… det hade jag nog 

velat. 

  

Att teamet som helhet betraktas som den minsta planeringsenheten är en följd av Lean 

production som koncept. Det är den kollektiva prestationen som är av intresse snarare än den 

individuella arbetsinsatsen. Detta beskriver Katzenbach och Smith (1993) som den främsta 

skillnaden mellan team och andra typer av arbetsgrupper. I andra typer av arbetsgrupper är 

prestationerna ett resultat av vad var och en i gruppen kan åstadkomma, medan det i teamet är 

resultatet av en kollektiv arbetsprodukt. Individen är således viktig i och för teamet, men 

utanför teamet betraktas arbetsgruppen som en helhet och inte som ett flertal enskilda 

individer. Av ovan citat att döma kan teamarbete, sett ur den aspekten, betraktas som en 

negativ konsekvens av Lean production som arbetssätt. Just känslan av att bli sedd samt att få 

återkoppling på sin egen arbetsprestation är ingen aspekt som tilldelas något direkt utrymme i 

KASAM som teori. Dock ser vi kopplingar till det som Antonovsky (2004) beskriver under 

komponenten begriplighet, att det är viktigt att personen kan se sig själv och förstå sin 

specifika funktion i helheten för att uppnå en begriplighet för sammanhanget. 
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6.4 Slutsatser 
 

Syftet med den här studien var att studera den psykosociala arbetsmiljön inom produktionen i 

en tillverkningsindustri som använder sig av Lean production som arbetssätt. Studien gjordes 

ur ett medarbetarperspektiv med syftet att få en förståelse av hur dessa individer tänker kring 

psykosocial arbetsmiljö samt hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

 

Vad innebär en god psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna i organisationen? 

Den aspekt av arbetsmiljön som intervjupersonerna självmant lyfter fram som avgörande för 

att upplevelsen av ett arbete ska vara positiv är det som Antonovsky benämner som en av de 

främsta generella motståndsresurserna, nämligen de sociala relationerna. Samtliga 

intervjupersoner är rörande överrens om att ett arbete ska generera pengar och en god social 

samvaro. Den sociala samvaron utgör därmed inte bara egenskapen av att vara en generell 

motståndsresurs utan fyller även rollen som en del av meningsfullheten i att ha ett arbete. En 

god social samvaro beskrivs utifrån intervjumaterialet som en situation där man med sina 

arbetskamrater känner samhörighet, en form av ”vi-känsla” och en ömsesidig lojalitet. Det är 

viktigt att känna trygghet och stöd i gruppen och bland kollegorna, lika viktigt som det är med 

en god stämning där man kan prata, skratta och känna att man har roligt på jobbet. Därtill lyfts 

ett gott ledarskap upp som en betydelsefull aspekt. Ett ledarskap där man känner att man blir 

sedd och uppskattad, både som person och för sin arbetsprestation. Ledarskapet har även 

betydelse för intervjupersonernas upplevda möjlighet att kunna påverka sitt arbete, en aspekt 

som beskrivs som central för känslan av engagemang och motivation. Arbetets innehåll som 

sådant är inget som intervjupersonerna självmant lyfter fram i frågan om arbetsmiljön. Dock 

kan vi, utifrån intervjumaterialet, dra slutsatsen att arbetet gärna får ge möjlighet till variation. 

Det är även att föredra om arbetet har en jämn arbetsbelastning med ett jämnt arbetsflöde och 

tempo för att undvika situationer av stress. 

 

Hur upplever medarbetarna den psykosociala arbetsmiljön i organisationen? 

Intervjupersonernas svar på den direkta frågan om hur de upplever sin arbetsplats och sin 

arbetssituation är övervägande positiv. Med utgångspunkt i ovan nämnda beskrivning av vad 

som anses vara en god psykosocial arbetsmiljö kan vi dock dra slutsatsen att upplevelsen inte 

är renodlat positiv utan där finns vissa brister. De sociala relationerna på arbetsplatsen 

benämns som den huvudsakliga anledningen till att man trivs och har roligt på arbetet och 

teamet i sig medför en känsla av stöd, trygghet och lojalitet. Samtidigt ser vi tendenser till att 

det är just teamet som konstellation som är roten till de höga prestationskrav som 

medarbetarna ställer på sig själva och som kan bidra till frustration och oro. Ledarskapet 

upplevs som positivt, med en bra relation till den närmaste chefen. Där finns även en känsla 

av att ledningen ser till de anställdas välbefinnande och ger möjlighet för medarbetarna att 

kunna påverka sin arbetssituation. Samtidigt upplever några av medarbetarna en avsaknad av 

personlig feedback och uppskattning från den högre ledningen. Det faktum att teamet här är 

