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ABSTRACT 
 
Title: Participation, influence and social support at the small healthy workplace 
 
The purpose of this paper is to illustrate how the employees at, and management of, a small 
and seemingly healthy company experience participation, influence and social support, and 
also to show the conditions for participation, influence, and social support at the workplace. 
My method has been to conduct interviews with all of the company's employees as well as the 
managing director. Then the material was interpreted and analyzed by how it shows the 
experiences of- and conditions for participation, influence, and social support. 
 
The result shows that it's a healthy company in the sense that the employees and management 
are well, and enjoy their workplace. They all feel like they participate, have influence over 
tasks as well as decisions, and that there is good social support. It is felt that these factors also 
contribute to an enjoyable workplace, and that this is one of the reasons that they are healthy 
and enjoy being at work. The result also shows that there are a number of practical examples 
of the conditions for participation, influence, and social support at the workplace, but that the 
most outstanding one is the management's clearly expressed desire for the employees to 
participate and have influence. Other details shown and discussed by the result are the 
importance of the company's small size, the importance of management, and a discussion 
about the alternative meaning of health care.  
 
My hopes are that the result can contribute to the discussion about what we can learn from the 
healthy, small-sized workplace when it comes to participation, influence and social support. 
 
Keywords: Working environment, participation, influence, control, and social support. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 

Titel: Delaktighet, inflytande och socialt stöd på den lilla friska  
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Författare: Maria Jonsson 
Handledare:  Marie Hjalmarsson 
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  Trollhättan/Uddevalla 
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Program:  Programmet i hälsopromotion 120p 
Datum: Maj 2004 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur anställda och ledning vid ett litet till synes friskt 
företag upplever delaktighet, inflytande och socialt stöd, samt att lyfta fram vilka villkor som 
finns för delaktighet, inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen. Som metod har intervjuer 
med samtliga anställda och företagets VD gjorts. Materialet har sedan tolkats och analyserats 
utifrån hur det visar på upplevelse av och villkor för delaktighet, inflytande och socialt stöd.  
 
Resultatet visar på att det är ett friskt företag i den meningen att anställda och ledning är friska 
och trivs på arbetsplatsen. Alla upplever sig som delaktiga i företaget, att man har inflytande 
över både arbetsuppgifter och beslut samt att det finns ett gott socialt stöd. Dessa faktorer 
upplever man också bidrar till att man trivs, och trivseln anges som en orsak till att man är 
frisk och vill vara på arbetsplatsen. Resultatet visar också på att det på arbetsplatsen finns ett 
flertal praktiska exempel på villkoren för delaktighet, inflytande och socialt stöd, men att det 
mest utmärkande är att det från företagets ledning finns en klart uttalad vilja till att de 
anställda ska vara delaktiga och ha inflytande. Andra saker som resultatet lyft fram och som 
diskuterats är vilken vikt som just litenheten har, vilken betydelse ledningen har samt en 
diskussion om friskvårdens egentliga betydelse. 
 
Min förhoppning är att resultatet ska kunna bidra till diskussionen om vad man möjligen kan 
lära av den lilla friska arbetsplatsen när det gäller delaktighet, inflytande och socialt stöd på 
arbetsplatsen. 
 
Nyckelord: Arbetsmiljö, delaktighet, inflytande, kontroll och socialt stöd. 
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1. INLEDNING 
På grund av ett intresse i frågor som rör människors hälsa och de faktorer som främjar 
densamma finner jag det viktigt med ett hälsofrämjande arbete. Den hälsofrämjande idén och 
det hälsofrämjande arbetet bör ske på flera arenor i samhället. Arbetslivet är en arena som 
intresserar mig, då jag tror mycket kan göras som gynnar individens hälsa, folkhälsan och 
företaget.  
 
Arbetslivet är också en arena som är mycket i fokus just nu, och det som fokuseras är ett 
problem, nämligen hög sjukfrånvaro. Sjukskrivningarna är idag höga och kostar samhället 
stora summor. Detta är ett problem som det pratas mycket om, och hur man ska komma 
tillrätta med dem. Många små och medelstora företag har dock en lägre sjukfrånvaro. Då små 
företag ofta har mindre resurser, blir en låg sjukfrånvaro också viktigare för dem (Menckel & 
Österblom, 2000). Med ett hälsofrämjande perspektiv kan det vara intressant att se på detta 
problem ur en annan vinkel, genom att studera den friska arbetsplatsen.  
 
Ett hälsofrämjande arbete innefattar flera olika aspekter, men delaktighet och inflytande är 
faktorer som ofta nämns, och som jag personligen tycker är intressanta att se på och viktiga att 
arbeta med i allt hälsoarbete. Delaktighet och inflytande i samhället är också folkhälsomålens 
första målområde. Regeringens mening är att delaktighet och inflytande är en av de mest 
grundläggande förutsättningarna för folkhälsan, och att det därför ska utgöra ett eget 
målområde. Det fjärde målområdet handlar om just ökad hälsa i arbetslivet, och även här lyfts 
delaktighet och inflytande fram som viktiga faktorer. Att ha inflytande över och delaktighet i 
sitt arbete ses som ett grundläggande villkor för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats (Mål 
för folkhälsan. Regeringens proposition 2002/03:35).  
 
Kopplat till delaktighet och inflytande på arbetsplatser är socialt stöd. Det finns studier som 
visar att där det finns rimliga krav i arbetet kombinerat med ett utrymme för delaktighet och 
ett bra socialt stöd är de arbetande i denna situation friskare än i andra situationer (Theorell, 
2003). Detta gör att jag finner ett intresse i att studera den friska arbetsplatsen med fokusering 
på dessa valda faktorer; delaktighet, inflytande och socialt stöd. 
 
2. BAKGRUND 
I en studie av Lindberg och Vingård (2002) var syftet att identifiera vilka förhållanden i 
arbetsmiljön och arbetsorganisationen som främjar människors hälsa. Deras studie pekar på 
att goda arbetsförhållanden kan stödja en positiv hälsoutveckling och motverka ohälsa. Det 
man såg som viktigt för att skapa en god och hälsosam arbetsplats, var förutom att minimera 
arbetets fysiska tyngd, (som de såg som den entydigt viktigaste faktorn som bidrog till att man 
höll sig frisk), att främja ett gott samarbete och ett positivt arbetsklimat, att ge möjlighet till 
vidareutbildning samt att öka de anställdas inflytande över arbetets organisation och de krav 
som ställs. Studien visade att ett bra eller t.o.m. ett neutralt arbetsklimat, jämfört med ett 
dåligt och att känna olust på väg till arbetet, ökade chansen att vara frisk. Förändringar på 
arbetsplatsen som ökade samarbetet, ökade delaktigheten i arbetet och dess innehåll, samt 
ökat stöd och uppbackning påverkade också hälsan positivt. Detta resultat anser jag ger 
ytterligare relevans för att studera de i den här studien valda faktorerna delaktighet, inflytande 
och socialt stöd. 
 
Andra som lyft fram dessa faktorers vikt för hälsan är bland andra Karasek och Theorell 
(1990), Aronsson (1987) och Angelöw (2002).  
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Attraktiva arbetsplatser, är ett lokalt projekt i Västernorrland som är inne på sitt första år, och 
vars hemsida jag hittade på Internet. Projektet Attraktiva arbetsplatser arbetar på det lokala 
planet med att sprida kunskap, informera om forskning och skapa kontakter när det gäller 
arbetsmiljö och hälsa. Detta för att minska sjukfrånvaron och ohälsan. Man har också i detta 
projekt ett intresse av att hitta de goda arbetsplatserna, d.v.s. arbetsplatser som fungerar som 
bra förebilder. Jag såg här en möjlig väg att gå för att kunna hitta en frisk arbetsplats, som det 
möjligen också fanns en medvetenhet om mina valda faktorer hos. Genom kontakt med 
ansvarig projektledare, fick jag också förslag på företag i Sundsvall som arbetar på ett bra sätt 
när det gällde delaktighet, inflytande och socialt stöd. Företaget Altex AB var ett förslag som 
fångade mitt intresse, då det är ett litet företag med låg sjukfrånvaro. Jag fann även på deras 
hemsida en tidigare tidningsartikel om företaget, som handlade om deras låga sjukfrånvaro. I 
artikeln påtalades att man arbetade aktivt med tre olika delar: den fysiska arbetsmiljön, den 
psykosociala arbetsmiljön och även med friskvård. Genom artikeln framkom även att 
delaktighet och inflytande sågs som viktigt, samt att man betonade trivsel på arbetsplatsen 
som en faktor som håller medarbetarna friska. Detta gjorde att jag såg ett intresse i att 
undersöka hur man på den här till synes lilla friska arbetsplatsen upplever de här faktorerna, 
delaktighet, inflytande och socialt stöd och hur villkoren för de samma ser ut. 
 
2.1 Altex AB 
Nedan presenteras lite kortfattad information om Altex AB, som förhoppningsvis kan 
underlätta för läsaren att sätta in studien i ett sammanhang. Information om företaget har 
hämtats ur deras olika policydokument samt ur samtal med företagets VD. 
 
Altex AB är ett företag som bildades 1990. Numera är det ett dotterbolag till Altex Holding 
AB och verksamhetsinriktningen är kvantitetsförsäljning av elektronikkomponenter till 
producerande företag. Kunderna finns främst inom elektronikindustrin men också 
underleverantörer till dessa räknas som kunder. De flesta kunderna finns i Sverige, men 
försäljning till utlandet förekommer också. Altex AB: s visioner är att expandera ytterligare 
och att vara en på marknaden omtyckt leverantör och samarbetspartner för sina kunder. I 
deras vision uttrycks även en vilja att vara känd som en bra arbetsgivare som erbjuder en bra 
arbetsmiljö och utvecklande arbetsuppgifter för deras anställda. För närvarande är 7 personer 
anställda i företaget och har därutöver två ägare varav den ena också är VD för företaget. 
Företaget har försäljningskontor och lager i Sundsvall. Företaget har dels ett antal 
kundprojektledare, som man kan säga fungerar som säljare, men med det undantaget att de är 
ansvariga för hela kedjan med kontakt både med kunder och med leverantörer, därav namnet 
kundprojektledare. Övriga anställda arbetar med ekonomi och administration samt 
lagerhantering.  
 
Altex AB är också ett företag med en låg sjukfrånvaro, den ligger bara på 0,3 %. I företaget 
finns också en uttalad idé om delaktighet och inflytande och till viss del även socialt stöd. I 
ägarvisionen för företaget, som skrivits av ägarna, uttrycks att de vill vara ett personligt stöd 
för människorna som vill utvecklas i organisationen och att de vill bidra till deras utveckling 
och frihet. De beskriver också att de vill skapa en företagskultur som ger möjlighet till 
ansvarstagande, engagemang och tillfredsställelse. De anställda har vid ett tillfälle också 
själva deltagit i utformandet av företagets visioner och vilken kultur man vill ska råda i 
företaget. Här kan man läsa att det de delvis ser som sitt framgångskoncept är en verksamhet 
som grundar sig på förtroende, frihet, tydlighet och erkännande, som ska ge en plattform för 
individuell handlingskraft och utveckling och som ska skapa en självdrivande och lärande 
organisation. I den uttryckta företagskulturen framkommer att utrymme ska ges för det mod 
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och ansvar som krävs för ärlighet, och att de ser information, utveckling och utbildning som 
viktigt både för laganda och för individuell handlingskraft. 
 
Detta är alltså ett litet företag (sju anställda, nio personer totalt) som går emot strömmen idag 
vad gäller den höga sjukfrånvaron och har en låg sjukfrånvaro. Det finns också en uttalad idé 
om delaktighet, inflytande och till viss del socialt stöd på arbetsplatsen. Ur ett hälsofrämjande 
perspektiv finns ett intresse i att se till det friska och att fokusera på vad som främjar hälsan, 
snarare än orsakar ohälsa. Det gör detta till en arbetsplats som är intressant att studera ur ett 
hälsofrämjande perspektiv, men också mot bakgrund av dagens problem i samhället i övrigt 
med hög sjukfrånvaro.  
 
3. PROBLEMFORMULERING 
Vad kan man lära av den lilla friska arbetsplatsen?  
Hur upplevs arbetssituationen på den lilla friska arbetsplatsen, med fokus på delaktighet, 
inflytande och socialt stöd? 
 
4. SYFTE  
Syftet med uppsatsen är att belysa hur anställda och ledning vid ett litet till synes friskt 
företag upplever arbetssituationen med fokus på delaktighet, inflytande och socialt stöd, samt 
att lyfta fram de villkor för delaktighet, inflytande och socialt stöd som finns på arbetsplatsen. 
 
Min förhoppning är att kunna bidra till diskussionen om vad man möjligen kan lära av den 
lilla friska arbetsplatsen när det gäller delaktighet, inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen. 
 
5. TEORI 
 
 5.1 Delaktighet och inflytande som begrepp 
Delaktighet och inflytande är begrepp som ligger nära och inte alltid går att särskilja från 
varandra. Därför har jag valt att använda mig av båda begreppen tillsammans. Vad som 
närmare menas med dem framgår senare i teoridelen då främst begreppet beslutsutrymme 
speglar olika aspekter av vad som menas med delaktighet och inflytande. Min egen definition 
av dem innebär dock en viss skillnad mellan begreppen, vilket också bidrar till att båda 
används. Min tolkning av begreppen innebär att delaktighet kan innebära att känna sig som en 
del av företaget, dvs., bestå av en känsla, medan inflytande innebär att det måste finns reella 
påverkansmöjligheter. Kontroll är också ett begrepp som är kopplat till delaktighet och 
inflytande. Här handlar det om hur mycket inflytande och påverkansmöjligheter den anställde 
har över sitt arbete (Jeding & Theorell, 1999) och begreppet kan ses som en operationalisering 
av delaktighet och inflytande som visar på den konkreta handlingen. 
 
Nationalencyklopedin (1989-2004) definierar delaktighet som aktiv medverkan och inflytande 
som en (permanent) möjlighet att påverka viss utveckling.  
 
5.2 Delaktighet och inflytande på arbetsplatsen 
Som tidigare nämnts i inledningen är det första målområdet för folkhälsan ökad delaktighet 
och inflytande i samhället. Regeringen betonar att delaktighet och inflytande är en av de mest 
grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. I ett demokratiskt samhälle är delaktighet och 
inflytande kärnfrågor, och dessa faktorer har även visat sig påverka folkhälsan. Det fjärde 
målområdet för folkhälsan är ökad hälsa i arbetslivet. Regeringen menar att det goda arbetet 
är en viktig förutsättning för hälsan. Att ha kontroll, delaktighet och inflytande över sitt 
arbete, hur det ska utföras och hur mycket som är rimligt att orka med, ses som grundvillkor 
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som måste uppfyllas för att kunna uppnå en hälsofrämjande arbetsmiljö, oavsett var 
människor befinner sig i arbetslivet. Det goda arbetet ska förutom att ge möjlighet till 
delaktighet och inflytande även ge möjlighet till utveckling och ökad kompetens. Möjligheter 
till kunskap och kompetensutveckling och andra utvecklingsmöjligheter ses alltså också som 
centrala bestämningsfaktorer som bidrar till både ett ökat inflytande och ökad kontroll och 
därmed till ökad hälsa. Till denna faktor kopplas även variation/stimulans av arbetsuppgifter 
och ökat ansvar/befogenheter av arbetsuppgifter (Mål för folkhälsan. Regeringens proposition 
2002/03:35). 
 
Inflytande i arbetslivet är en mångfacetterad faktor som inte bara har stor betydelse för 
enskilda arbetstagare, utan också för arbetstagare i grupp. Att ha inflytande och delaktighet i 
arbetet förutsätter att det finns ett handlingsutrymme och möjlighet till kontroll. (Begreppet 
handlingsutrymme förklaras senare i kapitlet, se beslutsutrymme). För att ha inflytande på 
arbetet krävs att det finns stöd och bekräftelse inom arbetsorganisationen på alla nivåer. 
Sambandet mellan inflytande och hälsa är mycket starkt, vilket framgår i ett flertal 
forskningsresultat (se t.ex. Karasek & Theorell, 1990). Det finns ett samband mellan hälsa och 
graden av krav, kontroll över arbetssituationen och socialt stöd på arbetsplatsen. Graden av 
inflytande påverkar kraftigt inställningen till arbetstiderna och arbetssituationen i sin helhet. 
(Statens folkhälsoinstitut, 2003). Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att delaktighet och 
inflytande i arbetet är positivt för de anställdas hälsa, och att den är så central att den anses 
höra till hälsans bestämningsfaktorer (Theorell, 2003).  
 
