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Abstracts 

 

Title: Changes in the Workplace: Industrial worker’s Participation in Decision making  

Author: Knut Lindgren 

The purpose of this study is to describe industrial workers experience of 

empowerment due to working environment in common and specific in regards of 

important changes in working conditions. This study is an explorative and 

descriptive study on the industrial workers perception of empowerment in work. 

An inquiry has been sent out to members of an industrial trade union, IF Metall, in 

the county of Halland in Sweden. 220 workers have answered the questions. 

The study indicates that a community feeling in workplace, the possibility to get 

use of one’s competence and expanded work tasks have a positive connection with 

daily cooperation and participation in workplace change. But it also shows that 

workers experience a great shortage of influence in work. To understand the 

distribution of power resources in the workplace, Steven Luke’s theory of the three 

dimensions of power has been applied.  
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1. Inledning 

Syftet med denna studie är att undersöka industriarbetares upplevelser av 

medbestämmande på arbetsplatsen när det gäller arbetsmiljö i allmänhet och vid  större 

förändringar i synnerhet, som påverkar den fysiska, sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön. Det sociologiskt motiverade med att göra en studie inom det här området 

är att den kan belysa maktrelationen mellan arbetare och arbetsledning.  

Industriarbetare är en sällan hörd grupp när det gäller frågan om medbestämmande i 

arbetslivet.  

Nyligen utgivna kunskapssammanställningar från Arbetsmiljöverket  (Rapport 2012:7, 

2013:11 och 2015:8) har visat på brister ibland annat industriföretagens systematiska 

arbetsmiljöarbete, framförallt när det gäller riskbedömningar, arbetsmiljöförbättrande 

åtgärder och uppföljningar av arbetsmiljöarbetet. I dessa kunskapssammanställningar 

eller vid sökning på begreppen ”empowerment” eller ”participation” för industriarbetare 

har jag inte lyckats finna några studier som riktar sig direkt till arbetarna och ställer 

frågor till dem om deras  synpunkter på daglig samverkan med sin ledning och deras 

möjligheter att vara delaktiga vid större förändringar. Att jämföra hur arbetarna ser på 

sina möjligheter till medbestämmande i arbetet med de bestämmelser och intentioner 

som finns i arbetsmiljölag och föreskrifter borde därför vara relevant.  

I mitt arbete som arbetsmiljöingenjör under närmare trettio år, har jag upplevt att 

företagens rutiner, som t ex planerade riskbedömningar och hantering av tillbud och 

olycksfall många gånger fungerar bra. I riskbedömningarna ligger ofta  fokus på fysiska 

arbetsmiljöfaktorer som olycksfallsrisker, luftföroreningar, buller, vibrationer etc., men 

jag har ofta saknat bedömningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De 

största bristerna finns, som jag ser det, när det gäller information inför större 

förändringar och arbetarnas delaktighet i själva förändringsprocessen. 

Genom att ställa enkätsvaren om medbestämmande mot de grundläggande 

bestämmelserna och intentionerna i arbetsmiljölagen (AML) och vad som regleras  i 

olika föreskrifter, bör det ge läsaren en uppfattning av hur långt man har kommit i 

arbetslivet med att närma sig den ”goda arbetsmiljön”.  
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En kvantitativ studie bland medlemmar i en facklig organisation som täcker många 

arbetsplatser, på flera orter, blir en form av explorativ undersökning, inom ett hittills 

ganska outforskat område.  

 

2. Syfte och problemformulering 

I den här studien ska jag försöka beskriva industriarbetares upplevelse av  

medbestämmande vid daglig samverkan med arbetsledningen och specifikt delaktighet 

vid större förändring på arbetsplatsen. Med en teoretisk analys av maktrelationer och 

maktresurser i arbetet borde det sedan vara möjligt att förstå och jämföra den upplevda 

arbetsmiljön med de brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet som Arbetsmiljöverket 

påpekat. Jag vill försöka besvara tre frågor: 

 

(1) Hur ser arbetarna på sina möjligheter till medbestämmande vid daglig 

samverkan och delaktighet vid större förändringar? 

(2) På vilket sätt kan maktrelationer och fördelning av maktresurser förklara de de 

upplevda bristerna i arbetsmiljöarbetet? 

(3) Vilka samband kan finnas mellan gemenskap och lärande klimat i arbetsgruppen 

visavi delaktighet vid förändring och daglig samverkan med arbetsledning? 

Dessa tre frågeställningar  ingår i fältet arbetsmiljö. För tydliggöra begreppen 

arbetsmiljö och medbestämmande i arbetslivet, krävs en närmare beskrivning av 

lagstiftningen som just berör begreppen ”god arbetsmiljö”, ”samverkan” och 

”delaktighet”. 

 

3. Arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter 

3.1  Arbetsmiljölagen (AML) 

Arbetsmiljölagen ger en lämplig referenspunkt till studien, eftersom den bland annat 

förklarar innebörden i begreppen ”god arbetsmiljö”, ”samverkan” och ”delaktighet”. 