den minsta planeringsenheten leder dessutom till att intervjupersonerna upplever arbetsplatsen 

som något avpersonifierad. Där finns en känsla av att ingen utanför teamet ser eller 

uppmärksammar den individuella arbetsprestationen. Lean production innebär ett 

standardiserat arbetssätt som beskrivs som monotont och ganska tråkigt med bristande 

variation. Möjligheten till variation är helt beroende av individens kompetens, huruvida den 

har kunskap nog att kunna vara på flera olika avdelningar när så behövs. Arbetssättets 

sårbarhet är det som till stor del uppges vara orsaken till de situationer av stress som kan 

uppkomma i arbetet. Samtidigt ger arbetssättet möjlighet till en jämn arbetsbelastning med ett 

behagligt tempo och arbetsflöde när allt fungerar som det ska. Det inger även en känsla av 

tydlighet och ordning och reda där den minimala risken att utföra arbetet fel ger en känsla av 

trygghet.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I det här kapitlet presenterar vi en avslutande diskussion där vi reflekterar över studien som 

helhet och för en diskussion om det sätt på vilket vi ser på vårt resultat. Slutligen ger vi 

förslag på vad vi anser skulle vara intressant för vidare forskning inom området. 

 

7.1 Avslutande diskussion 
 

Vår studies resultat visar att Lean production som arbetssätt, precis som Abrahamsson (2011) 

skriver, kan medföra en negativ inverkan på individen och dess välbefinnande och motivation. 

Detta främst beroende på arbetssättets sårbarhet, bristande variation samt den baksida som 

team som organisationsform visat sig ha. Trots detta uppger våra intervjupersoner att de trivs 

mycket bra i sitt arbete och finner det meningsfullt. 

 

Vilka är då de bakomliggande faktorerna till detta fenomen? Så som Randle och Svensson 

(2007) skriver i sin rapport är det sätt på vilket Lean production har implementerats av 

betydelse för utfallet. Implementeringen av arbetssättet på den här arbetsplatsen förefaller 

vara genomförd på ett framgångsrikt sätt. Individerna i organisationen tycks vara väl 

införstådda med vad konceptet innebär, hur produktionen skall vara organiserad och varför. 

Detta tolkar vi vara följden av att ledningen har medvetandegjort konceptet för sina 

medarbetare. Ledningen på arbetsplatsen tillämpar även ett värdebaserat ledarskap där man 

arbetar strikt efter fyra så kallade värdeord, team spirit, respekt, kundorientering och 

flexibilitet. Dessa ord är enligt intervjupersonerna starkt implementerade i organisationen och 

går till stor del hand i hand med Lean productions grundprinciper. Såsom Hansson (2004) 

beskriver tenderar organisationer som arbetar strikt utifrån värderingar att erhålla en högre 

lönsamhet och blir mer framgångsrika. I den här organisationen ser vi att den lyckade 

implementeringen, både av arbetssättet och av värderingarna, ger intryck av en hög grad av 

begriplighet hos medarbetarna. De ser inte det standardiserade arbetssättet och 

konsekvenserna av kundorienteringen som ett problem utan snarare som en självklarhet, ”det 

är ju så det måste gå till”. Denna begriplighet lägger även grunden till en hög grad av 

hanterbarhet. Detta i kombination med det starka sociala stödet som fungerar som en generell 

motståndsresurs i situationer av tristess eller stress.   

 

En annan bakomliggande orsak till den positiva upplevelsen av arbetsplatsen och arbetssättet 

anser vi vara det faktum att företaget verkar ha tagit sig an Lean production och dess koncept i 

sin helhet. Så som Berglund (2006) skriver i sin rapport är det av vikt för ett positivt utfall av 

konceptet. Vi förstår av intervjupersonerna att de har tilldelats de befogenheter och det ansvar 

som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. De har även en 

känsla av att de ges möjlighet till inflytande över sin arbetssituation,vilket har betydelse för 

graden av hanterbarhet. Antonovsky menar att det är av vikt för individens engagemang och 

meningsfullhet att den upplever ett betydande ansvar i sitt arbete och får erhålla en känsla av 

att dess arbetsinsats har betydelse. 

 

Något som vår genomgångna tidigare forskning inte har berört är huruvida individernas 

inställning till arbetet har betydelse för hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs. Utifrån 

vårt intervjumaterial och med stöd i KASAM som teori vill vi påstå att denna aspekt är av 

betydelse för upplevelsen. Våra intervjupersoners syn på vad det här arbetet ska tillföra till 

deras liv är att det ska generera pengar och en god social samvaro. Följaktligen kan vi se att 

båda dessa önskemål är uppfyllda. Individerna finner således, i linje med vad Hansson 

beskriver, en hög meningsfullhet i arbetet, trots att arbetet i sig upplevs som tråkigt. Detta inte 

bara på grund av lönen utan främst tack vare den goda sociala samvaron. Meningsfullheten är 
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enligt Antonovsky och Hansson den av KASAM’s tre komponenter som väger tyngst då en 

individ utan känsla av meningsfullhet i regel saknar motivation att försöka begripa eller 

hantera den situation den befinner sig i.  