Det finns en rad faktorer i arbetsmiljön som kan påverka hälsan t.ex. av teknisk/fysisk, 
fysikalisk, kemisk, ergonomisk, psykosocial och organisatorisk art. Arbetsmiljöfaktorer är ett 
samlingsnamn för dessa olika faktorer. De olika delarna är inte alltid helt åtskilda, utan kan 
glida in i varandra. Möjlighet till delaktighet och inflytande samt möjlighet till socialt stöd 
brukar sorteras under psykosociala faktorer. Begreppen krav, kontroll över arbetsuppgifter 
och socialt stöd tillsammans med begreppet återhämtning framstår som de viktigaste, om man 
ska välja ut några specifika faktorer. Återhämtning i och under arbetet ses som en central 
förklaringsfaktor bakom såväl belastningsskador som de snabbt ökande psykosociala 
problemen. Att kunna variera arbetstempo och arbetsuppgifter, att kunna byta arbetsställning 
och att kunna ta pauser och raster ses som en huvudsaklig förutsättning för hälsa i arbetet. Hur 
arbetet organiseras spelar alltså en stor roll för möjligheterna till återhämtning (Statens 
folkhälsoinstitut, 2003). Denna faktor är även starkt kopplad till krav, kontroll och 
stödfaktorn, t.ex. genom handledning och stöd för att kunna hantera och lösa problem 
(Karasek & Theorell, 1990). 
 
 
Theorell (2003) menar att arbetsplatsdemokrati och ökat inflytande innebär att de anställda får 
vara med om att styra arbetet. Inom arbetspsykologin brukar man använda det övergripande 
begreppet beslutsutrymme, som kan delas upp i två grundkomponenter: 
 
Den första grundkomponenten är auktoritet över beslut, eller vardagsdemokrati. Den har i sin 
tur två komponenter, uppgiftskontroll och deltagande i beslutsfattande. Uppgiftskontroll 
handlar om att man har kontroll över själva arbetet, dvs. vilka arbetsuppgifter man har, i 
vilken ordning man gör dem, hur arbetsuppgifterna ska utföras, när de ska utföras och när 
man kan ta pauser. Deltagande i beslutsfattande innebär att man har inflytande över sina 
arbetstider, att man kan ge förslag till förändringar, och delta i beslut inför förändringar. 
Denna grundkomponent kan sägas handla mycket om strukturer för att skapa rättvisa 
förhållanden i arbetet. Sådana strukturer kan t.ex. vara att det finns regelbundna 
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avdelningsträffar, där alla får information om vad som händer på arbetsplatsen, samt att själv 
få tillfälle att yttra sig över och ha ett reellt inflytande över planerna. 
 
Theorell (2003) tar upp fem olika former av deltagande och inflytande, nämligen 1) 
information från ledningen till de anställda om planer, 2) insamling av erfarenheter och 
information från de anställda, 3) konsultationer där de anställda kan ge förslag och presentera 
sina åsikter, 4) förhandlingar i formaliserade kommittéer och 5) att beslutsfattandet sker i 
samråd mellan inblandade parter. 
 
Just information som tas upp ovan är en grundläggande förutsättning för deltagande och 
inflytande. Två aspekter av information som ofta diskuteras är förutsägbarhet och förståelse. 
Förutsägbarhet handlar om att kunna förutsäga arbetsrelaterade händelser, t.ex. att veta hur 
stor arbetsbelastningen förväntas vara under vissa perioder. Förståelse handlar om kännedom 
om och insikt i organisationens övergripande mål och strategier.  Flera forskare menar att 
information och kontroll samverkar, så att tillräcklig information är en förutsättning för att 
hög kontroll ska vara gynnsam (Jeding & Theorell, 1999). 
 
Den andra grundkomponenten i beslutsutrymme är relaterat till den enskildes kompetens att 
utöva kontroll över sin situation. Har man fått möjlighet att utveckla relevant kompetens kan 
man också ta kontroll över oväntade situationer i arbetet. En del av denna kompetens kan man 
ha fått innan man började på en aktuell arbetsplats, men en stor del får man också på 
arbetsplatsen. Finns det utrymme för skicklighet och intellektuell aktivitet och även för 
utveckling av dessa, finns det också större utrymme för den anställde att utöva kontroll. Det 
gör delaktigheten och inflytandet bättre, än om sådana förhållanden inte fanns (Theorell, 
2003).  
 
Dessa två grundkomponenter utgör alltså det som kallas beslutsutrymme. Aronsson (1987) 
benämner det handlingsutrymme, men det syftar alltså på samma sak. När man talar om 
beslutsutrymme, måste man ha i åtanke att utrymmet man talar om kan ligga nära eller långt 
ifrån själva arbetsuppgiften. Theorell (2003) talar om kontroll i, och kontroll över arbetet. 
Kontroll i innebär att man har kontroll över de små sakerna, medan kontroll över handlar mer 
om stora övergripande beslut.   
 
Även maktfördelningen på ett företag har med beslutsutrymmet att göra. Det måste finnas en 
rimlig fördelning av makten på de olika nivåerna. Om all makt över vardagen är koncentrerad 
till ledningen, finns det risk för problem på alla nivåer. Ledningen får alldeles för mycket att 
göra, och de anställda kan bli frustrerade av att hela tiden måsta fråga sina chefer om saker 
som har med det vardagliga arbetet att göra. Måste man dessutom vänta på svar, så kan det 
leda till att man till slut får ont om tid att utföra arbetet (Theorell, 2003). 
 
Theorell (2003) tar även upp en del andra begrepp som brukar användas när man pratar om 
beslutsutrymme. Egenmakt och empowerment är två av dessa. Egenmakt handlar om den 
makt individen har i vardagssituationen, och ligger därför såklart nära beslutsutrymme. 
Empowerment används också som ett uttryck för den process som leder fram till att 
människor kan få ökad makt över sin situation. Locus of control, dvs. plats för kontroll, är ett 
tredje begrepp. Platsen är det egna jaget eller omgivningen. Om personen ifråga ofta bedömer 
att hon eller han själv kan ta makten över en viss situation, kallar man det intern locus of 
control. Om personen istället oftast ser det som att omgivningen ska lösa problemet, kallas det 
extern locus of control. Forskning visar att locus of control påverkas av de yttre 
omständigheterna. Om man lever i en situation som uppmuntrar egna initiativ och känslan av 
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egen kompetens, kommer locus of control att bli mer internt. I en motsatt situation blir locus 
of control externt. 
 
Flera olika saker påverkar alltså och samspelar med beslutsutrymmet. Figur 1 nedan illustrerar 
detta.  

 
Figur 1 (ur Theorell, 2003, s 34). 

 
Även Angelöw (2002) menar att delaktighet och inflytande är en grundläggande strategi för 
att utveckla friskare arbetsplatser. Stress i arbetet minskar med ökad delaktighet, och 
möjligheten att kontrollera och kunna påverka sin egen arbetssituation fungerar som en 
buffert mot de skadeverkningar som stress kan ge. Det finns ett flertal åtgärder som på 
arbetsplatser kan öka inflytandet och delaktigheten. Skapandet av demokratiska 
beslutsprocesser, där man i stort sett fattar alla beslut tillsammans med de anställda är ett sätt. 
Ytterligare sätt är t.ex. att ge personalen hela ansvaret för verksamheten, vilket innebär att det 
inte finns några chefer utan alla medarbetare finns med som beslutsfattare. Målstyrning är ett 
annat verktyg som kännetecknas av att de anställda har friheten att välja medlen för att uppnå 
målen som satts upp av ledningen i nära samarbete med de anställda. Andra sätt kan vara att 
använda sig av självstyrande grupper, eller att skapa mer inflytande över sina arbetstider.  
 
Höglund (1991) diskuterar demokrati på arbetsplatsen, som är ett begrepp som brukar 
användas när man pratar om delaktighet och inflytande på arbetsplatser. Han menar att 
demokrati i en arbetsorganisation inte kan betyda samma sak som i politiken, utan refererar 
till det begrepp Lennart Svensson (refererad i Höglund, 1991) använder, demokratisering. En 
demokratiserad arbetsorganisation kännetecknas av följande: 
 
- medbestämmande i beslut på högre på högre nivå i företaget, dvs. beslut som gäller t.ex. 
företagets budget, personalpolitiken, arbetsmiljö, produktionsplanering etc. 
 
- självstyrande grupper där arbetarna själva fattar beslut och tar ansvar för dem, och där man 
organiserar och planerar arbetet själva. En kontaktperson kan också utses, som förmedlar 
information, men som inte har någon formell eller privilegierad position i gruppen. 
 
 - individuellt självbestämmande, som innebär att varje arbetare har frihet att organisera och 
planera sitt eget arbete, ta kontakt med andra avdelningar, genomföra vissa administrativa 
uppgifter etc. 
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Höglund (1991) refererar också till Pateman, där han tar upp att perspektivet är att skapa en 
organisation med full, eller så nära full som möjligt, participation för arbetarna i beslut på 
lägre nivå i företaget, och en så partiell, så ambitiös som möjligt, participation i besluten på 
högre nivå. Det innebär en vertikal förändring av arbetsinnehållet, där så mycket som möjligt 
av ansvar och befogenheter, som inte nödvändigtvis måste finnas högre upp i organisationen, 
istället trycks ut och nedåt i organisationen.  
 
Vidare tar Höglund (1991) också upp direkt demokrati och representativ demokrati. Med 
direkt demokrati menas självbestämmande och självstyre, och representativ demokrati innebär 
inflytande via ombud. Höglund menar att det är nödvändigt att det finns en kombination av 
dessa två. Om det bara finns representativ demokrati, kommer arbetarna inte att engageras 
utan istället kommer de fackliga ombuden att fjärmas från arbetarna. Om det bara finns direkt 
demokrati, kan arbetarna förlora intresset att delta och ta ansvar, då man märker att man ändå 
inte kan påverka de beslut som avgör ramarna för deras egna beslut i det dagliga arbetet. Det 
bästa är alltså att båda formerna av deltagande finns. 
 
I samband med vikten av delaktighet och inflytande på arbetsplatser, lyfter Angelöw (2002) 
också fram ett delaktigt ledarskap som han skiljer från ett toppstyrt ledarskap. Skillnader visar 
sig bl.a. i att genom ett toppstyrt ledarskap är det ledningen som har den bästa lösningen, 
erfarenheter från de anställda tas inte till vara och att ledningen är aktör och tar ansvar för 
åtgärder. Med ett delaktigt ledarskap bygger alla berörda en lösning tillsammans, de 
anställdas erfarenheter tas till vara och alla berörda är förändringsaktörer och tar ansvar för att 
åtgärder vidtas. Med ett toppstyrt ledarskap är reaktionerna hos ledningen ofta att de anställda 
är passiva och gör motstånd. De anställda reagerar också med ointresse, motstånd, konflikter 
och försämrat samarbete. Ett delaktigt ledarskap bidrar istället till att ledningen upplever att 
åtgärder sker snabbare än vanligt och att de anställda är mer engagerade och positiva. De 
anställda reagerar också med engagemang, förändringsvilja, försiktig optimism och ett 
förbättrat samarbete. Angelöw menar att en ledare som kan skapa medansvar och delaktighet 
har stora förutsättningar för att främja hälsan hos sin personal. 
 
5.3 Krav – kontroll – stödmodellen 
Karasek och Theorell (1990) har skapat en modell som det ofta refereras till. Det är den så 
kallade krav - kontrollmodellen. Senare har Johnson (refererad i Aronsson, 1987) utvecklat 
den till att även innefatta socialt stöd. Modellen används ofta när man vill kartlägga 
psykosociala arbetsförhållanden. Modellen har tre dimensioner; psykiska krav i arbetet, 
kontroll över arbetet, dvs. beslutsutrymme som beskrivits ovan, samt socialt stöd från 
arbetskamrater och chefer. Socialt stöd beskrivs närmare under nästa rubrik. Dessa tre 
dimensioner ses som omgivningsfaktorer och alla kan förbättras med arbetsorganisatoriska 
förändringar. 
 
Psykiska krav delar Karasek och Theorell (1990) upp i kvantitativa och kvalitativa. 
Kvantitativa kan vara att ha deadlines, att betjäna ett visst antal kunder eller producera ett 
visst antal varor inom en viss tid. Kvalitativa kan handla om krav på koncentration, 
uppmärksamhet och rollkonflikter. De psykiska kraven måste vara rimliga. Men idag är det få 
arbetsplatser som ställer låga krav. Det gör att skalan i modellen har ändrats från att gå mellan 
låga och höga krav, till att istället gå mellan rimliga och orimliga krav. Vilka krav som finns, 
ser naturligtvis olika ut på alla arbetsplatser, även inom samma bransch. Mängden 
arbetsuppgifter måste svara mot hur många arbetstagare det finns och den kompetens som 
finns för att kraven inte ska bli orimliga (Theorell, 2003).  
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Krav - kontrollmodellen utan dimensionen socialt stöd, innebär att graden av psykologiska 
krav i arbetet tillsammans med graden av beslutsutrymme som beskrivits tidigare, bildar fyra 
olika typer av arbetssituationer: spända arbeten (med hög stress), aktiva arbeten, avspända 
arbeten (med låg stress) och slutligen passiva arbeten. Se figur 2. Karasek och Theorell (1990) 
menar att det är obalansen mellan de krav arbetet ställer och det beslutsutrymme man har 
(kontroll) som kan skapa psykisk påfrestning och ohälsa och att anställda bättre klarar av höga 
krav om de samtidigt har ett större beslutsutrymme. De två aspekterna krav och 
beslutsutrymme bildar på detta sätt en stress- och en aktivitetsdiagonal. För höga 
psykologiska krav har visat sig ha en direkt negativ effekt på hälsan (Karasek & Theorell, 
1990). Vilka kroppsliga funktioner denna psykiska påfrestning och ohälsa beror på och hur 
olika studier av detta sett ut kommer inte att redovisas närmare här, då olika kroppsliga 
reaktioner inte är det som fokuseras i just den här uppsatsen. 

 
 

Figur 2. Krav - kontrollmodell (ur Aronsson, 1987, s 24). 
 
– Spända (högstress) arbeten innebär att arbetet ställer höga krav samtidigt som 
beslutsutrymmet är lågt. Karasek och Theorell (1990) fann i olika studier gjorda i Sverige och 
USA att detta arbete orsakade en stressreaktion hos människor, som också kunde hålla i sig i 
flera timmar. Förenklat kan man säga att en situation med höga krav skapar en stress, som 
människan behöver för att kunna undkomma fara. Men när omgivningen påverkar den 
kontroll man kan utöva över situationen, alltså vilket beslutsutrymme man har, bidrar det till 
ett spänt läge, där den energi kroppen bildar för att undkomma, inte får något utlopp utan 
istället resulterar i en spänning som påverkar hälsan negativt. Denna forma av arbete innebär 
den mest påfrestande arbetssituationen. Anställda i sådana arbetssituationer har inte 
tillräckligt beslutsutrymme för att kunna möta de krav de ställs inför, vilket resulterar i att de 
blir pressade och stressade av de höga kraven. Arbeten med höga krav och litet 
beslutsutrymme skapar alltså en risk för psykisk påfrestning och för ohälsa.   
 
– Aktiva arbeten innebär att arbetet ställer höga krav men också att arbetaren har stort 
beslutsutrymme och kan utöva kontroll. Detta gör att den ohälsosamma spänningen uteblir. 
De höga kraven stimulerar den anställde till att vara aktiv och eftersom hon/han också har ett 
stort beslutsutrymme kan hon/han också möta kraven. Här får den anställde användning för 
sina kunskaper och sina färdigheter och stimuleras också till att lära sig mer och utvecklas 
vidare. Aktivitetsdiagonalen i figur 2 visar på detta. 
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– Avspända (lågstress) arbeten innebär att arbetet ger ett stort beslutsutrymme, men ställer 
låga krav. Här uppkommer inte heller någon skadlig spänning, då de anställda har tid och 
befogenhet att klara av varje krav eller utmaning de ställs inför. Karasek och Theorell (1990) 
menar att på sätt och vis är detta den arbetssituation där de anställda mår bäst. 
 
- Passiva arbeten kännetecknas av att det varken finns höga krav eller stort beslutsutrymme. 
Här finns dock inte samma avspändhet som det finns i arbetssituationen ovan. Arbetskraven 
är för låga för att stimulera till ansträngning och om den anställde skulle vilja anstränga sig så 
har de inte tillräckligt beslutsutrymme och befogenhet för att göra det. Karasek och Theorell 
(1990) menar att detta är den värsta kvadranten i modellen, då de anställda blir passiva både i 
arbetet och i privatlivet. Stressdiagonalen i figur 2 visar på hur risken för psykisk och fysisk 
sjukdom ökar. 
 
