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Abstract 
Syftet med studien var att identifiera anställdas upplevelser om förändringar 
på  arbetet.  Författarna  fokuserade  på  hur  förändringsarbetet  som  bedrivs 
påverkat de anställda ur ett hälsoperspektiv. Tidsperioden för arbetet var tio 
veckor.  Totalt  utdelades  250  enkäter,  där  de  som  tilldelades  var  190 
produktionsanställda  och  60  tjänstemän  på  företaget  Sandvik  Materials 
Technology, avdelning Wire. Data behandlades med hjälp av SPSS som är ett 
statistiskt databehandlingsprogram. Som teori användes Karasek & Theorells 
krav‐kontroll‐stödmodell. Författarna  fann att möjlighet att påverka och stor 
arbetsglädje  är  viktiga  komponenter  för  de  anställda.  Dessutom  visar 
resultatet  att  alla  respondenter  ser  positivt  på  hälsofrämjande  initiativ  från 
ledningen. En negativ aspekt som påvisats är att vissa respondenter upplever 
stress  i  sin  nuvarande  arbetssituation.  Arbetslivet  är  en  viktig  del  i  en 
människas  liv och upplevs det  som  stödjande och uppmuntrande kan detta 
utgöra hälsofrämjande faktorer. 
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FÖRORD 
 

Ett Stort tack vill vi rikta till våra kontaktpersoner Tommy och Kaj för visat intresse, 

engagemang och tillmötesgående vid skrivandet av detta arbete.  

En stor tacksamhet riktar vi också till företaget Sandvik Materials Technology som 

gjorde arbetet möjligt.  

Slutligen också ett Stort tack till vår handledare Johan Liljestrand för uppmuntran, 

värdefulla åsikter och reflektioner. 
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INTRODUKTION  

   Hälsofrämjande  insatser, projekt och  förändringsarbete  startar  som  regel  i 
en organisations ledning. Syfte och mål med förändringar av olika slag är ofta 
tydliga  för dem  i  ledningen men  inte alltid  lika begripliga  för dem som blir 
berörda. Tidigare forskning1 har fokuserat på att framställa kriterier för fram‐
gångsrikt  hälsofrämjande  arbete  och  konkreta  åtgärder.  Hälsofrämjande 
arbete kan innebära en förändring för de berörda och i denna uppsats under‐
söks  hur  de  anställda  upplevt  förändringsarbetet  på  deras  arbetsplats.  Ett 
förändringsarbete handlar huvudsakligen om påverkansprocesser. Att  förstå 
hur människor  påverkas  av  olika  budskap  och  förändringar  är  således  en 
pedagogisk fråga vilket är området för denna undersökning.  

   Problematik relaterat till stress i arbetet är en växande trend menar Theorell 
(2003). Detta problem berör arbetstagare, organisationer och samhället (ibid).  
Arnetz (2005) gör gällande att organisationerna idag är i behov av att kunna 
hantera  en  konstant  ström  av  olika  förändringar. Om  de  hanteras  rätt  kan 
dessa  förändringar  frambringa  nya möjligheter. Men,  de  kan  också  utgöra 
besvärliga stressorer2. Ständiga  förändringar kan ses som nödvändigheter  för 
individen och organisationer. Det bör poängteras att förändring nödvändigt‐
vis  inte  innebär  stress  (ibid).  Angelöw  (2002)  menar  att  de  berörda  av 
förändringsarbete  bör  förstå meningen med  det,  om  de  inte  har  förståelse 
varför det sker eller ser någon vinning med det kommer de förmodligen inte 
se  förändringen på  ett positivt  sätt  (ibid). En  annan  faktor  som  visats  vara 
betydelsefull vid förändring är motivation (Berg, 2004). Dessa är några bland 
en mängd faktorer som benämns i olika studier där flera av dessa kommer att 
beröras i detta arbete.  

   Undersökningen som  ligger till grund för denna uppsats ämnar ta reda på 
om de anställda på en arbetsplats upplever syfte och mål med förändringar, i 
samma grad som ledningen avser att de ska göra. Det är för oss intressant att 
se  förändringsarbete  ur  ett  hälsoperspektiv,  samt  vilka  hälsofaktorer  som 
påverkas vid förändring.  

   Problemformulering  för  uppsatsen  lyder  enligt  följande;  Hur  upplever  de 
anställda på Sandvik Materials Technology ‐ Tråd förändringsarbetet som bedrivs på 
enheten?    Sandvik Materials  Technology  kommer  i  den  följande  texten  att 
benämnas SMT ‐ Tråd. Syfte och problem preciseras med följande frågor: 

• Vilka faktorer upplevs som positiva respektive negativa i förändrings‐
arbetet  

                                                 
1 Arnesson 2005; Luxemburgdeklarationen 1997, återfinns i senare kapitel.  
2 Stressor – ”påfrestning som framkallar de kroppsliga och psykiska reaktioner som sammanfattas i 
benämningen stress”. Definition hämtad från Nationalencyklopedin. 
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• Upplever  medarbetarna  någon  skillnad  mellan  hur  det  var  innan 
förändringsarbetet startade, och nu  

• Har de anställda rimliga krav på arbetsplatsen, kontroll att hantera de 
krav som ställs på dem och upplever de stöd från sina medarbetare och 
chefer   

 

2. BEGREPP OCH DEFINITIONER   

   Här följer definitioner och begrepp som anses centrala i uppsatsen. De första 
är  folkhälsomålen och  förändringsarbete. Dessa  åtföljs  av WHO:s definition 
av hälsa samt Ottawa Charters definition av hälsofrämjande. Stress är nästa 
stycke och därefter  följer en  förklarande  text om  ledarskap, samt vår defini‐
tion av ledarskap. 

2.1 FOLKHÄLSOMÅL 

   Ewles & Simnett  (2007) skriver att den nationella  folkhälsokommittén 1997 
påbörjade  ett  uppdrag  som  syftade  till  att  frambringa mål  för  det  svenska 
folkhälsoarbetet. Detta resulterade i 11 målområden för arbete med den fram‐
tida  folkhälsan. För denna uppsats är målområde nummer  fyra ”ökad hälsa  i 
arbetslivet” relevant. Det centrala för målområde fyra är att kraven i arbetslivet 
måste  avvägas mot människors möjligheter  att  kunna må  bra  och  fungera 
under ett helt arbetsliv. Individens sysselsättning i arbetslivet bör kunna för‐
enas med fritid och familjeliv på ett hälsofrämjande sätt. 

2.2 FÖRÄNDRINGSARBETE  

   Arbete med  hälsofrågor  i  organisationen  kan  komma  att  kräva  ett  flertal 
åtgärder som på ett eller annat sätt innebär förändringar. Det här innebär att 
begreppet förändringsarbete blir intressant att förklara närmare eftersom det 
är centralt för syftet  i detta arbete. Vi har valt att ta med Denvalls definition 
av begreppet som återfinns på nationalencyklopedins hemsida: 

förändringsarbete,  aktiviteter  för  att  ändra,  utveckla  och  omdana  ett  socialt  system. 
Utgångspunkten  är  upplevda  problem  på  samhällelig  och  strukturell  nivå,  inom 
organisationer och på arbetsplatser eller hos enskilda individer                            

                                                                                             Nationalencyklopedin 

   Vidare beskriver Denvall att; förändringsarbete berör människors trygghet, 
vardagsliv  och  hälsa.  Förändringsarbete  innebär  att  en  eller  flera  experter 
föreslår  åtgärder,  analyserar  problem,  samt  eventuellt  genomför  dessa  på 
egen  hand. Vidare menar  han  att  val  av metod  kan  variera,  beroende på  i 
vilken utsträckning det anses att de som är berörda av förändringsarbetet bör 
vara delaktiga i genomförandet samt planering av detta arbete (ibid). 
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2.3 WHO:S DEFINITION AV HÄLSA OCH OTTAWA CHARTERS DEFINITION AV 
HÄLSOFRÄMJANDE: 

   Hälsa och hälsofrämjande är begrepp som behöver definieras då de utgör en 
del av grunden i detta arbete. Nedan lyder en definition av hälsa ifrån WHO: 

Health is a state of complete physical, mental and social well‐being and not merely the 
absence of disease or infirmity.   

World Health Organization 

   Hälsans bestämningsfaktorer består således av psykiska, fysiska och sociala 
aspekter,  och  är  inte  enbart  sjukdomsrelaterat. Dock  bör  hälsa  ses  som  en 
resurs i vardagslivet, inte endast som ett mål för god livsstil. Hälsofrämjande 
är ett förhållningssätt berör bestämningsfaktorerna för hälsa. Ottawa Charter 
for Health  Promotion,  1986  framtog  nedanstående  definition  av  hälsofräm‐
jande: 

Health  promotion  is  the process  of  enabling  people  to  increase  control  over,  and  to 
improve,  their  health.  To  reach  a  state  of  complete  physical  mental  and  social 
wellbeing, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to 
satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as 
a  resource  fo  everyday  life,  not  the  objective  of  living. Health  is  a  positive  concept 
emphasizing  social  and personal  resources,  as well  as physical  capacities. Therefore, 
health promotion  is not  just  the  responsibility  of  the health  sector,  but  goes  beyond 
healthy lifestyles to wellbeing  

World Health Organization 

   Hälsofrämjande är  således en process  som möjliggör  för människor att ha 
kontroll över‐, samt förbättra sin hälsa. För att uppnå detta bör individen eller 
gruppen identifiera och realisera behov. Hälsofrämjande är inte enbart de fy‐
siska  hälsoaspekterna,  utan  ett  förhållningssätt  som  innebär  att  individen 
skapar en livsstil som leder till välbefinnande. En viktig faktor vid hälsofräm‐
jande arbete kan vara att förhindra uppkomsten av stress, vilket är ett ämne 
som behandlas i nästkommande stycke.  

2.4 STRESS 
 
   Dolan (2007) beskriver att stress vanligtvis uppstår när en individ ej är kapa‐
bel att hantera de  stimuli  som omgivningen orsakar. Arnetz  (2005)  redogör 
för  en mängd  hälsoeffekter  som  kan  uppstå  vid  stressreaktioner. Vid  akut 
stress  ökar  kroppsliga  reparationsförmågor,  vilket  är  effektivt  vid  enstaka 
situation, men kan vid upprepade tillfällen ha negativ  inverkan på kroppen. 
Stress kan orsaka  försämring av  immunförsvaret, nedsatt ämnesomsättning, 
hämma  blodtrycksregleringen  samt  förorsaka  skador  på  hjärta  och  kärl. 
Långvarig  stress  kan  dessutom  leda  till  ökad  känslighet  i  kroppens  organ 
(ibid).  Enligt  Dolan  (2007)  är  individuella  faktorer  som  personliga  värde‐



5 
 

ringar, behov samt färdigheter, likväl personlighet och ambitioner avgörande 
för en individs känslighet för stress.  
 
   Arbetsrelaterad  stress kan  enligt  en undersökning av Arbetsmiljöverket & 
Statistiska Centralbyrån  (2001)  innefattas av; stor arbetsbörda,  tidsbrist, stort 
ansvar  i  kombination  med  liten  befogenhet,  otydliga  arbetsinstruktioner, 
oklara roller, låg grad av påverkansmöjlighet, lågt inflytande, oduglig arbets‐
miljö samt inte ges möjlighet att använda sin kapacitet och kompetens i arbe‐
tet. Nedan presenteras en definition av arbetsrelaterad stress:  
    
 

Occupational stress is seen as the entire process in which people perceive and 
interpret their work environment in relation to their capability to coop with it  

           
                                

Dolan, 2007 
 
   Sammanfattningsvis  är  arbetsrelaterad  stress  den  process  i  vilken männi‐
skor förstår och uppfattar sin arbetssituation samt vilka möjligheter de har att 
tampas med  den.  Enligt  Arnetz  (2005)  kan  förändringar  i  en  organisation 
skapa stress. Stress kan även vara en reaktion vid rädsla att förlora kontrollen 
över något, exempelvis på arbetet (Theorell 2003). En av de kraftfullaste fakto‐
rerna  som kan  skapa  eller  förhindra  stress är  ledarskapet vid  införandet av 
förändringen.  Således  är  det  viktigt  att  ledaren  har  i  åtanke  att minimera 
stressorer vid organisatoriska  förändringar. Detta  leder  till nästa avsnitt,  ett 
stycke om ledarskap.   
 
2.5 LEDARSKAP  

   En precisering av begreppet ledarskap är nödvändigt i denna uppsats efter‐
som det kan vara  en viktig del  i  förändringsarbete  som bedrivs på  företag. 
Näringsdepartementet (Ds 2 001:28) beskriver ledarskap som en process, som 
inverkar på andra personer eller gruppers beteenden, drivkraft, värderingar, 
förhållningssätt och känslor. Ledaren behöver vinna acceptans för målet, samt 
medarbetarnas  förtroende när det gäller strategi och  taktik. En annan viktig 
aspekt  i  ledarskapet  är  att motivera  och  entusiasmera medarbetarna  till  att 
följa med på färden mot målet. Vidare beskrivs att förtroende tar lång tid att 
byggas upp, dessutom  förändras  förutsättningarna konstant,  exempelvis på 
grund av sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska orsaker. Ett väl funge‐
rande ledarskap innebär i hög grad att skapa ett positivt klimat för förändring 
(ibid).  
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   Andersen (2008) lägger till ytterligare en aspekt och menar att ledarskap kan 
betraktas  som kulturell påverkan. Eller, att  skapa meningsfullhet genom att 
tydliggöra för medarbetarna var deras organisation är nu, och var de vill att 
den  ska  befinna  sig  i  framtiden  (ibid).  Det  finns  åtskilliga  definitioner  på 
ledarskap beskrivna  i  forskning och  litteratur, där vi utifrån några av dessa 
utformat en egen. Vi definierar ledarskap enligt följande:  

 Ledarskap  är  en dynamisk process  som påverkar  individer  att,  av  egen vilja,  arbeta 
aktivt för gruppens intresse och mål.  
 

   Sammanfattningsvis är ledarskap en föränderlig påverkansprocess som syf‐
tar till att få människor sträva gemensamt mot uppsatta mål.  

 

3. LITTERATURBAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

   Nedan  lyfts  tidigare  forskning kring  ämnena  i uppsatsen  fram. Det  första 
ämnet behandlar organisatoriska förändringar, där även eventuell motstånds‐
problematik belyses samt hur motstånd kan hanteras. Därefter följer ett stycke 
om  ledarskapets  betydelse  i  arbete.    Frågorna  på  enkäten,  som  ligger  till 
grund för denna undersökning, har ett hälsoperspektiv och därför tillades en 
beskrivning  av hälsofrämjande  arbete. Vid  en  förändring pågår  en  lärande‐
process  för  alla  inblandade, därför  finns  även  en  fördjupning  av begreppet 
lärande  i organisation. Som analysverktyg för databehandlingen valdes att an‐
vända Karasek & Theorells (1990) krav – kontroll ‐ stödmodell. En anledning 
till att  just denna modell valdes är att den används  i praktiskt  förändrings‐
arbete på  arbetsplatser  idag  (Arnetz  2005).    Slutligen  återges  ett  stycke  om 
Sandvik som koncern och även information om deras medarbetarprogram samt 
förändringsledarutbildning. 

 3.1 ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR OCH HÄLSOEFFEKTER 

   I denna del följer en redogörelse av olika effekter som kan uppkomma vid 
organisatoriska förändringar. Effekter som är intressanta ur ett hälsoperspek‐
tiv, samt en presentation av forskningsresultat som kan vara användbara vid 
arbete  kring  organisatoriska  förändringar  och  hantering  av  dess  effekter. 
Arnetz  (2005)  påvisar  att  det  kan  finnas  svårigheter  vid  genomförandet  av 
förändringar  i  organisationer  där  verktygen  vid  implementeringsprocessen 
kan utgöra en nyckelfaktor.  

   En  undersökning  av  Griffin  &  Rafferty  (2006)  visar  att  organisatoriska 
förändringar kan vara problematiska att implementera, eftersom det kan vara 
svårt att  förutse hur  förändringen kommer att upplevas och påverka de be‐
rörda. Vidare beskriver Griffin & Rafferty (2006) att hur mycket en händelse 
eller  förändring  upplevs  som  stressande,  är  avgörande  för  hur  en  person 
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kommer  att  värdera  sin  uppskattning  inför  förändringen.  Att  förändring 
skapar  stress  stöds  dessutom  av  Dolan  (2007);  Riolli  &  Savicki  (2006). 
Organisatoriska  förändringar  kan  enligt Riolli &  Savicki  (2006)  ha  negativa 
konsekvenser för anställda, även för organisationen som helhet. Sammanfatt‐
ningsvis  redovisar  de  att  omorganisation  ökar  den  psykologiska  anspän‐
ningen och kan även på sikt orsaka utbrändhet (ibid). Detta stöds likaledes av 
Arnetz (2005).  

   Åtskilliga forskare har funnit att osäkerhet hos anställda kan vara en vanlig 
förekommande utkomst av förändring (Saksvik, P‐Ø., Danielsen‐T, S., Nytro, 
K., Andersen‐R, G., Andersen‐K, T., Pettersen‐B, M., Torvatn, H. 2007; Østhus 
2007; Griffin & Rafferty 2006; Riolli & Savicki 2006; Nikolaou & Vakola 2005).  
Saksvik et al. (2007) vidhåller att en individs uppfattning om förändringen på 
arbetsplatsen troligtvis kommer att påverka hur hon eller han kommer att ut‐
föra  sitt  arbete.  Vidare  menar  han  att  förändring  i  organisationer,  eller 
omorganisationer kan skapa nya relationer och roller. När arbetsuppgifterna 
ändras och mycket nytt  tillkommer  i samband med  förändringen, kan detta 
skapa en osäkerhet hos medarbetarna. Saksvik et al. (2007) påpekar att denna 
osäkerhet kan grunda sig i nya arbetsuppgifter, relationer till arbetskamrater, 
grupptillhörighet  samt  eventuellt  nya  positioner.  Ett  sätt  att  reducera  den 
osäkerhet  som kan uppkomma är att klargöra  roller  för att  förhindra  stress 
som kan uppstå i samband med rollkonflikter samt tvetydighet (ibid).  

