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Abstrakt 

Syftet med denna studie har varit att utifrån en organisationsförändring, studerat 

anställdas psykosociala arbetsmiljö i en organisation som infört standardiserade 

arbetssätt på tre olika avdelningar. Tidigare forskning kring industri – och 

tillverkningsbranschen som infört standardiserade arbetssätt har rapporterat om 

att standardiseringen har visat på ökade krav i arbetet och en högre 

arbetsbelastning. Standardiserade arbetssätt har däremot minskat kraven och 

arbetstakten inom hälso- och sjukvården. Organisationsforskning har betonat att 

alla människor i en organisation påverkas av en förändring oavsett storleken på 

förändringen och vilken typ av förändring det är. I denna kvantitativa 

enkätundersökning har 46 anställdas svar på tre olika avdelningar studerats utifrån 

väl beprövade arbetsmiljöfrågor som tar fasta på upplevd arbetsmiljö. Resultaten 

i denna studie visar att kraven som de anställda upplevde i förändringsarbetet hade 

signifikant samband med arbetsbelastning och tidspress. Den psykosociala 

arbetsmiljön upplevdes olika på de tre olika avdelningarna. Studiens övergripande 

resultat visar att standardiseringen i det studerade företaget hade både positiva och 

negativa effekter på de anställdas psykosociala arbetsmiljö. Standardiseringen 

medförde överlag ökade krav i förändringsarbetet men också ett högt 

beslutsutrymme i arbetet och en god bibehållen relation till sin chef under 

förändringen. Vi välkomnar fler och mer omfattande studier som studerar 

standardiseringens inverkan på anställdas arbetsmiljö samt om kvinnor och mäns 

arbetsmiljö påverkas olika av standardiserade arbetssätt utifrån deras 

förutsättningar i arbetet.  

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, standardisering, organisationsförändring, 

krav.  
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Abstract 

The aim of this study has been to study the psychosocial work environment of 

employees in an organization that introduced standardized working methods in 

three different departments, based on an organizational change. Previous research 

on industry and manufacturing, which introduced standardized practices, has 

reported that standardization has shown increased demands at work and higher 

workload. Standardized work practices have however reduced the demands and 

workload in health and medical care. Organizational research has stressed that all 

people in an organization are affected by a change regardless of the size of the 

change and what kind of change it is. This quantitative questionnaire survey 

regarding 46 employees responses to three different departments have been 

studied based on well-proven work environment issues that focus on an 

experienced work environment. The results in this study shows that the demands 

that the employees experienced in the change work were significantly related to 

workload and time pressure. The psychosocial work environment was 

experienced differently in the three different departments. The overall results of 

this study shows that the standardization of the studied company had both positive 

and negative effects on the employees' psychosocial work environment. The 

standardization generally resulted in increased demands, but also a high level of 

decision-making at work and a retained good  relationship with their manager 

during the change. We welcome more extensive studies that study the impact of 

standardization on employees work environment, and whether women and men's 

working environment are affected differently by standardized work methods 

based on their working conditions. 

 

Key words: Psychosocial work environment, standardization, organizational 

change, demands. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till problemområde 

Globaliseringen är en tendens som är påtaglig och som påverkar organisationer. Under hela 

1900-talet så har den globala handeln successivt kompletteras med en global etablering. 

Svenska företag började i ett tidigt skede att etablera sig över gränserna. Utländskt ägande av 

svenska företag har ökat, vilket innebär att en global management-kultur har utvecklats, inte 

sällan influerad av USA, vilket börjar vinna allt större inflytande i det globala näringslivet. 

Det blir allt vanligare med engelska som det officiella koncernspråket och organisationers 

styrning och utformning tenderar att homogeniseras över nationsgränserna. Detta blir som en 

ny form av global byråkratisering av svenska och andra nationers företag som kan bli allt 

viktigare studieområde empiriskt (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012, ss.396-397). 

I det läge då företagandets förutsättningar ändras snabbt på grund av handelns globalisering, 

teknisk utveckling, ändrade värderingar hos arbetstagarna eller en informationsteknologisk 

utveckling, ger detta upphov till nya sätt att arbeta (Wadell & Larsson, 1998, s.12). Samhället 

som ständigt förändras i ett högt tempo gör att kraven på förändring påverkar individer, 

organisationer och samhället i stort (Jacobsen, 2013, s.13). Den naturliga konsekvensen av att 

samhället förändras är att människors arbetsmiljöer förändras (Arbetsmiljöverket, 2011, s.4). 

Wadell & Larsson (1998) skriver också att ett föränderligt samhälle ställer krav på företags 

anpassningsförmåga, vilket betyder att genom att samhället ständigt förändras så behöver 

organisationer också göra det (Wadell & Larsson, 1998).  Förändringar som bidrar till den 

tekniska utvecklingen ger nya möjligheter och hinder och ändrar kraven på medarbetarna. 

Kraven på arbetsmiljön bör formuleras utifrån den utveckling som sker i kunskap beträffande 

den anställdes arbetsmiljö och människan i sig (Wadell & Larsson, 1998, s.29). Wadell och 

Larsson (1998) beskriver att det är relevant för samhället hur de anställda har det på sin 

arbetsplats och i sin psykosociala arbetsmiljö. Om människor känner vantrivsel, är uttråkade 

eller annat så förorsakas samhället i kostnader för exempelvis sjukersättning, sjukvård samt 

förlorade intäkter i uteblivna skatter. De anställda är företagets viktigaste resurs hävdar många 

företag, människan är också samhällets viktigaste resurs då de är dem som bestämmer hur 

samhället utformas. Arbetsplatser och arbetslivet behöver medarbetare som är engagerade, 

kunniga och kreativa precis som samhället behöver medborgare med dessa egenskaper. 

Arbetsmiljölagen (AML) uttrycker att arbetstagare har rätt till ett utvecklande arbete samt en 

säker arbetsplats (Wadell & Larsson, 1998, s.11). Arbetets organisering och styrning  
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bestämmer i hög grad människors arbetsmiljö och arbetsmiljön påverkas av arbetsmarknadens 

förändringar (Sandberg, 2016, ss. 9-10). 

 

Många omfattande förändringar inleddes inom företag och organisationer i början av 1980-

talet. Förändringarna som skedde hade en strävan att gå från hierarkiska regelstyrda 

organisationer med betoning på övervakning och kontroll, till mer decentraliserade 

organisationer där människor arbetar mer i målstyrda självständiga team (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2005, ss.100-101). En tydlig trend idag är betoningen på processer, team och 

nätverk i dagens organisationsformer, istället för hierarkier och linjeorganisationer. Kraven på 

ständig kunskapsutveckling och mer komplexa arbetsuppgifter gör att det krävs ett ökat 

helhetsperspektiv på arbetsprocessen och ett allt mer tvärfunktionellt samarbete. Castells 

(1998) beskrev att de största förändringarna i sättet att organisera företag kan beskrivas som 

en övergång till horisontella företag från vertikala byråkratier (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2005, ss.100-101). Industrisamhällets bärande affärsidé var att massproducera 

genom standardisering av produktion, produkt och mänskliga prestationer. Allt nödvändigt 

beteende var nedskrivet i befattningsbeskrivningar och instruktioner. Varje avvikelse från 

standard prestationen var en princip av ondo och en störning i systemet. Den snabba 

kunskapsutvecklingen framtvingade specialisering. Den hierarkiska styrningen av 

arbetsprocessen och förenklingen av det operativa arbetet medförde en byråkratisering av 

industrin (Forslin, 1996, ss. 12-15).  

 

Standardisering ses som en slags struktur till att genomföra arbetet i syfte att få fram kvalitet, 

säkerhet och produktivitet. Strukturen är tänkt att fungera som en grund så att man kan 

komma med förbättringsförslag och utvärdera arbetssättet innan det förs in som standard. Här 

är de anställdas synpunkter mycket viktiga då mycket av standardiseringsarbetet utförs av de 

anställda. Strukturen finns till för att de anställda ska kunna påverka sin arbetssituation. 

Forskning (Berggren, Bjorkman & Hollander, 1993) har dock kritiserat det standardiserade 

arbetssättet då det leder till monotona och repetitiva arbeten och arbetsskador och ett 

regelstyrt arbetssätt som snarare motverkar kreativitet och lärande än främjar det (Eklund, 

2014, s.58). Ett exempel på ökande standardisering är lean produktion. Arbetsmiljöverkets 

kunskapssammanställning kring konsekvenserna av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa 

(Arbetsmiljöverket, 2016) hade som syfte att undersöka vilka konsekvenser Lean 

produktionen har för arbetsmiljön och anställdas hälsa samt för möjligheter för återgång till 

arbetslivet och konsekvenserna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det Arbetsmiljöverket 
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(2016) kom fram till i sitt slutresultat var att det fanns få studier som studerat standardiserade 

arbetsmetoder som lean produktion i relation till hälsa och arbetsmiljö över tid. Dessutom 

fanns det mestadels studier kring lean produktion i industri och hälso- och 

sjukvårdsbranscherna men lite studier i övriga verksamheter (Arbetsmiljöverket, 2016, s.6). 

Mot bakgrund av detta menar vi att det är intressant att bidra med en studie inom ett relativt 

outforskat område kring förändring inom standardisering och psykosocial arbetsmiljö.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att studera anställdas psykosociala arbetsmiljö vid en 

organisationsförändring som innebär ökad standardisering inom ett globalt företag. 

Frågeställningar: 

 Finns det samband mellan anställdas arbetsmiljöfaktorer krav, kontroll, socialt stöd i 

arbetet och förändring av ökad arbetsbelastning och tidspress på arbetsplatsen?  

 Finns det ett samband mellan krav i arbetet och förändrade arbetsvillkor? 

 Finns det samband mellan krav i arbetet och de anställdas relation till chef i en 

förändring? 

 Bidrar ökad arbetsbelastning och tidspress till ökade krav i arbetet? 

 Finns det skillnader i psykosocial arbetsmiljö mellan avdelningar? 
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2. Bakgrund 

2.1 Standardiseringens utveckling över tid 

2.1.1 Historien 

Av de som kallats organisationsteorins lärofäder formulerades föreställningar om 

organisationsledning. Taylor, Weber, Fayol, Simon, och Barnard (Lind & Ivarsson 

Westerberg, 2011) är grundarna av många olika teorier. En av föreställningarna är att hantera 

organisationens förändring och strategiska utveckling. Det är en balans mellan stabilitet och 

förändring då uppmärksamheten riktas mot organisationens omvärld och olika yttre 

beroendeförhållanden samtidigt som mot framtiden. Frågor som rör verksamhetens utveckling 

och funktionella omvärldsanpassning blir centrala. Dessa föreställningar är ett uttryck för att 

rationalistiskt synsätt på ledning och organisationer (Lind & Ivarsson Westerberg, 2011 ss.34-

36). 

 

2.1.2 Taylorism 

De klassiska Managementteorierna som har sina rötter i 1900-talets början kopplas direkt till 

rationaliseringsrörelsen. Taylorism, fordism och de administrativa skolorna representerade av 

Max Weber och Henri Fayol är också del av de tankeströmmar som vi idag kan spåra i 

arbetsmiljölagen och internkontrollen, precis som i praktiken. Dessa personer har haft en stark 

genomslagskraft, och dessa synsätt och effekter är delar som arbetsmiljölagen vill bryta mot 

(Wadell & Larsson, 1998, s.66).  

En av grundarna till det rationella systemet var Frederick Taylor som skrev Scientific 

Management och myntade ordet taylorism (Forslin, 1996, s.9). I både USA och andra länder 

så existerade dessa tankar redan. Det Taylor upptäckte när han arbetade både som 

medarbetare, arbetsledare och som chef var en ineffektivitet och slöseri i produktionen. 

Produktiviteten var mycket låg, trots att arbetarna slet ut sig. Genom att arbetarna var 

outbildade och saknade kompetens så hade inte arbetarna den överblick och den förmågan att 

vilja förbättra produktionsprocessen. Arbetsplanering och kontroll skulle börja skötas av 

arbetsledarna medan arbetarna bara utförde själv processen. Arbetsledarna var mer 

specialiserade och kunde därför analysera arbetet, ta ansvar för organisationen, styrningen och 

kontrollen (Wadell & Larsson, 1998, ss.68-69).  Taylorism innehöll förslag och idéer på hur 

man kunde lösa många av de utmaningarna motivation, effektivitet och kontroll som följde 

med framväxten av den klassiska produktionsfabriken. Många arbetare här höll fast vid de 

traditionella sättet att arbeta på vilket försvårade för cheferna att kontrollera arbetets utförande 
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(Sveningsson & Sörgärde, 2014, s.72). Taylor hävdade (Johansson & Abrahamsson, 2009) att 

det fanns ett bästa sätt att utföra varje arbetsmoment. Genom att ledningen tog ansvar för hela 

planeringen av arbetsmomenten genom att skilja på ledning och utförande där ledningen 

planerade arbetet skapades ett kunskapsmonopol på kvalifikation och kontroll för att få 

kontroll över hela arbetsprocessen. Resultatet blev att arbetarna fick enkla och utarmade 

arbetsuppgifter och denna bästa metod att dela upp produktionsprocessen fick stor kritik för 

att vara inhuman. Dock har den rationella produktionen visat sig vara mycket hållbar över tid 

(Johansson & Abrahamsson, 2009, s.28).  

 

2.1.3 Socioteknisk organisationsteori  

Den sociotekniska teorin gjorde sitt intåg under 1950-talet och kan ses som en kombination av 

både Scientific Management där det rationella arbetssättet utgör stommen samt Human 

relations-teorin som har sitt fokus på det sociala systemet. Dessa två synsätt kombinerades 

med systemteorin som har sin grundtanke att organisationen påverkar och påverkas av 

omvärlden (Johansson & Abrahamsson, 2009, s.29).  