Höga krav och lågt beslutsutrymme skapar alltså en spänning, som kan orsaka ohälsa. Är de 
höga kraven däremot kombinerade med ett stort beslutsutrymme, uteblir spänningen. Enligt 
Karasek och Theorell (1990) visar studier på att anställda i den spända arbetssituationen är 
mer deprimerade, använder mer medicin, har oftare hjärt- och kärlsjukdomar och är mer 
utmattade. Anställda i avspända arbeten mår mycket bättre och än bättre verkar anställda i 
aktiva arbeten må.  
 
Karasek och Theorell (1990) talar också om öppet och slutet lärande. Med öppet lärande 
menar de när anställda i aktiva jobb, alltså med höga krav men också stort beslutsutrymme 
kan utveckla lösningar för att förebygga framtida problem. Slutet lärande innebär att anställda 
i spända arbeten med höga krav och litet beslutsutrymme mer rutinmässigt reagerar och rättar 
till sitt arbete då fel redan uppstått. Författarna menar att anställda i spända arbeten är mindre 
anpassningsbara och mindre kreativa och att de har passiviserats av arbetet eftersom de inte 
tillåts ta kontroll och initiativ. Karasek och Theorell fann att ett aktivt arbete bidrar till att 
människor lär sig hantera olika situationer och därmed gynnar ett aktivt arbete lärandet. 
Theorell (2003) har också pekat på långtidseffekterna av att arbeta i en spänd respektive aktiv 
arbetssituation. Arbetar man i en spänd arbetssituation kan det uppstå en ackumulerad 
spänning som i sig kan hindra lärande. Det kan innebära att en arbetsplats där de anställda 
under lång tid arbetat i en spänd situation, kan få svårigheter att på ett bra sätt utnyttja en 
situation som förbättras under en tid. En sådan arbetsplats kan behöva längre tid på sig för att 
kunna tillgodogöra sig fördelarna av en bra arbetsmiljö. Den aktiva arbetsplatsen däremot kan 
göra att de anställda utvecklar strategier för att bättre klara av stress, vilket gör att den 
arbetsplatsen klarar av en period av spänt arbete bättre än många andra. 
 
Socialt stöd som beskrivs närmare under nästa rubrik, är den tredje dimension som bildar krav 
– kontroll - stödmodellen. Se figur 3. Socialt stöd bidrar till modellen genom att även skapa 
en isolerings – kollektivdimension. Socialt stöd påverkar modellen på så vis att anställda med 
socialt stöd har det bättre på alla sätt och vis än anställda utan socialt stöd. Detta gäller alltså 
för alla de fyra typerna av arbetssituationer. Ett spänt arbete blir alltså utan socialt stöd ännu 
värre, medan ett aktivt arbete med socialt stöd blir ännu bättre. Socialt stöd leder alltså till 
ökad hälsa och trivsel, eller mildrar de negativa effekterna av i övrigt dåliga förhållanden 
(Karasek & Theorell, 1990, se även Jeding & Theorell, 1999). 
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Figur 3. Krav – kontroll – stödmodell (ur Aronsson, 1987, s 29). 

 
Theorell (2003) menar att man idag ofta har tillämpat krav – kontroll - stödmodellen på 
arbetsplatser när man gjort ett praktiskt förändringsarbete. En vanlig åtgärd är att öka 
planlagda avdelningsmöten till en gång varje eller varannan vecka och då också ta upp 
arbetsmiljöfrågor. Genom att öka frekvensen av avdelningsmötena kan man öka både 
utvecklingsmöjligheterna, inflytandet och det sociala stödet. Theorell menar vidare att för det 
första ska man inte starta försök att förbättra delaktigheten och inflytandet på arbetsplatsen 
om man inte har kunskaper om hur sådant arbete ska genomföras. För det andra blir 
halvhjärtade försök att genomföra denna typ av förändringar ofta misslyckade. 
 
5.4 Socialt stöd 
Med socialt stöd menas att bli uppskattad och ”älskad”, att bli accepterad och omsorgsfullt 
bemött (Aronsson, 1987). Socialt stöd innebär processer som gör att olika mellanmänskliga 
relationer skapar ett skydd mot stress och missnöje på arbetet. När man fokuserar på socialt 
stöd just på arbetsplatser, så är det främst två faktorer man framhåller som viktiga och det är 
stöd ifrån chefer och stöd ifrån medarbetare. Studier har visat att dessa faktorer gör att man 
upplever sitt arbete som mer acceptabelt.  
 
Forskningen visar att socialt stöd främjar hälsan, och att det gör det främst på två sätt. 
Antingen kan det sociala stödet verka direkt, genom att ändra eller mildra en stresskälla, eller 
också kan det sociala stödet verka direkt på individens hälsa, genom att tillfredställa viktiga 
grundläggande behov av trygghet, kontakt, omsorg och uppskattning. Förutom detta kan 
socialt stöd även ge en ”bufferteffekt”. Det innebär att det sociala stödet vare sig inverkar 
direkt på stresskällan eller på individens hälsa, utan verkar när t.ex. en stressbörda blir som 
störst (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 
 
Rolf Eide (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 1998) har i en undersökning visat att socialt 
stöd kan motverka effekterna av psykosocial stress, uppmätt genom blodtryck och 
kolesterolnivå. Undersökningen visar att socialt stöd är väldigt viktigt som skyddsfaktor och 
visar sig ofta i vardagslivet, men är särskild tydlig under hög stress och i krissituationer. 
Därför antas det att organisationer kan vinna mycket på att ha starka sociala nätverk och bra 
samhörighet mellan medarbetarna.  
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Hellesoy (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 1998) pekar i det här sammanhanget också på 
ledares behov av socialt stöd och menar att forskningen har visat att även ledares hälsa 
påverkas av kvaliteten i relationerna till medarbetarna. En hög arbetsstress kan hota ledares 
hälsa, speciellt om det finns ett litet socialt stöd, och det kan orsaka fysiologiska reaktioner, 
såsom fysisk sjukdom, ångest, depression m.m.  
 
House (refererad i Aronsson, 1987) skiljer mellan fyra olika typer av stöd: 
 
Emotionellt stöd, inkluderar empati, omtanke och kärlek och ses av House som den viktigaste 
stödtypen, fastän relevansen varierar beroende på person och problem.  
 
Värderande stöd, innebär information som man behöver för att värdera sig själv. Andra 
människor fungerar då som informationskällor som individer använder sig av i sin bedömning 
av sig själva. Informationen kan vara både uttalat och outtalat värderande. Som exempel kan 
chefer eller ledning tala om för de anställda när de presterar ett bra respektive sämre arbete, 
och det är uttalat värderande. Chefer eller ledning kan också förmedla vad som utgör 
genomsnittspersonen, och sen får den anställde själv finna ut var han/hon står i förhållande till 
detta. Detta är ett exempel på ett outtalat värderande. 
 
Informativt stöd, är det stöd som kommer av att andra människor ger en person information 
för att kunna lösa ett visst problem. Människor i en persons sociala nätverk kan här fylla en 
viktig funktion genom att göra objektiva bedömningar av vad som är problemets kärna, 
kommentera hur personen handskas med problemet eller ge råd och tips om hur personen 
ifråga kan få tillgång till mer information. Denna form av stöd kan snarare förklaras som hjälp 
till självhjälp, än som en direkt hjälp. 
 
Instrumentellt stöd, är den fjärde formen av socialt stöd och innebär ett mer praktiskt stöd i 
vardagen. Det kan handla om hjälp med praktiskt arbete, transporter, barnpassning etc. Under 
normala förhållanden kan instrumentellt stöd relateras till välbefinnande på så sätt att det 
minskar belastningen och därmed ger individen mer energi och tid för fritidsaktiviteter. 
Instrumentellt stöd är det stöd som är lättast att avgränsa från emotionellt stöd, men även 
instrumentellt stöd kan sägas ha en emotionell komponent. T.ex. kan en instrumentell 
handling, som att ge någon pengar, ses som ett tecken på omtanke och värdering. Men det kan 
också ses som en kompensation för emotionellt avstånd och brist på emotionellt stöd. 
 
House (refererad i Aronsson, 1987) ställer också frågan Vem som ger vad till vem? Det 
sociala stödet kan komma från olika människor i en persons sociala nätverk, t.ex. släkt och 
familj, vänner, chefer och arbetskamrater, men också från professionella grupper såsom 
hjälporganisationer och professionella inom vården t.ex. Vilket stöd som ges samt av vem 
beror naturligtvis på situationen och det aktuella problemet. 
 
Theorell (2003) menar att socialt stöd på arbetsplatser ofta förknippas med att det ska vara 
goda relationer dels mellan arbetskamraterna och dels mellan arbetskamrater och chefer. 
Individens förmåga att lösa konflikter betonas också, och konfliktlösningsutbildningar är 
vanligt förekommande. Stödet i en arbetssituation påverkas dock inte bara av gruppens 
psykologi utan också av övergripande organisatoriska frågor. En viktig faktor är att de 
anställda har en gemensam bild av målsättningen med arbetet. Har de det är det lättare att ge 
varandra stöd. Därför bör målsättningen diskuteras kontinuerligt med de anställda. 
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Lönesättningen är också en viktig del, som måste bygga på principer som kan accepteras av 
alla. Annars kan det uppstå ett dåligt socialt klimat som då kan leda till bristande socialt stöd. 
 
Johnson (refererad i Theorell, 2003) har påpekat att begreppen beslutsutrymme och stöd 
ligger ganska nära varandra, speciellt i ett kollektivt perspektiv. Om de anställda ger varandra 
ett bra stöd, kan de också gemensamt ha mycket mer inflytande över beslutsprocesserna, för 
att de då förstår varandras synpunkter bättre och kan enas. 
 
När det gäller feedback på det arbete man gör, alltså värderande stöd, menar Alvesson (1998) 
att om det utvecklas tekniker och praktiker för att ge feedback åt personal i företag, så 
kommer detta med tiden att ge ”sanningseffekter”. Med det menas att människor alltså 
upplever sig behöva återföring från chefen. Det gör att den utvärdering som chefen ger och 
som är initierad och utformad av den samme, blir viktigare för individens självbild än egna 
bedömningar och den fortlöpande kontakten med andra människor. Utvecklingssamtal blir 
något naturligt och den feedbacksökande människan skapas. Alvesson menar med detta att det 
inte ligger i den mänskliga naturen att ha ett behov av en chef som ger feedback systematiskt 
utan att detta är ett modernt påfund. Ser man till historien så har människor tex. i 
bondesamhället klarat sig utan chefer och att det är på senare år som feedback blivit en viktig 
chefsuppgift. Även en turbulent och tvetydig företagsvärld och en ostabil social värld med 
allmänna identitetsproblem är med och skapar önskemål om feedback. Men de tekniker och 
chefsbeteenden som är tänkta att hantera problemen och åstadkomma rätta beteenden och 
attityder kan alltså bidra till osäkerheten och vara en del av de komplexa förhållanden som 
skapar en feedbacksökande människan som är ivrig att låta sig bedömas av sina överordnade. 
 
6. METOD 
 
6.1 Val av metod 
För mig har det från början nästan inte varit någon tvekan om att jag vill använda mig av 
intervjuer. Detta för att det är en upplevelse jag vill åt och att försöka se på de valda 
faktorerna delaktighet, inflytande och socialt stöd utifrån någon annans perspektiv. Det har 
alltså varit respondenternas syn på dessa faktorer som varit intressanta. Att få fram deras 
upplevelse, som jag innan studien inte känner till genom en färdigformulerad enkät, ser jag 
som mycket svårt. Valet föll därför redan från början på intervjuer, där jag valde att inte ha så 
många färdigformulerade frågor, utan mer använde mig av frågeområden.  Under intervjuerna 
kunde jag sedan ställa frågor efter vad som respondenterna tog upp i de olika frågeområdena, 
och på så vis få en djupare inblick i deras upplevelse. Detta gör att om man vill kategorisera 
studien så har jag gjort en kvalitativ studie. Förutom intervjuer har jag även fått ta del av och 
använt en del dokument som finns på företaget. 
 
Bryman (1997) menar att det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är viljan att 
vilja se eller uttrycka händelser, normer, värden etc. utifrån de studerandes eget perspektiv. 
Deltagande observation kanske är den metod man oftast förknippar med kvalitativ forskning, 
men också ostrukturerade intervjuer, där forskaren styr så lite som möjligt och lämnar ett 
större utrymme för respondenten att utforma sina svar och kommentarer. En del forskare 
använder sig av frågescheman medan andra bara har löst formulerade teman de vill ha täckta 
under intervjun. Mellan dessa två fall finns en mängd andra varianter, men det utmärkande är 
att undersökningspersonen får mer fria tyglar. Measor (refererad i Bryman, 1997), visar på 
vikten av att den kvalitativa forskaren ser saker utifrån respondentens synvinkel, genom att 
hävda att det är tillåtet att intervjupersonerna kommer med sina egna funderingar och därmed 
avviker från intervjufrågorna, eftersom det kan visa på vad som är viktigt för personen i fråga. 
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Detta kan alltså göra att forskaren till viss mån tappar kontrollen, men det finns en vinst i 
detta, då forskaren kan få fram information om vad som är viktigt för respondenten. 
 
Bryman (1997) tar också upp en del problem i samband med kvalitativ forskning. Det första 
och kanske egentligen mest självklara är att det alltid är en svårighet i att se med någon 
annans ögon. Som forskare gör man alltid en egen tolkning och det kan vara svårt att veta om 
den verkligen stämmer med respondentens bild. Som forskare har jag redan lagt fokus på de 
delar jag är intresserad av, men att veta att jag tolkar det respondenten säger så som den menat 
är svårt. Ett andra problem är kopplingen mellan teori och forskning. Inom kvalitativ 
forskning brukar man undvika att specificera teorin i förväg, för att inte skapa en felaktig 
förhandsbild av det som ska studeras. Bearbetning och tillämpning av teorier innan en 
kvalitativ undersökning startar kan störa forskarens förmåga och möjlighet att se genom 
respondenternas ögon. Men även att vänta med teorin till bearbetningen av data är klar har 
sina svårigheter. Hur man hanterar den stora mängd data som kan strömma in, hur man skjuter 
upp teoretiska reflektioner till senare eller hur man överhuvudtaget väljer en forskningsmiljö 
är några av dessa svårigheter. Ett tredje problem Bryman tar upp är problemet med 
generalisering. Då det ofta är en viss specifik miljö som studeras, ett enda fall, kan det vara 
svårt att generalisera resultaten från en sådan forskning. Detta problem brukar ibland ses som 
ett missförstånd med kvalitativ forsknings mål och syfte. Missförståndet är då att se 
fallstudien som om fallet var ett slumpmässigt urval från en större population. Bryman menar 
att det finns två anledningar till att denna uppfattning är felaktig. Dels att man i en fallstudie 
undersöker flera olika människor och aktiviteter, vilket gör att skillnaden till ett slumpmässigt 
urval inte är så stor. För det andra bör problemet uttryckas i termer av exemplens eller fallens 
generaliserbarhet, inte populationer, när det gäller teoretiska påståenden. När det gäller 
generaliserbarhet anser jag dock inte det vara ett problem, då varje studie är intressant i sig 
och jag tror man kan lära något av varje studie trots att man inte generaliserar då varje 
situation ändå är unik. 
 
6.2 Urval 
Som framkommit i bakgrunden, gjordes valet av arbetsplats att studera dels utifrån en 
rekommendation om att företag arbetar med de valda faktorerna och dels utifrån att de har en 
låg sjukfrånvaro. Valet grundas också av naturliga skäl på att företaget var villigt att 
medverka i studien. Även det faktum att det var en liten arbetsplats, bidrog till valet, då 
många små och medelstora företag har en låg sjukfrånvaro och mitt intresse fanns i att se om 
man kan lära sig något av just den lilla arbetsplatsen. 
 
Då detta är en ganska liten arbetsplats, med sju anställda, var min förhoppning att få göra 
intervjuer med alla för att få en samlad bild av hur faktorerna delaktighet, inflytande och 
socialt stöd upplevs på arbetsplatsen. Ett färre antal respondenter hade enligt mig inte varit 
mindre intressant, men just eftersom det var en så liten arbetsgrupp ansåg jag det svårt att 
motivera vilka man skulle intervjua och vilka man skulle välja bort.  
 
Valet att intervjua alla föll sig naturligt, då intervjuerna byggde på frivillig medverkan. Vid en 
träff med företagets VD, passade vi på att ställa frågan till övriga på arbetsplatsen om deras 
intresse att vara med, och alla gav sitt samtycke. Detta innebär att alla olika yrkesgrupper som 
finns på företaget har fått ge sin bild. 
 