   Nikolaou  &  Vakola  (2005)  skriver  att  stress  i  samband  med  arbete  och 
organisatoriska  förändringar  nu  är  allmänt  känt  som  ett  problem  i 
organisationer. Deras  studie pekar på att  individer  som har höga nivåer av 
stress visar på nedsatt engagemang och ökad motsträvighet mot  interventio‐
ner som syftar till förändring i organisationen. Förändringar i organisationen 
kan  innebära en extra arbetsbelastning. Detta kan vara en av anledningarna 
till att förändringar kan uppfattas på ett negativt sätt, samt att det kan leda till 
icke‐stödjande  attityder. Positiva  attityder  är vitala  för  att  lyckas med upp‐
satta mål i olika typer av förändringsprogram i organisationer (ibid).  

   Østhus  (2007)  redovisade  att  intern  omorganisation  och  förändring  på 
arbetsplatser  kan  vara  relaterat  till  höga  jobbkrav,  osäkerhet,  låg 
arbetstillfredsställelse  och  hälsoproblem.  Arbetsmiljöverket  och  Statistiska 
Centralbyrån (2001) stödjer detta samt menar att det här kan uppstå även vid 
förändringar  som på ett  tydligt  sätt går  i  en positiv  riktning. Østhus  (2007) 
hypotes  i  en  studie,  var  att  anställda  vars  jobb  blivit  berörda  av  intern 
omorganisation  har  högre  arbetskrav  än  andra  anställda.  Riolli  &  Savicki 
(2006) presenterar  liknande resultat  i sin  forskning. Vidare beskriver Østhus 
(2007) att stora skillnader  förekommer mellan vilken  typ av utbildningsnivå 
som finns samt yrkesgrupper där de högre utbildade tjänstemän som chefer, 
tekniker och andra av högre befattning är den grupp  som  rapporterar  lägst 
nivå av hälsoproblem. Yrken med lägre nivå av utbildning är den grupp som 
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rapporterar högst nivå av hälsoproblem. Denna grupp, som dessutom arbetar 
inom  service  och  tillverkning,  är  gruppen  som  även  upplever  minst 
tillfredsställelse bland de anställda (ibid).  
 
   Ökade krav på anställda för att uppnå högre effektivitet verkar bli resultatet 
vid organisatoriska  förändringar och  framgår av Østhus  (2007)  rapport. Vi‐
dare beskriver han att de som genomför förändringen bör vara medvetna om 
att de förändringsstrategier de använder sig av inte nödvändigtvis uppfattas 
på samma sätt av dem som blir berörda av förändringen. Även uppfattningen 
om resultatet av en förändring kan skilja sig markant mellan dessa två grup‐
per (ibid).  

3.1.1 Motstånd vid organisatoriska förändringar 

   Enligt Nikolaou & Vakola  (2005) misslyckas 70 procent av alla  initiativ  till 
förändringar i organisationer och främsta orsaken har visat sig vara motstånd. 
Detta stycke kommer att redogöra för olika faktorer som kan bidra till att mot‐
stånd  uppstår  vid  organisatoriska  förändringar.  Flertalet  av  dessa  faktorer 
kan  direkt  kopplas  till  hälsoaspekter  hos  dem  som  blir  berörda  av  föränd‐
ringen.  Saksvik et al. (2007) presenterar i sin studie att motstånd är en vanligt 
förekommande reaktion på olika typer av organisatoriska förändringar. Detta 
stöds även av Nikolaou & Vakola  (2005). Vidare beskriver Saksvik att mot‐
stånd kan ses som en copingstrategi3 som aktiveras när vi ställs inför oförutsäg‐
bara omständigheter. Enligt Ewles & Simnett  (2007) reagerar människor väl‐
digt  individuellt  på  olika  förändringar. De  beskriver  att  vissa  kan  försöka 
sabotera arbetet, medan andra gör ett passivt motstånd, och somliga engage‐
rar sig aktivt för att uppnå målen med förändringen. Ewles & Simnett (2007) 
skildrar några orsaker till motstånd och dessa återges nedan i punktform: 

 
• Egenintresse – vad som  ligger  i människors egna  intressen är primärt. 

Vissa  förändringar kan upplevas  som  intrång  i den  egna  integriteten 
även om det skulle vara till nytta för majoriteten. 

• Missförstånd  –  det  är  lätt  för  individer  att  missförstå  förändringens 
innebörd. Detta kan bero på otillräcklig  tillit mellan medarbetare och 
ledning. 

• Gynnsamhet – det kan  finnas  föreställningar om att  förändringen  inte 
kommer gynna de  individer den är avsedd att gynna. Uppfattningen 
bland de anställda kan vara, att förändringen kostar mer än den smakar. 

 
   Brotheridge  (2003) hävdar,  som många andra  forskare, att  förändring  i en 
organisation  kan  vara  en  källa  till  motstånd  och  stress,  särskilt  om 
implementeringen sker utan hänsyn till de anställdas behov. Vid förekomsten 
                                                 
3 Copingstrategi - Avser ett tillvägagångssätt för att hantera olika typer av stressorer som kan 
uppkomma vid psykiskt påfrestande situationer. Nationalencyklopedin.  
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av förändring i organisation är det extra viktigt att identifiera hur chefer kan 
minimera motstånd och höga stressnivåer, samt andra skadliga konsekvenser 
som  kan  upplevas  av  de  anställda  (ibid). Även Nikolaou & Vakola  (2005) 
stödjer denna teori. En ytterligare aspekt Brotheridge (2003) påvisar är att  ju 
mindre stressad en anställd känner sig, desto mer är den villig att anstränga 
sig  för  arbetsuppgiften.  Szabla  (2007)  menar  att  motstånd  består  av  tre 
dimensioner; känslomässiga, kognitiva och  intentionsmässiga. Dessa  tre kan 
dessutom vara både positiva och negativa. Vidare beskriver Szabla (2007) att 
reaktionen på  förändring är multifaktoriell där negativa  tankar och negativa 
känslor nödvändigtvis  inte behöver  leda  till negativa  intentioner. Dessutom 
kan det ske omvänt där positiva tankar och positiva känslor  inte alltid  leder 
till positiva intentioner.  

3.1.2 Hantera motstånd vid organisatoriska förändringar 
 
   För att hantera motstånd vid förändring fann Ewles & Simnett (2007) att det 
är viktigt att utse en eller flera metoder, som är bäst lämpade för situationen 
samt de personer som blir berörda. Vidare ger de fem förslag på metoder som 
redogörs kort i följande text. Information och kommunikation är den första, som 
syftar  till  att  informera  om  förändringen  före den  skall genomföras. Denna 
metod har bäst framgång när motståndet kommer av felaktig eller bristfällig 
information och kommunikation. Metod nummer två kallar de medverkan och 
engagemang. Den föreställer att under ett tidigt stadium upptäcka de personer 
som troligtvis kommer att inrikta sig negativt till förändringen, och engagera 
dem aktivt i förberedelse‐ och genomförandeprocessen.  
 
   Vidare beskriver Ewles & Simnett  (2007) att  förändringen kommer att  fun‐
gera om varje  individ  får möjlighet att delta  i processen. Denna metod kan 
kräva en hel del samordning. Den tredje metoden de beskriver kallas de stöd 
och hjälp, Den  innebär att  individer ska  identifiera vad  för  förändringar som 
kan  komma  att  behövas,  samt  stötta  dem  i  deras  planering  och  genomfö‐
rande. De som ska genomföra förändringen behöver tid på sig att tänka över 
situationen  som helhet, bena upp mål,  samt  fundera på hur de  ska uppnås. 
Emotionell hjälp kan vara behövlig  så  som mentor eller  coachning –  system. 
Har motståndet sin grund  i osäkerhet eller rädsla kan denna metod  fungera 
bäst. Nästa metod  är  förhandling  och  avtal  och  innebär  att presentera  någon 
form av belöning. Denna metod är betydelsefull då vissa personer kan förlora 
på det nya systemet som förändringen innebär. Metoden kan vara slagkraftig 
i  situationer  med  särskilda  motståndsgrupper.  Slutligen  beskriver  de  en 
metod de kallar för taktisk påverkan och  innebär övertalning samt att  influera 
individer. Denna metod kan vara gynnsam där motståndet kommer från en, 
eller,  några  få  inflytelserika  personer.  Individer  kan  dock  uppleva  sig 
manipulerade vilket är nackdelen med denna metod (ibid).  
 



10 
 

   Motstånd bör ses som något att arbeta utifrån och därför välkomnas menar 
Saksvik et al. (2007). Detta kan ses som något de kallar konstruktiva konflikter. 
Dessa  startar ofta på grund av meningsskiljaktigheter angående  förändring‐
ens innebörd eller förändringens process, eller rent av båda två. Motstånd är 
inte nödvändigtvis ett resultat av dåligt ledarskap vid organisatoriska föränd‐
ringar, utan snarare en förväntad reaktion. Om denna reaktion åsidosätts som 
något irrationellt eller ovidkommande, kan det försämra redan problematiska 
frågor.  Om  konstruktiva  konflikter  används,  kommer  medarbetare  bli  mer 
anpassningsbara och flexibla när det gäller att uttrycka sig, och inte känna sig 
som offer eller ignorerade under förändringsprocessen (ibid).    

  3.2 LEDARSKAPETS BETYDELSE I FÖRÄNDRINGSARBETE 

   Stycket  som  följer  redogör  för  ledarskapets  betydelse  i  förändringar  på 
arbetsplatser. Hogan & Kaiser  (2005) menar att  ledarskap kan  lösa problem 
genom att organisera det kollektiva arbetet. Följaktligen menar de att  ledar‐
skap  är  nyckeln  till  en  organisations  effektivitet.  Ur  deras  litteraturstudie 
summerar de  tre  huvudpunkter  som  genomsyrar  all deras  insamlade data. 
För det första är ledarskap en viktig angelägenhet då det kan vara avgörande 
för att en organisation ska lyckas och för välbefinnandet av anställda. Seder‐
mera är ledarskap ett verktyg för individens och gruppens överlevnad. Detta 
innebär även att  ledarskapets primära uppgift är att upprätthålla och  skapa 
effektiva arbetslag menar Hogan & Kaiser  (2005). Detta  innebär att  få grup‐
pens deltagare att förbise egna behov och istället se till gruppens behov samt 
få  deltagarna  sträva mot  gemensamt  uppsatta mål  (Hogan &  Kaiser  2005) 
Detta stöds likaledes av Geller (2002). Slutligen menar Hogan & Kaiser (2005) 
att  ledarens  personlighet  påverkar  hela  gruppens  framträdande;  den  du  är 
som person bestämmer hur du kommer vara som ledare.  

   Forskning  av  Rapp  (2002)  påvisar  att  starkt  stöd  från  ledningen  och  en 
entusiastisk  processledare  som  formulerat  tydliga  mål  är  hälsofrämjande 
faktorer. Arnesson (2005) menar, att sett ur ett hälsoperspektiv bör hälsofräm‐
jande arbete på arbetsplatser karakteriseras av delaktighet, socialt stöd samt 
lärande på  individuell och organisatorisk nivå  (ibid). Kotter  (2001) anser att 
motivation  är  en  betydelsefull  komponent  i  förändringsarbete,  där  ledaren 
bör ge feedback och coacha de anställda och därigenom hjälpa individerna att 
växa professionellt samt höja deras självkänsla. Arnetz (2005) menar att friska 
och produktiva organisationer upprätthålls av en rad faktorer varav den mest 
avgörande  faktorn är  ledarskap. Vidare beskriver han att  ledarskapet utgör 
grunden  för  all  annan  verksamhet  av  betydelse  för  att  frambringa  hälsa  i 
organisationen  (ibid). Ledarskapet kan således vara en betydelsefull aspekt  i 
hälsofrämjande  arbete.  Vidare  beskriver  Hogan  &  Kaiser  (2005)  fyra 
kompetensnivåer en  ledare bör ha;  interpersonella  färdigheter  såsom kapacitet 
att kontrollera sina känslor och beteende. Sociala  färdigheter, som till exempel 
att skapa och bibehålla relationer. Företagssamhet som innebär en förmåga att 
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koordinera, planera och organisera samt ha kunskap i att prioritera. Slutligen, 
Talang  för  teambuilding  som  innefattar;  att  påverka,  utveckla  och motivera 
gruppen.  

3.2.1 Chefskap eller ledarskap  

   Geller (2002) redovisar skillnader som kan finnas mellan chefer och  ledare. 
Han menar att chefer (managers) är primärt fokuserade vid resultat och siff‐
ror, medan ledare fokuserar på att få individen att känna sig ansvarsfull och 
motiverad till sina arbetsuppgifter. Således menar Geller (2002) att en  ledare 
kan vara mer empatisk och flexibel jämfört med en chef. Vidare beskriver han 
att chefer ofta  talar  först och  lyssnar sedan, detta  för att deras uppgift är att 
delegera  uppgifter  som  ska  härleda  till  att  på  enklast  sätt  nå  de  uppsatta 
målen. Ledare å andra sidan, håller vanligtvis, en öppen dialog med medarbe‐
tarna och är mer mottagliga för förslag på åtgärder (ibid).  

   Geller  (2002)  fann även att det  finns en distinkt skillnad mellan begreppen 
träning (training) och utbildning (education). Begreppet träning används mer 
av  chefer  och  de  syftar  då  till  att  individen  ska  lära  sig  specifika  arbets‐
uppgifter, utan att egentligen ha någon djupare bakgrund. Utbildning hand‐
lar om att  lära  sig bakgrunden  till varför vissa arbetsuppgifter utförs på ett 
visst sätt, och är inte lika fokuserat på det praktiska utförandet. Detta begrepp 
är mer förankrat  i  ledarskap än  i chefskap menar Geller (2002). Enligt Geller 
(2002) är det vanligt att människor blandar  ihop dessa begrepp, och att det 
vid  dessa  tillfällen  är  av  god  anledning  att  ställa  sig  frågan  ”ska  jag  träna 
(driver training) på att köra bil eller lära mig (driver education) köra bil?”(ibid). På 
svenska får inte dessa begrepp riktigt samma innebörd som på engelska, men 
det kan ändå vara bra att  förstå  skillnaden mellan att  träna på att praktiskt 
utföra och att lära sig teoretiskt på djupet. Detta kan sammankopplas med det 
som Angelöw  (2002) och Antonovsky  (1991) beskriver; att människor måste 
förstå meningen med varför något ska utföras, och/eller varför de ska lära sig 
något, för att verkligt göra det.  

   Enligt Hogan & Kaiser  (2005) rapporterar 65  ‐ 75 procent av de anställda  i 
olika  organisationer  att  den  värsta  aspekten  i  deras  arbete  är  den  närmsta 
chefen. Den närmsta chefen kan i många fall vara en mellanchef. Saksvik et al. 
(2007) menar  att mellanchefer  ofta  har  en  utsatt  position  i  organisatoriska 
förändringsprocesser. Detta kan bero på att mellanchefer ofta fungerar som en 
länk mellan anställda och högsta ledningen. Enligt Hogan & Kaiser (2005) är 
oskicklighet  kring  ledarskap  den  grundläggande  orsaken  till  att  närmsta 
chefer upplevs som ett problem.  
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3.2.2 Ledarskap vid förändring på arbetsplatser 

   Enligt Kotter  (2001) är stora  förändringar  i en organisation nödvändiga  för 
att  ständigt  effektiviseras  och  förbättras  som  konkurrent  på  marknaden. 
Arnetz  (2005)  menar,  att  frambringa  en  kultur  som  underlättar  ständig 
förändring och anpassning  till nya omständigheter är  en  svår utmaning  för 
ledare idag. Kotter (2001) påvisar att en av anledningarna till att en organisa‐
tion kan ha svårigheter att anpassa sig på marknaden, eller ta till sig ny tekno‐
logi,  kan  vara  att människor  i  organisationen  känner  sig maktlösa. Vidare 
menar han att ytterligare förändring i sin tur kräver mera ledarskap, samt att 
ledarskap handlar om att hantera förändringar (ibid).  

   Saksvik et al. (2007) menar att god kommunikation mellan medarbetare och 
chefer kan vara en vital del  i alla  typer av  förändringsprocesser. Detta stöds 
av Arnetz (2005). Vidare beskriver Saksvik (2007) ett koncept som innebär att 
ledaren är fysiskt tillgänglig och synlig, även på golvet, samt fungerar som ett 
stöd. Med  tillgänglighet menas även att dörren  står öppen, där medarbetarna 
ska känna  att de  alltid kan komma  till  chefen med  frågor och  funderingar. 
Medarbetare bör ha direkt kontakt med  ”någon”  att prata med om  föränd‐
ringar  på  arbetsplatsen.  Dessutom,  ges möjlighet  att  ställa  frågor  om  hur 
förändringen  kommer  att  påverka  just  dem,  samt  hur  de  kan  hantera  sina 
eventuellt nya arbetsuppgifter.  Denna ”någon” bör vara en person med insikt 
i  organisationen,  som har kunskap  om  förändringen  samt möjlighet  att på‐
verka i den (Saksvik 2007). Denna teori stöds av Geller (2001).  