Det som är centralt i den sociotekniska organisationsteorin är den så kallade autonoma 

självstyrande gruppen där man strävade efter att tillgodose individens behov i arbetet genom 

att göra det mer innehållsrikare genom att få vara med och ta mer beslut, behovet av att få lära 

sig saker i arbetet samt sambandet mellan att se att sammanhanget mellan arbetet och 

omvärlden för att se att det arbete man utför är nyttigt och värdefullt (Johansson & 

Abrahamsson, 2009, s.29). Den sociotekniska teorins huvudsyfte är att det ska finnas en 

ömsesidig anpassning mellan människor som arbetar och produktionssystemet. Tanken med 

denna anpassning var att skapa en effektiv organisation som kunde anpassas till en komplex 

teknologi samt arbetarnas sociala och psykiska behov (Wadell & Larsson, 1998, s.88-89). 

 

2.1.4 Lean Produktion 

Under 1980-talet kom en ny industriell kontext under namnet Lean produktion eller mager 

produktion som det brukar heta på svenska. Lean produktion med sin magra produktion var 

inget nytt fenomen utan förekom redan under Taylorismen där traditionen ursprungligen 

handlar om att eftersträva standardiserade arbetsuppgifter som kan utföras av okvalificerad 

arbetskraft (Johansson & Abrahamsson, 2009, s.32). Lean produktion härstammar från 

Toyotassystemets produktion i Japan men har sedan amerikaniserats genom en önskad strävan 

att skapa en hel rationaliserad produktion genom färre personal, mindre lager och att förbättra 

varje detalj i arbetsprocesserna (Johansson & Abrahamsson, 2009, s.33). 
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Arbetsmiljöverket (2016, s.17) beskriver att tanken med Lean i Toyotas produktion var att 

hålla produktionen mager utan buffertar och det var kundens efterfrågan på varor som styrde 

produktionen. Detta kombinerades med att ständigt förbättra produktionen genom att anställda 

utförde förbättringsarbete för att ta bort störningar och göra verksamheten mer effektiv. Lean 

som arbetsmetod har beskrivits på många olika sätt i litteraturen genom åren. Den första 

grundtanken med Lean var att ta bort aktiviteter som inte medförde något för kundnyttan eller 

kundvärdet. Själva konceptet har sedan genomgått en stor utveckling och Lean som 

arbetsmetod har likheter med flera etablerade koncept som kvalitetsrörelsen, där kvalitet och 

kundnytta är i fokus (Arbetsmiljöverket, 2016, s.17). Lean produktion har utvecklats inom 

industribranschen där produktionsidén bygger på att eftersträva en minskad variation i 

produktionsprocessen och att standardisera arbetsmomenten (Arbetsmiljöverket, 2016, s.47).  

Arbetsmiljöverket genomförde år 2016 en kunskapssammanställning kring begreppet lean 

produktion i syfte att sammanställa empirisk litteraturen som undersökte de konsekvenser som 

lean produktion kunde ha för anställdas arbetsmiljö. Resultatet visade att det fanns få studier 

som undersöker lean produktion i relation till arbetsmiljö över tid. Lean produktion har främst 

studerats i industriverksamheter, men på senare år inom hälso- och sjukvård. Ytterst få studier 

fokuserar på övriga verksamheter (Arbetsmiljöverket, 2016, s.6).  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Standardisering och anställdas arbetsmiljö 

Forskare (Semmer m.fl., 2015) har undersökt standardiseringens inverkan på anställdas 

arbetsmiljö. De resultaten visar att standardiseringen kan öka kraven genom att allt 

standardiseras i dokument med rutiner och att detta tar tid från de ursprungliga 

arbetsuppgifterna (Semmer m.fl., 2015). Dessutom visar flera studier på att standardiserade 

arbetssätt ger försämringar i resursanvändande gällande autonomi, beslutsfattande samt 

användning av färdigheter. Detta leder i sin tur till minskad arbetsglädje och engagemang i sitt 

arbete samt till ökad fysisk och psykisk ohälsa. Tidigare studier visar också att standardiserat 

arbetssätt kan öka kraven i fråga om tidspress och arbetsintensifiering samt en ökning i krav 

som resulterar i ökad arbetstakt och arbetsmängd (Arbetsmiljöverket, 2016, ss.45-46).  

3.1.1 Standardiseringen inom tillverkningsindustrin 

Tidigare forskning (Landbergis, Cahill & Schnall, 1999) kring lean produktion och 

medarbetarhälsa visar att det inte finns något stöd för att medarbetare fick mer 

medbestämmande eller ansvar efter man införde lean som arbetssätt i tillverkningsindustrin. 

Forskning visar också på en ökad arbetstakt, mer ökade krav och lågt beslutsutrymme 

(Landbergis, Cahill & Schnall, 1999). Longitudinella enkätstudier (Parker, 2003) inom 

industri och tillverkningsbranschen i Storbritannien visade försämringar i arbetsmiljön när 

lean produktion infördes. Standardiserade arbetssätt kopplades ihop med minskat 

arbetsengagemang och en minskad tilltro till den egna förmågan till problemlösningar. 

Sambanden förklarades med försämringar i arbetsmiljön, minskad självgåendehet, mindre 

möjligheter att få använda sina färdigheter och en minskad möjlighet att få vara med och fatta 

beslut. Risken för att arbetsmiljön skulle försämras var starkast bland annat för dem som 

jobbade med standardiserade arbetsuppgifter (Parker, 2003). Resultaten från denna studie 

bekräftas av en annan longitudinell studie inom biltillverkningen i Frankrike (Leroyer, 

Kraemer-Heriaud, Marescaux & Frimat, 2006) där kraven i arbetet hade ökat och hälsan 

försämrats när man omfördelat arbetet och standardiserade arbetssättet. I en annan forskning 

(Berglund, 2010) kring standardiseringen i svensk industri så uppfattades arbetet som tungt 

och överbelastat. Den ökande standardiseringen minskade arbetstillfredsställelsen hos de 

anställda och chanserna att variera arbetet och att få vara med och påverka. Dock så ökade 

deltagandet i både problemlösningar och ständiga förbättringar de anställdas engagemang 

(Berglund, 2010). Börnfelt (2006) drog slutsatserna kring standardiseringen i relation till 

förändringar i arbetsmiljö att arbetstillfredsställelsen ökar genom att arbeta med ständiga 
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förbättringar och problemlösningar men att kraven ökar genom bland annat ökad kontroll av 

arbetet. Standardiseringen av arbetsuppgifterna begränsade handlingsutrymmet för de 

anställda och arbetslagen var kontrollerade och saknade autonomi som kan leda till att de 

anställda blir passiva i sitt deltagande i förändringen (Börnfelt, 2006).  

I kunskapssammanställningens (Arbetsmiljöverket, 2016, s.31) sammanfattande beskrivning 

kring lean produktion och arbetsmiljö inom industrin tar upp negativa konsekvenser gällande 

förhållandet mellan lean och psykosocial arbetsmiljö. Det beror på en försämrad autonomi 

samt minskade möjligheter att använda sina färdigheter och delta i beslutsfattandet.  

3.1.2 Standardiseringen inom hälso - och sjukvården 

I den svenska hälso - och sjukvården har ett flertal studier visat på att införandet av lean 

produktion förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket konstaterar dock att 

begränsningen i studierna är att de rör ett fåtal personer (Arbetsmiljöverket, 2016, s.32).  

I en stor longitudinell studie gällande fem sjukhus i Sverige jämförde man tre sjukhus som 

redan inför lean i sin verksamhet med två andra sjukhus som arbetat med förbättringsprogram 

(Dellve m.fl., 2015).  Anställda som hade varit involverade i bland annat standardiserat arbete 

som lean-verktyget medförde upplevde efter två års tid att kraven i arbetet minskat, minskad 

ovisshet och osäkerhet i arbetet och mer inflytande i sitt arbete. Resultaten i internationella 

studier på en övergripande nivå inom hälso - och sjukvården som över tid hade arbetat med 

lean visade på att gruppen fungerade bättre utifrån teamwork och problemlösningar. 

Dessutom visade resultaten på signifikanta förbättringar i samarbete, stöd och möjligheter till 

att få ställa frågor och komma med konkreta förslag (Dellve m. fl., 2015).  

Sammanfattningsvis så visade studierna inom hälso- och sjukvården att Lean har förbättrat 

den psykosociala arbetsmiljön genom förbättringsprocedurer som hade ett samband med 

tydligare roller, erkännande i sitt arbete, minskade krav och arbetstakt, mer samarbete och fler 

utvecklingsmöjligheter och inflytande. Resultat visade också på att standardisering hade ett 

signifikant samband med ett lågt beslutsutrymme (Arbetsmiljöverket, 2016: ss, 35-36).  

3.1.3 Standardiseringen i andra branscher 

Få studier utanför hälso- och sjukvården samt industrin fokuserar på de konsekvenser Lean 

produktion kan medföra (Arbetsmiljöverket, 2016, s.39).  

I en enkätstudie (Marklund, Bolin & von Essen, 2008) som inkluderade 4300 anställda inom 

90 svenska arbetsplatser så visade resultaten att låga resurser i arbetet hade ett samband med 
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ökad sjukfrånvaro. Sprigg & Jackson (2006) har också studerat standardiserade arbetssätt 

inom 36 olika Callcenter i Storbritannien och kom fram till att standardiserade arbetsprocesser 

och övervakning hade samband med hög sjukfrånvaro. Det standardiserade arbetssättet 

resulterade i hög arbetsbelastning, rollkonflikter och ett lågt utrymme för att använda sina 

färdigheter i arbetet och likaså låg variation i arbetsuppgifter och rollotydlighet.  

En slutlig sammanfattning kring de vetenskapliga studier som undersöker Lean produktion 

och arbetsmiljö i övriga branscher är att de är få, men de svenska studierna visar på både 

negativa och positiva resultat kring konsekvenserna med Lean produktion. De internationella 

studierna visar negativa samband mellan Lean produktion och arbetstillfredsställelse 

(Arbetsmiljöverket, 2016, s.39).  

 

3.2 Tidigare forskning kring ledarskapet inom organisationsförändringar 

Studier visar att det organisatoriska ledarskapet har en direkt inverkan på åtgärder i 

arbetsmiljön som i sin tur möjliggör en förändring. Det är ledarna som skapar 

förändringsstrategier genom att skapa visioner och fastställa vilken typ av förändring det rör 

sig om samt att genomföra förändringen (Gilley, Gilley & McMillan, 2009, s.75).  

Viss forskning visar också på att ledarskapet inom organisationen har en direkt inverkan på 

arbetsmiljön som möjliggör förändringen. Dessutom visar också tidigare studier på att 

förändringsarbete ofta når ett dystert öde då en till två tredjedelar av stora förändringar 

misslyckas. Ledarskapsbeteenden i organisationer har direkt inflytande på åtgärder i arbetet 

som möjliggör förändring (Gilley, Gilley & McMillan, 2009, s.75).  

När forskare (Gilley, Gilley & McMillan, 2009) har studerat olika typer av 

organisationsförändringar så har man konstaterat att det inte spelar någon roll vilken typ eller 

hur stor av förändringen är. Förändringen påverkar ändå organisationen. På en organisations 

eller makronivå så ligger ofta organisationsförändringens fokus på nya strategier, processer, 

affärsmodeller, teknologier och tjänster vilket ofta gör att fler chefer än en blir inkopplad vid 

en sådan förändring. Detta ställer höga krav på ledarna att förstå komplexiteten och 

mångfalden kring förändringen vilket också utmanar ledare på alla nivåer inom 

organisationen (Gilley, Gilley & McMillan, 2009, s.76).  

 

Forskning visar på ett signifikant samband att sämre ledarskap och mer frånvarande chefer 

ökar risken för sämre arbetsmiljö och hälsa för de anställda. De fyra viktigaste delarna i denna 

forskning visade vikten av att ledaren ger den information som behövs till de anställda, att 
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chefen är bra på att driva och genomföra förändringar, närmaste chefen förklarar mål och 

delmål för verksamheten så att de anställda förstår vad det betyder för deras arbete samt att de 

anställda har tillräckliga befogenheter i förhållanden till de ansvar som de har. Vid låga svar 

på dessa fyra delarna ovan, tenderar det i sämre hälsa och arbetsmiljö. Starka associationer 

fanns mellan relationsinriktade ledarskapsbeteenden och de anställdas välmående och god 

hälsa (Nyberg, 2009, ss.66-67). Att förse medarbetarna med förutsättningar att utföra sitt 

arbete genom att ge information, befogenheter och tydlighet visar sig vara ett hälsofrämjande 

ledarskap. Även som ledare att uppmuntra sina anställda att delta i utvecklingen av 

arbetsplatsen, ge bra stöd och inspirera sina anställda och att integrera medlemmarna så att de 

kan arbeta väl tillsammans i team (Nyberg, 2009, s.4). 

 

Ledarskapet får en stor betydelse för anställdas arbetsmiljö vid organisationsförändringar som 

det systematiska arbetsmiljöarbetet tar fasta på i Arbetsmiljölagen (AML) (Arbetsmiljöverket, 

2016, s.55). Då en verksamhet eller en organisation implementerar Lean produktion eller 

liknande arbetsmetoder så krävs det att organisationen tar hänsyn till det systematiska 

miljöarbetet för såväl direkta som indirekta effekter av förändringen (Holden, 2011). Finns 

inget fastställt systematiskt arbetsmiljöarbete inom organisationen så läggs ännu mer ansvar 

och krav på arbetsgivaren och chefen som i det verkliga livet har svårt att uppfylla 

arbetsmiljöföreskrifterna i mån av tid och kompetens. Organisationsförändringen kan påverka 

medarbetare direkt ur flera olika aspekter. Det kan skapa osäkerhet och oro eller stora positiva 

förväntningar genom att förändringen tar fokus på de anställdas arbetssituation. De indirekta 

effekterna ligger i att förändringen medför att strukturer och arbetsprocesser ändras och det 

påverkar också kraven. Ledarskapet blir viktigt för att fånga upp ökande stress i arbetet. 