Jag valde även att intervjua företagets VD. Detta för att jag såg ett intresse i att få även dennes 
syn på de aktuella faktorerna, men också för att det var upplevelsen av dessa faktorer på 
arbetsplatsen jag ville åt och då VD: n är en del av arbetsplatsen är även dennes upplevelse av 
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faktorerna intressanta. Detta val växte fram under tiden jag gjorde intervjuer med övriga 
anställda och många refererade till VD: n inte bara som chef, utan också som arbetskamrat. 
 
Företaget har ytterligare en delägare, som jag inte har intervjuat. Detta för att personen i fråga 
inte alltid sitter på arbetsplatsen, utan mestadels sitter på annan ort. Personen fanns inte heller 
på företaget de veckor jag befann mig där. Det totala antalet respondenter är alltså åtta 
personer. 
 
6.3 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna gjordes på arbetsplatsen i ett ledigt avskilt ”vilorum” under ett par dagar. Inga 
fasta tider planerades in med respondenterna, utan de passade in intervjuerna efter när de hade 
tid. Under alla intervjuer användes bandspelare och även anteckningar fördes. Intervjuerna tog 
mellan 40 minuter och en timme. 
 
Alla intervjuer inleddes med en kort presentation av mig själv och uppsatsens syfte. 
Respondenterna informerades om att intervjun var frivillig, och hur de skulle få ta del av 
uppsatsen. Även anonymitetsfrågan togs upp. Alla informerades om att varken namn, 
yrkestitlar eller ålder kommer att finnas med i uppsatsen, men på grund av arbetsplatsens 
storlek kan det hända att de själva känner igen vissa citat, eller att det går att för dem utläsa 
vem som sagt vad. Detta accepterades av samtliga. När det gäller företagets VD benämns 
personen i resultatet just VD, eftersom det ju bara finns en och detta beslut har gjorts i samråd 
med personen ifråga. Intervjufrågorna inleddes sedan med några bakgrundsfrågor om ålder, 
tidigare arbeten och utbildningar osv. för att leda in ett samtal och få respondenterna att känna 
sig bekväma. Därefter ledde intervjuerna in på frågeområden kring delaktighet, inflytande och 
möjlighet till påverkan i sitt arbete, och ett frågeområde om socialt stöd (se bilaga 1 och 2). 
Då jag innan inte hade gjort någon riktig provintervju, kom jag att efter de första intervjuerna 
att ändra lite i min intervjuplan, då jag märkt vad som fungerade och inte, och allt eftersom 
intervjuerna gjordes ändrades frågeområdena också lite beroende på att jag märkte vad som 
togs upp av många etc. Det var dock inga större förändringar som behövde göras, utan bara 
mindre justeringar. 
 
Jag använde mig alltså av en intervjuplan med några större frågeområden gällande 
delaktighet, inflytande och socialt stöd, med några underfrågor för att täcka in de områden jag 
såg som intressanta. Men utrymme fanns även för respondenterna att utveckla det de tyckte 
var viktigt och intressant och att fördjupa dessa områden allteftersom med följdfrågor. Detta 
har gjort att till exempel har inte begreppet delaktighet bara behandlats under just det 
frågeområdet, utan kan ha kommit upp under andra delar av intervjun och under andra frågor. 
 
Under intervjun med företagets VD valde jag att utgå ifrån samma frågeområden som för 
övriga respondenter, men att särskilt lyfta fram två aspekter. Dels en aspekt med fokus på de 
anställda, hur man arbetar för och ser på delaktighet och inflytande när det gäller de anställda 
och hur man tänker runt socialt stöd till de anställda. Den andra aspekten var hur VD: n i sin 
tur upplevde hur de anställda var delaktiga och visade inflytande, om det till exempel fanns 
mer att önska, samt vilket socialt stöd VD: n upplevde från de anställda. Detta valde jag alltså 
för att få en bild av hela arbetsplatsen och VD: n är i högsta grad en del av arbetsplatsen. 
Eftersom det är en liten arbetsplats finns också VD:n kanske närmare de anställda, vilket gör 
VD:ns syn intressant. 
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6.4 Bearbetning av data 
Alla intervjuer spelades som sagt in på band och även anteckningar fördes. Ljudmaterialet 
från intervjuerna har sedan transkriberats. Materialet har sedan sorterats utifrån  hur de visar 
på delaktighet, inflytande och socialt stöd. Jag har letat efter saker som pekar på begrepp som 
delaktighet, inflytande samhörighet, beslut, uppgiftskontroll, socialt stöd m.m. utan att de 
exakta orden alltid använts. Detta har gjorts både genom att analysera utskrifterna, men också 
genom att lyssna på inspelningarna flera gånger, detta för att hitta mer än det uppenbara som 
syns klarast första gången. 
 
Då begreppen delaktighet, inflytande och socialt stöd hänger ihop, är det inte en klar 
uppdelning mellan dem som gjorts i sorteringen, utan vissa saker visar på alla dessa faktorer. 
 
6.5 Metodkritik 
Då alla respondenter tillfrågades samtidigt och i min närvaro om de ville vara med i studien, 
har jag funderat på om det kan ha gjort att de kände sig tvingade att ställa upp. Men alla 
respondenter har senare enskilt i samband med intervjun uttryckt att de vill ställa upp.  
 
Även det faktum att alla intervjuades, samt att det är en liten arbetsplats, har fått mig att 
fundera på om man kommer att våga säga vad man tycker, då det här inte går att försvinna i 
mängden. Flera respondenter har dock i samband med intervjun, då anonymitetsfrågan togs 
upp, uttryckt att man ska ju våga stå för vad man säger. Under intervjuerna har klimatet heller 
aldrig känts spänt, och jag har inte upplevt att någon hållit tillbaka, utan alla har av mig 
upplevts som ärliga och frispråkiga, och man har tagit upp saker man tycker är bra såväl som 
saker man tycker är mindre bra. Det faktum att många i intervjuerna har uttryckt en stark 
solidaritet och identitet med företaget, har också fått mig i efterhand att fundera på om det 
finns en risk att man skönmålar, och utelämnar vissa delar för att ge en bra bild av företaget. 
Känslan under alla intervjuer och den tid jag befunnit mig på arbetsplatsen har dock gett en 
ärlig och uppriktig känsla.   
 
Det jag också har kritik emot är att jag innan intervjuerna inte gjort en riktig provintervju, för 
att testa frågorna. Det har möjligen gjort att jag har missat saker i intervjuerna, som jag 
kanske annars skulle ha frågat om. Stundtals har frågorna också varit mer eller mindre 
ledande.  
 
Även det faktum att jag innan intervjuerna såg arbetsplatsen som en frisk arbetsplats, och att 
jag fått uppfattningen att delaktighet, inflytande och socialt stöd fungerade bra här, kan ha gett 
mig en förutfattad mening om att det var så redan innan jag gjorde undersökningen. Resultatet 
hade ju lika gärna kunnat ge en mer negativ bild, något jag innan undersökningen inte kände 
till. Dock är ju den förutfattning jag hade om företaget på sätt och vis själva grunden till valet 
av arbetsplats, då jag var intresserad av den lilla friska arbetsplatsen. Men då jag följt min 
intervjuplan med öppna frågor och försökt att förhålla mig kritisk till allt som sagts och att 
ifrågasätta, hoppas jag att det inte påverkat resultatet på ett negativt sätt.  
 
Kritik kan också riktas mot om jag verkligen lyckats se genom respondenternas ögon. Då jag 
innan fokuserat på just delaktighet, inflytande och socialt stöd, hade jag naturligtvis vissa 
teorier om vad det innebar och hur det visade sig. Detta kan ha gjort att jag under intervjuerna 
missat saker relevanta för frågan, då jag hade min förförståelse. Men det faktum att 
intervjuerna var rätt öppna och respondenterna fått ta upp det de tyckt varit viktigt, samt att 
jag avslutade varje intervju med att fråga om de tyckt vi missat något viktigt, hoppas jag 
bidragit till att minska detta problem.  
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Vad gäller generalisering av resultatet, ser jag inte det som ett problem, då syftet är att se på 
upplevelsen på just den här arbetsplatsen och att möjligen lyfta fram vissa exempel på hur det 
kan se ut. Det är en liten frisk arbetsplats jag valt att studera och det är nog intressant att den 
får tala för sig själv, inte för andra eventuella små friska arbetsplatser. 
 
7. RESULTAT 
För att tydliggöra resultatet har jag valt att under varje rubrik fokusera på två skilda delar. Den 
första delen visar hur respondenterna på arbetsplatsen upplevde de valda begreppen, vad deras 
upplevelse av dem är. Den andra delen fokuserar på vad det är som bidrar till denna 
upplevelse, dvs. vad det är i arbetsplatsen det beror på, varför man upplever t.ex. delaktighet 
på det sätt som man gör. Min förhoppning med det upplägget är att det lättare ska ge svar på 
mitt syfte, hur man upplever de valda faktorerna delaktighet, inflytande och socialt stöd på 
arbetsplatsen, men utan att tappa bort den viktiga följdfrågan vad det är i arbetsplatsen 
upplevelsen beror på. Detta gör att man kan säga att jag i resultatet först väljer att fokusera på 
upplevelsen, för att sedan se på villkoren. 
 
För att göra resultatet mer överskådligt har det delats in under rubrikerna delaktighet och 
inflytande samt socialt stöd, med en del underrubriker. Jag vill dock poängtera att dessa 
begrepp ibland är svåra att skilja åt, och att vissa saker i resultatet har visat på flera av dessa 
begrepp vilket gör att aspekter av t.ex. delaktighet även kommer upp under socialt stöd. Jag 
har fokuserat på såväl skillnader som likheter i respondenternas svar, då varje enskild 
respondents svar är intressant, såväl som summan av dem. Citat från intervjuerna används för 
att förstärka och förtydliga mina tolkningar. 
 
I svaren benämns respondenterna lite olika. När det har refererats till företagets båda ägare, av 
vilken en är företagets VD, kallar jag dem tillsammans för ledningen. Är det bara företagets 
VD som menas har jag använt just den benämningen. När det gäller alla anställda på företaget 
benämns de medarbetare, då detta är vad de också kallas på företaget och det speglar 
situationen och vokabulären på arbetsplatsen. Ibland förekommer också respondent då det 
passar. Då företaget har ett antal kundprojektledare och ett antal personer som arbetar med till 
exempel ekonomi, lager och administration, kan det ibland skilja mellan svaren hos dessa och 
de benämns då kundprojektledare som en grupp och övriga medarbetare som en grupp då det 
här oftast finns bara en person på varje yrkesområde. Därför benämner jag dem övriga 
medarbetare för att det inte ska gå att utläsa vem som sagt vad.  
 
Analys och diskussion sparar jag till diskussionskapitlet. Resultatet som är nog intressant får 
tala för sig själv, innan jag lyfter ur och diskuterar vissa saker mer ingående i diskussionen. 
 
7.1 Delaktighet och inflytande 
Upplevelsen 
Utmärkande för alla medarbetare är att man känner delaktighet med företaget och att man 
upplever att man har ett inflytande, dels över sina egna arbetsuppgifter men också i 
verksamheten i stort. De svar där man uttryckt en lägre upplevelse av inflytande över sina 
arbetsuppgifter, har det mer handlat om att man inte kan lägga upp dagen exakt hur man vill, 
då vissa saker styrs av t.ex. posthämtning, telefonsamtal och liknande. Detta skiljde lite 
mellan vilka arbetsuppgifter och yrken de olika respondenterna hade. Den sammantagna 
bilden är ändå att de anställda upplever sig ha inflytande över sina arbetsuppgifter.  
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Alla medarbetare har också gett uttryck för en upplevelse av delaktighet i företaget. En del 
uttrycker det som att man är en del i verksamheten, medan en respondent uttrycker det så här: 
 

Det känns eget på något sätt. Det är svårt att förklara, men som jag känner liksom att 
det här är vårat företag, det är något att verkligen slå vakt om, och såna saker va. Det 
jag gör på det här företaget, det är till 100% och med en ärlig inriktning mot det ska 
bli det bästa, för företaget, för gruppen, för mig själv. 

 
En respondent menar det är skillnad på den här arbetsplatsen jämfört med tidigare och att det 
är just delaktigheten som är skillnaden. Respondenten menar att man här får respons för det 
man tycker och tänker och att det skapar en glädje i att gå till jobbet. Just upplevelsen av att 
det är kul att gå till jobbet och träffa de man arbetar med lyfts fram som en drivkraft och som 
gör att man trivs och menar att om trivseln inte var så stor så skulle det kanske vara lättare att 
sjukskriva sig och stanna hemma.  
 

Man behöver inte känna efter att jag har lite ont i huvudet. Det är glädjen i att vara 
delaktig i verksamheten som gör att man vill vara här. 

 
Företagets VD ser på delaktighet och inflytande som en hög trivselfaktor för medarbetarna. 
Den fysiska miljö betonas också, men den psykosociala lyfts fram som viktigast för trivseln. 
Han menar att just arbetsmiljöfrågor och hur medarbetarna mår bottnar mycket i ledarskapet. 
De första som märker ett dåligt eller ett bra ledarskap är medarbetarna, de är de första att få ta 
konsekvenserna av ett dåligt eller av ett bra ledarskap. Att medarbetarna är delaktiga i beslut 
ses som viktigt. Vissa beslut rörande företaget kanske de inte direkt tar del i, men beslut som 
indirekt eller direkt rör dem, ska de vara delaktiga i. VD:n menar att demokrati låter ofta bra, 
men är det inte om 51 % drar åt ena hållet, och 49 % åt andra. Han försöker därför istället att 
komma fram till samförståndslösningar, som alla kan enas kring och tror på att detta lättare 
leder mot målet. Han menar också att samförståndslösningar tar mer tid och mer engagemang, 
men menar att det tjänar man igen efter beslutet, då det inte blir en massa störningar, utan alla 
har varit överens om ett beslut och jobbar efter det man beslutat. Det går inte åt någon tid till 
att diskutera varför man gör si eller så.  
 
VD: n uttrycker också att man är nöjd med den delaktighet medarbetarna visar. De upplevs 
som väldigt engagerade och som att de bryr sig om både varandra och ledningen. Det VD: n 
ser som utmärkande på den här arbetsplatsen är att alla medarbetare tar tag i saker och tar 
ansvar för sin egen roll och för företagets situation.  
 
Alla medarbetare upplever också att informationen i företaget flyter fritt och att ledningen är 
väldigt öppen med all information och att även information mellan medarbetarna fungerar bra. 
Man upplever att man har bra koll på det mesta som sker i företaget.  
 
Villkoren 
En medarbetare lyfter fram att det är just litenheten som bidrar till delaktigheten. Dyker det 
upp ett problem så löser man det direkt tillsammans. Just litenheten lyfts också fram av flera 
andra respondenter. Man upplever att det råder en öppen dialog på företaget, som gör att saker 
som rör företaget diskuteras öppet, inte bara under speciella möten, utan kanske även under 
fikapauserna. Om någon står inför ett problem, även om det verkar bagatellartat, så kan det tas 
upp på t.ex. fikarasten där medarbetarna kan komma fram till en gemensam lösning. Det gör 
att man vet det mesta om företaget, och det skapar en känsla av delaktighet. 
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Ett mer formellt forum för information om företaget är arbetsplatsmöten, som alla 
respondenter tagit upp. De hålls var fjortonde dag, och medarbetarna upplever att detta är ett 
forum att komma till tals och att få information om vad som sker i företaget. Något som också 
verkar uppskattas är det roterande ordförandeskap som råder vid dessa möten, så att alla 
medarbetare turas om att vara ordförande och sekreterare. 
 
När det gäller information på företaget tar även VD: n upp arbetsplatsmötena, men menar att 
det vid dessa inte brukar komma några överraskningar. Information utbyts mer i den dagliga 
verksamheten, enskilt eller i grupp. När det gäller information är VD: n noga med att vara 
öppen och informera om hur det går. Att dela detta upplevs som att det ger en större förståelse 
i gruppen och att de då också har mer förståelse när det gäller obekväma beslut som måste 
fattas. 
 
Denna öppenhet från företagsledningen är också något som betonas av medarbetarna. De ger 
uttryck för att de upplever att ledningen vill att de ska vara delaktiga, och därför är öppen med 
information om hur det går för företaget. Man redovisar och är öppen med information, både 
när det går bra för företaget och när det går dåligt. En respondent uttrycker det så här: 
 

Vi är ju delaktiga i hela verksamheten, företaget presenterar ju sin del, alltså det är 
inget hymlande om någonting, utan företaget redovisar både positiva och negativa 
sidor när det behövs. Så att man försöker inte gömma undan någonting utan vi får 
tycka till om saker, vad kan vi göra själv, vad tycker de att vi ska göra? Så ställer de 
den frågan till oss. Vi är delaktiga i verksamheten, verkligen.  