   Enligt Szabla (2007), finns det tre olika ledarskapsstrategier att utgå från vid 
arbete med  förändring och dessa  tre kallas: Rational‐Empirical Change Leader‐
ship Strategy, Normative‐ Reeducative Change Leadership Strategy och Power‐ Coer‐
cive  Change  Leadership  Strategy.  Rational‐Empirical  Change  Leadership  Strategy 
innebär huvudsakligen att experter anlitas, interna och externa, för att analy‐
sera  systemet med målet  att  göra  det mer  effektivt.  En  fri  tolkning  är  att 
denna strategi blott handlar om vinstintressen. Vidare beskriver Szabla (2007) 
att  systemet  ska  anpassas  till  en  organisatorisk  förändring.  Förändringen 
kommer att ske om den är logiskt berättigad samt om de som propagerar för 
förändringen  på  ett  effektivt  sätt,  kan  påvisa  fördelarna  med  den. 
Förändringsarbete  som  bedrivs  inom  ramarna  för  Rational‐Empirical Change 
Leadership Strategy används ofta  i organisationer, dessa har dock visats vara 
föga framgångsrika.  

   Normative‐ reeducative Change Leadership är en vetenskaplig metod som grun‐
dar  sig på demokratiska principer. Denna  strategi handlar  företrädesvis om 
att gruppen som ingår i förändringen ska få tillgång till information om den, 
ha  lika rättigheter, samt att medarbetarna bör delta aktivt  i processen. Detta 
genom  att  vara  deltagande  i  utvecklingen,  designens  formgivning  och 
implementeringen  av  förändringen.  Denna  strategi  stöds  av  Brotheridge 
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(2003) som även tillägger att utbildning är en betydelsefull faktor. Power‐ Coer‐
cive Change Leadership‐ strategin är baserad på maktfördelningen. Denna stra‐
tegi  förutsätter  att  människor  vill  förändra,  därför  att  de  är  beroende  av 
människor med makt.  I denna  typ  av  strategi  sker  förändringarna  i högsta 
ledningen och medarbetarna utövar  inget aktivt deltagande  i processen. De 
som driver förändringen meddelar och anger i detalj för de berörda vad som 
bör göras  för att möta  förändringen menar Szabla  (2007). Vidare menar han 
att förändring i samförstånd, är den mest effektiva strategin för att nå föränd‐
ring.  Där  sker  alla  beslut  i  samförstånd  mellan  ledare  och  medarbetare. 
Övertalningsstrategier, enligt Szabla (2007), uppvisade låg nivå av framgång. 
Däremot uppvisar Saksvik  (2007) att viss överläggning är av betydelse  i  ett 
initialt  skede  av  förändringar  i  organisationer.  Szabla  (2007)  framhåller  att 
motivation och moral är i proportion till delaktighet i beslutsfattande. Det vill 
säga,  ju högre delaktighet  i beslutsfattande, desto högre nivå av motivation 
samt moral, och vice versa.  

   Vid en förändring är det viktigt att ledaren agerar som ett stort stöd, snarare 
än att vara auktoritär finner Szabla (2007); Arnetz (2005). Vidare menar Szabla 
(2007) att logiska argument och delaktighet kan utgöra de bästa taktikerna för 
att  framkalla positiv  inställning, positiva  känslor  och  intentioner  hos delta‐
garna vid förändring på arbetsplatser (ibid). Chefer som inkluderar anställda i 
beslutsfattandet med anledning av att det endast är politiskt korrekt, snarare 
än att de verkligen vill ha deras åsikter, kan  troligen  i högre grad undermi‐
nera än att förbättra chanserna att skaffa sig det stöd som implementeringen 
erfordrar. Enligt Dolan (2007) kan uppmuntring av de anställdas delaktighet i 
verksamheten  ge  bättre  arbetsförhållanden  samt  minska  risken  för 
arbetsrelaterad  stress.  Ett  organisatoriskt  kännetecken  som  kan  associeras 
med  hälsosamma  arbetsvillkor,  som  innefattar  bland  annat  arbetsuppgifter 
med låg nivå av stress, är ett ledarskap som genererar självförtroende hos de 
anställda (ibid). En skildring av hälsofrämjande arbete och dess kriterier åter‐
ges under nästkommande rubrik. 

3.3 HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE    

   Hälsofrämjande  arbete  syftar  till  att  förbättra  hälsotillstånd  hos  individer 
samt  grupper  av människor. Nedan  följer  en  definition  av  hälsofrämjande 
arbete:  

”Hälsofrämjande  arbete  är  den  process  som  ger  människor  möjligheter  att  öka 
kontrollen över sin hälsa och att förbättra den”  

   Ewles & Simnett, 2007 s. 38 

   En  sådan process handlar  således om  att människor bör ges möjlighet  att 
påverka sin hälsa. Enligt Arnesson (2005) torde förutsättningar för hälsofräm‐
jande arbete på arbetsplatser karakteriseras av bland annat delaktighet, socialt 



14 
 

stöd, lärande på individuell‐ och organisatorisk nivå. En systematisk samt en 
strukturerad modell eller metod bör användas  i det hälsofrämjande arbetet. 
Vidare anser Arnesson  (2005) att hälsofrämjande arbete bör ha en ekologisk 
ansats  vilket  betyder  att  fler  nivåer  än  den  närmast  berörda  verkligen  bör 
involveras. Ett hälsofrämjande arbete borde därtill genomföras riktat mot en 
arena och i det här fallet arbetsplatsen, snarare än enbart mot individen (ibid). 
Sammanfattningsvis bör således hälsofrämjande arbete ses som multifaktori‐
ellt.  Ett  led  i  det  hälsofrämjande  arbetet  kan  vara  att  utgå  från 
Luxemburgdeklarationen. 

   Luxemburgdeklarationen (1997) syftar till att arbetsgivare, arbetstagare och 
samhället  genomför  en  gemensam  satsning  för  att  förbättra  hälsan  samt 
välbefinnandet  i arbetslivet. I denna deklaration har kriterier  framtagits som 
utmärker  hälsofrämjande  arbete  på  arbetsplatser.  Däribland  kontinuerlig 
utbildning  samt  kompetensutveckling  där  medarbetarnas  kunskaper  väl 
motsvarar verksamhetens krav och behov. Luxemburgdeklarationen som ett 
flertal  forskare  påvisar  att  hälsofrämjande  arbete  bör  vara  långsiktigt  och 
motivera delaktighet  bland medarbetarna. En projektledning  borde  finnas  i 
alla program och åtgärder  för hälsofrämjande arbete där prioritering, plane‐
ring,  genomförande  samt  kontinuerlig uppföljning  är  vitala delar  för  fram‐
gång. Hälsofrämjande insatser bör integreras i alla områden och viktiga beslut 
i  organisationen. Detta  överensstämmer med Arnetz  (2005),  som menar  att 
medarbetares inflytande i beslutsprocesser kan leda till minskad risk för stress 
och ohälsa.  

   Vidare  diskuteras  riktlinjer  för  att  förbättra  anställdas  hälsa.  Bland  dem, 
ledarskapstekniker och dess tillvägagångssätt, där anställda ses som en förut‐
sättning  för  framgång  istället  för  en  kostnadsfaktor  för  organisationen. 
Arbetskultur  och  motsvarande  ledarskapsprinciper  som  uppmuntrar  och 
stimulerar  delaktighet  samt  motivation  för  de  anställda.  Organisatoriska 
principer som skapar en lämplig balans mellan arbetskrav, kontroll i arbetet, 
kompetensnivå och socialt stöd för de anställda. En policy för personalen som 
verksamt  samordnar  hälsofrämjande  frågor  såväl  som  åtgärder.  Slutligen, 
arbetshälso‐  och  arbetsskyddsorganisation  är  en  integrerad  del. 
Sammanfattningsvis  kan  detta  stycke  summeras  med  ett  citat  från 
Luxemburgdeklarationen (1997): 

Framgången  för  organisationer  i  framtiden  är  beroende  av  om  organisationerna  har 
välkvalificerade,  motiverade  och  hälsosamma  anställda.  Hälsofrämjande  på 
arbetsplatser  har  en  framträdande  roll  i  att  förbereda  och  utrusta  människor  och 
organisationer för att möta dessa utmaningar.  

Luxemburgdeklarationen 1997 s. 2 

   Välkvalificerade, hälsosamma  samt motiverade medarbetare och  anställda 
är  således  en  förutsättning  för  en  framgångsrik  organisation.  För  att  få 
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välkvalificerade medarbetare  krävs  enligt  Arnetz  (2005)  att  organisationen 
ständigt är  lärande, vilket är ett ämne som kommer att behandlas  i nästkom‐
mande stycke.  

3.4 LÄRANDE ORGANISATION  

   Hälsofrämjande arbete medför  i de flesta fall förändringar. Organisatoriska 
förändringar kan enligt Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån vara en 
orsak till sociala och psykologiska arbetsmiljörisker, samt ohälsa som följd av 
negativ  stress.  För  att  skapa  medarbetar‐  samt  organisationshälsa  hävdar 
Arnetz  (2005) att  fokusering kring  lärande, utveckling och återkoppling  från 
ledning är av stor vikt. Vidare menar han att lärande och utveckling är en kri‐
tisk faktor för all kunskapsbaserad verksamhet under förändringstryck. Senge 
(2000)  menar  att  i  en  lärande  organisation  utvecklas  ideligen  människors 
skicklighet att förverkliga sina mål och där framställs även nya tankesätt och 
det finns en strävan mot gemensamma mål. På detta vis lär sig individer stän‐
digt söka kunskap tillsammans. Att se helheten är en förutsättning för att vara 
en lärande organisation. Vidare anser Senge (2000) att det inte är tillräckligt att 
en eller få medarbetare utbildas för hela företaget, eller att någon i ledningen 
fattar  alla  beslut. Detta måste  göras  på  alla  nivåer.  Senge  (2000) menar  att 
företag som  tar  tillvara på engagemang och  förmåga att  lära på alla nivåer  i 
företaget kommer att ha fördelar gentemot sina konkurrenter. Vidare beskri‐
ver han att varje individ har en egen vilja och ett eget sätt att tänka. Om inte 
medarbetarna  själva  är motiverade  att  anstränga  sig  för  förändringar  som 
leder i riktning mot tillväxt och progression kommer det inte att bli någon till‐
växt,  ingen  ökad  produktivitet  och  ingen  teknologisk  utveckling  (Geller, 
2002). Detta  stöds  således  av  Senge  (2000). Den  lärande  organisationen  kan  i 
korthet sammanfattas enligt följande citat: 

den  organisation  som  skapar  goda  förutsättningar  för medarbetarnas  lärande  och 
som tar tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka 
och anpassa sig till omvärlden.  

Granberg & Ohlsson 2004 s. 34 

   Den lärande organisationen bör alltså eftersträva att ständigt utvecklas samt 
skapa goda förutsättningar för de anställda. För att utveckla en organisation, 
krävs färdighet och kunskap kring kritisk reflektion. Detta för att exempelvis 
ha  möjlighet  att  kritiskt  granska  tillvägagångssätt  och  resultat. 
Sammanfattningsvis  bör  organisationen  oavbrutet  söka  efter  tillfällen  till 
lärande. Argyris &  Schön  i Granberg & Ohlssons  (2004) menar  att  grund‐
läggande  faktorer  för att uppnå en god organisationskultur, är att  frågor  får 
stöd, och  tillåts,  från  anställda på  alla nivåer. Granberg och Ohlsson  (2004) 
framhåller även negativ kritik mot den  lärande  organisationen. Den kollektiva 
kunskapsgrund  som  existerar  i  en  organisation  kontrolleras  ofta  av 
nyckelpersoner. Dessa personer ger tillgång till viktiga kontakter och informa‐
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tion,  både  inom  och  utom  organisationen.  Delaktighet  och  andra  aktörers 
frihet  i organisationen kan då bli begränsad beroende på hur maktförhållan‐
dena i den aktuella organisationen ser ut (ibid). 

   Formella och  informella maktförhållanden kan komma  att  användas  samt 
ge uttryck i kommunikation och samspel mellan ledning och medarbetare vil‐
ket  kan  vara  viktigt  att  beakta.  En  central  företeelse  av  individers  sätt  att 
agera  i en organisation kan yttra sig  i ett rutiniserat handlande. Granberg & 
Ohlsson  (2004) menar att begreppet  innebär att när människor och grupper 
utvecklat en metod, eller sätt att  förstå och hantera vissa problem, kan detta 
utmynna  i att vissa  tankemönster. Dessa  tankemönster stabiliseras  i  form av 
vanemönster och rutiner. I ett längre tidsperspektiv kan denna företeelse ren‐
dera  i  att  det  institutionaliseringar. När  sådana  fasta  former  utvecklats  av 
individerna som befolkar organisationen blir dessa byggstenar  till de sociala 
strukturer som utvecklas  i organisationen. Rutiner av detta slag baseras  inte 
längre på medvetna överväganden utan  sammanhanget  i  sin helhet. Vidare 
finner Granberg  och Ohlsson  (2004),  att  för  att  förstå  den  rutinisering  som 
individers handlande styrs av och vad det innebär, måste vi förstå hur dessa 
mekanismer  och  rutiner  uppkommer.  Om  inte,  kommer  förmodligen 
förändringsarbetet  bli  föga  framgångsrikt.  För  att  lyckas  med  att  främja 
lärande  på  arbetsplatser  redovisar  Secker  och Membrey  (2003)  tre  poänger 
som presenteras nedan:  

1. tillåta de anställda att lära sig i sin egen takt  
2. dela upp arbetsuppgifter i hanterbara delmoment samt  
3. att medarbetarna har varaktigt stöd i sitt arbete 

   Allt som allt bör anställda ges tid till att  lära, få möjlighet att göra en sak  i 
taget samt ha tillgång till stöd på arbetsplatsen. Stöd är en av dimensionerna i 
Karasek & Theorells (1990) modell som praktiskt kan tillämpas i arbetet, hur 
detta kan fungera redogörs i nästkommande stycke.  

3.5 KRAV- KONTROLL- STÖDMODELLEN OCH DESS ANVÄNDNING I ARBETET 

   Karasek & Theorell (1990) utvecklade Krav ‐ Kontroll ‐ Stödmodellen, inne‐
hållande tre dimensioner; beslutsutrymme i arbetet, psykiska krav och socialt 
stöd  från  arbetskamrater  och  chefer. Vidare  beskriver  de  att  kraven  på  en 
arbetsplats  kan  te  sig  olika  beroende  på  vilken  typ  av  arbetsplats  det  är. 
Uppgifterna bör vara anpassade  till  tid, antal medarbetare samt kompetens, 
annars kan kraven upplevas orimliga. Socialt  stöd på  arbetet karakteriseras 
ofta  av  goda  relationer  medarbetarna  emellan  samt  mellan  chefer  och 
medarbetare menar Karasek & Theorell  (1990). Något  som även hör  till det 
sociala stödet är en god förmåga att lösa konflikter. Därefter beskriver Theo‐
rell  (2003) att det kan underlätta arbetet om de anställda har  en gemensam 
målbild  eftersom  de  kan  då  lättare  ge  varandra  stöd. Om  de  anställda  har 
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högt beslutsutrymme och hanterbara krav, kan det leda till att de utvecklar en 
god  förmåga  att  hantera  stressorer. Har  en medarbetare  höga  krav  som  ej 
känns  hanterbara  och  dessutom  litet  beslutsutrymme,  kan  han  eller  hon  få 
svårt att utnyttja en förbättrad arbetssituation. En arbetsplats med god arbets‐
miljö och goda arbetsförhållanden har en större chans att klara av en period 
med spänt arbete  jämfört med andra arbetsplatser menar Theorell (2003). En 
illustration  av  krav  ‐  kontroll  ‐  stödmodellen  presenteras  enligt  följande: 

  

   Krav‐ kontroll  ‐ stödmodellen beskriver  relationer mellan krav, såväl yttre 
psykiska  samt  nivå  av  beslutsutrymme  och  stöd  som  individen  får  i  sin 
omgivning. Relationen mellan kontroll och krav kan förklaras ur fyra explicita 
situationer; den  första som beskrivs är den avspända situationen,  innebärande 
att  kraven  är  låga  samt  att  beslutsutrymmet  är  högt. Arbetsupplägget  och 
arbetstakten  kan  den  anställde  själv  styra  över.  Den  andra  är  den  passiva 
situationen,  som medför  låga  krav  samt  ett  litet  beslutsutrymme.  Individen 
som befinner sig i denna situation upplever varken kontroll eller krav i arbe‐
tet. Den  tredje situationen betyder att  individen har höga krav samt ett  litet 
beslutsutrymme. Detta förhållande utgör störst risk för att individen ska orsa‐
kas  av  ohälsa.  Fjärde  och  sista  förhållandet handlar  om  betydelsen  av  stöd 
från  chefer och medarbetare. Ett gott  stöd  från  chefer och medarbetare kan 
verka  som  en  stark buffert mot ohälsa på arbetet. En hög nivå av  stöd kan 
även  innebära  praktisk  samt  känslomässig  hjälp.  Det  finns  två  ytterligare 
markeringar  i  bildmodellen;  ideal  –  arbetet,  som  innebär  gott  stöd  samt  iso‐ 
spända  som  kan  härleda  till  en  ökad  risk  för  ohälsa  (ibid).  Enligt  Theorell 
(2003) är krav – kontroll  ‐ stöd  i arbetet  tre viktiga  faktorer som kan spegla 
hur väl en individ trivs på sin arbetsplats samt hur detta kan vara avgörande 
för dennes hälsa. Detta inbegrips i följande citat: 

 
Arbetet kan ge livet mål och mening /…/ det kan ge oss identitet, självrespekt, socialt 
stöd och materiell belöning. Chansen till att så sker är stor när de krav som ställs på 
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de anställda är optimala (och inte maximala), när arbetstagarna har en rimlig grad av 
inflytande (egenmakt, vardagsmakt) och när andan i arbetsorganisationen är vänlig, 
stödjande och uppmuntrande. Om detta är fallet, kan arbetet vara en av de viktigaste 
hälsofrämjande faktorerna i livet. 