Chefernas kompetens kring riskbedömningar i arbetsmiljön blir viktig för att kunna identifiera 

risker för ohälsa hos anställda i organisationen (Arbetsmiljöverket, 2016, s.55).  
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4. Teori 

4.1 Arbetsmiljö 

4.1.1 Definition av arbetsmiljö 

Wadell & Larsson (1998) beskriver att alla faktorer och förhållanden som påverkar 

människan i dennes arbete definieras som dennes arbetsmiljö. De påverkande faktorerna har 

traditionellt avgränsats till den omgivning som själva företaget utgör. Företagets inre 

omgivning antas företagets kunna kontrollera, däremot dess yttre omgivning ligger utanför 

företagets kontroll. Omgivningen består av ett samspel av många olika faktorer. Arbetsmiljön 

är en social konstruktion som är beroende av den kunskap vi har samt vår vilja och förmåga 

att omvandla denna kunskap till praktik (Wadell & Larsson, 1998, ss, 30-31). 

Arbetsgivaren är den som har huvudansvar för arbetsmiljön. Det stadgas i Arbetsmiljölagen (1 

Kap, 1 §) att arbetsgivare tillsammans med arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en 

god arbetsmiljö. Arbetstagarna ska delta och medverka i arbetsmiljöarbetet samt i de åtgärder 

som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö som stadgas i Arbetsmiljölagen (AML, 1 

Kap 4 §). Den sociala arbetsmiljön och arbetsmiljöns utveckling är arbetstagarna aktiva i även 

om det är arbetsgivaren som tar initiativen (Wadell & Larsson, 1998, s.34). Wadell & Larsson 

(1998) skriver att chefer antas ha det största inflytandet på faktorerna i omgivningen och deras 

samspel. Arbetsmiljön som cheferna är ansvariga för ska sedan leda till en god arbetsmiljö 

som ger positiva effekter hos deras medarbetare, dem själva och framförallt företagets 

ekonomiska resultat. Ur samhällets synvinkel gäller det att få företagen att bete sig på ett 

sådant sätt så att samhällsnyttan blir så stor som möjligt genom att forma en lagstiftning 

(Wadell & Larsson, 1998, s.12).  

4.1.2 Psykosocial arbetsmiljö 

En definition på begreppet psykosocial arbetsmiljö (Abrahamsson & Johansson, 2013, s.5) tar 

fasta på samspelet mellan människan och dennes omgivning. Här läggs det störst tonvikt på 

hur människan påverkas av, men även hur människan påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 

Interaktionen mellan människan och alla aspekter kring arbetssituationen studeras i den 

psykosociala arbetsmiljön. Dock menar man att begreppet kompliceras eftersom det inte finns 

någon uttalad del av arbetsmiljön som är psykosocial utan att arbetsmiljön ses som en helhet. 

Vidare har begreppet problematiserats, exempelvis genom att att alla människor inte påverkas 

på samma sätt av arbetsmiljön (Abrahamsson & Johansson, 2013, ss. 5-6).  
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Eklöf (2017) beskriver att själva begreppet psykosocial arbetsmiljö är väldigt mångfacetterat. 

Det har varit svårt att konkretisera det till en definition och en del lägger större tyngd på den 

ena riktningen än den andra. Kortfattat kan man generellt säga att det handlar om vilka 

konsekvenser egenskaperna i arbetsförhållandena kan ha för individers tankar, 

arbetsmotivation och hälsa (Eklöf, 2017, s.11).  

Abrahamsson & Johansson (2013) sammanfattar att begreppet psykosocial arbetsmiljö ur ett 

historiskt perspektiv varit svårbeskrivet då begreppet inte har en sammanhållande berättelse. 

Det har funnits olika fokus inom forskning som beskrivits över tid där de istället har inriktat 

sig på att beskriva det ur tre olika perspektiv. I det första perspektivet talar man om 

hälsoperspektivet, det andra perspektivet tar upp styrning och utveckling där man utvidgat 

begreppet psykosocial arbetsmiljö och inkluderat organisatoriska förklaringar där individen 

får ett större spelrum och kan agera både för och emot företagets idéer. Två traditioner 

diskuteras, dels den rationell-instrumentella traditionen som härstammar från den 

Tayloristiska andan som förespråkar att människor styrs bäst med standardisering, regler och 

ordergivning och den andra traditionen, den normativa-institutionella andan som härstammar 

från Human relationsskolan där människor bäst styrs med normer, delaktighet och 

gemensamma värderingar. Den normativa-institutionella andan är trenden i dagens arbetsliv 

där man belyser betydelsen av begreppet ”empowerment”, som innebär att människor har 

förmågan att ta egna beslut i arbetet. Det tredje och sista perspektivet som beskrivs är en slags 

problematisering som hävdar att begreppet psykosocial arbetsmiljö även måste innehålla 

förändringar i både teknik och organisation. De två synsätten rationell-instrumentella och 

normativ-institutionella räcker inte utan det sociotekniska perspektivet behövs eftersom detta 

perspektiv tar hänsyn till både arbetsmiljö, människa och arbetsorganisation för att säkra en 

positiv utveckling i arbetsmiljön för människorna. (Abrahamsson & Johansson, 2013, ss. 8-9, 

24-25).     

     

4.1.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Den 31 mars 2016 introducerades en ny föreskrift (AFS 2015:4) i Arbetsmiljölagen som tar 

hänsyn till organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Syftet med denna 

föreskrift är att bidra till en god arbetsmiljö och förebygga risken för ohälsa genom 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015, s.5). I 

föreskrifterna har Arbetsmiljöverket definierat viktiga ord som arbetsgivaren ska ta i hänsyn 

gällande arbetsmiljön (Ibid, 2015, ss. 5-7). Dessa är: 
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Krav i arbetet - moment i arbetet som kräver upprepade ansträngningar som arbetsmängd, 

svårighetsgrad och fysiska och sociala förhållanden.  

Ohälsosam arbetsbelastning - när kraven i arbetet överstiger de resurser individen har. Om 

denna obalans kvarstår uppstår ohälsa. 

Organisatorisk hälsa - 1. Ledning och styrning, 2. Kommunikation, 3. Delaktighet och 

handlingsutrymme, 4. Fördelning av arbetsuppgifter och 5. Krav, resurser och ansvar. 

Resurser för arbetet - handlar om det i arbetet som bidrar till att uppnå mål för arbetet, eller 

hantera krav i arbetet. Det som menas med resurser kan vara: arbetsredskap, arbetsmetoder, 

tydliga mål, återkoppling på arbetet, socialt stöd samt möjligheter till kontroll i arbetet. 

 Social arbetsmiljö - socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.  

 

Syftet och målet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är att arbetsgivaren ska 

främja hälsoarbetet på arbetsplatsen samt öka organisationens förmåga att motverka ohälsa 

(Ibid, 2015, s.7).  

4.1.4 Krav- och kontrollmodellen 

Krav och kontrollmodellen skapades av Karasek och Theorell (1990) och var ett resultat av en 

stor och omfattande genomgång av arbetslivsforskning. Två olika dimensioner identifieras i 

modellen (se figur 1), arbetskrav och egenkontroll (Wadell & Larsson, 1998, s.121). 

Arbetskraven står för den insats och ansträngning arbetet kräver och egenkontrollen handlar 

om beslutsutrymmet och den handlingsfrihet individen har i sitt arbete (Wadell & Larsson, 

1998, ss.121-122). Krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) bygger på en 

fyrfältstabell som består av två axlar. Den första axeln illustrerar beslutsutrymme/kontroll 

som går från högt till lågt. På den andra axeln finns arbetskraven som även där går från höga 

till låga (Wadell & Larsson, 1998, s.122). Om det finns ett högt beslutsutrymme men låga 

krav så resulterar det i ett passivt arbete och riskerna för att utveckla stress är små men arbetet 

kan i utbyte innehålla för få utmaningar sett till individers behov av utveckling. Är 

beslutsutrymmet högt och kraven höga så uppkommer aktiva arbeten. De höga kraven måste 

dock stödjas med egenkontroll. Egenkontrollens funktion är att den minskar risken för negativ 

stress och att kraven i arbetet ska vara en slags morot för utveckling. Är egenkontrollen och 

kraven låga finns det en risk för att arbetet blir avspänt som kan medföra att individen går 

bakåt i utvecklingen gällande kompetens samt att beslutsfattningsförmågan minskar. Blir 

beslutsutrymmet lågt och kraven höga så resulterar det i spända arbeten som leder till höga 

risker för negativ stress som i sin tur leder till sjukdomar och ohälsa (Wadell & Larsson, 
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1998, s.123). En tredje variabel som Karasek och Theorell (1990) införde var socialt stöd som 

kommer från chefen eller arbetskamraterna som kan öka eller minska hälsoriskerna. Det 

sociala stödet ska enligt modellen hjälpa människor att klara av höga krav i arbetet (Wadell & 

Larsson, 1998, s.123). 

 

Figur 1: Krav-Kontroll modellen (Karasek och Theorell, 1990, s.32) 

 

Abrahamsson och Johansson (2013) menar att krav-kontrollmodellen alla gånger inte har varit 

så tillförlitlig att tillämpa i dagens arbetsliv. Det har visat sig att en person som arbetar med 

hög egenkontroll ändå kan drabbas av ohälsa trots att modellen säger att det borde bli tvärtom, 

att det ska bli en positiv arbetssituation (Abrahamsson & Johansson, 2013, s.16).  

Tidigare forskning (Nyberg, 2009) kring arbetsmiljö som studerat modellen och ledarskap 

visar på att ett sämre ledarskap genererar sämre arbetsmiljö och hälsa (Nyberg, 2009, s.57).  

Krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) lägger också betoning på individens 

beslutsutrymme som en viktig faktor. Om de psykosociala kraven gällande arbetstakt, 

intensitet och motstridiga krav är höga samtidigt som individen inte har kontroll så kan 

stressen öka om individen inte har ett bra beslutsutrymme. Om individen känner att 

beslutsutrymmet är bra så och att denne kan utveckla sina färdigheter så kan individen hantera 

höga krav utan att bli stressad (Arbetsmiljöverket, 2016:5, s.12).  
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4.1.5 Relation till chef 

Under 1980-talet skedde ett trendbrott genom att chefen inte längre skulle kontrollera och 

övervaka arbetet på samma sätt som tidigare. Regler, detaljstyrning och ordergivning sågs 

som något negativt. Istället ska ledaren vara en visionär, coach och inspiratör i dagens 

organisationer. Ansvar och befogenheter till beslut ska delegeras av den moderna chefen och 

underlätta medarbetarnas arbete varje dag. Att ständigt utmana rådande synsätt och måla upp 

en vision om en bättre framtid genom att ständigt söka nya och bättre vägar är också något 

som kännetecknar den moderna chefen. Gemensamma värderingar och idéer är det som 

hägrar i det horisontella företaget, inte regler och hierarkisk ordergivning. Ledaren är den som 

ska utgöra den sammanhållande kraften i organisationen (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005, ss.100-101). Till följd av ekonomiska, politiska och sociala trender så förändras 

chefsarbetet ständigt. Globaliseringstrenden fortsätter att växa mer och mer och växa sig 

starkare. Förändrade organisationsstrukturer utgör andra och nya utmaningar i arbetet som 

chef (Yukl, 2012, s.48). Social arbetsmiljö där bland annat relation med arbetskamrater, 

grupper, kollektiv och ledaren blir allt mer en viktig närmiljö för människan och för grupper 

(Wadell & Larsson, 1998, s.41).  Arbetsmiljön, via en inverkan på arbetstagaren påverkar 

förhållandet utanför arbetet, som fritidsverksamhet och familj. Indirekt är detta ett 

samhällsintresse, att studera arbetsmiljöns konsekvenser för arbetstagaren. Ett traditionellt 

företagsekonomiskt perspektiv är att studera sambandet mellan arbetsmiljöns effekter på 

arbetstagare och företagets resultat (Wadell & Larsson, 1998, s.41).  En mer förtroendefull 

och ömsesidig relation mellan anställd och chef kan komma att bli allt mer viktigare både för 

den anställde och för relationen (Nyberg, 2009, s.15). 

4.1.6 Perspektiv på ledarskap 

Organisationsledning utgör en relationell aktivitet som påverkar organiseringsprocessernas 

förutsättningar i en föränderlig omvärld. Organisationsledning har både en extern och en 

intern orientering. Centralt för det externa är att länka samman omvärlden med 

organisationen, så att de matchar världen där organisationen verkar. Inom det interna så 

handlar om att ta vara på organisationens befintliga resurser samt att utveckla och stärka den 

inför framtiden. Det handlar också om att skapa ett internt sammanhang som är i relation till 

omvärldens förutsättningar och som bidrar till både förändring och kontinuitet. Det 

förekommer nya metoder och tekniker för ledning att utvecklas där nya teoretiska synsätt på 

organisationer växer fram (Lind & Ivarsson Westerberg, 2011 s.27). 
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Ledning kan uppfattas som utövande av individuellt ledarskap i relation till medarbetare, som 

utveckling och förändring och även som en formell position med givna rättigheter och 

skyldigheter. Ledning kan förstås som en relationell aktivitet. Ledning har definierats av 

Clegg med flera (2008) att det är en relationell, aktiv praktik som innefattar olika slags 

handlingar. Organisationen uppnår sina formella mål genom de handlingar som ledningen 

utför och antas bidra till. Ledningen anpassar och utvecklar organisationens verksamhet till 

relevanta omvärldsförutsättningar, med hjälp av olika tekniker och verktyg (Lind & Ivarsson 

Westerberg, 2011 s.34). 

 

4.2 Organisationsförändringar 

Idag har olika typer av organisationsförändringar blivit en del av vårt vardagliga liv. För att 

utveckling ska kunna ske så måste organisationer förändras. Själva behovet gällande 

förändringar inom organisationer eller hur kontinuerligt det ska ske har sällan ifrågasatts. 