 
En respondent menar att det är lätt att påverka sitt arbete genom att det finns en öppen dialog 
om det mesta på förtaget. Problem tas t.ex. upp väldigt fort, t.ex. på fikarasten och man provar 
en lösning direkt. Det gör också att man ibland får lösa problem som inte ligger inom ens 
profession, men att just det ökar delaktigheten. 
 
Ett exempel på när företagets VD känt att medarbetarna varit delaktiga i företaget, är när 
företaget har tvingats göra resultatförbättringsåtgärder, för att förbättra resultatet på kort sikt. 
Istället för att gå till dem och säga att nu måste vi skära i det ena och det andra, har han istället 
förklarat hur läget är och bett dem komma med idéer om hur de kan spara pengar. De 
träffades sedan efter några dagar och listade de olika idéerna. Vid det här tillfället kom det 
fram mycket bra idéer, alla kom med något. Allt från hur man kunde sänka portokostnaderna, 
göra nya förhandlingar med kunderna om betalningsvillkor, sänka fraktkostnaderna m.m. Alla 
bidrog med idéer och en idé som kom fram och genomfördes var att dra in den fria lunchen 
med kuponghäfte. Detta var alla med på och det uppskattades av VD: n som menar att det då 
verkligen kändes att de brydde sig och var delaktiga, då de frivilligt kom med idén att säga 
upp en löneförmån. Denna löneförmån infördes också sedan igen då det gick bättre för 
företaget.  
 

Och när man får såna förslag från sina medarbetare, då känns det jättebra. Det är ju 
liksom ett bevis på att man bryr sig.  

 
Ett annat exempel som företagets VD tar upp gällande hur delaktigheten fungerar är det sätt 
på vilken semestern fördelas. Då man även under sommaren vill att verksamheten ska 
fungera, kan t.ex. inte alla kundprojektledare ha semester samtidigt, utan det måste alltid 
finnas några på plats. Istället för att använda sig av fasta veckor och grupper som bestäms 
långt i förväg, använder de sig av en metod de använt i flera år. Alla får lämna in sina 
önskemål om när de vill ha semester och VD: n samlar upp dessa för att skapa en bild av hur 
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det ser ut. Sedan samlas alla och så löser man planeringen tillsammans. Man försöker jämka 
ihop det och kan här ta hänsyn till om någon har en partner med semester en viss tid, om man 
har barn som är lediga osv. VD:n menar att det är ett givande och tagande och någon gång har 
någon på eget initiativ valt att dela sin semester, så någon annan kunnat ha semester med sin 
partner. 
 
En medarbetare lyfter också fram de olika förmåner som de har, t.ex. mobiltelefoner och 
lunchkuponger och menar att det kan bidra till känslan av delaktighet i företaget, att alla har 
samma förmåner oavsett vilken yrkesroll man har. 
 
7.1.1 Kännedom om företagets övergripande mål 
Upplevelsen 
Flera medarbetare menar att man kan kanske inte visioner, mål eller affärsidéer för företaget 
ordagrant och att det heller inte är något man går och tänker på varje dag. Däremot uttrycker 
flera att det finns där ändå, att de har det i bakhuvudet eller att det sitter i ryggraden.  
 
När det gäller företagets mål och visioner uttrycker VD: n att de pratar om dem ibland, men 
att alla känner till dem olika mycket, beroende på att man jobbat här olika länge. 
 
Villkoren 
De som varit i företaget en längre tid, har tillsammans med ledningen varit med och arbetat 
fram visioner och mål för företaget, samt den företagskultur man vill ska gälla. De som börjat 
lite senare på företaget, har däremot inte varit med och skrivit dessa dokument, men menar att 
de har läst dem. En respondent som kommit till företaget efter att dessa skrivits, menar att det 
är något man gärna skulle vilja vara med på, och menar att det kan finnas en poäng i att gå 
igenom dem i alla fall. Det som framkommer är att de som varit med och skrivit dessa verkar 
uppskatta det.   
 
En del respondenter har uttryckt att detta är något man brukar samlas och diskutera en gång 
per år. Alla har dock inte gett uttryck för detta och jag tolkar det som att det har varit så varje 
år, utom kanske de sista och därför tar de som varit på företaget lite längre upp detta, medan 
de som kommit de sista åren inte tar upp det för de ännu inte varit med på någon. Flera av 
respondenterna menar att man pratar om detta mer informellt, att det diskuteras likaväl på 
fikarasten eller ett annat möte.  
 
7.1.2 Kontroll över uppgifter och kontroll över beslut 
Upplevelsen 
Alla medarbetare upplever att de själva kan kontrollera sina arbetsuppgifter, men mer eller 
mindre. Självklart så måste man ju göra det som ska göras, men de flesta upplever oberoende 
av vilka uppgifter de har, att man t.ex. själv kan lägga upp dagen och besluta om när saker ska 
göras. De som upplever mindre kontroll över arbetsuppgifterna anger sådana skäl som att 
vissa saker måste vara klar en viss tid, t.ex. för att saker ska skickas med post, eller att man 
måste ta telefonsamtal etc. Den sammantagna bilden visar dock på att förutom sådana saker 
som av naturliga skäl ligger utanför ens kontroll, kan man för det mesta lägga upp arbetet 
efter hur det passar en. En av kundprojektledarna menar att bara man gör sitt jobb så får man 
göra som man vill. 
 
När det gäller kontroll över beslut, menar några att man aldrig varit i en situation ännu då 
några beslut som gäller företaget i stort ska tas, men att man ändå upplever att man säkert 
skulle tillfrågas. Andra menar att man upplever att man tillfrågas och hålls informerade när 
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beslut ska tas, men poängterar att det ju ändå är ledningens ansvar. Det som lyfts fram är att 
man inte tvekar om att alla förslag eller åsikter skulle tas emot positivt av ledningen. 
 
När det gäller beslut som mer rör det egna arbetet ger flera respondenter uttryck för att man 
själv kan bestämma ganska mycket. En respondent menar att det finns utrymme för att fatta 
egna beslut, men om man behöver råd eller hjälp så finns det också och det är skönt att ha i 
ryggen. Den personen man går till behöver inte heller vara VD:n utan kan vara någon annan 
på företaget. 
 

Ja, det är ju ganska skönt, att man inte hela tiden behöver gå och fråga någon annan 
om lov. Fast ibland kan man ju naturligtvis också behöva fråga om råd. Att man 
behöver fråga någon om man känner sig osäker. Men det är ju också tillåtet. 

 
Villkoren 
När det gäller yrkesgruppen kundprojektledarna, lyfts det sätt på vilket de arbetar fram som en 
bidragande faktor till delaktighet och inflytande över sitt arbete. Det bygger på att de inte 
längre har vissa inköpare som har kontakt med leverantörer och vissa säljare som har kontakt 
med kunden utan kundprojektledarna sköter hela kedjan själv, och har kontakt med både kund 
och leverantör. Alla upplever detta som ett positivt sätt att arbeta och menar att man får en 
större helhetsbild och ett bättre grepp om det arbete man gör. Man har inte arbetat på det här 
sättet jämt, utan tidigare hade man säljare och inköpare. En kundprojektledare som varit med 
om att arbeta på båda sätten menar att det här sättet ger ett bra grepp om det hela och att man 
med det tidigare sättet inte hade samma kontroll, då man fick lämna över en del av arbetet till 
någon annan. En annan kundprojektledare uttrycker däremot att det är både på gott och ont. 
Den respondenten menar att det här arbetssättet gör att det blir fler saker att koncentrera sig 
på, och att det kan skapa en stress. Det blir svårare att bara koncentrera sig på en sak. Detta 
mindre positiva som respondenten ser i arbetssättet har dock tagits upp till diskussion och 
respondenten menar att eftersom man en gång gjort detta val accepteras det även av denna 
respondent, men som för sin egen del känner att ett annat sätt kanske hade passat denna 
person bättre.  
 

Man slits väldigt mycket mellan olika uppgifter, och det kan ju vara… det stämmer 
inte riktigt med hur jag skulle vilja jobba hela vägen. Men vi har valt en gång att 
jobba på det här sättet… och då får man ta det onda med det goda. 

 
En respondent som är mer odelat positiv till sättet att arbeta uttrycker det så här angående vad 
det är man trivs med:  
 

Ja, det är hela, att just vara kundprojektledare. Det är det som är roligt, att man får 
vara delaktig i hela kedjan. 

 
När det gäller nya idéer som medarbetarna eller ledningen har, tar man upp det i gruppen och 
låter alla fundera på det några dagar innan man träffas igen och lyssnar på vad alla tycker och 
tar hänsyn till det när beslutet fattas. Ett exempel som VD: n tar upp och som nästan alla 
medarbetare också tagit upp (ej senast anställda), är just hur det går till när det ska 
nyanställas. VD: n gallrar här fram de sista fyra-fem kandidaterna. De får sedan var och en 
tillbringa en hel dag på arbetsplatsen, där VD: n först sköter en längre intervju med dem. 
Sedan får övriga medarbetare chansen att prata med och lära känna den aktuelle kandidaten 
utan att VD: n närvarar. Detta sker med alla de sista kandidaterna som också informeras från 
början om att det går till så här. Sedan diskuterar man det tillsammans i gruppen och tar beslut 
om vem som ska anställas. Är det någon i gruppen som har något emot någon av kandidaterna 
så anställs inte den personen. VD: n poängterar att det är viktigt att personen passar in i 
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gruppen och menar att har man själva grundkompetensen, men att saknas det något kan man 
alltid komplettera sådant i efterhand med utbildningar. VD:n lyfter också fram att detta även 
underlättar för den nya personen att börja på arbetsplatsen, då den kan känna sig trygg, då den 
vet att alla vill att just han/hon ska börja där och då alla varit med i beslutet kommer man att 
arbeta för att personen ska få ett varmt välkomnande.  
 
Jag har även tagit del av ett introduktionsprogram som man använder sig av när någon ny 
börjar. Utifrån det exempel jag tagit del av, är syftet med det att personen i fråga så snabbt 
som möjligt ska komma in i teamet och känna till de olika arbetskamraterna som personer 
samt vilka roller de har i organisationen. Det syftar också till att personen ska förstå hur och 
varför man arbetar som man gör och att finna sin egen roll och kunna växa in i den. 
Programmet innebär att personen får en inplanerad timme med varje arbetskamrat, för att få 
en chans att lära känna varandra lite grann. Därefter får personen också oftast tillbringa en hel 
dag med varje person för att se hur de arbetar och vilken yrkesroll de har. En ”fadder” utses 
också och i programmet påtalas att man inte ska tveka att fråga vem som helst om det är 
något.  
 
Under intervjuerna är deltagandet i beslut vid nyanställning något som alla medarbetare som 
hunnit vara med om detta tagit upp och lyft fram som positivt och ett exempel på när man kan 
påverka beslut som rör företaget.  Det lyfts också fram som en viktig orsak till att det fungerar 
bra socialt, att man fått vara med och säga sitt om vilken person som ska anställas. Just det att 
personen passar in i gruppen ses som viktigt. 
 
Alla rekryteringar har inte gått till så här, men då handlar det om kortare anställningar, när 
man snabbt fått ta in någon. Det har också funnits personer som jobbat där kanske 10 månader 
för att sedan sluta. Då har det handlat om att personen varit på väg mot något annat, men 
VD:n poängterar att man är mån om att anställa den som vill ha just det här jobbet, inte bara 
ett jobb vilket som. Detta förfaringssätt när det gäller nyanställningar betonas som extra 
viktigt på en liten arbetsplats, just det att passa in i gruppen. Här går det inte att försvinna i 
mängden, utan man jobbar nära på varandra och då är det viktigt med personligheten och att 
man trivs ihop.  
 
När det gäller deltagande i beslut, har flera av medarbetarna uttryckt att det också ligger på en 
själv att säga vad man tycker. Det öppna klimat som flera har talat om ger tolkar jag som att 
det inte bara ger frihet att säga vad man tycker, utan också ett eget ansvar att säga om något 
känns fel, eller vad man tycker i olika frågor. Just det egna ansvaret har flera av medarbetarna 
betonat, både vad gäller frågor för hela företaget eller de egna arbetsuppgifterna. 
 
7.1.3 Kompetens att utöva kontroll 
Upplevelsen 
Ingen av medarbetarna har gett uttryck för att man inte klarar av sitt jobb eller sina 
arbetsuppgifter. Alla har däremot beskrivit att man trivs med sitt arbete och vissa har menat 
att man lär sig mycket och utvecklas med det. Flera har också som redan sagts pratat om ett 
eget ansvar och att man har befogenhet att ta beslut, man behöver inte gå och fråga om lov. 
 
När det gäller den respondent som ibland upplevde det sätt på vilket kundprojektledarna 
arbetar som stressande har jag tolkat det som att det mer handlar om ett personligt sätt att 
vara, än om en brist i att utöva kontroll, att man hellre koncentrerar sig på en sak.  
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Villkoren 
Kundprojektledarna jobbar ju som sagt efter ett sätt där de har kontroll över hela kedjan, från 
kontakt med kunden till leverans vilket gör att deras arbetsuppgifter ser lite olika ut. De åker 
även ibland på olika mässor eller till olika leverantörer, vilka också ibland kommer till 
företaget och presenterar sina nya produkter. De övriga medarbetarna på företaget fyller 
ibland i för varandra, när någon är borta, vilket gör att de ibland prövar andra arbetsuppgifter 
än deras egentliga.  
 
När det gäller kompetensutveckling menar alla medarbetare att det är viktigt för dem och 
menar att vill de gå en utbildning eller kurs för att uppdatera sig eller bättre klara av arbetet så 
upplever de inga hinder för att få göra det. En del uttrycker att det var ett tag sedan de var på 
någon utbildning och gärna skulle gå fler, men menar att det beror på hur mycket man har att 
göra och att det är mycket upp dem själva också att säga till. Alla har gett uttryck för att det 
från ledningen inte finns några hinder, utan är det inom rimlighetens gränser så känner de att 
de får gå de utbildningar de själva känner sig ha behov av. 
 
Just att medarbetarna har ett eget ansvar kombinerat med befogenhet, har jag utifrån resultatet 
tolkat som ett villkor för att kunna skaffa sig kompetens för att kontrollera olika situationer. 
 
Vissa av respondenterna har i samband med diskussioner om ansvar menat att de inte vill ha 
mer ansvar än de har nu och att de är nöjda med det ansvar de har och någon har uttryckt att 
de inte vill ha så mycket ansvar. 
 
7.2 Socialt stöd 
 
7.2.1 Relationer mellan medarbetare och mellan medarbetare och ledning 
Upplevelsen 
Klimatet på företaget upplevs av samtliga respondenter som gott, man beskriver det med ord 
som öppet, lättsamt och trevligt.  
 
När det gäller det sociala klimatet upplever VD: n att det inte finns något allvarligare problem 
utan att det fungerar ganska bra. Är det något som inte är bra så tar man upp det. Det är upp 
till var och en att ta ansvar för sina relationer. 
 
Det som lyfts fram som positivt i den lilla gruppen är just det att det är lätt att lära känna 
varandra som människor och att det inte bildas grupper i gruppen. VD:n menar att det finns en 
trygghet i gruppen, att man är i den fasen att man känner sig trygg i hela gruppen och inte har 
behov av att bilda mindre grupper. 
 

Ibland åker A och B tillsammans och handlar på lunchen, någon annan gång är det B 
och C. Och det skapar inte oro eller ger känsla av utanförskap hos någon annan. 

 
När det gäller sin relation till medarbetarna upplever VD: n en personlig relation till alla, och 
känner sig som en i gruppen. Det som lyfts fram som särskilt bra är känslan av att man både i 
det vardagliga arbetet och utanför arbetsplatsen bryr sig om varandra. 
 
När det gäller relationer mellan medarbetarna uppger alla att det är ett bra socialt klimat och 
att inga större slitningar finns. De flesta verkar också trivas bra med en liten grupp, men en 
respondent menar också att det ibland kan bli lite tråkigt, att det som jag tolkat det kanske 
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skulle bli mer fart med flera på arbetsplatsen. En respondent uttrycker också att det negativa 
med att vara så få är att det är mer kännbart om någon är borta, att man är mer sårbar.  
 
När det gäller frånvaro på arbetet, så finns det inte vid kortare bortfall någon som kan hoppa 
in utifrån, utan övriga arbetskamrater fördelar vissa av den personens uppgifter mellan sig, 
medan annat blir liggande. Alla menar dock att visst vågar man vara sjuk, någon menar att det 
är en rättighet. De flesta uttrycker det som att de inte är sjuka speciellt ofta, men är de riktigt 
krassliga så stannar de ju hemma. Det samlade svaret visar att det inte upplevs som att någon 
annan måste jobba dubbelt om man är borta, utan mer som att man ställer upp för varandra 
och för företaget även om det kan upplevas som tungt och stressande att man får mer arbete. 
 