 
Theorell (2003) S. 264  

 
   Ett  arbete  kan  således  vara  en  av  de mest  betydelsefulla  hälsofrämjande 
faktorerna i en människas liv. Dwyer & Ganster (1991) genomförde en studie 
som bygger på Karasek & Theorells Krav  – Kontroll  – Stödmodell. Studien 
ämnade undersöka  effekterna  av  krav  och  kontroll på  arbetet  i  relation  till 
anställdas  närvaro  och  tillfredsställelse på  arbetsplatsen. Deras  hypotes  var 
att; psykiska och fysiska arbetskrav interagerar med individens egna person‐
liga kontroll. 90 manliga anställda tog del av en survey där de svarade på frå‐
gor  som  handlade  om  respondenternas upplevda  kontroll  kombinerat med 
fysiska och psykiska krav  i arbetet. Ett signifikant samband mellan  låg kon‐
troll  och  långsamhet  i  arbetet  samt  sjukfrånvaro  påvisades.  Resultaten  av 
denna  survey  framtogs  genom  fyra  olika mätningar;  fysiska  och  psykiska 
krav på jobbet, där de fysiska motsvarar tyngre lyft och miljöfaror med flera, 
och de psykiska motsvarar  en mental press när arbetet blir  stillastående på 
grund  av  att maskiner  och dylikt  går  sönder,  vilket den  enskilda personen 
inte kan göra något åt. Vidare mätning var kontroll, där likertskalor användes 
för  att  uppskatta  respondenternas  upplevda  kontroll  över  variation  samt 
mängd  av  arbetsuppgifter,  arbetstakt  och  raster.  Nästa  mätning  avsåg 
tillfredsställelse av den egna arbetssituationen och deras upplevda affektion 
inför  arbetet.  Den  sista mätningen  påvisade  frånvaro  i  arbetet.  Frånvaron 
summerades  under  ett  år  för  varje  individ.  Allmän  tillfredsställelse  och 
tillfredsställelse med specifika arbetsmoment var i korrelation med sjukdagar. 
Höga nivåer av kontroll hos de anställda var associerat med låg sjukfrånvaro 
och vice versa. Studien visade även att höga nivåer kontroll vid hög arbets‐
börda resulterade i att de anställda upplever en hög tillfredsställelse av utfört 
arbete  (ibid). Enligt Theorell  (2003)  kan  en  förminskning  av möjligheter  till 
kontroll  i  arbetet  kan  orsaka  ohälsa  vilket  överrensstämmer med Dwyer & 
Gansters  (1991)  studie,  som  visade  ett  samband  mellan  låg  kontroll  och 
sjukskrivning.  
 
   Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån (2001) påvisar att höga arbets‐
krav  i samband med  låg kontroll över den egna arbetssituationen kan  inne‐
bära  en betydande  risk  för negativ  stress. De menar även att brist på  infly‐
tande  över  de  egna  arbetsuppgifterna  i  kombination  med  höga  krav  kan 
skapa stress. Vidare räknar de upp  tio yrken där det är vanligt att anställda 
arbetar med hög anspänning samt saknar stöd från chefer och arbetskamrater. 
Bland dessa  ingår bland annat maskinoperatörer  (metall/mineralbehandling) 
som således utgör en stor del av tjänsterna på SMT – Tråd. Maskinoperatörer 
är också ett av de yrken  som  innebär  liten egenkontroll  i arbetet. Anställda 
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som saknar möjlighet till stöd och samtidigt arbetar under hög anspänning är 
också dem som rapporterar mest besvär av olika slag samt orsakar högst an‐
del sjukskrivningar (ibid). Karasek & Theorell (1990) menar att det kan finnas 
åtskilliga  krav  på  arbetet  som  kan  påverka  produktivitetsnivån  hos  de  an‐
ställda.  De  skiljer  mellan  psykologiska  och  fysiska  krav  där  exempel  på 
psykologiska  krav  kan  vara  deadlines. Det  vill  säga  i  detta  fall  hur många 
rapporter som ska skrivas per vecka samt hur många uppgifter som bör kla‐
ras av per timme. De vidmakthåller även att psykologiska krav på arbetet har 
en stor  inverkan på hälsan. Vidare beskrivs att detta kan vara svårt att mäta 
eftersom  hälsa  kan  vara multifaktoriellt. Exempel på  fysiska  krav  kan  vara 
obekväma samt oergonomiska positioner  i arbetet som kan  leda  till smärta  i 
muskler och  leder. Konflikter bland personalen kan hos många orsaka stress 
som långsiktigt försämrar hälsan nämnvärt menar Karasek & Theorell (1990).  
 
   Forskning  av Griffin & Rafferty  (2006) visade  att  anställda  som  ansåg  sig 
haft stödjande chefer och arbetsledare  rapporterade mindre osäkerhet än de 
som betraktade  sina  chefer och arbetsledare  som  icke  stödjande. Sedermera 
beskriver Nikolaou & Vakola  (2005); Secker & Membrey  (2003); Karasek & 
Theorell (1990) att stöd från kollegor kan spela en nyckelroll på arbetsplatsen, 
framförallt när arbetet är spänt eller  innefattar svårigheter, som  till exempel 
vid förändringar. Arenan för förändringsarbetet där denna undersökning lig‐
ger till grund är företaget Sandvik och presenteras närmare i nästkommande 
stycke.    

3.6 KONCERNEN SANDVIK OCH SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY  

   Denna undersökning är utförd på en enhet inom koncernen Sandvik. Anled‐
ningen  till valet  av  arbetsplats  är  att de  arbetar mycket med  förändring på 
arbetsplatsen. Dessa förändringar innebär bland annat att stärka den person‐
liga  utvecklingen  hos  de  anställda  samt  skapa  en  arbetskultur  som  gagnar 
företaget såväl som medarbetare. SMT‐ Tråd har en slogan som skall genom‐
syra samtliga av deras förändringsprocesser och utbildningar för de anställda; 
Jag  är  viktig  för  tråd. Med  denna  slogan  vill  de  uppnå  att  de  anställda  ska 
känna sig betydelsefulla  för  företaget, att de känner att de  tillför något samt 
känner sig delaktiga  i organisationen. Dessa förändringar SMT‐ Tråd arbetar 
med  anser  författarna  i  denna  uppsats  vara  hälsorelaterade. Nedan  ges  en 
kort beskrivning av företaget vilken undersökningen bedrivs på samt en kor‐
tare sammanfattning av deras förändringsarbete.     

   Sandvik  är  en  högteknologisk  verkstadskoncern  (Sandvik  2008).  De 
producerar bland annat verktyg för metallbearbetning, verktyg‐ samt maski‐
ner för bergavverkning. Koncernen har totalt 37 000 anställda spritt över 130 
länder.  Sandvik  Materials  Technology  (SMT)  är  en  enhet  inom  Sandvik‐
koncernen och är en tillverkare av produkter i rostfria stål jämte specialleger‐
ingar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar 
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och  sorteringssystem. Antalet  anställda  för  denna  organisationsdel  är  cirka 
8 600 personer. Produktområden  för Sandvik Materials Technology är enhe‐
terna; Tube, Strip, Kanthal, Process Systems, Sandvik MedTech och Wire. Det 
sistnämnda,  Wire  (Tråd),  är  enheten  som  ligger  till  grund  för  denna 
undersökning.  Avdelningen  Tråd  har  250  anställda  varav  190  personer  är 
produktionsanställda och 60 är tjänstemän (ibid). Enligt SMT‐ Tråds Human 
Resource Advisor (2008) pågår flera olika projekt på enheten som syftar till att 
optimera verksamheten. Två  exempel på dessa  är medarbetarprogrammet och 
förändringsledarutbildningen. Syftet med dessa projekt är att skapa delaktighet 
för medarbetarna och utveckla ledarskapet på arbetsplatsen (ibid).  Förhopp‐
ningen  är  att  dessa  program  ska  kunna  generera  i  bättre  kommunikation, 
konflikthantering  samt bättre  förståelse medarbetare och  chefer emellan. En 
slutsats av detta kan även vara att ökad trivsel uppstår som i sin tur kan leda 
till hälsosamma effekter. 

3.6.1 Förändringsledarutbildningen & medarbetarprogrammets bakgrund  
 
   Följande  material  som  återfinns  i  detta  stycke  samt  3.6.2  och  3.6.3  har 
tillhandahållits från SMT‐ Tråds Human Resource Advisor via mail (2008‐05‐
01). Utifrån ett ekonomiskt perspektiv 2003, blev SMT ‐ Tråd ställda inför ett 
ultimatum;  att  bli  lönsamma  eller  att  utgå  från  ”familjen”  Sandvik. Under 
denna  tid  lanserades  samtidigt  ett  utvecklingsprogram  på  Sandvik  för  att 
växla organiseringsform. De ämnade övergå  från produktionsorientering  till 
Lean Production.  Jackson & Mullarkey  (2000) beskriver att det centrala målet 
med Lean Production är att eliminera operationer som  inte tillför något värde 
för  att  på  så  sätt  kunna  leverera  rätt  kvantitet  och  kvalitet  av  erforderligt 
råmaterial, monteringsdelar eller  färdiga produkter när de så är önskade av 
nästa  steg  i processen. Fritt översatta nyckelord  i produktionssystemet Lean 
Production  är  integration  i  arbetsflödet,  oberoende  team  och  processförenk‐
ling. Övergången till Lean Production på SMT ‐ Tråd hade som syfte att bygga 
upp en standardiserad struktur i hanteringens olika processer och skulle vara 
kundorienterat. Avsikten med detta var att synliggöra processen utifrån olika 
perspektiv för att på så sätt kunna åstadkomma de ekonomiska resultat som 
var önskvärda. Denna förändring var framgångsrik vid synliggörande av pro‐
blem, minskning av lager, samt att förkorta ledtider och hanteringsprocesser. 
Dock blev en  följd av den nya strukturen motstånd  från ett  flertal av de an‐
ställda inom organisationen. Detta motstånd yttrade sig genom försämring av 
produktivitet och en ökad negativ  trend vid sjukfrånvaro. En ytterligare del 
var att kostnader för kvalitetsbrister ökade. Något som kunde konstateras var 
att  det  nya  strukturella  förhållningssättet  stal  energi  på  olika  sätt,  trots  då 
förändringens målsättning var att åstadkomma  förbättring. Med denna vet‐
skap  insåg  flertalet  i  ledande position  inom  företaget att de var  tvungna att 
skapa mening på  individnivå. För att kunna uppnå detta startades  två olika 
utbildningsprogram som finns beskrivna nedan.  
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3.6.2 Förändringsledarutbildningen & medarbetarprogrammets syfte och målsättning 

 
   Den huvudsakliga målsättningen med dessa utbildningar är att SMT ‐ Tråd 
vill  ta  fram  hjälpmedel  för  att  öka  förändringsviljan  och  förändringstakten 
bland  organisationens  anställda.  För  att  uppnå  förändringsvilja  bör männi‐
skorna som berörs av förändringen förstå meningen med den. Målet och syf‐
tet är även att skapa förutsättningar där de anställda vill ta ansvar för sin egen 
process på olika systemnivåer. SMT ‐ Tråd har utgått från att förändring kan 
väcka motstånd, och av denna anledning valde de att ha som utgångspunkt 
att verkligheten uppfattas subjektivt av alla som verkar i den, samt att det inte 
går  att  förstå  en person  om  vi  inte  sätter  in denne  i  ett  sammanhang. Här 
handlar verkligheten  således  om den nya  organiseringen. Ett  sätt  att  skapa 
förutsättningar för dialog i stället för motstånd är att utgå från att det inte går 
att åtskilja den anställdes verklighet från det sammanhang hon eller han ver‐
kar  i, vilket gör att vi måste  skapa  ett  forum där SMT  ‐ Tråds personal  får 
möjlighet  att  dela med  sig  av  sin  syn  utifrån  SMT  ‐  Tråds  system. Utifrån 
detta  har  de  skapat  ett  medarbetarprogram  för  alla  anställda  och 
förändringsledarutbildning  för personer  i  ledande  ställning  alternativt de  som 
driver  projekt  eller  liknande.  Medarbetarprogrammet  är  frivilligt  och 
förändringsledarutbildningen är obligatoriskt.  

3.6.3 Förändringsledarutbildningen & medarbetarprogrammets innehåll och stöd  

 
   Både  förändringsledarutbildningen  samt  medarbetarprogrammet  har  samma 
strukturella utformning. Skillnaden är att de går olika djupt in på respektive 
utbildningsavsnitt. Den strukturella grunden är uppdelad i tre olika områden; 
Jag  som  individ, det vill  säga; vem  är  jag?  I detta område är det meningen att 
individen ska fokusera på sin egen utveckling i livet, närmare bestämt; vilka 
normer och värderingar tar hon eller han med sig, vilka rädslor och farhågor 
kan vara förknippade med dessa subjektiva sanningar? Mycket knyts ihop till 
metaforer; att klä data, tankar, känslor och viljor beskrivs med ord. Nästa om‐
råde  behandlar  personens  roll  i  omgivningen;  Jag  i  förhållande  till  grupper. 
Gruppnormer samt subjektiva värderingar formas här gemensamt. Även här 
knyts mycket  ihop  till metaforer  så  som klä data, känslor,  tankar och viljor. 
Sista området är; Jag i förhållande till ”systemet” Sandvik. Sandviks kultur sätts i 
förhållande  till den  enskildes  tankar och känslor. Vem  är  jag  i  förhållande  till 
Sandvik som system  idag samt hur kan  jag vara med och  forma  innehållet  i SMT  ‐
business system. Utöver dessa utbildningsprogram har SMT  ‐ Tråd professio‐
nella terapeuter knutna till organisationen, om något skulle framkomma som 
skulle kräva ytterligare samtalsstöd (ibid).  
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4. SAMMANFATTNING AV BAKGRUND 

   Förändringar i organisationer kan för många verka skrämmande och skapa 
motstånd  även  om  syftet  hos  dem  som  leder  förändringen,  är  att  förbättra 
(Ewles & Simnett 2007). Delaktighet och påverkansmöjligheter är viktiga de‐
lar för att människor ska förstå förändringens syfte, samt att kunna motsvara 
de eventuella krav som ställs i samband med den (ibid). Stämmer denna tidi‐
gare forskning överens med hur de anställda på SMT upplever det eller finns 
det  skillnader  och  i  så  fall  vilka. Delaktighet menar  Kotter  (2001),  kan  ge 
människor en känsla av kontroll. Påverkansmöjligheter  i processer kan kort 
och gott sammanfattas med ett ord – Pedagogik, och utgör grunden för hela 
arbetet. Vilka  påverkansmöjligheter  och  delaktighet  upplever  sig  de  SMT  ‐ 
anställda ha,  och  anser  sig dessa  få  tillräcklig  information  om  förändringar 
som berör dem och deras omgivning. Gemensamt  för de  flesta  forskare som 
presenterats  i  denna  uppsats  är  att  de  verkar  eniga  om  att  främjande  av 
delaktighet och  informationsspridning på alla nivåer,  till alla berörda, är av 
yttersta vikt, för en förändring som inte orsakar ohälsa (Ewles & Simnett 2007; 
Arnesson  2005;  Angelöw  2002;  Karasek  &  Theorell  1990;  Riolli  &  Savicki 
2006). Alla  involverade  i  förändringsprocessen  bör  förstå mening  och  syfte 
med  uppsatta mål  (Angelöw  2002). Motivation  är  ytterligare  en  aspekt  de 
flesta forskare ser som en vital del för framgång vid förändringsarbete (Ewles 
& Simnett, 2007; Saksvik et al. 2007; Angelöw, 2002; Kotter, 2001; Karasek & 
Theorell, 1990). Det  som även visats vara gemensamt  för ett  flertal  forskare 
som presenterats i detta arbete är att förändringar i en organisation kan skapa 
stress  (Dolan 2007; Saksvik et al. 2007; Griffin & Rafferty 2006; Arnetz 2005; 
Theorell 2003; Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån 2001; Karasek & 
Theorell, 1990). Olikheter som förekommer mellan forskarna som presenterats 
i denna uppsats handlar om taktisk påverkan, övertalning samt influering av 
människor.  Exempelvis  skriver  Ewles &  Simnett  (2007)  att  övertalning  kan 
vara en användbar metod vid implementering av förändringar. Vidare beskri‐
ver de  att denna  typ  av metod kan vara gynnsam där motståndet kommer 
från en eller några  få  inflytelserika personer. Däremot menar Saksvik  (2007) 
att övertalning  inte bör användas,  förutom  i det  initiala  skedet, där det kan 
vara  till  en  fördel  för  att  få människor  att  lyssna.  Szabla  (2007)  anser  att 
förändring  bör  ske  i  samförstånd  mellan  ledare  och  medarbetare.  Vidare 
menar Szabla  (2007) att övertalningsstrategier  resulterar  i  låg nivå  av  fram‐
gång.  Ewles &  Simnett  (2007)  beskriver  också  att  taktisk  påverkan  kan  ge 
negativa effekter  i  form av att personerna som blir berörda kan uppleva sig 
manipulerade.  Sammanfattningsvis  kan  summeras  att  om  någon  form  av 
övertalning eller  taktiskpåverkan  ska åstadkommas bör detta göras med yt‐
tersta försiktighet samt med stor hänsyn till individen. Det övergripande som 
tidigare studier presenterat är betydelsen av ledarskap vid förändringsarbete 
och  att medarbetare  känner  sig  delaktiga  i  beslut  och  processer  som  berör 
deras  arbetsplats. Det  denna  undersökning  ämnar  undersöka  är  hur  dessa 
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aspekter  upplevs  av  de  anställda  på  företaget  SMT.  Karasek  &  Theorells 
(1991) krav‐ kontroll‐ stödmodell används som analysverktyg i uppsatsen och 
återfinns även under diskussion samt resultatdel.  