Inom forskning kring organisationsförändringar så uppfattas förändringar ofta som något 

önskvärt och positivt (Johansson & Heide, 2008, s.12). 

Det finns olika perspektiv på hur förändring ska förstås. En av dom starkaste och främsta 

orsakerna till att organisationer förändras är att de måste anpassa sig till förändringar i 

omvärlden. Globaliseringen har inneburit att företag har kunnat etablera sig i många länder 

vilket medför hårdare konkurrens på marknaden där både kunderna och marknaden i sig 

förändras fort. När en ledare ställs inför dessa förändringar i omvärlden så tenderar man ofta 

till att anta att denna omvärldsförändring måste mötas med förändringar i den egna 

organisationen (Johansson & Heide, 2008, ss, 12-13). 

En annan orsak till att organisationer förändras beror på föreställningen om att organisationen 

måste förändras för att uppfattas som modern. Det moderna fokus som ges är ofta av ytlig 

karaktär och handlar snarare om organisationens image än något som får en verklig betydelse 

när man förändrar organisationen (Johansson & Heide, 2008, s.13). 
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5. Organisationsförändringarna inom det studerade företaget 

5.1 Bakgrunden till förändringarna 

Företaget är ett globalt handelsföretag. Företaget har märkt att det finns grundrutiner och 

arbetssätt på varje butik men egna rutiner och arbetssätt har skapats av individer och grupper 

på senare år för att passa just den butiken och den marknaden som just den butiken är på. Det 

har även gjorts lokala ombyggnationer för att anpassa sig till området och den marknaden som 

butiken finns på. Företaget i stort, på global nivå vill säkra återbesöken för kunderna, säkra 

återväxten, behålla en trygg arbetsplats för de anställda och att fortsätta gå med vinst. Syftet 

med förändringen var för att kunna säkra ovannämnda punkter, att standardisera 

avdelningarna på samma sätt världen över. Standardiseringen gjordes på olika sätt beroende 

på avdelning och verksamhet på avdelningen. Vi valde att utföra vår studie på tre av 

avdelningarna och kommer nedan beskriva lite mer kring varje förändring. Förändringarna 

som genomförts på de tre avdelningarna vi studerat påminner mycket om Lean produktion. 

5.1.1 Avdelning 1: 

Ombyggnation av interiör för att passa kundernas förändrade handlingsmönster över hela 

världen. Denna ombyggnation kräver andra sätt för säljarna att arbeta på genom att de 

behöver röra sig på ett annat sätt på avdelningen och följa kundens nya handlingsmönster och 

trender, genom den nya ombyggnationen. Butikerna och arbetssättet standardiseras världen 

över så att säljaren på en butik i Sverige gör på samma sätt som en säljare på en annan butik i 

ett annat land. Standardiseringen innebär för säljarna på avdelningen att de ska agera utifrån 

en tydlig grund rutin och detta arbetssätt gäller likadant överallt. De som arbetar på denna 

avdelning är mer specialiserade inom sitt område och har sedan innan en friare roll i arbetet 

genom sin specialisering. Det behövs även en speciell kompetens för att få arbeta på denna 

avdelning. Standardiseringen på denna avdelning innebär genom de nya rutinerna att säljarna 

behöver röra sig på nya sätt på avdelningen och det krävs en ännu större specialisering och 

fördjupning inom sin avdelning och sitt område. De nya rutinerna innebär att säljarna behöver 

lägga ner tid på att förstå det nya arbetssättet som standardiseringen medför samtidigt som de 

behåller sin fria roll inom de nya satta rutinramarna. 

5.1.2 Avdelning 2: 

Företagets syfte med förändringen på denna avdelning är att standardisera arbetssättet så att 

alla butiker på denna avdelning gör enligt samma arbetssätt världen över. Inför denna 

förändring har företaget samlat över 30 olika dokument, manualer och best practices i ett enda 
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dokument som i sin tur ska leda till en standardiserad drift över hela världen. Det 

standardiserade arbetssättet syftar till att generera en säkrare och tryggare arbetsmiljö för 

kunder och för personal genom att all personal agerar likadant på en butik i Sverige precis 

som en butik utomlands. Säkerhetsrutinerna är hårdare och tydligt dokumenterat i ett globalt 

dokument som alla butiker nu använder sig av, vilket ska göra det till en ännu tryggare miljö 

för kunderna och för personalen som arbetar där.  De som arbetar på denna avdelning har 

både en mer allmän kompetens samt är specialiserade. Standardiseringen på denna avdelning 

innebär att de arbetssätt som har arbetats efter i alla år inte längre gäller utan alla medarbetare 

ska läsa in sig på det nya standardiserade arbetssättet i dokumentet samtidigt som den dagliga 

tempofyllda driften fortgår. I denna avdelning innefattas truckkörning och för truckförarna 

införs helt nya körsätt och körstilar som ska gälla likadant över hela världen, genom denna 

standardisering.   

5.1.3 Avdelning 3: 

Ombyggnation på avdelning 3 för att det ska se likadant ut världen över, genererar också ett 

annat standardiserat arbetssätt och en standardiserad avdelning för kunderna. 

Ombyggnationen i denna del av varuhuset genererade automatiskt att de gällande rutinerna 

uppdaterades med en global standard, med nya rutiner för att passa den nya miljön som blev 

efter ombyggnationen. För kunderna så ser det likadant ut efter ombyggnationen oavsett om 

kunden åker till en svensk butik eller en butik utomlands. Kunderna kommer känna igen sig 

och veta exakt vart de finner det som de söker genom likadan layout och placering av delarna 

på avdelningen. Standardiseringen för de som arbetar på avdelningen innebär nya rutiner som 

syftar till att generera en högre effektivitet och ett mer produktivt arbetssätt, genom de 

uppdaterade rutinerna som tillkom. För kunderna på avdelningen så ser det nu annorlunda ut 

än tidigare vilket blir en förändring för de kunder som besökt butiken tidigare. Denna 

avdelning är mycket välbesökt så det är konstant högt tryck på kunder. Denna standardisering 

med nya rutiner innefattar mer arbete än tidigare då det genom det nya arbetssättet gör att 

personalen behöver lägga mer tid på kunderna för att lära in dem i den nya layouten och 

förklara för dem varför förändringen skett och hur de ska orientera sig i butiken. Samtidigt så 

ska ordinarie arbetsuppgifter utföras inom de nya rutinerna, i likadant kundtryck. 

Skillnader mellan avdelningar är att i avdelning 1 så innebär ombyggnationen och de nya 

rutinerna mer rörelse i arbetet än tidigare, på avdelning 2 så genererar de nya rutinerna helt 

nya körsätt och körstilar och på avdelning 3 läggs arbetsuppgifter till de ordinarie genom den 

nya ombyggnationen och de nya standardiserade arbetssätten. 
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6. Metod 

 

6.1 Val av metod 

Vid val av metod så handlar det till största del om att skapa ett slags instrument som plockar 

fram de uppgifter som undersökningen kräver för att kunna svara på undersökningens 

problemformulering. Om man vill beskriva något kring hur utbredda olika attityder är, 

samband eller dra slutsatser som gäller för flera än de som ingår i undersökningen så bör en 

kvantitativ undersökning genomföras (Eliasson, 2013, s.31).  I denna studie genomfördes en 

enkätundersökning.  

 

6.2 Urval  

Företaget valdes ut för att det är ett globalt företag som var inne i en förändringsprocess när vi 

skulle starta vårt uppsatsskrivande. Det var genom att vi hade kontakter inom företaget som vi 

fick reda på att det skulle genomföras organisationsförändringar och som vi fick kontakt med 

företaget. Vi hade ett samtal med HR chefen för att få ett godkännande till att undersöka 

förändringarna i företaget.  Tre avdelningar valdes ut på företaget. De tre avdelningarna 

valdes ut för att de genomgick varsin liknande förändringsprocess under samma period. Det 

gjordes ett medvetet val att studera dessa tre av totalt sju avdelningar. Alla tre avdelningarna 

har precis genomgått förändringar där orsaken är någon form av standardisering. En av 

avdelningarna har 25 anställda, den andra 35 anställda och den tredje 25 anställda.  

 

6.3 Etiska överväganden 

Ett etiskt övervägande var att det fanns svaga personliga känningar till en del av deltagarna. 

Utifrån det så ville vi göra en sådan objektiv undersökning som möjligt. Enkätundersökning 

blev ett lämpligt metodval utifrån att kvantitativ metod gick i linje med våra frågeställningar 

samt att enkätundersökningen kunde göra studien mer objektiv.  Då det fanns svaga 

personliga känningar till vissa av kandidaterna som skulle utföra enkätundersökningen var vi 

oerhört noga med att anonymisera enkäterna. Enligt Patel & Davidson, 2011 skiljer de på 

begreppen anonymitet och konfidentialitet. Är enkäterna anonymiserade finns inte deltagarnas 

namn eller annan möjlig identifiering tillgänglig. Om enkäterna däremot inte hade varit 

konfidentiella hade vi kunnat veta vilka som hade svarat på enkäterna (Patel & Davidson, 

2011, ss.73-75). Eftersom att vi inte ville påverkas av den personliga relationen som kan 

uppstå så undviker metodvalet enkäter den personliga relationen (Patel & Davidson, 2011, 
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s.71). Missivet som följde med enkäten garanterade hundra procent anonymitet, se bilaga 1. 

Genom förslutna kuvert som postades till handledaren så styrktes anonymiteten ytterligare.  

 

6.4 Enkätkonstruktion 

Enkäter, som även kallas frågeformulär, är tillvägagångssätt för att samla information som 

bygger på en samling av frågor (Patel & Davidsson, 2011, s.73). Ett lyckat frågeformulär ska 

vara lagom långt så det täcker in alla variabler men inte heller för långt så det tröttar ut 

respondenterna. Formulärets layout och struktur ska vara tydlig och frågor som går under 

samma område ska sättas tillsammans för att göra formuläret mer överskådligt för de som 

svarar (Eliasson, 2013, ss. 39-41). Vanligast är att enkäten börjar med bakgrundsvariabler 

(Patel & Davidsson, 2011, s.77). Vår enkät börjar med en sida med bakgrundsfrågor om kön, 

ålder, antal år inom företaget, anställningsform samt befattning på företaget. Sedan kommer 

frågor om krav i arbete, frågor om relationen till sin chef, hur stämningen är på sin arbetsplats 

samt hur arbetsvillkoren har förändrats det senaste halvåret, se bilaga 2. Frågorna är 

standardiserade frågebatterier som har använts för att besvara våra frågeställningar. Vid hög 

grad av standardisering och strukturering på enkäten så behövs det försäkras om att alla 

delområden med frågor är täckta och att svarsalternativen är relevanta (Patel & Davidsson, 

2011, s.77).  

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten handlar om hur väl våra frågor besvaras av de som ingår i studien och om vi får 

svar på det vi i forskningen vill undersöka. Operationaliseringen i form av att gå från begrepp 

och frågeställning till relevanta och konkreta mätbara frågor. Saknas detta så riskerar 

undersökningen att drabbas av systematiska fel. En god validitet kännetecknas av just 

avsaknaden av dessa systematiska fel. Reliabilitet handlar om hur vi mäter de frågor vi vill ha 

svar på. Reliabilitet handlar om replikerbarhet, om två studier kan utföras med samma 

resultat. En brist i reliabiliteten kan vara att mätinstrumentet kan vara bristfälligt i form av 

otydliga frågor och svarsalternativ i formuläret. Generellt ger kvantitativa undersökningar en 

bra reliabilitet eftersom frågeformulär ofta innehåller väl beprövade och standardiserade 

frågeformulär. Gällande validiteten i kvantitativa undersökningar så kan validiteten förbättras 

genom att använda enkäter i en så kallad pilotundersökning på ett urval personer för att rätta 

till eventuella reliabilitet och validitetsfel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, ss. 104-

105). I vår enkätstudie användes vetenskapligt erkända frågeformulär som har använts i 

många enkätstudier om arbetsmiljö på arbetsplatser. Vi har också specifikt inriktat oss på 
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målgrupper som har varit med om en standardiserad förändring på arbetsplatsen för att på så 

vis förvissa oss om att vi får relevanta svar utifrån våra frågeställningar. Utifrån de teorier 

som används till denna undersökning så användes fyra olika etablerade frågebatterier ur en 

standardiserad enkätmall, för att säkra teoriernas uppbyggnad i enkätfrågorna. Individerna i 

undersökningen motiverades genom ett brev som medföljde med enkäten, som kallas 

missivet. Den innehåller all information som gäller enkäten, så det är viktigt att det är korrekt 

utformat. Genom innehållet i missivet kan personen motiveras att svara på enkäten (Patel & 

Davidsson, 2011, s.75). Missivet som skrevs innehöll ett tydligt syfte med undersökningen 

samt att respondenterna garanterades anonymitet i svaren, se bilaga 1. 

 

6.6 Tillvägagångssätt 

Enkäterna lämnades ut personligen till de ansvariga för varje avdelning i syfte att få stor 

svarsfrekvens. Med enkäten och missivet följde det med ett svarskuvert adresserat till 

Mittuniversitetet. På varje enkät stod det vilken avdelning förändringen gällde så att enkäterna 

sedan kunde separeras i analyserna och för att veta vilken organisationsförändring 

respondenterna var med om. När enkäterna fyllts i av deltagarna så förseglade de sedan sitt 

kuvert och postade de till Mittuniversitetet, vilket gjorde att varken vi eller chefen kunde 

identifiera vem som lämnat in vilken enkät i vilket kuvert. Totalt hade respondenterna två 

veckor på sig att svara på enkäten. Efter en vecka skickades en påminnelse ut till respektive 

avdelningschef.  

 

6.7 Bortfallsanalys 

Bortfallet undersöktes genom att analysera hur många som svarat på enkäten i förhållande till 

antal utdelade enkäter. När enkäterna samlats in konstaterades det att svarsfrekvensen på 

enkäterna blev 54 %, då 46 stycken svarade av totalt 85 utdelade. 11 svar från avdelning 1, 19 

stycken från avdelning 2 och 16 stycken från avdelning 3. 