När det gäller sjukfrånvaron, uttrycker VD: n att han skulle bli förvånad om någon menar att 
de inte vågar var sjuka. När det gäller honom själv, menar även han att han sällan är sjuk, men 
om han är sjuk och hemma från företaget så är han aldrig orolig, utan vet att det fungerar 
ändå. Det som behöver göras det fixar man och man behöver heller inte ringa och fråga. Han 
vet att de andra tar tag i allt som ska göras. 
 
En respondent beskriver på ett målande sätt det sociala klimatet: 
 

 Jo, för vi är ett lag. Du kan inte släppa ut fem individualister på hockeyplan heller, 
därför att det fungerar inte ihop va. Utan det är när man är ett lag det fungerar, det är 
då man för verksamheten framåt. Helt klart. 

 
Samma respondent fortsätter senare på sin liknelse: 
 

… jag återvänder till idrotten. Var tror du Timrå IK idag skulle stå, om man inte 
hade den här relationen mellan spelarna? Man hade definitivt inte gått till semifinal. 
Och det är likadant här, det finns en relation mellan oss, där man kan använda 
varandra som bollplank, och den ska vi värna om. 

 
När det gäller relationen till ledningen beskriver medarbetarna ett öppet klimat, där dörren 
alltid är öppen. Man menar att man känner att VD: n tar sig tid och verkligen bryr sig om 
dem. Andra beskrivningar har varit att VD: n är lyhörd och aldrig fungerar som en broms, 
utan är uppmuntrande och lyssnar på vad man har att säga. Flera respondenter refererar också 
till VD: n inte bara som chef, utan mera som arbetskamrat och som en i gänget, en som är 
enkel att prata med.  
 
En respondent som refererat till VD: n som arbetskamrat menar att relationen till en chef är 
viktig och att företagsledningen på ett företag har ett stort ansvar för de anställda. Personen 
menar att på andra arbetsplatser kan man höra de anställda uttrycka att det är skönt de dagar 
chefen är borta, men menar att eftersom de dagarna antagligen är färre än de dagar chefen är 
på jobbet, så måste det vara en jobbig arbetssituation. Det är en känsla som aldrig finns här. 
En annan respondent betonar också att det är en bra relation till VD: n och beskriver personen 
som vansinnigt omtänksam och menar att det är mycket bättre att ha en bra relation till VD: n 
och ledningen än ingen alls och menar att man inte vill jobba för en främling. 
 
En respondent menar att andra företagsledare har mycket att lära av deras VD. Bl.a. att 
verkligen ta del av sina medarbetare och komma dem in på livet. Att vara ledare med ansvar 
för företaget men att våga bjuda på sig själv och att  inte bara bestämma själv utan att faktiskt 
fråga sina medarbetare. 
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Har han en idé tar han ju upp den diskussionen, kan vi göra så här, vad tror du? Då 
engagerar jag mig också. Jag blir engagerad i problemet. Lika som att xx (VD:n) blir 
engagerad. 

 
Samme respondent menar att delaktigheten i företaget beror mycket på just ledningen, att det 
är deras sätt att vara, att det finns en öppenhet och tillgänglighet.  
 
Villkoren 
Flera av medarbetarna ger uttryck för att det goda sociala klimatet bottnar i en bra 
sammansättning av människor. Vilken sammansättning det är råder dock lite olika meningar 
om. Några respondenter menar att det är en grupp människor som är ganska lika, t.ex. i ålder 
och värderingar, medan andra menar att det är olikheterna som håller dem samman, att de inte 
är för lika. Gemensamt för alla respondenter är dock att de tar upp deras delaktighet i beslutet 
vid nyanställning som viktigt för klimatet och de sociala relationerna. Att få vara med och 
säga sin mening om vilken person som ska anställas, verkar uppskattas av alla. En respondent 
menar att är det en person som man känner skulle passa bra in i gruppen, men inte har all 
kompetens eller kunskap som jobbet kräver, kan man alltid komplettera det i efterhand, med 
utbildningar. En respondent menar också att har man väl fått varit med och sagt sitt när det 
gäller nya personer, kan man inte komma och klaga i efterhand, utan då får man ta situationen 
för vad den är. Respondenten menar att skulle det i efterhand visa sig att personen som blivit 
anställd visar sig ha problem av något slag, då får man ju stå för att man velat ha den här 
personen och i så fall hjälpa personen i fråga, så att den kan göra sitt jobb och fungera i 
gruppen. 
 
Den öppna dialog som råder mellan ledningen och medarbetarna verkar också gälla mellan 
medarbetarna. Den bidrar till en bra känsla och en öppenhet för att fråga om råd eller hjälp, 
eller att våga säga till om något känns fel. 
 
Gruppen har för några år sedan genomgått en kurs i teambuilding, då man bl.a. har lärt sig om 
gruppdynamik och de olika faser en grupp går igenom. Detta tror VD:n kan bidra till att man 
snabbare går igenom de svårare faserna i sådana processer, att man känner till dem och lättare 
finner sig till rätta och hittar sin roll.  
 
Om någon person inte skulle dyka upp till jobbet, så är det alltid någon som frågar och vill 
veta, om det har hänt något. Är en person sjuk så ringer alltid VD: n upp efter två - tre dagar 
och hör hur det är. Han betonar att detta inte är för att jaga på dem att komma tillbaka, utan 
för att man bryr sig och verkligen vill veta få veta hur det står till och att detta är en vana här, 
att ta reda på hur folk mår. 
 
En sak som lyfts fram är just det att man är mån om att fika tillsammans och att sitta 
tillsammans på fikaraster och luncher. Varje dag brukar också börjas med att man tar en kopp 
kaffe gemensamt och man får tillfälle att prata lite, om det är något speciellt under dagen, 
eller om det varit det dagen innan, eller bara lite småprat. En respondent menar att de väljer 
att vara tillsammans hela tiden och att det är en härlig stämning. En annan respondent påpekar 
dock att de inte umgås så mycket på fritiden och lyfter fram det som viktigt att man också har 
ett privat liv vid sidan om. 
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7.2.2 Värdering och feedback 
Upplevelsen 
När det gäller feedback, eller värdering på det arbete man gör, ger alla medarbetare en bild av 
att man från ledningen ofta får beröm och uppmuntran om att man gör ett bra arbete. Efter att 
ha diskuterat meningen med feedback ett tag, talar flera om att det är mindre av konstruktiv 
kritik, det vill säga vad som kan göras bättre. Några respondenter upplever också att det kan 
vara något man saknar, men menar att det alltid är svårt att ge sådan. 
 
Även mellan medarbetarna får och ger man uppskattning, beröm eller värderingar. 
 
När det gäller feedback till medarbetarna på det arbete de gör, väljer VD: n att kalla det 
förändrande och förstärkande feedback, snarare än positiv och negativ. Han menar också att 
det kanske är lättare att ge förstärkande än förändrande feedback, men menar samtidigt att 
man inte ska leta upp något att kommentera bara för att få ge förändrande feedback, utan det 
ska ges när det är påkallat. 
 
När det gäller feedback på sitt eget arbete upplever han att han minsann också kan få en klapp 
på axeln och att medarbetarna ger förändrande och förstärkande feedback, både till varandra 
och till honom. Är det saker som de upplever han gör eller inte gör och inte är nöjda med, så 
säger man till. Men han menar också att det ligger på ens eget ansvar, att våga fråga vad de 
tycker om det man gör. När det gäller just feedback på sitt eget arbete, menar han att det finns 
tillfällen då man skulle vilja ha mer förstärkande feedback och menar att det är lätt för en 
ledare att ge sådan men kanske inte alltid lätt att ge åt andra hållet, till ledaren. Fler signaler 
om att VD:n arbetar på rätt sätt skulle uppskattas, men poängterar ju att det ligger på honom 
också att tala om ifall han behöver mer. 
 
Villkoren 
Den sammantagna bilden visar på att företagets VD upplevs som mycket bra på att ge positiv 
feedback och uppmuntran och att det kommer spontant. Medarbetarna menar att de känner sig 
uppskattade och får mycket beröm och uppskattning. 
 
En annan sak som kommit upp är de medarbetarsamtal som hålls enskilt med VD: n och varje 
anställd varje år och där man kan ta upp hur man tycker arbetet fungerar. En medarbetare 
poängterar att man inte behöver vänta tills det gått ett år innan man har dessa, utan kan ha ett 
sådant ändå om man känner att det behövs.  
 
Den öppenhet på företaget som det getts uttryck för flera gånger verka också vara en orsak till 
att man får feedback på sitt arbete. Respondenterna ger uttryck för ett öppet klimat som gör att 
de får feedback och värderingar på sitt arbete både mellan medarbetarna och mellan 
medarbetarna och ledning. 
 
7.2.3 Informativt stöd 
Upplevelsen 
När det gäller att få hjälp med att lösa problem, har alla respondenter visat på en upplevelse 
av att det är enkelt att be om hjälp. Det upplevs som självklart att man bara knackar på hos 
arbetskamraterna och får hjälp. De man i första hand vänder sig till är arbetskamrater med 
samma arbetsuppgifter, men i andra hand kan det vara vem som helst, inklusive ledningen. 
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Det är något naturligt, inget man tänker på. Man kan gå in till en medarbetare och få råd eller 
tips, eller bara ventilera det man funderar på. Medarbetarna ger även varandra feedback här, 
hur ska jag göra här, kan jag göra så här? En respondent uttrycker det så här: 
 

Man ska ju gå mot samma mål. Då får man se till att hjälpa varandra. 
 
En respondent menar att de (kundprojektledarna främst) jobbar som i ett team, man har hela 
tiden kontakt mellan alla. Dagarna innehåller flera avbrott, då någon kommer in och frågar 
om hjälp, eller personen själv stör någon annan. Är man stressad så kan det vara ett negativt 
avbrott, menar respondenten, men det positiva är att behöver man hjälp så får man det och att 
man lär sig mycket av att ta dela av andras problem och försöka hitta lösningar och att det 
känns bra att kunna få använda sin erfarenhet. 
 
Villkoren 
Alla medarbetare har lyft fram att ledningen och kanske främst företagets VD är mycket bra 
på att ge information. Just litenheten gör också att informationen lätt kommer fram, inte bara 
på arbetsplatsmötena. 
 
Ett öppet klimat bidrar också till att information om olika saker i företaget inte ligger i 
skymundan och verkar också göra det till något naturligt att fråga arbetskamrater om hjälp när 
man har fastnat i ett problem. Det citat som finns ovan och den beskrivning vissa 
respondenter ger av arbetsplatsen som ett lag, eller ett team, tolkar jag som ett uttryck för en 
känsla av delaktighet, vilket också verkar vara en orsak till att det inte finns några hinder för 
att få hjälp och hjälpa andra. 
  
7.2.4 Instrumentellt stöd 
Upplevelsen 
Många av respondenterna har påtalat att det finns en flexibilitet i arbetet. Alla har ett eget 
ansvar för att ens jobb blir gjort, samtidigt som det finns en förståelse och acceptans för att 
man själv ser till att det blir gjort. T.ex. upplevs det inte som ett problem om man behöver 
göra vissa andra saker på arbetstid, t.ex. om man har ett ärende att uträtta, gå till frisören, 
möten på skolor för de som har barn etc. Respondenterna ger uttryck för att detta är något som 
underlättar för dem, även i det privata livet. 
  

Nej, vi har det ju otroligt bra, vi har ju stor frihet vi har ju inga stämpelklockor 
eller... jag menar det gör ingenting, behöver vi gå en timme tidigare så får du göra 
det. Eller om du måste komma en timme senare eller… du får gå till frissan på 
arbetstid och det gör ingenting. Det är ju lite lyxigt ändå. Ja, så länge man gör det 
som man ... du måste ju ha ett eget ansvar, alla kan ju inte sticka samtidigt eller 
någonting sånt utan man måste ju ändå kolla med de andra att det är okej, och det är 
det ju oftast. 

 
Något som under intervjuerna ofta kommit upp, är den friskvård företaget satsar på. Alla 
medarbetare får vid intresse betalda träningskort på valfritt gym av företaget, och var tredje 
till fjärde vecka kommer en naprapat till företaget, som ger alla massage. Finns behovet kan 
man även där i mellan få en tid hos denne. De flesta har på arbetsplatsen ett stillasittande 
arbete och massagen har ett förebyggande syfte, för att undvika skador i rygg och nacke. 
Detta var något som jag kände till, men först sorterade under friskvård, och inte lade vikt vid i 
just denna undersökning av delaktighet, inflytande och socialt stöd. Men under intervjuerna är 
detta något som berörts av alla respondenter, och därför tar jag upp det här. Flera respondenter 
har lagt stor vikt vid detta och beskrivit upplevelsen av detta på så sätt att jag tycker det visar 
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på både ett socialt stöd och en delaktighet i företaget. Många respondenter uttrycker t.ex. att 
man upplever det som en omtanke och omsorg om dem, att man kostar på dem detta. En 
respondent uttrycker det så här: 
 

 Det är ju verkligen personalvårdande. Det är ju något som alla uppskattar verkligen. 
Just den känslan också, att man känner att man är värd någonting, man är mån om 
en. 

 
Villkoren 
När det gäller den friskvård som företaget satsar på och som tagits upp av flera av 
medarbetarna, speciellt då den naprapat som kommer regelbundet till arbetsplatsen, menar 
VD: n att det handlar om att förebygga skador, då de flesta här har ett stillasittande arbete 
framför datorn. Man försöker också uppmana varandra till att röra på sig. Men VD: n 
poängterar också att det har även har just det syftet att visa att man bryr sig om sina 
medarbetare och är måna om dem.  
 

Och det är ju också en signal till medarbetarna att vi bryr oss om dem. För tittar man 
rent krasst ekonomiskt på det så får det ju som konsekvens att vi får ett sämre 
resultat eftersom det är en kostnad. Men det är en kostnad som vi tar, därför att det 
känns viktigt att folk ska må bra på jobbet. 

 
I en diskussion om att denna satsning kan spara pengar för företaget genom att medarbetarna 
håller sig friska, menar företagets VD att det faktum att han inte räknat ekonomiskt på det 
speglar vad han tycker är viktigt. 
 
Även här dyker det egna ansvaret upp, där ledningen helt enkelt verkar lita på och lägga ett 
förtroende på medarbetarna, att de själva kan klara arbetet och också bedöma hur de ska göra 
det. Detta gör att det finns utrymme för att kunna gå ifrån om det behövs, eller komma senare 
eller gå tidigare, vilket kan ses som ett instrumentellt stöd, då detta underlättar för  de 
anställda i deras privatliv.  
 
8. DISKUSSION 
Syftet med studien är att belysa hur anställda och ledning vid ett litet till synes friskt företag 
upplever arbetssituationen med fokus på delaktighet, inflytande och socialt stöd, samt att lyfta 
fram de villkor arbetsplatsen ger för detta. Därför kommer jag i diskussionen att i relation till 
min teorietiska ram först att diskutera kring medarbetarnas och VD: ns upplevelse av de valda 
begreppen och därefter diskutera hur villkoren för detta ser ut på arbetsplatsen, om olika sätt 
att praktiskt låta delaktighet och inflytande bli verkligt, samt exempel på hur det sociala stödet 
kan komma till uttryck. Därefter kommer jag att diskutera kring sådant som varit utmärkande 
och som det lagts stor vikt vid, eller på annat sätt är intressant att diskutera utifrån resultatet. 
Jag tar också löpande upp frågor som anknyter till resultatet och som kan vara intressant att 
diskutera vidare runt. 
 
8.1 Upplevelsen av delaktighet, inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen  
Den arbetsplats som studerats är en liten, till synes frisk arbetsplats. Det första jag ser som 
intressant är att alla medarbetare faktiskt upplever sig som delaktiga i företaget, de upplever 
sig ha inflytande, både över sina arbetsuppgifter och över beslut i företaget, och man upplever 
sig ha ett gott socialt stöd som jag utifrån teorin anser täcker in alla fyra former av socialt stöd 
som Theorell (2003) tar upp. Respondenterna ger också uttryck för att detta är faktorer som 
gör att de trivs på arbetet och vissa har även menat att om de inte trivdes lika bra skulle det 
vara lättare för dem att sjukskriva sig. Även företagets VD är mån om att medarbetarna är 
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delaktiga och upplever också att de är det. Alltså är detta en arbetsplats där alla upplever att 
delaktighet, inflytande och socialt stöd finns och följaktligen bidrar detta till att man mår bra 
och trivs. Det gör att jag anser att man kan kalla det en frisk arbetsplats, samt att den vikt 
medarbetarna lägger vid delaktighet, inflytande och socialt stöd också stämmer bra överens 
med den vikt regeringen lagt vid dessa begrepp i sin proposition (Mål för folkhälsan. 
Regeringens proposition 2002/03:35). 
 