 

5. METOD 

   Som metod  för undersökningen valdes att utforma en enkät. Anledningen 
till  detta  är  att  antalet medarbetare  undersökningen  omfattar  är  cirka  250 
personer. Tiden för denna uppsats är begränsad till 10 veckor. Det var önsk‐
värt att  få så bred svarsfrekvens som möjligt då  förändringsarbetet omfattar 
alla personer på enheten. Det totala bortfallet samt bortfall på respektive fråga 
kommer att redogöras i resultatavsnittet.  

5.1 UPPDRAGSGIVARE  

   Uppdragsgivaren är enheten SMT ‐ Tråd på företaget Sandvik AB i Sandvi‐
ken  och  därmed  extern.  Efter  en  tids  telefonkontakt  samt  ett  par  möten 
diskuterades  en  preliminär  problemformulering  som  stämde  överens med 
båda parters intentioner. På önskemål från uppdragsgivaren formulerades ett 
kontraktsunderlag. Detta var baserat på syftet med studien, och angav prov 
på tidsplan, frågeställning och metod. En viss del av bakgrundsmaterialet har 
tillhandahållits från uppdragsgivaren för att möjliggöra en djupare kännedom 
kring  deras  förändringsarbete.  Under  den  pågående  studien  hölls  en 
kontinuerlig dialog med kontaktperson på företaget så möjlighet att få ta del 
av mer bakgrundsmaterial, om så önskades, fanns.   

5.2 PROCEDUR  

   Enkäter  utformades  som  skickades  till  kontaktpersonen  på  SMT  ‐  Tråd. 
Dessa  vidarebefordrades  till  respektive  gruppledare på de  olika  avdelning‐
arna.  Information om undersökningen gavs vid  så kallade processträffar då 
medarbetare  och  gruppledare  samlades.  Här  upplystes  de  även  om  att 
deltagandet var frivilligt. Vid processträffarna fanns möjlighet att fylla i enkä‐
terna. Gruppledarna samlade  in de  ifyllda enkäterna och återlämnade dessa 
till  kontaktpersonen. Då  skiftarbete  förekommer  på  SMT  ‐  Tråd  fanns  inte 
möjlighet  att  alla  fyllde  i  enkäterna  vid  samma  tillfälle. Enligt uppgift  från 
kontaktperson uppskattades den  totala  tidsåtgången  för datainsamlingen  till 
cirka fem veckor.     

5.2.1 Urval och försökspersoner  

   Fokus i detta arbete låg på de anställda på SMT ‐ Tråd, som består av cirka 
250 personer. Urvalet var ett så kallat icke‐ slumpmässigt urval (Trost 2007) och 
kan anses representativt för SMT ‐ Tråds produktionsenhet. Dessa människor 
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berörs  av  förändringsarbetet  som  bedrivs  på  företaget,  och  är  följaktligen 
intressanta  för  frågeställningen  i  denna  uppsats.  Deltagandet  var  frivilligt 
samt har skett anonymt.  

5.2.2 Instrument  

   Enkäten som användes för denna undersökning medföljer arbetet och åter‐
finns under kapitlet Bilagor.  Trost (2007) menar att en enkät har en hög grad 
av standardisering om formuläret ser likadant ut för alla respondenter, vilket 
var  fallet  i  denna  undersökning.  Samtliga  formulär  har  sänts  ut  samtidigt, 
dock kom dessa att fyllas i vid olika tillfällen då produktionen så tillät och på 
grund av skiftarbete. Respondenterna hade möjlighet att fylla i dessa under så 
kallade processträffar, under  förhållanden  som var  lika  för alla, vilket Trost 
(2007)  menar  är  väsentligt.  Enligt  Trost  (2007)  är  strukturen  på  en  enkät 
varierad  om  vissa  frågor  har  fasta  svarsalternativ,  och  andra  har  öppna 
svarsalternativ,  vilket  enkäten  i  denna  uppsats  innehåller.  Trost  (2007) 
beskriver likertskalor som ett gott redskap vid utformningen av enkätfrågor, 
där får respondenten gradera sig på en skala. Några av frågorna på enkäten i 
denna undersökning hade  likertskalor som svarsalternativ, vilket  i detta  fall 
innebar en sexgradig skala. Siffran ett på skalan var förknippat med inget stöd 
och stämmer inte alls, medan siffran sex var associerat åt det andra hållet med 
begreppen stort stöd och stämmer mycket bra. På ytterligare en av frågorna där 
likertskala användes var siffran ett associerat med aldrig och siffran sex med 
ständigt. Likertskala som svarsalternativ användes på totalt fyra av frågorna.  

Skalan konstruerades sexgradig för att undvika svarsalternativ som hamnar i 
mitten.  Siffrorna  två  till  fem  saknade  fasta  och  konkreta  begrepp  för  att 
undvika  förvirring  bland  svarsalternativen  och  ställningstagandet.  Enkäten 
introducerades med  frågor om existerande program och kurser på  företaget, 
med  anledning  av  att  respondenterna  skulle  känna  igen  sig.  Trost  (2007) 
menar  att  det  kan  vara  till  fördel  om  de  djupare  frågorna  placeras  sist  på 
enkäten,  vilket  var  fallet  i  denna  undersökning.  Sista  frågan  på  enkäten 
efterfrågade  kön.  Anledningen  att  denna  fråga  placerades  sist  var  att 
tankegångarna  skulle  vara  könsneutrala,  detta  var  ett  beslut  författarna  av 
denna  uppsats  fann  lämpligt  och  är  således  inte  hämtat  från  litteratur.  Ett 
missivbrev  bifogades  enkäten  och  var dess  framsida. Missivbrevet  innehöll 
information om syftet med studien samt en rubrik för undersökningen. Detta 
är enligt Trost (2007) viktigt att missivbrev innehåller. Författarnas utbildning 
och  lärosäte  presenterades  och  det  framgick  även  att  uppsatsen  kommer 
publiceras,  vilket  enligt  Trost  (2007)  är  nödvändiga  upplysningar.  
Enkätsvaren  sammanställdes  i  SPSS  och  är  ett  program  för  analyser  och 
behandling av insamlad data. 
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5.3 ETISKA PRINCIPER  
 
   I mars år 1990 antog det svenska humanistiskt‐ och samhällsvetenskapliga 
rådet  forskningsetiska principer,  som  sedan dess  är  gällande  när det  gäller 
forskning  i  ämnesområdet  humaniora  och  samhällsvetenskap. Detta  stycke 
utgår från dessa principer och jämförs med hur de tillämpats i denna uppsats. 
Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är kravet att individer ej 
får komma till fysisk eller psykisk skada, ej heller utsättas för kränkning eller 
förödmjukelse  och detta  kallas  för  individskyddskravet. Detta  grundläggande 
krav kan  i  sin  tur konkret delas  in  i  fyra huvudkrav och utgör  följande be‐
grepp;  informationskravet,  samtyckeskravet, konfidentialitetskravet  samt nyttjande‐
kravet och dessa redovisas kort nedan.   

   Informationskravet  innebär  att  forskaren  upplyser  deltagarna  i  undersök‐
ningen  om  respondenternas uppgift  och  villkor  som  gäller  för  deras delta‐
gande samt syftet med undersökningen.  I missivbrevet som utgjorde  första‐
sidan  på  de  utskickade  enkäterna,  fanns  information  om  detta  samt  att 
deltagandet var frivilligt. Vidare  i missivbrevet fanns också uppgifter om att 
enkäterna  kommer  att  utgöra  grunden  för  ett  examensarbete  samt  att  det 
slutligen  kommer  publiceras  via  högskolan  i  Gävle.  Kontaktuppgifter  till 
författarna  som  genomförde  undersökningen  fanns  också  att  tillgå  vid 
eventuella  frågor.  Då  vi  i  samarbete  med  företaget  genomfört  denna 
undersökning fanns även två kontaktpersoner där att tillgå för mer  informa‐
tion.   Samtyckeskravet betyder att  forskaren skall skaffa sig ett samtycke  från 
respondenterna. I fall där respondenterna är under 15 år krävs vårdnadshava‐
rens samtycke, något som i det här arbetet ej är aktuellt, eftersom alla berörda 
deltagare är över 18 år. Då  resultatet  i denna uppsats presenteras  samman‐
ställt, och inte enskilt, föreskriver vetenskapsrådet att samtycke från arbetsgi‐
vare är  tillräckligt. Arbetsgivaren har  i detta  fall skriftligen uttryckt ett sam‐
tycke  till att genomföra undersökningen via ett kontrakt. Enkäterna är ano‐
nyma.  

   Konfidentialitetskravet ger  respondenterna och alla de  i undersökningen be‐
rörda personer konfidentialitet. Företagsnamnet är dock inte konfidentiellt, då 
inga  speciella  krav  från  arbetsgivare  angående  detta  har  ställts. Kontraktet 
som ovan nämnts inkluderar också tystnadsplikt gällande information av tek‐
nisk eller kommersiell natur som erhållits av  företaget. Konfidentialitetskravet 
behandlar  sekretess,  så  att utomstående  inte  ska  kunna  identifiera  enskilda 
personer samt att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma 
åt känsliga uppgifter. Det sista, nyttjandekravet,  innebär att all  insamlad data 
är för forskningsändamål och ej får utlånas, användas för kommersiellt bruk, 
eller  nyttjas  för  andra  icke  vetenskapliga  ändamål. Publicering  kommer  att 
ske  via  högskolans  bibliotek,  men  kommer  ej  att  finnas  tillgänglig  för 
kommersiellt bruk. Publiceringen innebär att arbetet ska finnas tillgängligt för 
studenter på högskolan för vidare användning i forsknings‐ och studiesyfte.    
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6. RESULTAT  
 
   Totalt  insamlades  42  ifyllda  enkäter  av  250  utdelade.  Bortfallet  var  208 
stycken. Av de 42 ifyllda var det 36 män samt sju kvinnor som svarade på frå‐
gorna.  Av  28  frågor  var  det  4  stycken  som  blev  besvarade  av  samtliga 
respondenter. Resultatet kommer att redovisas till mestadels skriftligt, fyra av 
frågorna återfinns i stapelform, fråga 22‐25. Därefter följer en redovisning av 
resultatet indelat i kategorier som till exempel stress och ohälsa, information och 
kommunikation, samt, möjlighet att påverka och delaktighet.  
 
 
Fråga 1: Hur länge har Du arbetat på företaget? 
   Bortfall  en  respondent.  28 personer  av  41  som  svarat på denna  fråga  har 
arbetat på företaget fem år eller mer. Åtta stycken har arbetat två till fem år, 
fem personer har arbetat på företaget mindre än två år. Alltså har mer än hälf‐
ten av respondenterna som besvarat frågorna arbetat på företaget fem år eller 
mer.  
 

Fråga 2: Har Du blivit informerad om medarbetarprogrammet? 
   Bortfall  noll  respondenter.  33  av  42  stycken  har  blivit  informerade  om 
medarbetarprogrammet. Nio av 42 har inte blivit informerade.  
 
Fråga 3: Om Ja på fråga 2, Hur? 
   Bortfall  11  respondenter.  Åtta  personer  har  blivit  informerade  om 
medarbetarprogrammet på en infoträff. Nio personer har blivit informerade av 
kollegor, åtta personer har blivit  informerade av en chef. Fyra personer blev 
informerade genom ledningsgruppen, tre personer skriftligt, två personer via 
anslagstavlan  samt en person via  intranet. På denna  fråga har  fyra personer 
angett två svar, till exempel anslagstavla och chef.  
 
Fråga 4: Har Du blivit informerad om förändringsledarutbildningen? 
   Bortfall noll respondenter. 24 av 42 personer, (57 %)  har blivit informerade 
om förändringsledarutbildningen, 18 personer, (43 %) uppgav att de inte fått 
informationen.  
 
Fråga 5: Om Ja på fråga 4, Hur? 
   Bortfall 19  respondenter. Nio personer har blivit  informerade av kollegor, 
fem personer har blivit  informerade om  förändringsledarutbildningen på en 
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infoträff. Sex personer har blivit  informerade av en chef,  två personer genom 
ledningsgruppen,  två  personer  via  anslagstavlan  ytterligare  två  svarade 
skriftligt och via intranet4. 19 personer har valt att inte svara på frågan. Hälften 
av  informationen har kommit  från kollegor samt en stor del  från chefer och 
infoträff.  
 
Fråga 6: Har Du deltagit i medarbetarprogrammet? 
   Bortfall noll respondenter. Nio av 42 har deltagit i detta program. 33 av 42 
personer har inte deltagit i medarbetarprogrammet. 

 
Fråga 7a: Vilken eller vilka faktorer upplever Du som positiva när det gäller 
medarbetarprogrammet? 
   Bortfall  30  respondenter.  Personlig  utveckling  svarade  sju  personer  och 
grupputveckling  fyra. Lära känna andra svarade  två och ytterligare  två sva‐
rade bra ledarskap. Ytterligare saker som framkom var att kommunikationen 
förbättrats, resultatet upplevdes allmänt bra samt att programmet kan bidra 
till  engagemang  bland  de  anställda.  Resultatet  visar  även  att  tidigare 
kursdeltagare  spridit  positiva  rykten  om  programmet.  Sammanfattningsvis 
har  flertalet  av  de  som  svarat  angett  att  personlig  utveckling  samt 
grupputveckling är positiva faktorer. 

 
Fråga 7b: Vilken eller vilka faktorer upplever Du som negativa när det gäller 
medarbetarprogrammet? 
    Bortfall 30 respondenter. Sex personer uppgav att medarbetarprogrammet 
tog mycket tid från det ordinarie arbetet. Två personer svarade att det var trist 
med  dem  som  förhåller  sig  skeptiska  till  programmet  (icke  kursdeltagare).  
Ytterligare  negativa  faktorer  som  framkom  var  trångt  boende,  borta  från 
familjen  samt alkoholkonsumtionen  i  samband med den  lediga  tiden under 
utbildningstillfället. Av dem som besvarat denna  fråga ansåg en stor del att 
programmet tog för mycket tid från det ordinarie arbetet.  
 
Fråga 8: Har Du deltagit i förändringsledarutbildningen? 
   Bortfall åtta respondenter. Åtta av 42 har deltagit, och 34 har ej deltagit.  
 

                                                 
4 Ett datornät som tillhandahåller liknande tjänster inom en organisation som internet men som i 
motsats till detta inte är allmänt tillgängligt. Definitionen hämtad från Nationalencyklopedin. 
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Fråga 9a: Vilken eller vilka faktorer upplever Du som positiva när det gäller 
förändringsledarutbildningen? 
   Bortfall 30 respondenter. Sju personer svarade personlig utveckling samt tre 
personer uppgav gruppens utveckling. Ett par nämnde möjligheter att kunna 
arbeta  som  coach. Andra  faktorer  som nämnts var bra  resultat, kompetenta 
ledare, bättre attityder (leder till förbättrad organisation).  Det framkom även 
att tidigare kursdeltagare gett positiva rykten. Positiva faktorer har precis som 
vid medarbetarprogrammet  visats  till  stor  del  vara  den  personliga  utveck‐
lingen samt grupputvecklingen.  
 
Fråga 9b: Vilken eller vilka faktorer upplever Du som negativa när det gäller 
förändringsledarutbildningen? 
   Bortfall 34 respondenter. Sex personer har angett att tiden varit ett problem 
vid  förändringsledarutbildningen  (Att  den  krockat  med  deras  ordinarie 
arbetsuppgifter). Det nämndes att utanförskap för dem som ej gått kursen kan 
vara ett problem samt att vissa kan slut att använda sitt sunda förnuft och bli 
paragrafryttare5. Som på fråga 7b uppgavs även här tidsåtgången som ett pro‐
blem.  
 
Fråga 10a: Upplever Du någon positiv skillnad före medarbetarprogrammets 
samt förändringsledarutbildningens start fram tills Nu? 
   Bortfall 12 respondenter. 16 personer som svarat på denna  fråga, upplever 
en positiv skillnad före programmets start fram tills nu. 14 personer upplever 
ingen  skillnad.  En  knapp  majoritet  av  de  30  som  besvarat  denna  fråga 
upplever en positiv skillnad. Noterbart är att 14 av de 30 besvarande uppger 
att de inte upplever någon positiv skillnad. 
 
Fråga 10b: Motivera vilka positiva skillnader Du upplevt: 
   Bortfall 25 respondenter. Sex personer uppgav att en positiv skillnad är den 
personliga  utvecklingen  som  skett  efter  programmens  start.  Fyra  personer 
svarade  att  kommunikationen  blivit  bättre.  Totalt  fyra  personer  angav  att 
grupperna utvecklas och att medarbetarna är mer motiverade. Andra positiva 
skillnader  som  nämndes  var;  förbättrad  konflikthantering,  tryggare  arbets‐
miljö, förbättrade attityd till verksamheten, större medvetenhet i organisatio‐
                                                 
5 Person som tillämpar bestämmelser på ett okänsligt och formalistiskt sätt. Definitionen hämtad från 
Nationalencyklopedin. 
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nen samt att man tar tag i problem snabbare än förr. 25 personer har ej svarat. 
Det kan summeras att nio olika faktorer har nämnts som positiva skillnader.  
 
Fråga 11: Upplever Du att du får tillräcklig information om beslut från led‐
ningen, som syftar till förbättring av de anställdas hälsa? 
   Bortfall noll  respondenter. 32 av 42 upplever att de  får  tillräcklig  informa‐
tion om beslut. 10 av 42 personer, det vill säga 24 % anser sig inte få tillräcklig 
information.  

 
Fråga 12: Om Nej på f11, hur skulle det kunna göras bättre? 
   Bortfall 37 respondenter. Av de 10 respondenter som svarat nej på fråga 11 
har  fem  personer  svarat  information  och  kommunikation  som  förslag  på 
förbättring. 