 

Vår studies resultat visar att organisationens ledning tycks värna om sina anställda, dess 

engagemang och välmående. Inte enbart i vinstsyfte utan det förefaller även vara av välvilja. 

Detta lite mer humana sätt att leda en organisation med Lean production som arbetssätt skiljer 

sig något från hur Lean production ofta beskrivs. Så som Abrahamsson och flera med henne 

beskriver så är det inte ovanligt att Lean production ses som något negativt för medarbetaren, 

där denne enbart ska fungera som maskinens förlängda arm. Men enligt Abrahamsson börjar 

en ny, nordisk form av Lean production att växa fram, där den psykosociala arbetsmiljön och 

inflytande ges större utrymme. Vi tycker oss kunna se att den här organisationen är ett gott 

exempel på detta. 

 

Vi anser att KASAM som teori samt de aktuella begreppen har varit till hjälp för att förstå och 

beskriva innebörden av vårt empiriska material. Vi anser dock att teorin lämnar vissa delar av 

det sociala stödet därhän. Intervjupersonernas uttalade behov av att bli sedd som en egen 

person i arbetet samt för sin egen arbetsprestation, inte bara av kollegorna utan även av 

ledningen, menar vi hör hemma under aspekten socialt stöd. Detta är inget som omnämns i 

teorin men är något som vi anser vara relevant. Trots detta tycker vi att teorin har hjälpt oss att 

förklara och förstå vad som ligger till grund för individernas upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön. Vår uppfattning är att den bakomliggande orsaken till den positiva upplevelsen 

av arbetet är att individerna har en hög grad av KASAM – Känsla av sammanhang. 

 

7.2 Förslag på framtida forskning 
 

Som ovan nämnt blev det tydligt i genomförandet av denna undersökning att individens 

förväntningar på och tankar om arbetet är av betydelse för upplevelsen av arbetssituationen. I 

vår undersökning visade sig förväntningarna och tankarna stämma ganska väl överrens med 

vad arbetet faktiskt har att erbjuda. Men hur hade upplevelsen varit om tankarna kring, och 

förväntningarna på, ett arbete hade varit annorlunda? Den genomgångna tidigare forskningen 

lyfter aspekter så som hur väl organisationen tar sig an Lean production som koncept, hur väl 

konceptet etableras, hälsa och teamarbete. Däremot berörs inte de mer individuella aspekterna 

så som just den individuella synen på arbete, förväntningar och vad som ger varje individ 

meningsfullhet i arbetet. Vi anser, utifrån vår genomförda undersökning, att dessa aspekter är 

av betydelse för upplevelsen av individens arbetssituation och ser det därför som både 

relevant och intressant att beröra dessa aspekter vidare i framtida forskning inom området 

psykosocial arbetsmiljö. 
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BILAGA 

 
INTERVJUGUIDE 

 

Presentation av oss själva och vårt arbete. 

Genomgång av etiska aspekter samt godkännande av inspelning på bandspelare. 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

 Ålder 

 Utbildning 

 Anställningstid 

 Anställningsform 

 Typ av kontrakt/schema (tvåskift, treskift eller natt...) 

 Arbetsuppgifter  - vad gör du? 

 Hur länge har du arbetet med det? 

 Har du bytt arbetsuppgifter under tiden som du har arbetat här? 

 Vad gjorde du innan? 

 Vad var anledningen till att du bytte? 

 

1) Vad innebär ett arbete för dig? 

 

2) Vilka förväntningar har du på ett arbete? 

- vad ska det bidra med för dig och ditt liv? 

 

3) Hur kommer det sig att du började arbeta här på S? 

 

Organisation: 

 

4) Ni arbetar ju enligt modellen Lean-production, vad innebär det? 

- bra/dåligt? Varför? Utveckla? 

 

5) Har du arbetat på något annat sätt tidigare?  

      -     Hur var det? Vad var skillnaden? 

 

6) Upplever du att det är viktigt för dig att ha möjlighet att kunna påverka din arbetssituation? 

- varför/ varför inte? 

- Upplever du att du har möjlighet till det här? Hur? Vad? Varför inte? På vilket sätt 

känner du att ni du blir involverad? 

 

7) Vilken betydelse har utvecklingsmöjligheterna för din arbetstillfredställelse? 

– hur, vad, kommunikation kring det? Uppföljning? 