När det gäller beslutsutrymmet, som Theorell (2003) beskriver, visar resultatet på att 
medarbetarna har en stor vardagsdemokrati, dvs., de kan påverka sina arbetsuppgifter och 
uppläggning av dagen, om än i varierande grad och de kan vara med och påverka beslut som 
rör företaget. När det gäller kompetens för att utöva kontroll visar resultatet att det finns en 
variation av arbetsuppgifterna och att man upplever sig lära sig nya saker. Medarbetarna kan 
själva komma med förslag på kompetensutveckling de skulle behöva och upplever inga hinder 
för detta. Som extra intressant ser jag det ansvar och den befogenhet som ges till 
medarbetarna och tror att det är en sak som kanske har störst betydelse för att utveckla 
kompetens för att kunna ta kontroll. Theorell (2003) menar att finns det utrymme för 
skicklighet och intellektuell aktivitet och även för utveckling av dessa, finns det också större 
utrymme för den anställde att utöva kontroll. Han menar också att det gör delaktigheten och 
inflytandet bättre, än om sådana förhållanden inte fanns. Det egna ansvar som betonas på 
arbetsplatsen tror jag kan bidra till detta då det bidrar till att man själv löser problem och tar 
ansvar för detta, vilket då direkt ger ett större inflytande i företaget och kan bidra till känslan 
av delaktighet.  
 
Theorell (2003) pratar också om Locus of control, dvs. plats för kontroll. Platsen är det egna 
jaget eller omgivningen. Theorell menar att om personen ifråga ofta bedömer att hon eller han 
själv kan ta makten över en viss situation, kallar man det intern locus of control. Om personen 
istället oftast ser det som att omgivningen ska lösa problemet, kallas det extern locus of 
control. Locus of control påverkas av de yttre omständigheterna. Om man lever i en situation 
som uppmuntrar egna initiativ och känslan av egen kompetens, kommer locus of control att 
bli mer internt. Resultatet visar på att miljön på arbetsplatsen med mycket eget ansvar och 
egen befogenhet och en öppenhet för egna idéer och initiativ, påverkar locus of control att bli 
mer internt och därmed bidra till en större kompetens att utöva kontroll. Detta visar sig bland 
annat genom att ingen upplever att man inte klarar av arbetet och genom att man arbetar 
ganska självständigt med det egna ansvaret. 
 
Resultatet pekar alltså på ett upplevt socialt stöd och upplevt stort eller i alla fall tillräckligt 
beslutsutrymme hos medarbetarna. Vilka kraven på arbetsplatsen är har inte varit en aspekt i 
fokus i den här uppsatsen. Theorell (2003) menar dock att få arbeten idag innebär låga krav, 
utan pratar istället om rimliga och orimliga krav. Utifrån vad resultatet visar gällande hur 
medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och sin trivsel tolkar jag det som att kraven inte är 
orimliga, men inte heller låga. Medarbetarna uttrycker en trivsel med arbetssituationen men 
pekar också ibland på att det kan vara mycket att göra och att arbetet kan innehålla vissa 
stressande moment. Det egna ansvaret som betonats och det sätt på vilka kundprojektledarna 
arbetar innebär visar också på att vissa krav finns. Enligt krav – kontroll - stödmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990) pekar detta på ett aktivt arbete. Det borde då innebära att 
medarbetarna här dels får användning för sina kunskaper och också stimuleras till att lära sig 
mer och utvecklas. Resultatet visar också detta, då alla också har uttryckt att utveckling i 
arbetet är viktigt för dem och att man upplever att man lär sig nya saker i arbetet.  
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Det egna ansvaret och den befogenhet medarbetarna har visar på det öppna lärande som 
Karasek och Theorell (1990) talar om. Med öppet lärande menar de att anställda i aktiva 
arbeten kan utveckla lösningar för att lösa framtida problem och att ett aktivt arbete bidrar till 
att människor lär sig hantera olika situationer och att det aktiva arbetet därför gynnar lärandet. 
Genom ett stort beslutsutrymme och ett eget ansvar och befogenhet klarar också medarbetarna 
av att själva eller tillsammans med sina arbetskamrater lösa problem och klara av många saker 
själva. Detta borde också kunna gynna företaget då som Theorell (2003) menar, att den aktiva 
arbetsplatsen kan göra att de anställda utvecklar strategier för att bättre klara av stress, vilket 
gör att den arbetsplatsen klarar av en period av spänt arbete bättre än många andra. 
 
Theorell (2003) tar upp fem olika former av socialt stöd: emotionellt, värderande, informativt 
och instrumentellt stöd. Resultatet visar att alla former av socialt stöd existerar på 
arbetsplatsen. Ett emotionellt stöd finns i sådan form att man är mån om varandra, både 
mellan medarbetarna och mellan medarbetarna och ledning. Även företagets VD menar att 
han känner sig som en i gänget, vilket också medarbetarna har talat om och refererat till VD:n 
inte bara som chef, utan som arbetskamrat. Ett värderande stöd existerar likaså, då feedback 
och värderingar ges både mellan medarbetarna och mellan medarbetarna och ledning, åt båda 
hållen. Intressant här är att en del av medarbetarna skulle vilja ha mer konstruktiv feedback 
från VD: n, medan VD:n skulle vilja ha mer positiv feedback från medarbetarna. Detta tolkar 
jag som att det bottnar i att det är lättare att ge positiv feedback än negativ, samt att 
medarbetarna kanske inte ser det som sin roll att berömma och ge feedback till VD: n, i 
samma utsträckning som VD: ns roll ger utrymme för det till dem. Alla har gett uttryck för att 
informationen är lättillgänglig på företaget och att det är enkelt att få hjälp med problem, 
vilket visar på ett gott informativt stöd. När det gäller det instrumentella stödet, som Theorell 
menar innebär ett mer praktiskt stöd i vardagen som under normala förhållanden kan relateras 
till välbefinnande på så sätt att det minskar belastningen och därmed ger individen mer energi 
och tid för fritidsaktiviteter, kan man räkna in sådana saker som friskvården och den naprapat 
som regelbundet kommer till arbetsplatsen som ett sådant, som underlättar för medarbetarna. 
Även den flexibilitet och frihet som ges, till att uträtta privata ärenden på arbetstid anser jag 
kan ses som ett instrumentellt stöd. Det intressanta här är som jag ser det, att när det gäller 
detta stöd har medarbetarna refererat till det mer som ett emotionellt stöd, att de känner att 
man bryr sig om dem, att det är en omtanke om dem och att de är värda något. Även Theorell 
(2003) tar upp detta, att trots att det instrumentella stödet är det som är lättast att skilja från 
det emotionella, så kan det instrumentella vara ett uttryck för ett emotionellt. Intressant här är 
frågan vilken vikt friskvård på företag har, gentemot en omtanke om och ett socialt stöd hos 
de anställda? Detta tas upp senare i diskussionen. 
 
 8.2 Villkoren för delaktighet, inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen 
Resultatet visar alltså på att medarbetarna känner sig delaktiga i företaget, upplever sig ha 
inflytande och ett gott socialt stöd. Utifrån uppsatsens syfte är det intressant att då diskutera 
hur villkoren för detta ser ut på arbetsplatsen. Det som framkommit i resultatet är att det finns 
en rad olika saker i verksamheten som skapar delaktighet, inflytande och socialt stöd. Jag 
kommer här att ta upp några av dem som jag ser som intressanta och som möjligen kan 
fungera som goda exempel på hur man på just den här arbetsplatsen praktiskt valt att införa 
delaktigheten, inflytandet och det sociala stödet. 
 
Arbetsplatsmötena är ett formellt forum som finns för att informera och diskutera saker som 
rör företaget. Även det faktum att man har ett roterande ordförandeskap, är intressant och jag 
tolkar det som ett uttryck för ett verkligt deltagande och inflytande. Theorell (2003) menar i 
diskussionen kring beslutsutrymme att strukturer för detta t.ex. kan vara att det finns 
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regelbundna avdelningsträffar, där alla får information om vad som händer på arbetsplatsen, 
samt att själv få tillfälle att yttra sig över och ha ett reellt inflytande över planerna. Detta 
existerar alltså på den här arbetsplatsen, men mer intressant är kanske att resultatet visar att 
p.g.a. av litenheten och öppenheten från ledningen, utbyts information mer formellt varje dag, 
likaväl över fikat som vid dessa möten.  
 
Ett annat exempel är förfarandet vid nyanställningar i företaget som beskrivits utförligare i 
resultatet. Alla medarbetare verkar uppskatta detta och ser det också som en viktig del för att 
det socialt ska fungera. Angelöw (2002) tar upp ett flertal åtgärder som på arbetsplatser som 
kan öka inflytandet och delaktigheten. Skapandet av demokratiska beslutsprocesser, där man i 
stort sett fattar alla beslut tillsammans med de anställda är ett sätt. Detta kan vara ett exempel 
på hur man fattar beslut i företaget tillsammans med de anställda. Lennart Svensson (refererad 
av Höglund, 1991) menar att en demokratiserad arbetsorganisation kännetecknas av bl.a. ett 
medbestämmande i beslut på högre nivå i företaget, dvs. beslut som gäller t.ex. företagets 
budget, personalpolitiken, arbetsmiljö, produktionsplanering etc. Företagets VD har betonat 
att medarbetarna kanske inte är delaktiga i alla beslut, men tanken är att de ska få möjlighet 
att vara det i alla beslut som påverkar dem direkt eller indirekt. 
 
Semesterplaneringen är en annan sak som visar både på delaktighet och inflytande, men också 
till viss del på ett socialt stöd. Man samlar då in allas önskemål om semester, och sedan sätter 
man sig tillsammans och jämkar ihop det. Som VD: n påtalar vid något tillfälle kan säkert det 
att fatta beslut tillsammans ge en större förståelse hos de anställda då VD:n tvingas fatta 
obekväma beslut. När de ser på allas önskemål om semester, så ser de att de krockar och inte 
kommer att fungera, men genom att tillsammans komma fram till lösningar får beslutet en 
större acceptans.  
 
Öppenheten från ledningens sida är något som alla medarbetare tagit upp. Information om 
företaget redovisas öppet och man rådfrågar medarbetarna om hur man ska göra i olika 
situationer. Som exemplen ovan visar får medarbetarna också ta del i beslut som rör dem 
direkt eller indirekt. Ett intressant exempel som tas upp i resultatet är när medarbetarna 
erbjudit sig att ta bort en av sina förmåner för att förbättra företagets resultat på kort sikt. 
Senare när det åter var möjligt infördes denna förmån åter av VD: n. Detta visar på en lojalitet 
hos medarbetarna mot företaget, men också en tillit till ledningen, som sedan återinförde 
bonusen. Min tanke är att det är utmärkande i flera av exemplen som tagits upp att det är ett 
givande och tagande, och att de samförståndslösningar som VD: n talar om också är en 
verklighet? Just information tas upp av Jeding och Theorell (1999) som en grundläggande 
förutsättning för deltagande och inflytande. Flera forskare menar att information och kontroll 
samverkar, så att tillräcklig information är en förutsättning för att hög kontroll ska vara 
gynnsam. Theorell (2003) tar också upp fem utmärkande punkter för delaktighet och 
inflytande; information från ledningen till de anställda om planer, insamling av erfarenheter 
och information från de anställda, konsultationer där de anställda kan ge förslag och 
presentera sina åsikter, förhandlingar i formaliserade kommittéer och att beslutsfattandet sker 
i samråd mellan inblandade parter. Utifrån resultatet verkar den här arbetsplatsen uppfylla alla 
dessa fem punkter (utom möjligen förhandlingar i formaliserade kommittéer). Medarbetarna 
har också gett uttryck för att ledningen är bra på att informera och låta dem delta i beslut. 
Exempel på detta finns i resultatdelen och i exemplen ovan. 
 
Det sociala stödet har tagit sig flera uttryck och min tolkning av resultatet visar på att alla fyra 
former som Theorell (2003) tar upp finns mer eller mindre på arbetsplatsen. Dessa har 
beskrivits under förra rubriken. Intressant är att det kanske inte medvetet är ett socialt stöd 
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man har skapat, utan t.ex. det att kunna gå ifrån på arbetstid faller under det egna ansvar som 
är utmärkande, men som fungerar både som ett emotionellt och ett instrumentellt stöd. 
Johnson (refererad i Theorell, 2003) menar att begreppen beslutsutrymme och stöd kan ligga 
ganska nära varandra, speciellt i ett kollektivt perspektiv. Om de anställda ger varandra ett bra 
stöd, kan de också gemensamt ha mycket mer inflytande över beslutsprocesserna, för att de då 
förstår varandras synpunkter bättre och kan enas. På den här arbetsplatsen verkar också 
många aspekter som har med inflytande och delaktighet att göra, även fungera som ett socialt 
stöd. Kan ett större inflytande också skapa ett större socialt stöd?  
 
Theorell (2003) menar att socialt stöd på arbetsplatser ofta förknippas med att det ska vara 
goda relationer dels mellan arbetskamraterna och dels mellan arbetskamrater och chefer. Det 
är också något som enligt resultatet verkar råda här. Han menar vidare att stödet i en 
arbetssituation inte bara påverkas av gruppens psykologi utan också av övergripande 
organisatoriska frågor. En viktig faktor är att de anställda har en gemensam bild av 
målsättningen med arbetet. Har de det är det lättare att ge varandra stöd. Därför bör 
målsättningen diskuteras kontinuerligt med de anställda. Resultatet visar att medarbetarna inte 
kan rabbla målsättningar ordagrant, men menar att de sitter i ryggraden. Det verkar också ha 
diskuterats regelbundet, även om inte alla, speciellt de nyare på arbetsplatsen varit med på 
detta i samma utsträckning som de som arbetat där längre. 
  
Det som är mest slående i resultatet är ändå att det från ledningens sida verkar finnas en 
genuin vilja att medarbetarna ska vara delaktiga i företaget och att det verkar finnas ett reellt 
inflytande. Detta verkar i sin tur också ha bidragit till att skapa en reell vilja hos medarbetarna 
att vara delaktiga. Höglund refererar till Pateman (1991), där han tar upp angående 
arbetsdemokrati att det handlar om att skapa en organisation med full, eller så nära full som 
möjligt, participation för arbetarna i beslut på lägre nivå i företaget, och en så partiell, så 
ambitiös som möjligt, participation i besluten på högre nivå. Det innebär en vertikal 
förändring av arbetsinnehållet, där så mycket som möjligt av ansvar och befogenheter, som 
inte nödvändigtvis måste finnas högre upp i organisationen, istället trycks ut och nedåt i 
organisationen. Det kan man koppla till resultatet här, då just ett eget ansvar betonas hos 
medarbetarna. Även det sätt på vilket kundprojektledarna arbetar kan ses som att man lagt 
mer ansvar på dem. Just de sätt de arbetar på är också ett exempel på hur man kan skapa mer 
inflytande över arbetsuppgifterna och det verkar också skapa en större överblick. Det negativa 
som lyfts fram med detta sätt att arbeta är att det är fler saker att koncentrera sig på och att det 
därför kan upplevas som stressande. 
 
8.3 Litenheten 
Ovan har jag diskuterat de frågor som jag ämnade belysa utifrån mitt syfte. Flera saker har 
dock kommit fram i resultatet som är intressant att diskutera lite mera. En sådan sak är just 
storleken på företaget, att det är ett litet företag. Som poängterats i inledningen är 
sjukfrånvaron ofta lägre på små företag. Men det är också för små företag viktigare med frisk 
personal, då man oftast har mindre resurser (Menckel & Österblom, 2000). Två saker är 
speciellt intressanta utifrån detta - om man kan lära sig något av små företag när det gäller 
arbetsmiljön, eller om det är så att man har en låg sjukfrånvaro, men istället en hög 
sjuknärvaro, dvs. att de anställda går till jobbet även fast de är sjuka? 
 
Resultatet visar att medarbetarna uttrycker att de i sak är rätt så friska, men att är de sjuka så 
är de också hemma, om inte annat så för att inte smitta någon annan. Ingen respondent har 
gett uttryck för att man går till jobbet fast man är sjuk. Däremot har några respondenter menat 
att om man inte trivdes så bra som man gör på arbetet så hade det varit lättare att sjukskriva 



 

 32

sig. Företagets VD har menat att han vid sjukdom vågar vara hemma, då han vet att 
medarbetarna klarar av arbetet ändå. Några medarbetare har däremot uttryckt att just det att 
vara så få är mer kännbart när någon är borta, då det blir mer för dem att göra. Företagets VD 
menar också att hade det funnits ekonomiska resurser så hade man gärna varit några fler. 
 