Det blev ett bortfall på 46 %, vilket var 39 stycken personer. Bortfall kan bli ett problem då 

det påverkar representativiteten (Barmark & Djurfeldt, 2015, s.80). Om vi ska kunna dra 

slutsatser kring hur sannolikt det är att det vi hittat i vårt stickprov också finns i populationen i 

helhet så måste slumpen påverka vilka personer som ingår i vårt stickprov. Ju fler som faller 

bort ur undersökningen desto svårare blir det att generalisera resultaten. I princip nästan alla 

undersökningar får ett bortfall. Om detta bortfall är på exempelvis 10 procent är det inget 

större problem men om det blir upp till 50 procents bortfall blir det mer problematiskt och en 

bortfallsanalys blir därför nödvändig att göra. En bortfallsanalys handlar i stora drag om att 
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analysera och resonera utifrån undersökningens syfte och datainsamlingsmetod varför det är 

mera troligt att en kategori eller grupp människor har bortfallit i undersökningen än en annan. 

Nästa sak att resonera kring är hur detta bortfall kan ha påverkat resultatet (Barmark & 

Djurfeldt, 2015, s.80). Vårt bortfall diskuteras vidare i metoddiskussionen. 

 

6.8 Variabler  

Enkäten bestod av två teman; ett om arbetsmiljö och ett om förändring. Dessa teman utgjordes 

av fyra frågeblock med standardiserade frågebatterier. Första frågebatteriet var frågor om krav 

i arbetet och egenkontroll i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Det andra frågebatteriet 

innehöll frågor om relation till chef som är den första delen av socialt stöd (Nyberg, 2009). 

Det tredje frågebatteriet innehöll frågor om arbetsklimat som är den andra delen av socialt 

stöd, stöd från arbetskamrater (SLOSH, 2014). Det fjärde frågebatteriet var frågor kring 

förändring och hur arbetsvillkoren förändrats det senaste halvåret (SLOSH, 2014). Det vi 

sedan gjorde var att skapa variabler utifrån respektive frågebatteri i de två teman nedanför.  

 

6.9  Tema 1 - Arbetsmiljö 

6.9.1 Krav 

Frågebatteriet om Krav och Kontroll i arbetet delades upp i två delar. Krav är baserat på 

frågorna 1-5 i frågeblocket “Frågor om krav i ditt arbete”, och slogs samman till ett 

summaindex. Exempel på frågor som ingick under krav handlar om arbetet kräver att man 

arbetar mycket fort, mycket hårt och om det förekommer motstridiga krav i arbetet, se bilaga 

2. Samtliga frågor hade svarsalternativen “ja ofta”, “ja ibland”, “nej sällan” och “nej 

aldrig”.  Variablerna vändes så att ett högt värde betydde höga krav. “Ja ofta” fick ett värde på 

4, “ja ibland” fick ett värde på 3, “nej sällan” ett värde på 2 och “nej aldrig” ett värde på 1. 

Fråga 4 i frågeblocket krav vändes till motsatta värden då värde 1 “ja ofta” i detta fall, betyder 

att man har tid att hinna med arbetsuppgifterna, och då räknas det inte som höga krav. Indexet 

hade ett minsta möjliga värde på 5 och högsta värdet 20. För att se tydligt vilka som svarat 

högt på höga krav och hög kontroll så gjordes en avgränsning mellan höga svar och låga svar. 

På höga krav delades det så att mellan 15-20 svarade högt, så det sedan skildes åt i en 

korstabell vilka som svarat högt och vilka som svarat lågt på krav i arbete. Detta kallas 

dikotomisering där svarsalternativen “ja ofta” och “ja ibland” kodades till höga krav och “nej 

sällan” och “nej aldrig” till låga krav, d.v.s. värde 15-20 blev höga krav och 1-14 var värdet 

för låga krav. 
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6.9.2 Kontroll 

Frågorna 6-11 i samma frågeblock som ovan slogs samman till ett summaindex med 

benämningen kontroll, med minsta värde 6 och maxvärde 24. Exempel på frågor som ingick 

under kontroll handlade om möjligheten att lära nya saker i arbetet, om frihet finns att 

bestämma hur arbetet ska utföras och om frihet finns att bestämma vad som ska utföras. 

Samtliga frågor hade samma svarsalternativ som ovan. Fråga 6 vändes på samma sätt som 

ovan då den fick motsatta värden utifrån hur frågan var ställd.  För vidare analys gjordes en 

dikotomisering med avgränsningen höga och låga svar där värde 18-24 var höga svar och de 

upplevde hög kontroll, och 1-17 på de som svarade lågt och upplevde låg kontroll. 

 

6.9.3 Socialt stöd 

Två mått på socialt stöd användes. Frågebatteriet om socialt stöd, del 1, “frågor om relationen 

till din chef” som ingick under nästa frågeblock har frågorna 1-11. Dessa slogs ihop till ett 

summaindex då namnet på variabeln blev “relation till chef”. Det minsta värdet var 11 och 

maxvärdet var 44. Exempel på frågor som ingick där var om närmaste chef visar att han/hon 

bryr sig om hur den anställde har det och mår, om den anställde får beröm och även kritik och 

om närmaste chef är bra på att genomföra förändringar. Samtliga frågor hade samma 

svarsalternativ som ovan. Fråga 10 vändes för att få samma betydelse på de höga värdena 

genom alla frågor. En dikotomisering här för vidare analys gav värdet 33-44 bra relation till 

chef och 1-32 mindre bra relation till chef. Arbetsklimat som är den andra delen av socialt 

stöd ingick i frågebatteriet “hur är stämningen på din arbetsplats”. Dessa frågor 1-6 hade 

svarsalternativen “stämmer helt” - värde 4, “Stämmer nästan” - värde 3, “stämmer knappast” - 

värde 2 och “stämmer inte alls” - värde 1. Exempel på frågor som ingick var om det är en god 

stämning på arbetsplatsen, om arbetskamraterna ställer upp för varandra och om det är lätt att 

på ett öppet sätt diskutera med arbetskamraterna. Dessa slogs ihop till ett summaindex på 

minsta möjliga värde 6 och max värde på 24. En dikotomisering för vidare analys gav värdet 

18-24 bra socialt stöd/bra stämning på arbetsplatsen och 1-17 mindre bra socialt stöd/mindre 

bra stämning på arbetsplatsen. 

 

6.10 Tema 2 - Förändring 

Det fjärde frågebatteriet “hur har följande arbetsvillkor förändrats för din del under det 

senaste halvåret” hade frågorna 1-9 i den sista delen av vår enkät. Svarsalternativen var 

“minskat - värde 1, ”oförändrat” - värde 2 och “ökat” - värde 3. Exempel på frågor var om hur 
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arbetsbelastningen, tidspressen i arbetet och omväxlingen i arbetsuppgifter förändrats och 

genom det antingen ökat, minskat eller om det var oförändrat.  Summaindexet ”förändring” 

hade ett minsta värde på 9 och maxvärde på 27. En egen variabel skapades på 

“arbetsbelastning och tidspress”, där minsta värdet blev 2 och det maximala värdet blev 6.  

 

6.11 Analysmetoder 

Medelvärdet testades på alla hopslagna variabler för att se hur normalfördelningen låg samt 

medelvärdet, standardavvikelsen och min och max på alla variabler. Se tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Summering av index. 

 Min Max Medelvärde Sd  Antal 

Krav 7 18 13,46 2,208  46 

Kontroll 12 23 18,72 2,857  46 

Relation till chef 26 44 37,37 4,265  46 

Förändring 17 27 22,26 2,932  46 

Arbetsbelastning/tidspress 2 6 5,13 1,002  46 

 

Vi har använt oss av tre analysmetoder: korrelationsanalys, enkel regressionsanalys samt 

korstabellsanalys. Det vi gjorde först av allt var att summera alla våra index och beräkna 

medelvärdet och standardavvikelsen på våra nio index. En beräkning av medelvärdet är 

viktigt eftersom vi då får en uppfattning kring de svar som är vanligast förekommande och 

standardavvikelsen anger hur mycket de som besvarat enkäterna avviker från medelvärdet 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 121,123).  

 

6.11.1 Korrelationsanalyser 

Vi har främst använts oss av korrelationsanalyser i vår studie. Dessa använde vi för att 

besvara tre av frågeställningarna. Frågeställningarna som besvaras av denna analysmetod är 

om det finns ett samband mellan anställdas arbetsmiljöfaktorer krav, kontroll, socialt stöd i 

arbetet och förändring av ökad arbetsbelastning och tidspress på arbetsplatsen, om det finns 

ett samband mellan krav och förändrade arbetsvillkor samt om det finns ett samband mellan 

krav i arbetet samt de anställdas relation till chef i en förändring. Korrelationsanalyser var ett 
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bra val för att man utifrån statistik ganska enkelt kan ta reda på om två variabler korrelerar 

eller samvarierar med varandra. Det är dock svårt att uttala sig om eventuella orsakssamband 

vid en korrelationsanalys då en statistisk korrelationsanalys i sig inte räcker utan måste 

understödjas med teori (Barmark & Djurfeldt, 2015, s.36). Ett sambandsmått som är aktuellt 

för att beskriva hur pass starkt sambandet är Pearsons’s r när vi har två kvantitativa variabler 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, s.156). En korrelation anger riktningen och styrkan av ett 

samband mellan två eller fler variabler. Korrelationskoefficienten Pearson’s r uttrycks som ett 

värde mellan 1 och -1, där 0 inte anger något samband. 1 anger maximalt positivt samband 

och -1 anger ett maximalt negativt samband. Ligger resultatet nära 0 så finns det ingen 

korrelation mellan de två variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, ss. 153-156). 

Är sambandet positivt, så är det ett positivt Pearson’s r-värde, vilket innebär att höga x-värden 

följs åt av höga y-värden. Ett negativt värde och ett negativt samband innebär att höga värden 

på x generellt följs åt av låga värden på y. När de ena ökar minskar det andra och tvärtom 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, s.156). Hur starkt ett samband är handlar om hur nära två 

variabler är korrelerade, d.v.s. i vilken utsträckning ett värde på en variabel tenderar att följas 

åt av ett visst värde på en annan variabel. Hur säkra vi är på sambandet kallas för att 

signifikanspröva sambandet. Det innebär att vi kan säga något om populationen och vara 

säkra på att det faktiskt finns ett samband i populationen om sambandet är signifikant, och 

inte bara att det är en slump. Det finns olika sambandsmått och det finns också olika 

signifikanstest. Alla resulterar i samma värde, nämligen ett p-värde. p-värdet står för 

“sannolikhetsvärde”. Det går mellan 0 och 1 och anger sannolikheten för att ett samband av 

den här styrkan skulle kunna uppkomma i ett slumpmässigt stickprov av den här storleken, 

om det finns något samband alls i populationen. Signifikanstester av samband motsvarar 

beräkningen av konfidensintervall för medelvärden och statistisk felmarginal. Utifrån vad som 

hittats i stickprovet så ska det kunna dras slutsatser om hela populationen. I signifikanstest så 

utgår man i regel från tre säkerhets- eller signifikansnivåer: 95, 99 eller 99,9 %. 

Signifikansnivå 95 har ett p-värde på < 0,005 vilket innebär att vi kan vara minst 95 % säker 

på att ett samband finns i populationen. 99 % har ett p-värde på < 0,01 vilket innebär att vi 

kan vara 99 % säker på att samband finns i populationen. Signifikansnivå 99,9 % har ett p-

värde på < 0,001 vilket innebär att vi kan vara minst 99,9 % säker på att samband finns i 

populationen (Barmark & Djurfeldt, 2015, ss.140-141). 

Våra index levde upp till kraven för en korrelation genom våra kvantitativa variabler och 

korrelationsmetoden Pearsons r användes och kommer sedan att presenteras i resultatet. 

Korrelationsanalyser gjordes mot de variabler som är relevanta utifrån frågeställningen. 
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Variabeln krav testades mot variabeln förändring, arbetsbelastning och tidspress, relation till 

chef och arbetsklimat. Variabeln kontroll och variabeln socialt stöd testades mot samma 

variabler. Signifikansprövning gjordes via denna analysmetod i SPSS. De korrelations resultat 

som presenteras i tabeller under resultatdelen är de resultat som gav signifikanta samband.  

 

6.11.2 Regressionsanalyser 

För att besvara frågeställningen om ökad arbetsbelastning och tidspress bidrar till ökade krav i 

arbetet så använde vi oss av en linjär (bivariat) regressionsanalys. Tanken bakom en 

regressionsanalys är att vi vill kunna analysera och förklara variationen i y när vi har en y-

variabel på kvot- eller intervallskalan (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s.157). En 

regressionsanalys visar inte bara hur nära observationerna ligger linjen utan även också precis 

var i diagrammet linjen börjar och linjens lutning. Utifrån denna information kan det mest 

sannolika värdet på y för en respondent räknas ut med ett visst värde på x. 

Regressionsanalyser är en vanlig metod när orsakssamband ska analyseras (Barmark & 

Djurfeldt, 2015, s.160). En regressionsanalys visar effekten av en variabel på en annan 

variabel vilket blev en bra analysmetod utifrån vår frågeställning. SPSS visar signifikanstest 

(t-test) av koefficienterna. P-värdet visar hur pass säkra vi kan vara om det finns något 

samband alls mellan de två variablerna, det vill säga hur pass säkra vi kan vara på att 

betakoefficienten i populationen är större än 0. När en regressionsanalys görs får vi inte bara 

fram Pearson’s r-värdet utan också värdet i kvadrat: R² värdet som är det värde man brukar 

redovisa. Det tolkas som andelen spridning eller förklarad varians (Barmark & Djurfeldt, 

2015, ss.162-163).  