 
Fråga 13: Är du positivt inställd till sådana initiativ? (Insatser för att främja 
hälsa hos de anställda) 
   Bortfall noll respondenter. Samtliga 42 respondenter är positivt inställda till 
hälsofrämjande insatser. 

 
Fråga 14. Om Nej, varför inte? 
   Ingen av respondenterna besvarade denna fråga.  
 
Fråga 15: Trivs du på din arbetsplats? 
   Bortfall två respondenter. 35 av 40 svarade ja på frågan. Fem personer av 40 
svarade att de inte trivdes.   
 
Fråga 16: Om nej på fråga 15, vad skulle kunna göras bättre? 
   Bortfall 35  respondenter. Några  respondenter uppgav att minska  stressen, 
varav det tillades att det borde kunna avsättas tid till sådant som inte ingår i 
linjearbete.  Förslag  som  även  togs  upp  var;  bättre  ledarskap, mer  resurser, 
bättre  inskolningsprogram  samt mer  operativt  arbete. Mindre  arbetsbelast‐
ning uppgavs även som förslag.  
 
Fråga 17. Vilka faktorer anser du karakteriserar en BRA arbetsplats? Ringa in 
de tre alternativ Du anser viktigast: 
   Bortfall noll respondenter. Denna fråga besvarades olika, det vill säga en del 
respondenter  angav  två  alternativ  och  vissa  uppgav  alla  alternativ.  Frågan 
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eftersökte endast tre alternativ men på grund av ovanstående redovisar vi de 
sex alternativ som förekommit mest frekvent i rangordning från 1 (högst) till 
och med 6 och därefter presenteras resterande svarsalternativ i löpande text. 
 
1. Möjlighet att påverka – 22st  
2. Stor arbetsglädje – 19st 
3. Trygg och säker miljö – 16st  
4. Varierande arbetsuppgifter – 14st 
5. Goda relationer – 11st  
6. Möjlighet att utvecklas – 10st  

 
   De  andra  svarsalternativen  var;  Stöd  från  chefer  –  8st, Gemenskap  –  8st, 
Hälsosamt att arbeta – 8st, Stöd från medarbetare – 7st, Feedback – 6st, Gott 
samarbete – 6st, Tydlig information – 4st. 

Fråga 18: Upplever Du att du tilldelas höga krav i ditt arbete? 
   Bortfall noll respondenter. 37 av 42 svarade ja på denna fråga och fem av 42 
svarade nej. 37  respondenter vilket är 88 % av de 42 anser  sig bli  tilldelade 
höga krav i arbetet.  
 
Fråga 19: Om Ja på fråga 18, upplever du att du kan hantera dessa krav? 
   32 personer upplever att de kan hantera kraven Tre av 42 upplever att de 
inte kan hantera kraven. Sju personer har ej svarat.  
 
Fråga 20: Upplever Du att Din hälsa kan påverkas negativt av ditt arbete? 
   Bortfall en  respondent. 31  respondenter av 41 svarade  ja. 10 personer sva‐
rade nej på  frågan. Drygt 75 % av  respondenterna upplever att deras hälsa 
kan påverkas negativt av arbetet. 
 
Fråga 21: Om Ja på fråga 20, Hur? 
   Bortfall  12  respondenter. De  tre  övergripande  punkterna  som  responden‐
terna uppgav var: 

• Stress = tio personer 
• Hög arbetsbelastning = sju personer 
• Ohälsosam arbetsmiljö = fem personer 

 
   Andra  faktorer som uppgavs var resursbrist och sömnsvårigheter av  totalt 
fyra  personer.  Ytterligare  faktorer  var  arbetsställning,  skiftgång  samt  att 
tidsåtgången kunde bidra till att träning och fritid ej hanns med, eller att må 
dåligt av arbetet.  
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 Fråga 22.  
   Bortfall en respondent. (figur 1) 
 

 
 
Siffrorna på skalan Aldrig och Ständigt visar åt vilket håll åsikterna lutar. 
Majoriteten av respondenterna befinner sig vid siffrorna 4 och 5. Resultatet 
visar att drygt 52 % av respondenterna upplever ofta stress som något 
negativt på arbetet,  
 

Aldrig 2 3 4 5 Ständigt 
1 pers (2.4%) 11 st (26.2%) 6 st (14.3%) 11 st (26.2%) 11 st (26.2%) 1 pers (2.4%) 
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Fråga 23.  
   Samtliga respondenter besvarade denna fråga. (figur 2) 
 

 
 
Siffrorna på skalan Inget stöd och Stort stöd indikerar åsiktsförhållningen. 
Större delen av respondenterna befinner sig vid 4‐ 5 och Stort stöd vilket 
innebär 79 %. Resterande 21 % upplever att de inte får stöd. 
 

Inget stöd  2  3 4 5 Stort stöd
2 st (4.8 %)  1 pers (2.4 %)  6 st (14.3 %)  15 st (35.7 &) 11 st (26.2 &)  7 st (16.7 %) 
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Fråga 24. 
   Denna fråga besvarades av samtliga 42 personer. (figur 3) 
 

 
 
   Siffrorna på skalan  Inget stöd och Stort stöd  indikerar åsiktsförhållningen. 
Drygt 52 % befinner sig vid 4, 5 och Stort stöd. Resterande 48 % uppger att de 
inte för stöd av sina chefer och ledare. 
 
Inget stöd  2  3  4 5 Stort stöd
4 st (9.5 %)  9 st (21.4%)  7 st (16.7 %) 5 st (11.9 %)  13 st (31 %)  4 st (9.5 %) 
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Fråga 25. 
   Samtliga 42 respondenter besvarade denna fråga. (figur 4) 
 

 
 
   Siffrorna  på  skalan  Stämmer  inte  alls  och  Stämmer mycket  bra  indikerar 
åsiktsförhållningen. 71 % av respondenterna befann sig vid siffrorna 4, 5 och 
Stämmer  mycket  bra  när  det  gäller  deras  uppfattning  om  att  deras  chef 
lyssnar på dem. 29 % angav motsatsen. 
 

Stämmer inte alls  2  3  4 5 Stämmer mycket bra
1 pers (2.4 %)  5 st (11.9%)  6 st (14.3 %)  8 st (19 %)  14 st (33.3 %)  8 st (19 %) 
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Fråga 26: Känner Du dig viktig för Tråd? 
• 32 respondenter av 42 svarade ja 
• Sju av 42 svarade nej 

   Tre  personer  satte  sitt  kryss  mitt  emellan  svarsalternativen.  76  %  av 
respondenterna angav att känner sig viktiga för Tråd. 16 % av de besvarande 
uppgav att de inte känner sig viktiga för Tråd. Bortfall 0 respondenter.  
 
Fråga 27: Övriga synpunkter? 
   Synpunkter  som  framkom på denna  fråga var  att överordnade  chefer har 
dåligt med  tid,  och  sedan  Lean  introducerades  har Tråd  en problemfixerad 
kultur. Vidare  uppgavs  det  att  kunskapsnivån  skulle  behöva  höjas  och  att 
friskvårdssatsningar  på  avdelningen  anses  som  positiva.  Tidsätare  som 
kontroller, uppföljningar, prognoser om framtid försvårar att hinna med arbe‐
tet. Bortfall 34 respondenter.  
 
Sammanfattning av resultat 
 

• Positiva  faktorer  med  medarbetarprogrammet:  personlig  utveckling 
och  grupputveckling  var  de mest  förekommande  svaren.  Ytterligare 
saker  som  framkom  var  att  lära  känna  andra,  att  kommunikationen 
förbättrats  samt  att programmet kan bidra  till  engagemang bland de 
anställda.  

 
• Positiva faktorer med förändringsledarutbildningen: personlig utveck‐

ling och grupputveckling var även här de mest förekommande svaren.  
 

• 16 personer upplever en positiv skillnad före programmets start fram 
tills nu, däribland: personliga utvecklingen, bättre kommunikation, 
grupperna utvecklats, motiverade medarbetare, förbättrad 
konflikthantering, tryggare arbetsmiljö, förbättrade attityder till 
verksamheten 

 
• Samtliga respondenter är positivt inställda till hälsofrämjande insatser 

på arbetsplatsen. 
 
• Tre faktorer som rangordnades högst på vad som karakteriserar en bra 

arbetsplats var: möjlighet att påverka – 22st, stor arbetsglädje – 19st samt  
trygg och säker miljö – 16st  
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• 37 av 42 upplever sig bli tilldelade höga krav i arbetet och 32 personer 
upplever att de kan hantera kraven. 

• 31 respondenter av 42 (75 %) upplever att deras hälsa kan påverkas 
negativt av arbetet. Här uppgav flertalet av respondenterna att stress 
var den främsta orsaken till detta, hög arbetsbelastning var även en 
vanligt förekommande faktor.  

 
• 71 % upplever att deras chef lyssnar på dem och 29 % motsatsen. 79 % 

av respondenterna upplever att de får stort stöd från medarbetare och 
21 % motsatsen. När det gäller stöd från chefer uppgav 52 % att så är 
fallet medan 48 % anser att de inte har stöd från sina chefer.  

 

Stress och ohälsa  
   Större delen av respondenterna uppgav  i denna studie att deras hälsa kan 
påverkas negativt av arbetet, bland dessa var det många som nämnde stress 
som orsak till detta. Detta överrensstämmer med det Brotheridge (2003) fann i 
en studie, att stress kan påverka huruvida en anställd är villig att anstränga 
sig för arbetsuppgifter.  Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån (2001) 
fann också att arbetsrelaterad stress kan  innefattas av stor arbetsbörda,  tids‐
brist, otydliga arbetsinstruktioner, låg grad av påverkansmöjlighet med flera. 
I vår  studie  framkom även att hög arbetsbelastning  samt ohälsosam arbets‐
miljö var  faktorer de anställda kunde uppleva som negativa  för deras hälsa. 
Det var även en större mängd som graderade sig ganska högt (mot ständigt) 
på fråga 22, hur ofta upplever du stress på ett negativt sätt på arbetet?  
Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån (2001) fann även att anställda 
som saknar möjlighet till stöd och samtidigt arbetar under hög anspänning är 
också dem som rapporterar mest besvär av olika slag samt orsakar högst an‐
del sjukskrivningar (ibid). Frågorna om stöd redovisas närmre i stycket; krav‐ 
kontroll‐  stöd. En  femtedel  av  respondenterna  i vår  studie på  fråga  17, vilka 
faktorer anser du karakteriserar en bra arbetsplats, svarade att en av de viktigaste 
faktorerna som karakteriserar en bra arbetsplats är att det ska vara hälsosamt 
att arbeta. Andra faktorer som uppgavs som svar på fråga 20, upplever Du att 
Din hälsa kan påverkas negativt av ditt arbete, var  resursbrist,  sömnsvårigheter 
och att tidsåtgången kunde bidra till att träning och fritid ej hanns med, eller 
att arbetet påverkar hur man mår negativt. Arnetz (2005) kunde även påvisa 
detta och menar att övergripande kan  förändringsarbete skapa stress. Precis 
som Arnetz  (2005) visade vår  studie på  frågorna  7b och  9b där  responden‐
terna  fick uppge de negativa  faktorerna på programmen,  att  tidsåtgång  för 
dubbla  agendor  upplevdes  som  stressande.  Secker  och  Membrey  (2003) 
påvisade i sin studie att det är av stor vikt att ha hanterbara delmoment, det 
vill säga, göra en sak i taget för att undanröja stressmoment som kan uppstå 
vid dubbla agendor. Detta kan ses i resultatet av detta arbete under frågorna 
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7b och 9b där sex personer på vardera  frågan upplevde att  tidsåtgången  för 
utbildningarna i samband med ordinarie arbete kunde skapa stressmoment.  
 
Trivsel 
   På fråga 15, Trivs Du på Din arbetsplats, var det 32 av 42 som svarade  ja. På 
fråga  17,  vilka  faktorer  anser  du  karakteriserar  en  bra  arbetsplats,  uppgavs  stor 
arbetsglädje  av  ungefär  hälften  av  respondenterna,  trygg  och  säker  arbets‐
miljö var det 16 personer  som nämnde. På denna  fråga uppgavs även goda 
relationer av 11 personer och gemenskap av 8 personer. Precis som Saksvik et 
al. (2007) konstaterade  i en studie kan förändring  i organisationer skapa nya 
relationer och roller vilket således framkom i resultatet i denna undersökning, 
detta återfinns i respondenternas svar på frågorna 7a och 9a. Dessa frågor be‐
rörde vilka positiva faktorer de upplevt med programmen där ett par uppgav 
lära känna andra som något positivt. Ett flertal av de svarande uppgav dess‐
utom grupputveckling som en positiv aspekt. På fråga 26, Känner Du dig viktig 
för Tråd, svarade 32 av 42 personer  ja och att en individ känner sig viktig för 
sin  arbetsgivare  är  det  som  Szabla  (2007)  poängterade  i  sin  studie  för  att 
uppnå positiv inställning, positiva känslor och intentioner hos deltagarna vid 
förändring på arbetsplatser. 
 
Ledarskap 
   Arnetz  (2005)  fann  att  ledarskap  är  en  av  de  avgörande  faktorerna  för 
upprätthållandet  av  friska  och  produktiva  organisationer.  Det  behandlade 
resultatet påvisar att 35 av 42 respondenter upplever sig trivas på arbetet och 
kan  överensstämma med  det  denna  studie  fann  under  svaren  på  fråga  24, 
upplever Du att du får stöd från dina chefer att hantera problem/svårigheter i arbetet. 
På denna fråga uppgav 31 % av respondenterna siffran fem på en sexgradig 
skala, där siffran 6 motsvarade stort stöd och siffran ett  inget stöd. Det visar 
på att en tredjedel av dem upplever att de har stort stöd från sina chefer. På 
fråga 25, upplever du att din  chef  lyssnar på dig, var det även här en  tredjedel 
som uppgav på en sexgradigskala siffran fem. På fråga 17, vilka faktorer anser 
du karakteriserar en BRA arbetsplats, svarade en sjättedel av respondenterna att 
feedback var  en av de viktigaste  faktorerna. Kotter  (2001)  fann på  liknande 
sätt  att  motivation  är  en  av  de  mest  betydelsefulla  komponenterna  i 
förändringsarbete, där  ledaren bör ge  feedback och  coacha de  anställda. På 
detta  vis  menar  han  att  ledarskap  kan  vara  en  avgörande  faktor  för 
välbefinnandet av de anställda på arbetsplatser och ledarskapet är ett verktyg 
för  att  skapa  effektiva  arbetslag.    På  frågorna  7a  och  9a  uppgav  ett  par 
respondenter att programmen hade bra och kompetenta ledare. Det var flera 
respondenter  som på  frågorna 7a, 9a och 10b angett att gruppen utvecklats 
samt att de utvecklats personligen.   
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Möjlighet att påverka och delaktighet 
   Denna undersökning  fann  att möjlighet  att  påverka var den högst  rangord‐
nade faktorn på fråga 17, vilka faktorer anser du karakteriserar en bra arbetsplats. 
Detta kan härledas till Saksvik et al. (2007) som fann att om människor ställs 
inför  oförutsägbara  omständigheter  och  således  inte  kan påverka  sin  situa‐
tion, så kan motstånd uppkomma och är en vanligt förekommande reaktion. 
Motstånd kan ses som en copingstrategi för att klara av oförutsägbara föränd‐
ringar. Ewles & Simnett (2007) fann i sin studie tre punkter viktiga ut ett mot‐
ståndsperspektiv. Egenintresset är viktigt att tillgodose för att förhindra mot‐
stånd och vår studie visar att majoriteten känner sig viktiga för företaget. Vi‐
dare beskrivs missförstånd  som  en  annan orsak, där några  av våra  resultat 
pekar på vissa brister  i  informationsspridningen och skulle kunna utgöra en 
risk för motstånd. Den tredje punkten, gynnsamhet, kan härledas till resulta‐
ten  i  denna  studie  kring  upplevelser  av  medarbetarprogrammet  och 
förändringsledarutbildningen där positiva  indikationer om dessa har givits. 
De anställda ser alltså en viss positiv och gynnsam utveckling med dessa pro‐
gram  och motsatsen  skulle  kunna  innebära  en  grund  för  att motstånd  kan 
uppkomma. Karasek & Theorell  (1990)  fann  även  att  ha  ett  högt  beslutsut‐
rymme kan bidra  till att utveckla god  förmåga att hantera stressorer. På  frå‐
gorna om respondenterna deltagit  i programmen visades att sammanlagt 17 
personer deltagit i något av dem eller i båda. 25 personer har alltså inte delta‐
git  i  något  av  programmen.  Som  sammankoppling  till  vår  studie  påpekar 
Senge (2000) att det inte är tillräckligt att en eller få medarbetare utbildas för 
hela organisationen  eller att någon  i  ledningen  fattar alla beslut utan måste 
göras på  alla nivåer. Där  emot  fann Luxemburgdeklarationen  (1997), precis 
som  ett  flertal  forskare  som  nämns  i  denna  uppsats,  att medarbetare  bör 
motiveras  till  delaktighet.  Dolan  (2007)  fann  också  att  uppmuntring  av 
anställdas delaktighet  i verksamheten kan ge bättre arbetsförhållanden samt 
minska risken för arbetsrelaterad stress.  
 