Alla medarbetare har dock angivit just litenheten som en bidragande faktor till att det finns ett 
bra socialt stöd och till att delaktigheten och inflytandet är så pass stort. Då de är ett litet antal 
personer så menar respondenterna att de bättre lär känna varandra och att informationen går 
naturligt – man kan inte undvika att veta vad som händer på företaget. Detta bidrar också till 
att man känner sig mer delaktig i företaget, och kanske ligger det också bakom de uttalanden 
där en del respondenter starkt identifierat sig med företaget och menat att det känns eget. 
Någon har också uttryckt att man känner sig som en del i verksamheten, vilket borde kunna 
härledas just till att det är litet och varje person då blir en större del av företaget? När det 
gäller det sociala stödet beror också säkert mycket på att är man färre är det lättare att lära 
känna varandra och därmed också lättare att ge ett större emotionellt stöd. 
 
Resultatet visar alltså att just litenheten bidrar till att man känner sig delaktig i företaget, att 
man har inflytande och att det finns ett socialt stöd. Men viktigt att poängtera är att det bara är 
en faktor. Flera faktorer har tagits upp på hur man arbetar medvetet från ledningens sida med 
att skapa villkor för medarbetarna så att de kan vara delaktiga och ha inflytande. Även det 
sociala stödet har visat sig i ett flertal faktorer som inte direkt har med litenheten att göra, t.ex. 
friskvården, värdering och feedback m.m. Litenheten, att det är en liten arbetsplats bör alltså 
inte ses som en garanti för att dessa delar fungerar bra, utan det krävs en verklig tanke bakom. 
Theorell (2003) menar att man inte ska starta försök att förbättra delaktigheten och inflytandet 
på arbetsplatsen om man inte har kunskaper om hur sådant arbete ska genomföras och att 
halvhjärtade försök att genomföra denna typ av förändringar ofta misslyckas. Den klart 
uttalade vilja som verkar finnas hos ledningen i kombination med en medvetenhet och 
kunskap om delaktighet, inflytande och socialt stöd kan vara en förklaring till att det faktiskt 
fungerar bra på den här arbetsplatsen. Därmed inte sagt att en liten arbetsplats utan en uttalad 
idé om dessa faktorer inte kan ha ett väl fungerande inflytande, delaktighet och socialt stöd 
ändå, men just litenheten garanterar inget. Däremot kan det vara intressant att diskutera om 
det kanske kan vara lättare att förverkliga ett arbete med dessa frågor på en liten arbetsplats? 
 
8.4 Ledarskapets betydelse  
En annan sak som kommit upp i resultatet är den vikt många av medarbetarna lägger vid 
företagets ledning och främst vid företagets VD. Alla respondenter har talat om VD: n i varma 
ordalag och lagt stor vikt vid VD: n när det gäller att vara delaktig i företaget och att ha 
inflytande. Medarbetarna har uttryckt att VD: n är mycket mån om att de ska vara delaktiga 
och att all information redovisas. Av flera av respondenterna har VD: n lyfts fram som ett gott 
exempel för andra företagsledare. Utmärkande har varit att man upplever honom som lätt att 
prata med och tillgänglig, dörren är aldrig stängd. Medarbetarna har också lyft fram att VD: n 
alltid lyssnar på vad man har att säga. 
 
Det sätt på vilket ledningen arbetar för delaktighet och inflytande kan kopplas till det 
delaktiga ledarskap som Angelöw (2002) beskriver. Precis som Angelöw beskriver löser de 
berörda saker tillsammans, man tar tillvara de anställdas erfarenheter och alla tar också 
ansvar. Medarbetarna är då också som VD: n upplever engagerade och att de är delaktiga. 
Enligt Angelöw ger ett ledarskap som kan skapa medansvar och delaktighet stora 
förutsättningar för att främja de anställdas hälsa, vilket också visar sig i att medarbetarna 
anger delaktigheten som en orsak till att de trivs och mår bra. 
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När det gäller det sociala stödet ger medarbetarna en bild av att man upplever VD: n som 
mycket mån om dem, att VD: n verkligen bryr sig. När det gäller feedback och värdering har 
alla medarbetare uttryckt att VD: n är bra på att uppmärksamma när de gör något bra och att 
man får mycket beröm. En del har däremot menat att det kunde vara mer konstruktiv 
feedback. 
 
Alvesson (1998) diskuterar just ledarens roll och menar att om det utvecklas tekniker och 
praktiker för att ge feedback åt personal i företag, så kommer detta med tiden att ge 
”sanningseffekter”. Med det menar han att människor alltså upplever sig behöva återföring 
från chefen. Det gör att den utvärdering som chefen ger och som är initierad och utformad av 
den samme, blir viktigare för individens självbild än egna bedömningar och den fortlöpande 
kontakten med andra människor. Utvecklingssamtal blir något naturligt och den 
feedbacksökande människan skapas. Alvesson menar att de tekniker och chefsbeteenden som 
är tänkta att hantera problem som kommer ur en turbulent företagsvärld och allmänna 
identitetsproblem i samhället idag, alltså kan bidra till osäkerheten och var en del av de 
komplexa förhållanden som skapar den feedbacksökande människan som är ivrig att låta sig 
bedömas av sina överordnande. Här kan man diskutera om den risken finns, då man upplever 
att VD: n  på företaget är bra på att ge beröm, om detta kan leda till ett skapande av det som 
Alvesson kallar den feedbacksökande människan, att det arbete man gör kan man inte bedöma 
själv utan behöver en bekräftelse från chefen? Det som framkommit ur resultatet är att 
värdering och feedback inte bara kommer från VD: n, utan även medarbetarna är bra på att ge 
feedback till varandra. Detta verkar också komma ur det egna ansvar som råder, att man 
behöver inte gå och fråga chefen om lov, utan man frågar kanske någon arbetskamrat istället. 
Den risk Alvesson talar om kanske kan undvikas just genom att medarbetarna har ett eget 
ansvar och har mycket inflytande? Företagets VD har också uttryckt att även han får feedback 
av medarbetarna och det kan ju peka på att medarbetarna inte står i en beroendeställning, där 
man törstar efter feedback utan klarar av att göra bedömningarna själva? En intressant fråga är 
om skapandet av en feedbacksökande människa kan undvikas genom ett större eget ansvar 
och ett inflytande i verksamheten?  
 
8.5 Friskvårdens kontra psykosociala faktorers betydelse  
Den friskvård som företaget satsar på är något som samtliga respondenter tagit upp. Förutom 
en företagshälsovård så har medarbetarna möjlighet till att få betalda träningskort, samt att en 
naprapat regelbundet kommer till arbetsplatsen för att ge dem massage. Detta uppskattas av 
samtliga respondenter. Företagets VD menar att det dels handlar om att förebygga skador, 
t.ex. i axlar och nacke då de flesta på arbetsplatsen har ett stillasittande arbete framför datorn 
och att man talar mycket i telefonen. Men det har också ett syfte att visa att man månar om 
medarbetarna. Detta har också kommit till uttryck från medarbetarna. Då denna uppsats syfte 
främst var att fokusera på psykosociala faktorer kunde friskvården lätt ha fallit utanför, men 
det sätt på vilket medarbetarna refererat till denna tjänst har visat på att den även fyller en 
annan funktion. 
 
Det som utmärker sig speciellt när det gäller denna friskvård, främst då naprapaten, är att alla 
respondenter har talat varmt om denna friskvård, men det medarbetarna uttryckt som viktigt 
och betonat är inte främst friskvården eller massagen i sig, utan över den omtanke om dem 
man upplever den som. Man upplever att företagets ledning bryr sig om dem och är måna om 
dem.  Detta resultat finner jag intressant då man kan diskutera vilken verkan olika insatser för 
de anställdas hälsa har? Även fast det här är friskvård som fokuseras, är det det sociala stödet 
som uppskattas. 
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 8.6 Sammanfattning och fortsatta frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur anställda och ledning vid ett litet till synes friskt 
företag upplever arbetssituationen med avseende på delaktighet, inflytande och socialt stöd, 
samt vilka villkor som finns på arbetsplatsen för detta. Resultatet har visat att det är ett friskt 
företag i den meningen att medarbetarna har en låg sjukfrånvaro för att de inte är sjuka och att 
de trivs på arbetet. Alla medarbetare upplever, även om i varierande grad, att de är delaktiga i 
företaget, att de har inflytande över såväl de egna arbetsuppgifterna som en del beslut som rör 
företaget och de upplever också ett gott socialt stöd. Detta resultat har gjort det extra 
intressant att se på villkoren för delaktighet, inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen. 
 
Utmärkande för arbetsplatsen är att det finns ett flertal olika exempel på hur ett inflytande och 
en delaktighet i företaget skapas, likaväl som det finns goda exempel på hur det sociala stödet 
kommer fram. Slutsatsen är att ja, det finns goda villkor på den här arbetsplatsen för 
delaktighet, inflytande och socialt stöd som kan tjäna som goda exempel. Men det mest 
framträdande har ändå varit att det från ledningens sida finns en genuin önskan och vilja till 
att medarbetarna ska vara delaktiga och ha inflytande. Det som framkommit i resultatet är att 
de olika exempel på hur inflytandet går till bottnar i ett förtroende för att medarbetarna kan ta 
eget ansvar och därför får de också större befogenhet. Det pekar på att våga delegera ansvaret 
och verkligen se de anställda som en resurs, inte bara när det gäller att producera varor eller 
sälja så mycket som möjligt, utan också när företaget har problem, att då se dem som en 
resurs att fråga om råd är vad företaget i längden vinner på?  
 
I diskussionen kring ledarens roll, kan man fråga sig vilken ledare anställda behöver, om man 
behöver någon? Utifrån resultatet kan man diskutera om det ledarskap som behövs är ett 
ledarskap där man vågar ge medarbetarna utrymme för inflytande, vilket resulterar i att man 
klarar sig ganska bra själva, även när ledaren är borta? Det som framkommit är kanske att det 
är företagens ägare eller VD som kontrollerar villkoren för medarbetarnas möjlighet till 
inflytande och delaktighet, men med rätt villkor klarar medarbetarna sig bra på egen hand? Är 
den uppskattning som medarbetarna visat för företagets VD i förlängningen ett uttryck för 
uppskattning av villkoren?  
 
När det gäller det sociala stödet visar resultatet på att det finns ett gott sådant och att det 
kommer fram genom många olika saker, bl.a. genom inflytande och delaktighetsaspekter. 
Detta har väckt frågan om man kan vända på Johnsons teori (refererad i Theorell, 2003) om 
att ett starkt socialt stöd skapar större inflytande, och istället fråga om ett stort inflytande kan 
skapa ett starkt socialt stöd? En respondent beskriver också på ett något klichéartat sätt 
arbetsplatsen som ett lag, men frågan är om det här kanske inte är en kliché, utan verkligt? 
 
En intressant fråga som kommer upp i samband med vad resultatet visar på när det gäller 
friskvården, är vad som är bäst för företaget att satsa på? Även om själva friskvården 
uppskattas mycket är det omtanken som betonas av medarbetarna, att man känner sig värd 
något. I diskussionen kring vad företaget ska satsa på, vad som är hälsofrämjande är detta 
intressant att lyfta. I frågan vad företag har råd med, då friskvård ofta kostar en del om man 
ser på det rent ekonomiskt, kanske rådet är att låta medarbetarna vara delaktiga och ge dem ett 
inflytande och ett stöd att klara av saker själva? Friskvård är naturligtvis också en viktig del, 
men utifrån mitt resultat kanske det mest effektiva och billigaste sättet att få en personal som 
trivs och som är lojal mot företaget just att låta dem vara delaktiga, ha inflytande och ett gott 
socialt stöd? 
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Flera goda exempel på hur man praktiskt skapar delaktighet, inflytande och socialt stöd har 
framkommit ur resultatet. Kan man applicera dessa lösningar på andra arbetsplatser? Svaret är 
antagligen både ja och nej. Många av exemplen fungerar antagligen bra just för att det är en 
liten arbetsplats och kan kanske även fungera på andra små arbetsplatser eller kanske också på 
större, där man arbetar i mindre grupper. Slutsatsen är att nej, dessa exempel fungerar inte på 
alla andra arbetsplatser då varje situation är specifik. Kan däremot en verklig delaktighet, ett 
reellt inflytande och ett gott socialt stöd fungera överallt? Svaret är ja. 
 
En intressant följdfråga att lyfta fram är i vilken utsträckning anställda vill ha inflytande och 
deltagande? Med detta kommer ju också ett ansvar. Vissa av respondenterna har i samband 
med diskussioner om ansvar menat att de inte vill ha mer ansvar än de har nu och någon har 
uttryckt att de inte vill ha så mycket ansvar. Detta är en aspekt som jag inte belyst mer än så 
här i uppsatsen, men som är en intressant fråga att ta upp till vidare diskussion.  
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BILAGA 1  
 
Intervjumall anställda  
 
Inledande bakgrundsfrågor 
Ålder? 
Hur länge har du arbetat här? 
Vad har du gjort tidigare, var har du arbetat tidigare? 
Varför började du arbeta här? 
Hur trivs du allmänt på det här arbetet? 
 
Frågeområde delaktighet och inflytande 
Vilken är din yrkesroll? 
Vad innebär det? Trivs du? Vad gillar du med arbetet, vad gillar du inte? 
Kan du påverka ditt arbete? På vilket sätt? 
Inflytande över arbetsuppgifterna, i vilken ordning man gör dem etc. 
Ansvar – vad har du ansvar över? Hur upplever du det? Mer eller mindre ansvar? 
Känner sig delaktig i företaget? På vilket sätt? 
Påverka beslut, få information om vad som sker, övergripande mål.  
Finns det något du skulle vilja ha mer inflytande över, vara mer delaktig i? 
 
Hur viktigt är det för dig att få utvecklas på arbetet?  
Upplever du att du kan/får utvecklas här? Lära dig nya saker? Utifrån vad du själv vill, eller är 
det färdiga förslag? 
Hur upplever du att du kan komma med egna initiativ?  
  
Finns det något som fungerar speciellt bra gällande delaktighet och inflytande?  
Finns det något som kunde vara bättre gällande delaktighet och inflytande? 
 
Frågeområde socialt stöd 
Hur skulle du beskriva klimatet här? 
Vad beror det på? 
 
Relation mellan arbetskamrater? 
Relation mellan arbetskamrater och ledning? 
 
Hur gör du om du kört fast, behöver hjälp med ett problem? 
Upplever du att du får någon feedback på ditt arbete? 
 
Uttalad företagskultur? Hur ser du på det? Är den samma på papper och i verkligheten? 
Hur skulle du beskriva kommunikationen? 
 
Positivt och negativt med att vara en liten arbetsgrupp? 
Låg sjukfrånvaro? Hur upplever du det när du är sjuk? 
 
Finns det något som fungerar speciellt bra när det gäller det sociala klimatet? 
Finns det något som kunde vara bättre när det gäller det sociala klimatet? 
 
Hur upplever du arbetssituationen i stort?  
Är det något som du inte tycker har kommit upp under intervjun men som du vill ta upp? 



 

 

BILAGA 2  
 
Intervjumall företagets VD 
 
Inledande bakgrundsfrågor 
Ålder? 
Hur länge ägt, varit VD? 
Vad har du gjort tidigare? 
Varför VD här? 
Hur trivs du allmänt här? 
 
Frågeområde delaktighet och inflytande 
Hur ser du på begreppen delaktighet och inflytande? 
Försöker du införliva det här? Hur? 
Hur ser du på information? 
 
Skulle du önska att dina medarbetare var mer delaktiga på något sätt? 
 
Utrymme för att lära sig nya saker? Kompetensutveckling? 
Initiativ? Hur ser på det, hur upplever det? 
 
Finns det något som fungerar speciellt bra gällande delaktighet och inflytande?  
Finns det något som kunde vara bättre gällande delaktighet och inflytande? 
 
Frågeområde socialt stöd 
Hur skulle du beskriva klimatet här? 
Vad beror det på? 
 
Relation mellan de anställda? 
Relation mellan de anställda och ledning? 
 
Feedback på arbetet? Dels till anställda, dels feedback på sitt eget arbete? 
 
Hur skulle du beskriva kommunikationen? 
 
Positivt och negativt med att vara en liten arbetsgrupp? 
Låg sjukfrånvaro? Hur upplever du det när du är sjuk? 
 
Finns det något som fungerar speciellt bra gällande det sociala klimatet? 
Finns det något som kunde vara bättre gällande det sociala klimatet?  
 
Är det något som du inte tycker har kommit upp under intervjun men som du vill ta upp? 
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