 

Regressionsanalys användes på variablerna arbetsbelastning och tidspress samt krav. Krav-

variabeln var den enda variabeln som var normalfördelad vilket gjorde att vi kunde göra en 

regressionsanalys på den efter att vi hade gjort en korrelationsanalys.  

Krav var den beroende variabeln, arbetsbelastning och tidspress var den oberoende variabeln.  

För att styrka resultatet ytterligare togs den tredje variabeln vilken avdelning förändringen 

utfördes på, in för att se om det fanns något ytterligare samband med en till oberoende 

variabel. Signifikansprövning gjordes via SPSS i analysmetoden och presenteras i resultatet. 
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6.11.3 Korstabeller 

Vår tredje analysmetod som användes för vår studie var en korstabellsanalys för att besvara 

den sista frågeställningen om det finns skillnader i psykosocial arbetsmiljö mellan 

avdelningar. Då vi har undersökt tre olika avdelningars organisationsförändring så ville vi 

också studera specifikt om det fanns skillnader mellan personal på olika avdelningar. I en 

korstabellsanalys är det ofta kvalitativa variabler med få värden som analyseras och man vill 

se om det finns ett samband mellan dessa variabler (Barmark & Djurfeldt, 2015, s.137). För 

att ge en överskådlig korstabell så kodas variablerna om till så kallade dikotoma variabler 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, s.143). I vår studie var det en skev fördelning variablerna och 

inte normalfördelat, där av användes dikotoma variabler för korstabell. Grundtanken med en 

korstabell är att vi kombinerar frekvensfördelningarna för två variabler för att kunna avläsa 

hur många observationer vi får av förekommande värden från de två variablerna (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010, s.142). När man har två kvalitativa variabler är det sällan någon 

mening att studera eventuella sambandsmått eftersom procentsatserna vi får fram kan 

jämföras och genom det får vi en bra uppfattning kring styrkan i sambandet (Barmark & 

Djurfeldt, 2015, s.144). Det signifikanstest som används mest frekvent i samband med 

korstabeller är Chi²-testet. Avvägningen mellan sambandets styrka och stickprovets storlek 

resulterar i ett p-värde (Barmark & Djurfeldt, 2015, s.144-145). 

Vid skev fördelning på variablerna, då de inte var normalfördelade kring medelvärdet så 

valdes en korstabell att göras och för att jämföra resultatet mellan avdelningarna och besvara 

den frågeställningen om det förelåg några skillnader mellan avdelningarna. Korstabeller 

gjordes med de dikotoma variablerna krav, kontroll, relation till chef och arbetsklimat för att 

se om det fanns någon skillnad mellan avdelningarna. Signifikansprövning gjordes via SPSS 

genom analysmetoden korstabeller och i resultatet presenterar p-värdet för Chi². 

 

Samtliga analyser som har gjorts genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 
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7. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redovisa studiens resultat. Först presenteras sex 

korrelationsanalyser, två regressionsanalyser och slutligen fyra korstabellsanalyser.  

 

7.1 Korrelationsanalyser 

Av de korrelationsanalyser som utfördes visade sig tre vara signifikanta och tre var icke 

signifikanta.  

7.1.1 Korrelationsanalyser mellan krav, kontroll, socialt stöd mot 

arbetsbelastning/tidspress 

Tabell 2. Uttryckt med Pearsons R. 

Variabler Pearsons ´R 

Krav – Arbetsbelastning/tidspress ,555** 

Kontroll – Arbetsbelastning/tidspress -,002 

Relation till chef – Arbetsbelastning/tidspress -,058 

Arbetsklimat – Arbetsbelastning/tidspress -,122 

    ** - Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån. 

 

Tabell 2 visar en positiv korrelation mellan krav och arbetsbelastning/tidspress på 0,555 som 

är signifikant och variablerna följs åt. Värdet 0,555 visar att det är en relativt stark korrelation 

och att när kraven ökar så ökar också arbetsbelastningen och tidspressen och när 

arbetsbelastningen och tidspressen ökar så ökar kraven. De övriga korrelationerna i tabell 2 

visade inga signifikanta samband. Första frågeställningen om det fanns samband mellan 

anställdas arbetsmiljöfaktorer krav, kontroll, socialt stöd i arbetet och förändring av ökad 

arbetsbelastning och tidspress på arbetsplatsen besvaras inte fullt ut av detta resultat då endast 

krav hade ett signifikant samband med arbetsbelastning/tidspress. 

7.1.2 Korrelationsanalys mellan krav och förändrade arbetsvillkor 

Tabell 3. Uttryckt med Pearsons R.  

Variabler Pearsons ´R 

Krav – Förändrade arbetsvillkor 0,372* 

     * - Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån. 
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Tabell 3 förevisar en positiv korrelation mellan krav och förändrade arbetsvillkor på 0,372 

vilket innebär att variablerna följs åt och att korrelationen är signifikant. När kraven ökar så 

upplever man en ökning av förändrade arbetsvillkor och när man upplever en ökning av 

förändrade arbetsvillkor så upplever man också ökade krav. Utifrån tabellen så besvaras vår 

andra frågeställning, om det fanns samband mellan krav i arbetet och förändrade arbetsvillkor.   

7.1.3 Korrelationsanalys mellan krav och relation till chef 

Tabell 4. Uttryckt med Pearsons R.  

Variabler Pearsons ´R 

Krav – Relation till chef -0,316* 

     * - Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån. 

I tabell 4 är det en negativ korrelation mellan krav och relation till chef. Sambandet mellan 

krav och relation till chef är negativt vilket innebär att när kraven ökar så minskar relationen 

till chefen och när relationen till chef minskar så ökar också kraven. Tredje frågeställningen 

var om det fanns ett samband mellan krav i arbetet och de anställdas relation till sin chef 

vilket tabell 4 ovan illustrerar att det gör. 

7.2 Regressionsanalyser 

Tabell 5 nedan illustrerar två modeller av regressioner. Modell 1 visar resultatet av regression 

mellan krav och arbetsbelastning/tidspress. Modell 2 visar resultatet av regressionen när 

variabeln vilken avdelning förändringen var på lades till tillsammans med variablerna krav 

och arbetsbelastning/tidspress. Nedan i tabell 5 följer en redovisning av vad siffrorna i 

tabellen innebär. 

Tabell 5 

Linjär regressionsanalys 

 

Variabler: 

Modell 1 

 

Krav -

Arbetsbelastning och 

tidspress 

               Modell 2 

         

Krav - 

Arbetsbelastning och 

tidspress 

 

  

 

 

Förändring 

(avdelningarna) 

 

b 

(konfidensintervall) 

1,222 

     (0,665–1,779) 

  1,259 

(0,748–1,771) 

 1,013 

(0,344–1,682) 

 

 

 

Sig 0,000   0,000  0,004  

R² (R-Square) ,308   ,308  ,431  
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Tabell 5 visar i modell 1 att regressionskoefficienten (b) är 1,222 som står för att när variabeln 

arbetsbelastning och tidspress ökar med 1 så ökar krav med 1,222. Konfidensintervallet 95 

% var mellan 0,665 och 1,779 och siffrorna visar den uppmätta medelvärdesskillnaden ligger 

inom konfidensintervallets gränser. Regressionen mellan krav och arbetsbelastning/tidspress 

var signifikant (0,000). Vidare visar tabellen att variabeln arbetsbelastning och tidspress 

förklarar 30, 8 % av variationen i krav genom att R-Squarevärdet blev 0,308. När vilken 

avdelning förändringen var på lades till som en oberoende variabel i modell 2 så var effekten 

av arbetsbelastning och tidspress fortfarande signifikant på beroendevariabeln krav (0,000), 

vilket innebär att vilken avdelning förändringen gällde har effekt på krav. B blev 1,013 och 

det 95 procentiga konfidensintervallet låg mellan 0,344 och 1,682. Det tog inte bort effekten 

utan sambandet kvarstod och blev signifikant (0,004). Regressionskoefficienten (b) på 

arbetsbelastning och tidspress blev 1,259 och konfidensintervallet gick mellan 0,748 och 

1,771 vilket visar att medelvärdesskillnaden ligger inom gränserna för konfidensintervallet. 

När den oberoende variabeln vilken förändring lades in så förklarar den 43,1 % av variationen 

i beroende variabeln krav. R-Squares värde var 0,431. Tabell 5 visar att den oberoende 

variabeln arbetsbelastning och tidspress förklarar 30,8 % av variationen i beroende variabeln 

krav. När den andra oberoende variabeln, förändringar på avdelningarna lades till så 

förklarade både arbetsbelastning och tidspress samt förändringarna på avdelningarna 43,1 % 

av variationen i beroende variabeln krav. Att siffrorna gick från 30,8 % till 43, 1 % visar att 

modell 2 förstärkte resultatet i regressionen. 

Resultaten ovan visar att ökad arbetsbelastning och tidspress bidrar till ökade krav i arbetet. 

Resultatet visar också att oavsett på vilken avdelning förändringarna utfördes på så förstärks 

resultaten ytterligare genom att ökad arbetsbelastning och tidspress bidrar till ökade krav i 

arbetet. Det innebär att oavsett vilken avdelning man arbetar på och vilken förändring som 

sker, så kvarstår och även ökar sambandet mellan variablerna ovan. Frågeställningen om ökad 

arbetsbelastning och tidspress bidrar till ökade krav besvaras genom resultaten av denna 

regression. Vilken avdelning förändringen utfördes på förstärkte effekten av sambandet 

mellan arbetsbelastning och tidspress och krav i arbetet. Slutligen visar resultatet att alla tre 

avdelningarna upplevde att arbetsbelastning och tidspress bidrar till ökade krav i arbetet. 

7.3 Korstabellsanalyser 

Resultaten av de fyra korstabellsanalyserna visade inte några signifikanta resultat, däremot 

skillnader mellan avdelningarna i procent som visas nedan. De fyra korstabellsanalyserna 

visar på skillnader i psykosocial arbetsmiljö mellan avdelningarna på företaget vilket besvarar 
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den sista av våra fem frågeställningar: Finns det skillnader i psykosocial arbetsmiljö mellan 

avdelningarna?  

7.3.1 Korstabellsanalys i upplevda krav på avdelningarna 

Tabell 6. Resultat av korstabellsanalys om avdelningarna upplever höga eller låga krav. 

Uttryckt i procent.                                   

 
Avd. 1           Avd. 2           Avd. 3 Totalt 

Låga krav 10 (90,9 %) 14 (73,7 %) 9 (56,3 %) 33 (71,7 %) 

Höga krav 1 (9,1 %) 5 (26,3 %) 7 (43, 8 %) 13 (28,3 %) 

Totalt 11(100 %) 19 (100 %) 16 (100 %) 46 (100 %) 

 

Tabellen visar en jämförelse mellan hur stor andel av de tre avdelningarna som upplever låga 

respektive höga krav. Totalt upplever 72 % låga krav på sina avdelningar och 28 % upplever 

att kraven är höga. På avdelning 3 upplevdes kraven högst med 44 % och minst på avdelning 

1 med endast 9 %. P-värdet för chi² var 0,141. 

7.3.2 Korstabellsanalys i upplevd kontroll på avdelningarna 

Tabell 7. Resultat av korstabellsanalys om avdelningarna upplever hög eller låg kontroll. 

Uttryckt i procent.                                   

 
Avd. 1           Avd. 2           Avd. 3 Totalt 

Låg kontroll 0 (0,0 %) 6 (31,6 %) 6 (37,5 %) 12 (26,1 %) 

Hög kontroll 11 (100 %) 13 (68,4 %) 10 (62,5 %) 34 (73,9 %) 

Totalt 11 (100 %) 19 (100 %) 16 (100 %) 46 (100 %) 

 

I tabellen visas en jämförelse kring hur stor andelen är av de tre avdelningarna som uppfattar 

låg kontroll och hög kontroll på sina avdelningar. Totalt uppfattar 26 % att det är låg kontroll 

på sina avdelningar och 74 % uppfattar hög kontroll på sina avdelningar. På avdelning 1 

upplevde samtliga respondenter att kontrollen var hög, 100 %. Avdelning 3 upplevde lägst 

grad av hög kontroll av de tre avdelningarna, med 62, 5 %. P-värdet för chi² var 0,072. 
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7.3.3 Korstabellsanalys i upplevt socialt stöd/arbetsklimat på avdelningarna 

Tabell 8. Resultat av korstabellsanalys om avdelningarna upplever bra eller mindre bra 

socialt stöd/arbetsklimat. Uttryckt i procent.        

                            

 
Avd. 1           Avd. 2           Avd. 3 Totalt 

Mindre bra 

socialt 

stöd/arbetsklimat 

0 (0,0 %) 1 (5,3 %) 6 (37,5 %) 7 (15,2 %) 

Bra socialt 

stöd/arbetsklimat 

11 (100 %) 18 (94,7 %) 10 (62,5 %) 39 (84,8 %) 

Totalt 11 (100 %) 19 (100 %) 16 (100 %) 46 (100 %) 

 

Tabellen illustrerar jämförelsen runt hur stor andel av de tre avdelningarna som tycker att 

arbetsklimatet är bra och mindre bra. Totalt anser 15 % på alla tre avdelningarna att 

arbetsklimatet är mindre bra och 85 % anser att arbetsklimatet är bra. På avdelning 1 upplever 

alla, 100 % att det har ett bra socialt stöd. Avdelning 3 har lägst resultat av de tre 

avdelningarna med 62, 5 % som upplever bra socialt stöd.  P-värdet för chi² var 0,008.  

7.3.4 Korstabellsanalys i upplevt socialt stöd/relation till chef på avdelningarna 

Tabell 9. Resultat av korstabellsanalys om avdelningarna upplever bra eller mindre bra 

socialt stöd/relation till chef. Uttryckt i procent.                                   