Möjlighet till lärande och utveckling 
   På fråga 17 angav en fjärdedel av respondenterna att möjlighet att utvecklas 
är en av de viktigaste faktorerna som karakteriserar en bra arbetsplats. Denna 
fråga  fick även varierande arbetsuppgifter  som  svar av 14  respondenter. På 
fråga 7a samt 9a, vilka faktorer som anses positiva med medarbetarprogrammet samt 
förändringsledarutbildningen  nämndes,  personligutveckling  och  gruppens 
utveckling av ett flertal respondenter. Även på fråga 10 b, motivera vilka posi‐
tiva skillnader Du upplevt, har sex personer angett att en positiv skillnad är den 
personliga utvecklingen. 12 personer har angett att tidsbrist upplevts som ett 
problem  vid  förändringsledarutbildningen  och  medarbetarprogrammet, 
dessa program syftar  till att människor ska  lära sig något nytt. Det är enligt 
Secker & Membrey (2003) av stor vikt att låta de anställda lära sig i sin egen 
takt. Luxemburgdeklarationen (1997) räknar upp kriterier som är nödvändiga 
vid  hälsofrämjande  arbete,  däribland  kontinuerlig  utbildning  samt 
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kompetensutveckling  där  medarbetarnas  kunskaper  väl  motsvarar 
verksamhetens krav och behov. Utbildningsnivån ser olika ut på  företag, så 
även i detta fall, där denna nivå kan vara klart relaterat till hälsa eller ohälsa. 
Huruvida sjukfrånvaron ser ut på företaget framkommer inte av denna studie 
men om sjukfrånvaron anses hög kan detta stämma överens med det Østhus 
(2007)  fann,  att  anställda med  lägre nivå  av utbildning och dessutom  inom 
service  och  tillverkning  är  de  som  upplever minst  arbetstillfredsställelse  o 
rapporterar högst nivå av hälsoproblem. Medarbetarprogrammet och föränd‐
ringsledarutbildningen som utbildningar skulle kunna stämma överens med 
Østhus  (2007) studie, där en högre utbildningsnivå bidrar  till  lägre sjukfrån‐
varo.   Granberg & Olssons  (2004)  påvisar  att  organisationen  oavbrutet  bör 
söka efter tillfällen till lärande för att utvecklas.  
 
Information och kommunikation 
   Fråga 11 på enkäten handlade om de anställda upplever att de får tillräckligt 
med  information  om  beslut  som  fattas  kring  hälsofrämjande  arbete  på 
arbetsplatsen. På denna fråga var det 32 av 42 personer som svarade ja, vilket 
författarna i denna studie ser som positivt. Detta kan dessutom utgöra grun‐
den  för  det  Ewles &  Simnett  (2007)  fann  i  sin  studie,  där  information  och 
kommunikation är av stor vikt för att undanröja motståndsproblematik bland 
de anställda. Ett flertal andra forskare har även presenterat detta som positiva 
aspekter vid förändringar på arbetsplatser (Szabla 2007; Arnetz 2005; Brothe‐
ridge 2003; Luxemburgdeklarationen 1997; Karasek & Theorell 1990). I denna 
undersökning visades även att 14 personer, alltså 33,3 % graderade sig på en 
femma på fråga 25; Upplever du att din chef lyssnar på dig. Åtta personer, 19 % 
svarade  en  sexa,  som  motsvarar  stämmer  mycket  bra  i  skalan.  Samtliga 
respondenter hade besvarat  fråga 25. Detta visar på att majoriteten anser att 
deras chef lyssnar på dem, vilket även Saksvik et al. (2007) precis som denna 
studie  fann vara en grundläggande aspekt. Han menar att god kommunika‐
tion  mellan  medarbetare  och  chefer  kan  vara  en  vital  del  i  alla  typer  av 
förändringsprocesser.  
 
Krav‐ kontroll‐ stöd  
   Frågor om krav ställdes på  fråga 18 och 19. undersökningen  fann att kon‐
troll  som  innefattar påverkansmöjligheter och hanterbarhet återfinns  i  fråga 
17 och 19. Frågor om stöd påträffas i frågorna 18, 23, 24 och 25. Även fråga 26, 
om respondenterna känner sig viktiga för tråd, berör begreppet stöd. Om indivi‐
den upplever sig ha rimliga krav, kontroll över sin egen arbetssituation samt 
stöd  från  sin  omgivning  kan  detta  utgöra  en  god  grund  för  individen  att 
uppnå  motivation  till  sitt  arbete.  Följaktligen  om  utgångspunkten  är  från 
Karasek & Theorells (1990) krav‐ kontroll‐ stödmodell kan urskiljas att de an‐
ställda som besvarat frågorna på enkäten upplever att de har höga krav, men 
däremot att de upplever sig ha möjlighet att hantera kraven. Precis som Kara‐
sek & Theorells (1990) påvisat är detta en spänd situation men i samband med 



40 
 

stöd från chefer och medarbetare kan det fungera bra. Denna studie fann att 
ett  stort  antal  respondenter  sig  ha  stöd  från medarbetare  och  chefer. Detta 
överrensstämmer med  ett  flertal  forskare  som påvisade  att  stöd  från  chefer 
samt medarbetare  kan  utgöra  en  buffert mot  ohälsa  på  arbetsplatsen,  där‐
ibland Saksvik et al. (2007); Arnesson (2005); Griffin & Rafferty (2006); Arnetz 
(2005); Rapp (2002); Kotter (2001).  Jämförelsevis med denna studie fann Kara‐
sek  &  Theorell  (1990)  att  om  de  anställda  har  högt  beslutsutrymme  samt 
hanterbara krav kan det leda till att de utvecklar en god förmåga att hantera 
stressorer. Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån (2001) fann  likaledes 
att  brist  på  inflytande  över  de  egna  arbetsuppgifterna  i  kombination med 
höga krav kan skapa stress. Maskinoperatörer, som utgör en stor del av tjäns‐
terna på SMT – Tråd i denna studie, ingår i en yrkeskategori där det är vanligt 
att anställda som arbetar med hög anspänning samt saknar stöd  från chefer 
och  arbetskamrater.  Arbetsmiljöverket  &  Statistiska  Centralbyrån  (2001) 
påträffade  likaså  att maskinoperatörer  är  ett  av de yrken  som  innebär  liten 
egenkontroll i arbetet. Respondenterna i denna undersökning är både tjänste‐
män samt produktionsanställda.  
 

7. DISKUSSION  
 
   Gemensamt för flertalet forskare som presenterats i denna uppsats är att de 
verkar eniga om att  främjande av delaktighet och  informationsspridning på 
alla  nivåer,  till  alla  berörda,  är  av  yttersta  vikt,  för  en  förändring  som  inte 
orsakar ohälsa. För att dessutom återkoppla till vikten av delaktighet framhål‐
ler  Szabla  (2007)  att motivation  och moral  är  i  proportion  till  delaktighet  i 
beslutsfattande. Det  vill  säga,  ju  högre  delaktighet  i  beslutsfattande,  desto 
högre nivå av motivation samt moral, och vice versa. Att variationen på hur 
och  var  de  anställda  erhållit  information  om  medarbetarprogrammet  och 
förändringsledarutbildningen  är  stor,  framgår  av  resultatet.  En  intressant 
aspekt i sammanhanget är att så många som 32 av 42 tillfrågade anser sig få 
tillräcklig information från ledningen som syftar till att förbättra de anställdas 
hälsa. Ändå är det nio personer som inte fått information om medarbetarpro‐
grammet  och  18  personer  har  ej  erhållit  information  om 
förändringsledarutbildningen. Hade  svaren  sett annorlunda ut om det utta‐
lats att dessa båda program hade indirekta syften att förbättra hälsa? Bortfal‐
let  är  19  personer  på  fråga  fem  (om  de  fått  information  om 
förändringsledarutbildningen) vilket kan bero på att de som uttryckligen inte 
berörs av förändringsledarutbildningen ej heller fått information om den.  
 
   Eftersom enkäternas utdelning ombesörjdes av kontaktpersoner på företaget 
fanns  ingen möjlighet  till kontroll över hur detta gick  tillväga. Det var svårt 
att  veta  om  de  anställda  kunde  avvara  tid  för  att  fylla  i  enkäterna  på 
processträffarna.  Tidsaspekten  skulle  i  detta  fall  kunnat  vara  en  stressor. 
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Brotheridge  (2003)  påvisar  att  stress  påverkar  engagemanget  inför  olika 
uppgifter där minskad  stress kan  leda  till ökat  engagemang och vice versa. 
Förändringar kan utgöra extra arbetsbörda och därigenom upplevas som en 
stressor. Om den extra arbetsbördan kan generera i något bättre på sikt kom‐
mer  förmodligen  personen  ifråga  vara  mer  villig  att  investera  sig  själv  i 
förändringen. En fundering kring att flertalet av respondenterna angett att de 
upplever negativ stress på arbetet är om detta kan leda till att medarbetarpro‐
grammet  samt  förändringsledarutbildningen  kan  skapa motstånd.  Flertalet 
forskare  i denna uppsats  framhåller  att  förändringar  skapar  stress  samt  att 
stress i sin tur kan skapa motstånd (Ewles & Simnett 2007; Saksvik et al. 2007; 
Brotheridge 2003).  
 
   Återrapportering av olika slag kan i vissa fall utgöra irritationsmoment eller 
stressorer. Anledningen till detta kan vara att det i vissa fall endast är företa‐
get som ser en vinning med återrapportering och inte individen. Däremot, ur 
företagets  synvinkel  är  återrapportering  en  viktig  del  för  att  kunna  mäta 
resultat, framsteg eller dylikt. En fjärdedel av respondenterna uppgav i denna 
studie  att  stress  i  arbetet  kan  påverka  hälsan  negativt.  Vad  som  även 
framkommit är att  flertalet  respondenter  indirekt uppgett att kriterierna  för 
krav‐kontroll‐stödmodellen  (Theorell 2003) blivit uppfyllda. Således uppgav 
ett flertal av respondenterna att de tilldelas höga krav i arbetet men upplevde 
även möjligheter att hantera dem, samt gott stöd från medarbetare och chefer. 
Detta kan i sin tur medföra att de anställda kan förbättra sin kapacitet att han‐
tera stressorer. En återkoppling till  litteraturen är att perioder med spänt ar‐
bete kan hanteras lättare om arbetsmiljön och arbetsförhållandena anses goda 
av de anställda (Theorell 2003).  
 
   En annan intressant aspekt som framkommit av enkäterna är, trots att 37 av 
42 personer svarade att de anser sig bli tilldelade höga krav i sitt arbete, så an‐
ser sig 35 av dessa att de ändå trivs på sin arbetsplats. Detta resultat är mycket 
positivt  och  överensstämmer  med  det  som  framhävs  i  krav‐kontroll‐
stödmodellen  (Theorell  2003). Om  en  anställd  tilldelas  höga  krav  i  arbetet 
men i kombination med det upplever sig kunna hantera dessa samt har stöd 
från  medarbetare  och  chefer  kan  denne  troligtvis  klara  av  sitt  arbete 
tillfredsställande. Det var totalt 32 av 42 respondenter som uppgav att de an‐
ser sig kunna hantera höga krav. På frågan om de anställda trivs på sin arbets‐
plats svarade ett stort antal  ja där en slutsats kring detta är att trivselfaktorn 
är hög delvis på grund av att kriterierna för ovan nämnd modell är tillgodo‐
sedda.  Vad  som  även  kan  vara  en  anledning  är  att  flertalet  respondenter 
upplever sig ha gott stöd från chefer, trots att inte hälften av dem genomgått 
någon av dessa utbildningar. Detta kan tyda på att ledarskapet på enheten är 
väl fungerande enligt respondenterna. Stödjande chefer kan även medföra att 
anställda upplever mindre osäkerhet vilket Griffin & Rafferty (2006) påvisat. 
Hogan & Kaiser (2005) skriver att ledarskapet kan vara nyckeln till företagets 
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effektivitet och bör därför ses som vitalt vid förändringsarbete. En reflektion 
är  att  deltagarna  medarbetarprogrammet  borde  få  insyn  i 
förändringsledarutbildningen och vice versa för att ytterligare öka förståelsen 
för andra människor i olika gruppkonstellationer. Det torde vara väsentligt att 
tydliggöra ledarskapets betydelse samt informera medarbetare om att de kan 
vara  delaktiga  och  påverka  ledarskapets  utförande.  I  och  med  detta  kan 
integration ske mellan grupperna snarare än segregation. Enligt Dolan (2007) 
kan  uppmuntring  av  de  anställdas  delaktighet  i  verksamheten  ge  bättre 
arbetsförhållanden samt minska  risken  för arbetsrelaterad stress. Om de an‐
ställda på denna enhet har möjlighet att påverka på  sin arbetsplats  framgår 
inte klart av denna studie men skulle kunna utgöra underlag för en framtida 
undersökning.  Vad  som  dock  visades  och  som  författarna  tolkar  som  ett 
tecken på att de anställda  till viss mån upplever, är att de  indirekt kan på‐
verka på sin arbetsplats med anledningen att de upplever att deras chef lyss‐
nar på dem. Vad författarna även härleder till det är att en större mängd också 
uppgett att de trivs på sin arbetsplats samt att flertalet uppgav att de upplever 
att de har stöd från medarbetare och chefer.   
 
   Hälsofrämjande arbete bör ses långsiktigt och dessutom motivera anställda 
till delaktighet vilket också finns beskrivet i Luxemburgdeklarationen (1997). 
Låg möjlighet till delaktighet och påverkan kan i sin tur generera arbetsrelate‐
rad  stress. Mindre än hälften av  respondenterna uppgav att de  ej deltagit  i 
någon av utbildningarna vilket skulle kunna ha betydelse för deras val att inte 
fylla  i  enkäten.  Positivt  skulle  vara  om  samtliga  kommer  ges möjlighet  att 
delta  i någon av dessa utbildningar och  inte endast några  få. Med  tanke på 
produktion och liknande så är det förstås omöjligt att alla anställda genomgår 
dessa samtidigt. Anledningen till att så få av respondenterna deltagit i någon 
av utbildningarna kan författarna endast spekulera i, men enligt uppgift så är 
medarbetarprogrammet  frivilligt och  förändringsledarutbildningen obligato‐
risk. Om det ringa antalet deltagare  i det förstnämnda programmet beror på 
ointresse, är frågan varför inte större intresse finns samt hur det skulle kunna 
öka. Det framgår å andra sidan inte vilka som redan är planerade att genomgå 
utbildningen men inte hunnit göra så. 16 respondenter uppgav att de upple‐
ver en positiv skillnad nu mot före programmens start, vilket indikerar på att 
programmen  haft  en  god  betydelse  för majoriteten. Det  var  även  ett  antal 
respondenter som uppgav att positiva  rykten gått  från dem som genomgått 
utbildningarna. Ett förslag på hur intresset eventuellt skulle kunna öka hos de 
anställda att delta i programmen, vore att de anställda fick vara med och på‐
verka utformningen av dem. Det författarna av detta arbete fått fram av tidi‐
gare forskning är att motivation och delaktighet går hand i hand.  
 
   Det  framkom  att  samtliga  respondenter  var  positivt  inställda  till  initiativ 
som syftar till förbättra de anställdas hälsa. Detta överrensstämmer med syfte 
och målsättning med SMT  tråds program, där de vill öka  förändringsviljan 
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hos  de  anställda.  Enligt  Kotter  (2001)  är  förändringar  nödvändiga  för  att 
organisationer ständigt ska effektiviseras, och stämmer även det överens med 
SMT tråds mål med ständiga förändringar. En ytterligare fundering kring att 
samtliga uppgett att de är positiva till hälsofrämjande initiativ från ledningen 
är att detta kunde förväntas ha medfört en större svarsfrekvens. På missivbre‐
vet uppgavs att enkäten ämnade undersöka upplevelser kring hälsofrämjande 
förändringsarbete på enheten. Om samtliga respondenter är positivt inställda 
till sådana  initiativ, hur kommer det sig då att svarsfrekvensen varit så pass 
låg. 
 
   Personlig utveckling samt grupputveckling var vanligt förekommande svar 
av respondenterna i denna undersökning, och detta anser författarna av arbe‐
tet,  bör  ses  som positivt. De  ovan  nämnda utbildningarna  har  bland  annat 
som syfte att utveckla detta, men viktigt är att samtliga deltagare har ett gedi‐
get intresse för dessa typer av frågor. Om det är önskvärt hos SMT‐ Tråd att 
samtliga anställda ska vilja genomgå något av programmen bör det undersö‐
kas  ytterligare hur detta  kan  åstadkommas. Ett  gott  sätt  att undersöka  kan 
vara  att  tillfråga de  anställda vad de  skulle önska  för  att viljan  till  engage‐
mang skall framträda. Upplever de anställda ingen vinning, på ett eller annat 
sätt, kommer förmodligen viljan heller ej att framträda. Snarare kan motstånd 
uppkomma. Om  detta  skulle  ske  kan motståndet  ses  som  något  att  arbeta 
konstruktivt med, eftersom det synliggör vissa hinder som måste övervinnas 
för att erhålla högre anseende bland de anställda. Kontinuerlig utbildning och 
kompetensutveckling hos medarbetare bör ses som en investering snarare än 
en kostnad och viktigt är att anställda får en positiv syn på det här. Detta kan 
utgöra  en  vital  del  i  hälsofrämjande  arbete  samt  för  att  kunna  motsvara 
verksamhetens  krav.  Således  bör  anställda  ges  möjlighet  till  lärande  och 
utveckling  i organisation. Marknaden och därigenom organisationer  föränd‐
ras ständigt och människorna som arbetar i dem är i behov av att göra likaså 
för att vara effektiv och kreativ.  
 