– upplever du att ledningen har ett intresse av att du ska utvecklas? 

 

8) Vad har du för tankar om ledarskapet här på S? 

 

9) Vi har förstått att ledningen här på företaget arbetar ganska strikt efter fyra 

värdeord/värderingar (kundorientering, flexibilitet, respekt, team spirit) 

Vad tänker du kring dem?  
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- Upplever du att de förmedlas på arbetsplatsen i vardagen? 

- På vilket sätt? Genomsyrar de ledarskapet? 

– Vilken betydelse skulle du vilja säga att dessa värdeord har för dig i ditt arbete? 

 

10) Produktionen är ju relativt uppdelad och särskiljd i olika delmoment där var och en 

arbetar med sin del. Upplever du ändå att ni här på S jobbar mot gemensamma mål och är 

delaktiga i processen som helhet? 

- Hur? På vilket sätt? Genom vilka  

- Vad är det som gör att du kan känna dig delaktig? 

– Vilken betydelse tror du att tydliga mål och en känsla av delaktighet har för din 

arbetsupplevelse 

 

Relationer: 

 
11) Hur skulle du vilja beskriva det klimat och den stämning som råder bland personalen här i 

stort? 

 

12) Vilken betydelse skulle du säga att de sociala relationerna har för din upplevelse av 

arbetet i helhet? 

 

13) Hur skulle du beskriva din relation till kollegorna inom din arbetsgrupp? 

- Bra? Vad är det som gör att den är bra? Teamkänsla? 

- Dålig? På vilket sätt? Hur skulle du önska att den var? 

- Öppet klimat för feedback? Samarbete? Känsla av att vara omtyckt? 

 

14) Hur upplever du att relationen är till övriga kollegor på arbetsplatsen? 

- Bra? Vad är det som gör att den är bra? 

- Dålig? På vilket sätt? Hur skulle du önska att den var? 

 

15) Hur är din relation till cheferna på arbetsplatsen? 

- Bra? Vad är det som gör att den är bra? 

- Dålig? På vilket sätt? Hur skulle du önska att den var? 

- Öppet klimat för feedback? Samarbete?  

- Känsla av att vara omtyckt och viktig? 

- Känsla av att vara sedd och hörd? 

 

16) Hur ser du på gemenskapen i stort här på företaget? 

- är det ”Vi på S” eller är det uppdelat i grupper? 

 

 

Individ: 

 

17) Hur upplever du den arbetsuppgift som du är tilldelad att utföra? 

- Rolig, tråkig, stimulerande, svårt/lätt? 

 

18) Hur upplever du de förväntningar som ställs på dig i din arbetsuppgift? 

- Stressigt? Krävande? Förväntningarna är för höga/låga  

 

19) Hur skulle du vilja beskriva din förmåga att utföra din arbetsuppgift? 

- Är du kvalificerad/inte kvalificerad,  
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- Har du tillräckligt med kunskap/inte tillräckligt med kunskap 

- Har du rätt förutsättningar/inte rätt förutsättningar. 

- Vad skulle ev. kunna underlätta/göra det mer utmanande för dig? 

 

20) Upplever du att ditt arbete är meningsfullt?  

- På vilket sätt?  

- Vad är det som gör det 

 

21) Vad är din inställning och dina tankar kring det arbete du har här idag? 

- Motsvarar arbetet dina tankar och förväntningar på arbetslivet? 

- Motsvarar arbetet dina tankar och förväntningar på vad ett arbete skall generera till dig 

och ditt liv? 

 

22) Hur tänker du kring ditt yrkesliv framåt i tiden? 

- Vara kvar på S/inte vara kvar på S? Varför/Varför inte? 

 

 

23) Hur skulle du med egna ord beskriva vad arbetsmiljö är? 

Till oss själva: Tänk bort de svar som hänger samman med rent fysiska aspekter och be 

personen att vidareutveckla de svar som hänger samman med mera psykosociala aspekter. 

 

24) Hur skulle du vilja beskriva arbetsmiljöns betydelse för dig i ditt arbete? 

(då de psykosociala aspekterna) 

- viktigt/mindre viktigt? 

- Varför? 

 

25) Hur skulle du beskriva att du mår i ditt arbete/när du arbetar? 

- Vad är det som får dig att känna så? 

- Hur skulle du vilja att det var istället? 

 

26) Vad är viktigt för att du skall uppleva en känsla av att vilja gå till jobbet? 

 

 

Avslutning: 

 
 

27) Hur skulle du vilja beskriva en optimalt ”god arbetsplats” där du skulle trivas och må bra? 

- Vad skall den ha eller inte ha? 

 

 

Är det något mera du känner att du vill tillägga, som vi inte har frågat om? 

 

Tack för att du tog dig tid! 
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