 
Avd. 1           Avd. 2           Avd. 3 Totalt 

Mindre bra socialt 

stöd/ relation till 

chef 

0 (0,0 %) 5 (26,3 %) 4 (25,0 %) 9 (19,6 %) 

Bra socialt stöd/ 

relation till chef 

11 (100 %) 14 (73,7 %) 12 (75,0 %) 37 (80,4 %) 

Totalt 11 (100 %) 19 (100 %) 16 (100 %) 46 (100 %) 
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I tabellen uppvisas jämförelsen mellan de tre avdelningarna kring hur stor andel som 

uppskattar att relationen till chef är bra respektive mindre bra. I totalkolumnen tycker 20 % att 

relationen till chef är mindre bra och 80 % tycker att relationen till chef är bra. På avdelning 1 

upplever alla återigen ett bra socialt stöd genom god relation till chef med 100 %. Avdelning 

2 har lägst resultat av de tre avdelningarna med 74 % som upplever ett bra socialt stöd och en 

god relation till chef. P-värdet för chi² var 0,172.  

 

De fyra korstabellsanalyserna visar på skillnader mellan de tre avdelningarna i psykosocial 

arbetsmiljö på företaget, vilket besvarar den sista av våra fem frågeställningar om det finns 

skillnader i psykosocial arbetsmiljö mellan avdelningarna. Skillnaderna är att avdelning 1 

visar genomgående att de upplever låga krav, hög kontroll samt bra socialt stöd, vilket i krav 

kontroll modellen kan innebära att arbetet blir passivt (se figur 1). Endast en person på 

avdelning 1 upplever höga krav. Avdelning 3 upplevde högst krav, lägst kontroll samt lägst 

socialt stöd av alla de tre avdelningarna.  Resultaten från avdelning 3 visar att 62,5 % ändå 

upplevde hög kontroll och 44 % procent visade höga krav. Enligt krav kontroll modellen (se 

figur 1) innebär hög kontroll och höga krav mer aktiva arbeten. Avdelning 2 hade en mer 

jämn svarsfrekvens med blandade svar, de mest intressanta skillnaderna upplevdes mellan 

avdelning 1 och avdelning 3.  

Som tidigare beskrivits så hade avdelning 1 ett mer specialiserat arbete och en friare yrkesroll 

vilket styrks med resultaten från korstabellsanalyserna ovan. Hög kontroll inom krav kontroll 

modellen innefattar etthandlingsutrymme (se figur 1), som går i hand med en friare yrkesroll. 

Avdelning 3 där rutinerna ökat arbetskraven genom mer arbete än tidigare, styrks även dem 

med resultaten ovan då de upplevde högst krav av de tre avdelningarna. Höga krav och hög 

kontroll leder till mer aktiva arbeten (figur 1) som går i hand med beskrivningen om den 

aktiva vardagen som råder på avdelning 3.  
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att studera anställdas psykosociala arbetsmiljö vid en 

organisationsförändring som innebär ökad standardisering i ett globalt företag. Denna 

förändring har gjorts på tre olika avdelningar, på tre olika sätt, men med standardisering som 

gemensam nämnare. Vår studie gjordes genom att mäta krav, kontroll och socialt stöd mot 

frågor kring förändring samt om samband fanns mellan krav i arbetet och de anställdas 

relation till chef. Vi undersökte också om det förelåg några skillnader i den psykosociala 

arbetsmiljön mellan avdelningarna som de olika förändringarna gjordes på.  

 

Finns det samband mellan anställdas arbetsmiljöfaktorer krav, kontroll, socialt stöd i arbetet 

och förändring av ökad arbetsbelastning och tidspress på arbetsplatsen?  

Resultatet visade signifikant samband mellan krav och ökad arbetsbelastning och tidspress. 

Däremot visade resultaten inga signifikanta samband mellan kontroll och förändring av ökad 

arbetsbelastning och tidspress samt socialt stöd mot förändring av ökad arbetsbelastning och 

tidspress. Sambandet mellan krav och ökad arbetsbelastning och tidspress stöds av tidigare 

forskning då man funnit samband mellan kraven i arbetet och arbetsbelastningen som dessa 

krav medför. Tidigare redovisade resultat visar att standardisering kan öka kraven när det 

kommer till tidspress och arbetsintensifiering. De ökade kraven resulterar också i ökad 

arbetstakt och arbetsmängd (Arbetsmiljöverket, 2016, s.45). Däremot så håller inte krav, 

kontroll och socialt stöd modellen som helhet i detta anseende utifrån att resultaten inte var 

signifikanta. Abrahamsson och Johansson (2013) har tidigare beskrivit att krav-

kontrollmodellen inte alla gånger har varit så tillförlitlig i arbetslivet (Abrahamsson & 

Johansson, 2013, s.16). De höga kraven behöver stödjas med egenkontroll och det sociala 

stödet ska enligt modellen göra så att människor bättre klarar av höga krav i arbetet (Wadell 

& Larsson, 1998, s.123).   

Vi fick delvis svar på vår första frågeställning som visade att krav hade ett signifikant 

samband med ökad arbetsbelastning och tidspress. Våra resultat styrks ytterligare av tidigare 

studier (Sprigg & Jackson, 2006) som kom fram till att implementeringen av standardiserade 

arbetssätt hade samband med hög arbetsbelastning. Andra studier visade också på ökade krav 

och ökad arbetstakt då det standardiserade arbetssättet infördes (Landbergis, Cahill & Schnall, 

1999).  
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Finns det ett samband mellan krav i arbetet och förändrade arbetsvillkor? 

Resultatet visade signifikanta samband mellan krav i arbetet och förändrade arbetsvillkor. 

Avdelning 3 hade högst svarsfrekvens i korstabellsanalysen gällande hur låga eller höga krav 

de upplevde, 44 % rapporterade att de upplevde höga krav i arbetet. På avdelning 3 infördes 

nya rutiner utifrån en global standard som ska gälla för alla företag i hela världen. Detta 

innebar att de gamla rutinerna ersattes med nya. Semmer m.fl. (2015) hävdade i sin forskning 

att kraven kan öka genom att införandet av standardiserade arbetssätt medför 

dokumenthantering med nya rutiner som tar tid från de ursprungliga arbetsuppgifterna som de 

anställda har. Vi tolkar utifrån våra resultat med stöd av den tidigare forskningen (Semmer 

m.fl (2015) att de nya rutinerna på avdelning 3, kan ha ökat kraven hos de anställda då hela 44 

% av de anställda på avdelning 3 rapporterade höga krav. Utifrån att avdelning 3 som redan 

hade högt tryck på sin avdelning fick mer att göra efter förändringen, genom att de ska 

inklusive de nya rutinerna, dessutom ska hjälpa kunderna att orientera sig på avdelningen 

efter ombyggnationen, styrker detta resultaten ytterligare enligt vår tolkning. Utifrån dessa 

förändrade arbetsvillkor så tolkar vi resultaten att förändringen har bidragit till ökade krav för 

avdelning 3. 

 

Det fanns också ett signifikant samband i vår korrelationsanalys mellan krav i arbetet och 

förändrade arbetsvillkor för samtliga tre avdelningar. Detta resultat från denna studie styrks av 

en annan studie (Leroyer, Kraemer-Heriaud, Marescaux & Frimat, 2006) där slutsatsen var att 

kraven i arbetet hade ökat och hälsan försämrats när man omfördelat arbetet och 

standardiserat arbetssättet. 

Resultaten som visar sambandet mellan krav i arbetet och förändrade arbetsvillkor stöds 

ytterligare av Wadell och Larsson (1998) som beskriver att förändringar ger nya möjligheter 

och hinder som ändrar kraven på medarbetaren (Wadell & Larsson, 1998, s.29). Förändrade 

arbetsvillkor kan anses vara både positivt och negativt och vi tolkar utifrån Wadell och 

Larsson (1998) att kraven som ändras för medarbetarna genom förändringar kan ge både nya 

hinder men även nya möjligheter i deras arbetsliv.  

Finns det samband mellan krav i arbetet och de anställdas relation till chef i en förändring? 

Resultaten visade en svag men signifikant korrelation mellan faktorerna relation till chef och 

krav. Korrelationen visade ett samband att när kraven ökar så minskar relationen till chefen 

samt att när relationen till chefen minskar, så ökar kraven. Detta resultat stöds av tidigare 

forskning (Nyberg, 2009) som studerat arbetsmiljö och ledarskap. Studien visar på att ett 
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sämre ledarskap genererar sämre arbetsmiljö och hälsa (Nyberg, 2009, s.57). 

Arbetsmiljöverket (2015) har definierat viktiga delar för arbetsgivaren att ta hänsyn till 

gällande arbetsmiljön, där krav i arbetet är en viktig aspekt (Arbetsmiljöverket, 2015, ss.5-7). 

Vår tolkning utifrån resultatet utifrån ovan är att arbetsmiljön blir sämre genom högre krav 

och svagare relation till chef.  

Förändringen kan medföra att strukturer och arbetsprocesser ändras och det påverkar också 

kraven. Här blir ledarskapet ytterst viktigt för att fånga upp ökande stress i arbetet och 

chefernas kompetens kring riskbedömningar i arbetsmiljön blir viktig för att kunna identifiera 

risker för ohälsa hos anställda i organisationen (Arbetsmiljöverket, 2016, s.55). Vårt negativa 

samband mellan ökade krav och relationen till chefen kan bero på att ledarna inte lyckats 

fånga upp de anställdas oro när arbetsprocesserna har förändrats och att cheferna kanske inte 

fullt ut har lyckats med sin riskbedömning i förändringen. Vi menar att de anställda behöver 

ett gott ledarskap som hjälper dem att genomgå denna förändring. 

 

Vidare så kan våra resultat tolkas genom de utmaningar som ledare ställs inför, som kan ha 

påverkat utgången av vårt resultat. Gilley, Gilley och McMillans studie (2009) menar att 

organisationsförändringar ofta lägger fokus på nya strategier, teknologier och processer vilket 

gör att de ställer höga krav på ledarna att förstå utmaningarna kring förändringen och detta 

gör att alla ledare på olika nivåer inom organisationen utmanas (Gilley, Gilley & McMillan, 

2009, s.76). De höga kraven på ledarna kan enligt vår tolkning påverka de anställdas 

arbetsmiljö genom att ledaren inte har förstått förändringen och förklarat den tillräckligt bra, 

vilket skapar nya krav hos medarbetarna att förstå förändringen själva.  

 

Då detta var ett relativt svagt samband så ser vi det också från ett annat perspektiv, att detta 

kan innebära att trots krav i arbetet så behålls en relativt god relation till chef. Enligt 

korstabell 9 visar den att hela 80,4 % upplever bra socialt stöd genom en god relation till chef. 

Nyberg (2009) beskriver vikten av att ledaren ger information som behövs till de anställda 

och att chefen förklarar mål och delmål samt är bra på att driva och genomföra förändringar. 

Det gäller också att medarbetarna får delta i utveckling och förändring av arbetsplatsen 

(Nyberg, 2009, s.4). Likt Nybergs forskning och motsatt från Gilley, Gilley och McMillans 

studie (2009) så kan de positiva resultaten berott på en god måluppfyllelse och en bra 

information kring förändringen från chefen och att de anställda fått varit delaktig i 

förändringen som Nyberg (2009) menar på är viktigt hos en ledare. 
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Bidrar ökad tidspress och arbetsbelastning till ökade krav i arbetet? 

Resultaten visar att ökad arbetsbelastning och tidspress bidrar till ökade krav i arbetet. Vilken 

avdelning förändringen utfördes på förstärkte effekten av sambandet mellan arbetsbelastning 

och tidspress och krav i arbetet. Resultatet visade att alla tre avdelningarna upplevde att 

arbetsbelastning och tidspress bidrar till ökade krav i arbetet. Denna regression förstärkte 

resultatet som ingick i första frågeställningen då det fanns en korrelation mellan krav och 

ökad arbetsbelastning och tidspress. Genom resultaten att ökad arbetsbelastning och tidspress 

bidrar till ökade krav så tyder detta på att förändringarna kring standardiseringen bidrar till 

ökade krav i detta fall. Våra resultat går i linje med tidigare studier som visade på ökade krav 

och ökad arbetstakt då det standardiserade arbetssättet infördes (Landbergis, Cahill & Schnall, 

1999). Regressionen styrkte sambandet mellan den utbrutna variabeln i förändring 

(arbetsbelastning och tidspress) och krav, vilket visar att avdelningarnas förändringar var en 

viktig faktor i vår undersökning. 

 

Finns det skillnader i psykosocial arbetsmiljö mellan avdelningar? 

En skillnad fanns mellan avdelningarna i form av att avdelning 3 upplevde högre krav, lägre 

kontroll samt lägre socialt stöd än de andra två avdelningarna, avdelning 1 och 2. Tidigare 

forskning (Berggren, Bjorkman & Hollander, 1993) har fört fram kritik mot standardisering 

då det i praktiken leder till mer repetitiva och monotona arbeten. Det kan även leda till 

arbetsskador i längden och ett mer regelbaserat arbete motverkar lärandet och kreativiteten 

(Eklund 2014, s.58). Utifrån ombyggnationen som gjordes på avdelning 3 så gjordes rutinerna 

om till ett mer standardiserat arbetssätt från global nivå samt så ökade arbetsmängden. Utifrån 

resultaten så tolkar vi att förändringen kan ha påverkat att personalen på denna avdelning 

genom att de känt sig mer låsta kring arbetssättet och att det motverkat deras kreativitet, 

dessutom genom att arbetsmängden har ökat. Om det var så att denna avdelning hade det mer 

flexibelt kring deras rutiner tidigare tillsammans med deras redan aktiva vardag, så kan denna 

förändring påverkat dem till att de känner lägre kontroll och högre krav, vilket det dock inte 

går att styrka fullt ut genom att vi inte vet allt om hur det var innan förändringen.  