   För att knyta samman  till  inledningen av stycket menar  författarna  i detta 
arbete, att god kommunikation medarbetare och chefer emellan är en oerhört 
betydelsefull  aspekt  i  alla  typer  av  förändringsprocesser.  Majoriteten  av 
respondenterna  uppgav  att  de  blivit  informerade  om  berörda  och  ovan 
nämnda utbildningar. Dock,  sättet de blivit  informerade på  skiljde  sig mar‐
kant.  I  sammanhanget  anser  författarna  av  detta  arbete,  att  det  eventuellt 
kunde vara  till  fördel  för samtliga om  information om  förändringar delgavs 
de anställda på samma sätt. Detta för att få rutin på informationsflödet, både 
för dem som ska delge  information samt dem som ska ta del av den. Förfat‐
tarna  av  arbetet  tror  detta  kan  leda  till  att  eventuell  informations  och/eller 
kommunikationsproblematik  kan minimeras.  En  tänkbar modell  för  SMT  ‐ 
Tråd  att  arbeta  utifrån  vid  förändringsarbete  kan  vara  krav  ‐  kontroll  – 
stödmodellen som innefattar tre dimensioner; beslutsutrymme i arbetet, psy‐
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kiska/fysiska  krav  och  socialt  stöd  från  arbetskamrater  och  chefer.  Enligt 
Theorell (2003) är krav – kontroll ‐ stöd i arbetet tre viktiga faktorer som kan 
spegla  hur  väl  en  individ  trivs  på  sin  arbetsplats  samt  hur  detta  kan  vara 
avgörande  för dennes hälsa. Om dessa  tre  faktorer  finns med vid planering 
och  uppfylls  vid  själva  genomförandet  av  en  förändring  kan  chanserna  att 
lyckas med förändringsarbetet öka. Detta torde vara eftersträvansvärt i samt‐
liga  interventioner  och  förändringar  som  bedrivs  i  en  organisation.  Om 
individen upplever sig ha gott stöd från medarbetare och chefer, rimliga krav 
i arbetet samt kontroll över sin egen arbetssituation, har grunden  för  indivi‐
dens välbefinnande och hälsa lagts. Detta kan i sin tur leda till en rad positiva 
effekter, där några  av dessa  effekter kan vara  ökad  frisknärvaro vilken har 
stor ekonomisk betydelse, trivsel som leder till ökat engagemang, produktivi‐
tet och effektivitet som också genererar ekonomiska vinster  för båda parter. 
Av  42  respondenter  så  svarade  samtliga  att  de  är  positivt  inställda  till 
hälsofrämjande initiativ på arbetsplatsen vilket bekräftar att ovanstående bör 
eftersträvas.  
 

7.1 METODDISKUSSION OCH SVÅRIGHETER 

   Enkät  som metod valdes med  syfte att  insamla  information  från en  större 
grupp anställda på  relativt kort  tid. Orsaken  till metodvalet var dels att ut‐
nyttja den korta  tidsperiod som var avsatt på optimalt vis, dessutom  för att 
störa produktionen så litet som möjligt. Rent praktiskt, tidsmässigt och ekono‐
miskt,  hade  det medfört  en  rad  svårigheter med  att  dela  ut  dessa  enkäter 
personligen eftersom skiftarbete förekommer och arbetsplatsen där studien är 
genomförd är placerad på annan ort.  Den ursprungliga tanken var att enkä‐
terna  enbart  skulle  tilldelas  de  produktionsanställda  och  inga  tjänstemän. 
Anledningen till detta var att se hur medarbetare i produktion upplevde det 
förändringsarbete  som genomfördes  i  form av medarbetareprogrammet och 
förändringsledarutbildningen. Efter överenskommelse med kontaktpersonen 
på SMT‐ Tråd bestämdes att denne skulle åta sig att utdela enkäterna. Slutli‐
gen delades dock  enkäterna ut  till  samtliga på  enheten,  cirka  250 personer, 
både produktionsanställda och tjänstemän. Tanken var god men skapade för 
oss vissa problem som att urskilja grupperna från varandra då ingen särskilje‐
fråga om yrkeskategori fanns på enkäterna. Vi anser dock det mycket positivt 
att det fanns intresse från båda sidor att ifylla dessa. Litteraturen som använts 
var  huvudsakligen  fokuserad  kring  förändringsarbete  för  produktionsan‐
ställda. Validiteten blir således inte hög eftersom enkäten var avsedd att mäta 
enbart de produktionsanställdas uppfattning vilket således inte är fallet. 

   Troligen  hade  ett  personligt  utdelande  av  enkäterna  medfört  en  högre 
svarsfrekvens. Det hade kunnat  leda  till  ett  större  intresse  samt att vi hade 
haft full insyn och kontroll över utdelandet. Ett förslag på annan metod som 
skulle kunna ha  använts  i detta  fall var  fokusgruppsintervjuer  för  att  få  en 
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djupare inblick i de anställdas upplevelser av förändringsarbetet. Med denna 
metod hade djupare svar kunnat erhållas, dock hade antalet intervjupersoner 
blivit begränsad på grund  av  tidsperioden  och  ej heller här hade  resultatet 
kunnat ses som representativt  för enheten. Trots ett stort bortfall kan en hel 
del indikationer uppfattas som har likheter med teorin i denna studie. Några 
av frågorna i enkäten pekar mer eller mindre entydigt på faktorer som förfat‐
tarna kommer att kunna ta med i fortsatt arbete. Fråga 13 (positivt inställd till 
initiativ som  främjar hälsa hos de anställda) visar enhälligt vikten av att ar‐
beta hälsofrämjande. Fråga 17 ger oss konkreta förslag på faktorer som anses 
betydelsefulla hos de anställda, vid arbete med att utforma en bra arbetsplats. 
I enkäten har erhållits väsentliga och konkreta  förslag på  faktorer, och även 
om respondenterna är få, bör dessa anses som värdefulla i det fortsatta arbe‐
tet. Både för författarna samt företaget.  Efter sammanställningen av enkätsva‐
ren kan konstateras att  en  fråga om  förändringar på  arbetsplatser  skapar  stress 
kunde ha vart intressant, samt en fråga om de anställda upplever att det finns 
något motstånd mot  förändringar  på  företaget.  Författarna  fann  en mängd 
tidigare forskning kring detta då enkäten redan var utformad och utskickad, 
men anser dock, trots att  ingen fråga om detta fanns med på enkäten, att ett 
stycke om motstånd samt hur det kan hanteras bör finnas med i bakgrunden. 
Detta  för  att  erhålla  ett  sammanhang  i  texten  samt  att det  eventuellt  skulle 
kunna vara till hjälp för företaget där undersökningen utfördes. En fråga som 
ytterligare hade gett författarna mer att utgå ifrån, hade varit om de anställda 
upplever sig ha möjlighet att påverka på sin arbetsplats. Detta hade möjligtvis 
på  ett  tydligare  sätt  kunnat  påvisa  betydelsen  av  påverkansmöjligheter  på 
arbetsplatsen,  samt  eventuella  potentialer  till  att  koppla  detta  till  upplevd 
hälsa hos de anställda.   

   Antalet  insamlade  enkäter  från  respondenterna  gav  inget  representativt 
resultat då enbart 42 enkäter är besvarade av totalt 250 utgivna. Intresset för 
enkäterna  har  varit  lågt  vilket  kan  bero  på  många  olika  orsaker.  Många 
kanske upplever sig trötta på att ständigt fylla i enkäter av olika slag och med 
facit i hand så är det ett resultat i sig. Andra orsaker till lågt intresse kan vara 
att anställda  inte blivit medvetandegjorda av  tidigare  insamlat  resultat eller 
att  de  inte  ser  någon  direkt  vinning  med  att  svara.  En  möjlighet  att 
respondenterna  skulle  ha  blivit  fler  var  om  missivbrevet  nämnt 
medarbetarprogrammet  och  förändringsledarutbildningen  istället  för  det 
hälsofrämjande  förändringsarbetet.  Fler  anställda  hade  då  möjligtvis  känt 
igen  begreppen  och  därigenom  kunnat  relatera  till  frågeställningen  i  detta 
arbete på ett mer  tillfredsställande sätt. Ett  tydliggörande  i missivbrevet om 
att resultatet skulle tillhandahållas respondenterna efter avslutat arbete borde 
ha  funnits  med.  Respondenterna  hade  möjligtvis  inte  blivit  fler,  men  av 
framkommet  resultat  så  anses  feedback  och  återkoppling  viktig  i  dessa 
sammanhang som i sin tur kan grundlägga ett större intresse för kommande 
undersökningar och studier. Något som författarna upptäckte i efterhand var 
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att ett par  följdfrågor på enkäten hänvisade till fel numrering, dock uppstod 
inga problem  i samband med detta. En ytterligare eftertanke hos  författarna 
av detta arbete är, varför de 42 respondenter som bestämde sig för att fylla i 
enkäten gjort detta val. Är det av eget intresse, kan det vara påtryckning från 
ledning, var det endast de som ansåg sig ha tid att besvara frågorna eller kan 
det  vara  en  önskan  att  påverka  förändringsprocesserna  på  arbetsplatsen. 
Författarna anar att det kan vara en blandning av dessa samt möjligen  flera 
andra  orsaker.  Det  kan  poängteras  att  detta  enbart  är  spekulationer  men 
skulle vara intressant att veta.  

7.2 FORTSATT FORSKNING   

   En  vidareundersökning  av  medarbetarprogrammet  samt  förändrings‐ 
ledarutbildningen vore intressant. Att efter en tid undersöka hur de eftersökta 
förändringarna  åtföljs,  eller  om  man  fallit  tillbaka  i  gamla  rutiner. 
Utvärderingar av dessa program i syfte att ständigt förbättra och anpassa dem 
efter de nya krav som ställs på anställda. Ytterligare intressanta aspekter vore 
att undersöka medarbetares  förslag  till konkreta åtgärder och handlingar på 
en  förbättrad  arbetsplats. Om de  anställda  fick  si och  så mycket pengar  att 
spendera på  sin  arbetsplats,  hur  skulle de  själva prioritera  fördelningen  av 
dessa  medel?  Om  de  själva  fick  större  inflytande,  skulle  det  då  öka 
arbetsmoralen och stärka arbetskulturen? Vilka slags kunskaper eller utbild‐
ningar vill de anställda ha för att kunna utföra sitt arbete på ett bättre sätt? 

   Ergonomiska aspekter och arbetsmiljö på industriföretag samt se kopplingar 
till den egna upplevda hälsan skulle kunna vara något att se närmre på. Vad 
som även skulle kunna vara givande vore en studie om vilka fysiska moment 
och motion de anställda skulle kunna tänkas utföra om det skedde på arbets‐
tid  i  syfte  att  förbättra  frisknärvaron,  speciellt  på  ett  företag  som  har  hög 
sjukfrånvaro. Tobak är ett stort problem för många, både  individer och före‐
tag och kostar båda avsevärda summor. En studie om  tobak, där det under‐
söks om hur många som använder tobak på företaget, och vad dessa anser sig 
behöva få hjälp med av företaget för att kunna sluta använda tobak vore yt‐
terst  intressant.  Det  är  vid  detta  tillfälle  oerhört  viktigt  att  poängtera  att 
företaget Inte är ute efter att leta syndabockar, utan det måste ske av fri vilja. 

   Av det som framkommit  i  litteraturen som använts  i detta arbete är det av 
stor vikt att veta hur stressad personalen upplever sig vara innan en eventuell 
förändring på arbetsplatsen. Ju mindre stressad personalen upplever sig vara, 
desto större chans är att  förändringen  lyckas. Detta kan utgöra underlag  för 
en studie om stress på arbetsplatsen. Andra  intressanta studier kring ämnet 
för denna uppsats är olika kartläggningar över de förändringar som skett på 
företaget och vilka effekter de gett.    
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7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

   I  detta  stycke  kommer  författarna  att  ge  förslag  till  fortsatt  arbete  för 
företaget. Vid en organisatorisk övergång  till en annan menar  författarna att 
information  skall nå  till  samtliga  anställda  för  att  skapa delaktighet och  att 
undanröja  utanförskap  samt  eventuella  missförstånd.  Det  viktigaste  för 
företaget  att  arbeta med  är  att  få  samtliga  att  sträva  åt  samma håll. Om  vi 
tänker oss en mittpunkt, där hälften vill  framåt och hälften strävar bakåt, så 
kommer troligen hela massan återgå till mittpunkten eller att samtliga rentav 
faller bakåt. Detta kan betona vikten av att  få alla att vilja  sträva åt  samma 
håll.  Författarna  anser  att  medarbetarprogrammet  liksom  förändrings‐ 
ledarutbildningen  är  obligatorisk.  För  att  ha möjlighet  att  påverka  bör  alla 
vara delaktiga. Risken med att ett program är frivilligt är att det kan skapa två 
olika kulturer snarare än en menar författarna. De menar även att utbildning 
bör  vara  en  obligatorisk  del  för  samtliga  anställda. Det  bör  eftersträvas  att 
programmen  får  avsatt  tid utanför det  ordinarie  arbetet  så  att de  anställda 
slipper stressmomentet med dubbla agendor. Slutligen vill författarna poäng‐ 
tera att samtliga bör  få  information om förändringar på arbetet, alla skall ha 
delaktighet  i  förändringar  samt  möjlighet  att  påverka  dem.  En  tänkbar 
yrkesgrupp för arbete med detta kan vara hälsopedagoger. 
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Svaren  kommer  att 
sammanställas  gemensamt,  inga 
svar  kommer  redovisas  enskilt. 
Därefter  kommer  svaren 
användas  som  en  del  av 
underlaget  till  examensarbetet. 
Det  slutliga  arbetet  kommer  att 
lämnas  till  era  chefer  efter 
sammanställningen.  

 
 
 
Vi hoppas på Ditt deltagande!! 
 
Uppsatsen kommer att publiceras i ett system för e‐publicering av uppsatser 
via Högskolan i Gävles bibliotek.  
 
Vid eventuella frågor eller synpunkter: 
 
 
Christian Holmdahl     Rosettè Lind 
XXXX                                                            XXXX 
XXXX                                                     XXXX
  

Hur upplever 
produktionsanställda 
på Sandvik Materials 
Technology det 
hälsofrämjande 
förändringsarbetet 
som bedrivs på 
företaget?  

Enkätundersökning 

Christian Holmdahl & Rosettè Lind 
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1. Hur länge har Du arbetat på företaget? 
 Mindre än 1 år 
 1- 2 år 
 2-5 år 
 5 år eller mer 
 
 
2. Har Du blivit informerad om medarbetarprogrammet? 
 Ja 
 Nej 

 
3. Om Ja på fråga 2, Hur? 
 
_____________________________________________________________________ 
  
4. Har Du blivit informerad om förändringsledarutbildningen? 
 Ja 
 Nej 

 
5. Om Ja på fråga 4, Hur?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
6. Har Du deltagit i medarbetarprogrammet? 
 Ja 
 Nej 
 
7,a. Vilken eller vilka faktorer upplever Du som positiva när det gäller 
medarbetarprogrammet? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
7, b. Vilken eller vilka faktorer upplever Du som negativa när det gäller 
medarbetarprogrammet? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
8. Har Du deltagit i förändringsledarutbildningen? 
 Ja 
 Nej 
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9,a. Vilken eller vilka faktorer upplever Du som positiva när det gäller 
förändringsledarutbildningen?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
9,b. Vilken eller vilka faktorer upplever Du som negativa när det gäller 
förändringsledarutbildningen?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
10, a. Upplever Du någon positiv skillnad före medarbetarprogrammets samt 
förändringsledarutbildningens start fram tills Nu?  
 Ja 
 Nej 
  
10.b, Motivera vilka positiva skillnader Du upplevt:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________  
 
11. Upplever Du att du får tillräcklig information om beslut från ledningen, som 
syftar till förbättring av de anställdas hälsa?  
 Ja 
 Nej 
 
 
12. Om Nej på fråga 11, hur skulle det kunna göras bättre? 
 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 
13. Är du positivt inställd till sådana initiativ? (Insatser för att främja hälsa hos de 
anställda)  
 Ja 
 Nej 
 
14. Om Nej på fråga 13, varför inte? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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15. Trivs Du på Din arbetsplats? 
 Ja 
 Nej 
 
 
16. Om Nej på fråga 15, vad skulle kunna göras bättre? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
17. Vilka faktorer anser du karakteriserar en BRA arbetsplats? Ringa in de tre 
alternativ Du anser viktigast: 
 
    möjlighet att påverka         gemenskap                 varierande arbetsuppgifter                   

gott samarbete        stor arbetsglädje          möjlighet att utvecklas         stöd från chefer       

hälsosamt att arbeta          tydlig information                stöd från medarbetare 

     trygg och säker arbetsmiljö                 goda relationer                 feedback 

 
18. Upplever Du att du tilldelas höga krav i ditt arbete? 
 Ja 
 Nej 
  
 
19. Om Ja på fråga 19, upplever du att du kan hantera dessa krav? 
 Ja 
 Nej 
 
 
20. Upplever Du att Din hälsa kan påverkas negativt av ditt arbete? 
 Ja 
 Nej 
 
21. Om Ja på fråga 21, Hur?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
22. Hur ofta upplever Du stress på ett negativt sätt på arbetet? (Ringa in den 
siffra som stämmer bäst, 1= aldrig och 6= ständigt) 
 
Aldrig                                                                                                           Ständigt 
1                    2                       3                        4                           5                         6
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23. Upplever Du att du får stöd från dina arbetskamrater att hantera 
problem/svårigheter i arbetet? (Ringa in den siffra som stämmer bäst,  
1= inget stöd och 6= stort stöd) 
 
Inget stöd                                                                                               Stort stöd 
1       2          3            4                5                    6  
 
 
24. Upplever Du att du får stöd från dina chefer/ledare att hantera 
problem/svårigheter i arbetet? (Ringa in den siffra som stämmer bäst,  
1= inget stöd och 6= stort stöd) 
 
Inget stöd                                                                                                  Stort stöd 
1      2         3            4                 5                    6  
 
 
25. Upplever Du att din chef lyssnar på Dig? (Ringa in den siffra som stämmer 
bäst, 1= stämmer inte alls och 6= stämmer mycket bra) 
 
Stämmer                                                                                                    Stämmer 
inte alls                                                                                                      mycket bra 
1     2         3            4                5                   6 
 
 
26. Känner Du dig viktig för Tråd? 
 Ja 
 Nej 
 
 
27. Övriga synpunkter:_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
28. Kön 
 Kvinna 
 Man 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 