Avdelning 1 har i våra korstabellsresultat svarat att kraven är låga, kontrollen hög, 

arbetsklimatet och det sociala stödet är högt samt så är deras relation till chef bra. Utifrån 

Karasek och Theorells (1990) krav-kontrollmodell så kan hög kontroll och låga krav resultera 

i ett passivt arbete där stressen inte upplevs som hög. Detta kan också vara hämmande för de 

anställdas utveckling då utmaningarna blir för små (Wadell & Larsson, 1998, s.123). 
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Resultaten kan tolkas utifrån krav-kontrollmodellen att arbetet på avdelning 1 blivit mera 

passivt men också att det standardiserade arbetssättet har förbättrats genom nya tydliga rutiner 

som i sin tur har lett till en bättre psykosocial arbetsmiljö.  

Korstabellsanalyserna visar att alla tre avdelningarna totalt sett upplever låga krav, hög 

kontroll och ett högt socialt stöd. Detta stöds av tidigare forskning inom hälso - och 

sjukvården förklarade att standardiseringen har förbättrat den psykosociala arbetsmiljön 

genom förbättringsprocedurer som hade ett samband med tydligare roller, erkännande i sitt 

arbete, minskade krav och arbetstakt mer samarbete och fler utvecklingsmöjligheter och 

inflytande (Arbetsmiljöverket, 2016:5, ss, 35-36). Våra resultat utifrån korstabellsanalyserna 

från alla tre avdelningarna går i linje med de resultat som finns inom hälso – och sjukvården, 

att en ökad standardisering har förbättrat den psykosociala arbetsmiljön. 

Abrahamsson och Johansson (2009, ss, 5-6) menar att alla människor inte upplever den 

psykosociala arbetsmiljön på samma sätt. Utifrån resultaten i denna studie kan vi hålla med 

om denna formulering. Vi fick skillnader i hur de tre avdelningarna upplever den 

psykosociala arbetsmiljön när vi gick in specifikt på varje avdelnings resultat i 

korstabellsanalyserna men i det stora hela så tolkar vi utifrån våra korstabellsanalyser att vi 

har undersökt en arbetsplats som klarat av den ökade standardiseringen på ett bra sätt. 

 

8.2  Metoddiskussion 

Det vi såg som en styrka i vår kvantitativa undersökning, är att vi upplever att vi får ut mer 

information ur en enkät då den är anonymiserad, som vi kanske inte fått om vi hade om vi 

hade gjort en kvalitativ undersökning. Däremot så var det en liten grupp i företaget som 

undersöktes vilket gör att resultaten inte säger mycket om den stora populationen, i detta fall 

företaget som helhet. 

Det etiska övervägandet vi hade kan ha påverkat svarsfrekvensen, dock inte att det påverkade 

svaren utifrån vårt tydliga missiv som beskrivs mer tydligt under validitet och reliabilitet. Vi 

tror att vi fick ett bortfall utifrån informationen om enkäterna inte nådde alla, då vissa var 

lediga i samband med att informationen gavs för att det var påsk ledigheter just då. En annan 

förklaring som kan ha påverkat svarsfrekvensen är att deras vardag i arbetet kan ha spelat in, 

genom andra prioriteringar som var mer aktuella för tillfället, enligt vår tolkning. Med tanke 

på att våra korstabellsanalyser inte blev statistiskt signifikanta så kan detta bero på att urvalet 

var för litet. Hade vi haft en större svarsfrekvens hade vi även kunnat ta med eventuella 
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könsskillnader vilket hade gjort vår studie ytterligare intressant. Det hade också varit 

intressant att studera om åldern och antal år på företaget hade spelat roll i generaliseringen av 

resultaten. 

En analys är att vi inte har kunnat göra en förmätning om hur det var innan förändringen. Nu 

gjordes mätningen på hur det var i dagsläget. Genom att det bara gjordes en undersökning så 

kan det vara svårt att veta om svaren är riktade till förändringen i sig, eller om det är ett 

allmänt tycke i företaget med höga krav och ökad arbetsbelastning och tidspress. Däremot så 

tror vi på vårt samband som vi fann signifikant, men att det hade varit högst intressant att se 

om sambandet varit ännu starkare vid högre svarsfrekvens och större undersökningsgrupp. 

Det vi också har ansett vara problematiskt är när vi har utfört korrelationsanalyserna, där det 

är svårt att veta vilken av variablerna som påverkar den ena eller den andra. 

Om vi hade haft en normalfördelning på samtliga av våra variabler så hade vi utfört 

regressionsanalyser på alla våra variabler men detta gick inte att göra då endast variabeln krav 

var normalfördelad.  
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9. Slutsats 

9.1 Slutsatser kring vår studie 

Syftet med vår studie var att studera de anställdas psykosociala arbetsmiljö vid en 

organisationsförändring som innebär ökad standardisering inom ett globalt företag. Slutsatsen 

vi drar är att den ökande standardiseringen i organisationsförändringarna leder till ökade krav 

på de anställda genom att arbetsbelastningen ökar. De nya förändrade arbetsvillkoren på 

avdelningarna gör att kraven ökar på de anställda. Relationen till chefen i 

organisationsförändringen blir viktig eftersom ledaren behöver driva förändringen 

tillsammans med de anställda. När kraven ökar för de anställda i förändringarna så minskar 

relationen till deras chefer enligt vår studie. Den psykosociala arbetsmiljön upplevs 

annorlunda på avdelningarna. De standardiserade arbetssätten leder till att den psykosociala 

arbetsmiljön förändras hos de anställda men framförallt så upplevs den olika beroende på 

avdelning i företaget. Det vi har bidragit med är en helt ny studie där arbetsmiljö har studerats 

inom handeln i en förändring kring standardisering, som vi finner är högst intressant då 

handeln är ett relativt outforskat område genom den inriktning vi har gjort i vår studie. 

 

Vårt studerade företag tror inte vi är något unikt när det kommer till hur standardiseringen 

påverkar anställdas psykosociala arbetsmiljö. Ser vi det ur ett större perspektiv så har 

handelns globalisering och informationsteknologiska utveckling gett upphov till nya sätt att 

arbeta på (Wadell & Larsson, 1998, s.12). Jacobsen (2013, s.13) menar ju att när samhället 

förändras i en hög fart så gör det att kraven på förändring påverkar individer och 

organisationer och hela samhället som stort. Utifrån vår studie har vi tydligt kunna se hur 

företaget bara är en liten pusselbit i den stora globaliserade tekniska utvecklingen. Det är inte 

bara de tre avdelningarna vi har studerat som berörs av den ökande standardiseringen, hela 

samhället påverkas av den. Förändringar som bidrar till den tekniska utvecklingen ger nya 

möjligheter och hinder och ändrar kraven på medarbetarna. Ett samhälle som ständigt 

förändras ställer också krav på företagens anpassningsförmåga eftersom organisationer måste 

förändras när samhället förändras (Wadell & Larsson, 1998, s.29). 

 

Frågan vi ställer oss slutligen är om den tayloristiska andan som förespråkar att människor 

styrs bäst av standardiseringen är tillbaka i vårt samhälle? Abrahamsson & Johansson (2013) 

beskriver att den tayloristiska andan som innebär regler, ordergivning och standardisering ses 

som en tradition. Den rationella traditionen taylorism har diskuterats länge inom psykosocial 
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arbetsmiljö men att trenden i dagens arbetsliv kännetecknas mer genom medbestämmande och 

att människor har förmågan att ta egna beslut i arbetet (Abrahamsson & Johansson, 2013, 

ss.8-9, 24-25). Vi gör tolkningen att det som beskrivs som tradition, den standardiserade 

vardagen tenderar att kunna bli en verklighet igen. I framtiden tror vi att organisationer på sikt 

kommer gå tillbaka till det regelstyrda arbetssättet och att människors medbestämmande 

begränsas till förmån för standardiserade arbetsprocesser. Detta område finner vi är högst 

intressant att studera och därför välkomnar vi nya och mer omfattande studier inom området. 

Fler intressanta studier att göra i framtiden är att se om den ökande standardiseringen 

påverkar kvinnor och män olika utifrån deras förutsättningar i arbetslivet, då detta inte 

undersökt i vår studie. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Missivet   

Sundsvall, den 13 april 2017  

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar sista terminen på Personal – och Arbetslivsprogrammet på 
Mittuniversitetet i Östersund. 
 
Denna enkät är vårt examinationsarbete. Syftet är att studera betydelsen av 
organisationsförändringar på arbetsplatsen för anställdas psykosociala arbetsmiljö. 
 
Vi har valt att lämna ut vår enkät till dig och dina kollegor då vi vet att er organisation 
relativt nyligen har genomgått en förändring. Vi är därför väldigt intresserade av just dina 
upplevelser. Enkäten delas ut på tre olika avdelningar på er arbetsplats. 
 
Du är garanterad anonymitet. Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och personuppgiftslagen (1998:204), 
det sekretesskyddet gäller hos Mittuniversitetet. 
 
Enkäten är naturligtvis helt frivillig. Vi är oerhört tacksamma om Du vill ägna ett par 
minuter på att lämna Dina svar, eftersom ett stort antal svar förbättrar kvaliteten på vår 
uppsats. 
 
Enkäten behandlas konfidentiellt och det är inte möjligt för oss och/eller Er arbetsgivare att 
spåra svaren till någon specifik individ. 
 
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat, eller vad mindre grupper av anställda 
har svarat, när undersökningens resultat redovisas. Samtliga svar avidentifieras och resultat 
visas enbart i form av tabeller och diagram, där det är omöjligt att se hur just du, eller en 
mindre grupp, har svarat på våra frågor. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst, utan särskild förklaring, 
avbryta ifyllandet av enkäten. Genom att skicka tillbaka enkäten ifylld, helt eller delvis, ger 
du ditt medgivande till att vi får använda dina svar i vår forskning. 
 
Skulle det uppstå några frågor kan Du nå oss på nedan angivet telefonnummer och/eller e- 
post adresser. 
 
Telefon: 073-979 99 90 & 073-062 61 49 
E- post: anho0915@miun.student.se, lilo0801@student.miun.se 
 
Stort tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Annie Holmquist & Linus Löfvenring 
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11.2 Bilaga 2 Enkäten 

Attityder till förändringens arbetsmiljö 

Vi hoppas du kan lägga några minuter av din tid på att svara på några frågor. Sätt ett kryss på det 

svarsalternativ som bäst passar in. Svara på frågorna utifrån hur din upplevda arbetssituation är nu.                                                      

Tack för din medverkan, vi skulle uppskatta om du tar ställning och svarar ärligt på frågorna . 

Frågor om Dig och Ditt arbete  

Ange ett alternativ på varje fråga  

Kön  

Man  

Kvinna  

Ålder  

16-20 år  

21-25 år  

26-30 år  

31-40 år  

41-50 år  

51-60 år  

61-65 år  

65 år eller äldre  

Antal år inom företaget  

< 1 år  

1-2 år  

3-5 år  

år  

10-14 år     

> 15 år   

Min nuvarande anställningsform  

Fast anställd  

Vikarieanställd  

Kontraktsanställd  

Timanställd  

Tillfälligt/extra anställd  

Annan anställningsform. Vilken? 
___________________ 

 

Min befattning på företaget  

Medarbetare  

Chef  
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 Ja ofta Ja ibland Nej sällan Nej aldrig 

Frågor om krav i Ditt arbete 
Ange ett alternativ på varje fråga 

    

Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket 
fort? 

    

Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket 
hårt? 

    

Kräver Ditt arbete en för stor arbetsinsats?     

Har Du tillräckligt med tid för att hinna med 
arbetsuppgifterna? 

    

Förekommer det motstridiga krav i Ditt 
arbete? 

    

Får du lära dig nya saker i ditt arbete?     

Kräver Ditt arbete skicklighet?     

Kräver ditt arbete påhittighet?     

Innebär Ditt arbete att man gör samma sak 
om och om igen? 

    

Har du frihet att bestämma hur Ditt arbete 
ska utföras? 

    

Har Du frihet att bestämma vad som ska 
utföras i Ditt arbete? 

    

Frågor om relationen till Din chef 
Ange ett alternativ på varje fråga 

    

Jag får den information jag behöver av min 
chef 

    

Min närmaste chef är bra på att driva och 
genomföra förändringar 

    

Min närmaste chef förklarar mål och delmål 
för vår verksamhet så att jag förstår vad det 
betyder för just mitt arbete 

    

Jag har klart för mig vilka förväntningar som 
ställs på mig av min närmaste chef 

    

Min närmaste chef visar att han/hon bryr sig 
om hur jag har det och hur jag mår 

    

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande 
till det ansvar jag har 

    

Min närmaste chef tar sig tid att engagera sig 
i sina medarbetares yrkesmässiga utveckling 

    

Min chef uppmuntrar min medverkan i 
uppläggningen av mitt arbete 

    

Jag får beröm av min chef om jag gjort något 
bra 

    

Jag får kritik av min chef om jag gjort något 
som inte är bra 

    

Om Dina arbetsuppgifter är svåra har Du då 
möjlighet att få råd och hjälp? 
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Stämmer 
helt 

Stämmer 
nästan 

Stämmer 
knappast 

Stämmer 
inte alls 

Hur är stämningen på Din arbetsplats? 
Ange ett alternativ på varje fråga 

    

Det är en lugn och behaglig stämning på min 
arbetsplats  

    

Det är en god sammanhållning     

Mina arbetskamrater ställer upp för mig     

Man har förståelse för att jag kan ha en dålig 
dag 

    

Jag kommer bra överens med mina 
arbetskamrater 

    

Det är lätt att på ett öppet sätt diskutera med 
arbetskamraterna 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 Minskat Oförändrat Ökat 

Hur har följande arbetsvillkor förändrats för Din 
del under det senaste halvåret? 
Ange ett alternativ på varje fråga 

   

Arbetsbelastning     

Tidspress i arbetet    

Arbetets svårighetsgrad    

Övertidsuttag    

Omväxling i arbetsuppgifter    

Kunskapskraven i arbetet    

Ansvaret för de egna uppgifterna    

Möjligheter att utvecklats och lära nytt i arbetet    

Stöd och uppbackning när Du behöver    