Grundtankarna och syftet med lagen är att den ska förebygga ohälsa och olycksfall, 

”samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (SFS 1977:1160, 1 kap 1§). Vad 

lagstiftarna menar med en god arbetsmiljö framgår i kommentarerna till första kapitlet; 

lagen tar sikte även på arbetets innehåll: ”Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt 

utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig 

utveckling.” (SFS 1977:1160, 1 kap, kommentarer)  
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I lagens andra kapitel om arbetsmiljöns beskaffenhet föreskrivs att arbetstagaren ska ges 

möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- 

och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Vidare föreskrivs att ”starkt styrt eller 

bundet arbete ska undvikas” och längre fram i samma paragraf ”eftersträvas att 

arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till 

självbestämmande och personligt ansvar.” (SFS 1977:1160, 2 kap 1§)   

I lagens kapitel tre om allmänna skyldigheter slås fast att arbetsgivare och arbetstagare 

ska samverka i arbetsmiljöarbetet, vidare att arbetsgivaren ska ”systematiskt planera, 

leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 

föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.” (SFS 1977:1160, 3 kap 2a§) En sådan 

systematik finns i den detaljerade föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

3.2   Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten (3§) och arbetsgivaren ska ge arbetstagarna och skyddsombuden 

möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet (4§). När det gäller 

riskbedömning och förebyggande åtgärder framgår det av 8§ att arbetsförhållandena ska 

undersökas regelbundet och särskilt vid förändringar i verksamheten; ”När ändringar i 

verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för 

ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska dokumenteras 

skriftligt. I riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga 

eller inte.” (AFS 2001:1, 8§)   

 

3.3   Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

Syftet med denna föreskrift är att anvisa regler och metoder för att förebygga ohälsosam 

arbetsbelastning. I och med att den mentala ohälsan i arbetslivet ökat med stress och 

utmattningssyndrom, anvisar reglerna ett sätt att arbeta förebyggande. Personer i 

arbetsledande ställning måste ha kunskap i hur man hanterar ohälsosam arbetsbelastning 

och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Organisationen ska ta fram mål för den 

organisatoriska och sociala miljön och arbetstagarna ska ges möjlighet att medverka i att 

ta fram dessa mål. Målen kan t ex vara att ”stärka och förbättra kommunikation, 

lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet” (AFS 2015:4, 7§). För att 

undvika ohälsosam arbetsbelastning måste arbetsuppgifterna vara tydliga och backas 

upp med de resurser och befogenheter som behövs. 
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4. Forskningsöversikt 

 

4.1 Den goda arbetsmiljön 

Hur ska man definiera begreppet ”god arbetsmiljö”? I en kunskapsöversikt utgiven av 

Arbetsmiljöverket (Rapport 2012:7) med titeln ”Den goda arbetsmiljön och dess 

indikatorer” reder man ut begreppen. Med arbetsmiljö menas de fysiska och 

psykosociala förhållanden som arbetstagarna utsätts för. Innebörden av ”god 

arbetsmiljö” i sammanhanget, är något mer frånvaro av skadliga eller ohälsosamma 

faktorer, det är en intention, en omsorg att individens fulla potential utvecklas i arbetet, 

d v s ”att god arbetsmiljö är något mer än avsaknad av dåliga/skadliga faktorer i 

arbetsmiljön” (Rapport 2012:7, s 7). 

I två andra forskningsrapporter, ”SAM, en analys av svenska fallstudier” och ”Hur Sam 

genomförs i branscherna” (Rapport 2013:11 och 2013:12) från Arbetsmiljöverket 

undersöks syfte och inriktning, hinder och möjligheter att integrera det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i verksamheten. I studien drar man slutsatsen att man fokuserat för 

mycket på arbetsmiljörutiner och för lite på målet med rutinerna och riskminskningen i 

arbetet. Vid genomgång av olika branscher konstaterar man att industrin är ganska väl 

studerad. Studien inom industrin bygger på 50 fallstudier och författarna nämner att 

SAM-kraven ofta är formellt införda, men att det trots det finns många brister vid 

tillämpningen, t ex när det gäller att utföra riskbedömningar vid 

organisationsförändringar. Vidare pekar man på att chefer på mellannivå inte får 

tillräckligt stöd från ledningen. När det gäller utförande av  SAM, nöjer sig företagen 

ofta med att reagera på olycksfall och tekniska risker i maskinsystem. Man är sämre på 

att uppmärksamma och åtgärda belastningsskaderisker och fysisk och psykosocial 

ohälsa.  

I slutsummeringen av hur SAM fungerar i industriföretagen, anges (Rapport 2013:12) 

att det brister framför allt i uppföljningen. Företagens högsta ledning följer inte upp 

enskilda produktionslinjers arbetsmiljöfrågor. Man nöjer sig oftast med att bara gå 

igenom olycksfallsstatistiken. Mellancheferna saknar det stöd de behöver från ledningen 

för att kunna hantera ohälsa och psykosociala frågor.  

 

4.2 Empowerment 

I en långstudie av empowerment 1990-2005 med titeln Musings on the Past and Future 

of Employee Empowerment. (Spreitzer 2005), konstateras att praktiker med 
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empowerment ökat så mycket att 70 % av tillfrågade organisationer i en studie tillämpar 

detta i någon form.  Spreitzer ger tre perspektiv på anställdas empowerment; socialt-

strukturellt, psykologiskt och kritiskt. Det första perspektivet hämtar värden och ideal 

från ett demokratiskt tänkande. Inte så att de anställda skulle kunna rösta om beslut på 

arbetsplatsen, utan det bygger snarare på ett skifte från toppstyrning till delegering 

genom hela beslutskedjan i en organisation.  

Det andra perspektivet, det psykologiska, förutsätter att vissa psykologiska villkor, som 

rör motivering, ska föreligga för att empowerment ska fungera. Individen behöver 

känna mening med sin roll i arbetet och en samstämmighet med sina egna värderingar.  

Slutligen det tredje perspektivet, det kritiska, som innebär att empowerment bara 

existerar när arbetarna verkligen har ägarskap och representation i företaget. Utan detta 

ger införandet av empowerment snarare en motsatt effekt. Kritikerna menar att 

begreppet makt är misstänkt frånvarande i litteraturen om empowerment (Spreitzer. 

2005. s 316).  

 

I föreliggande studie om industriarbetares möjlighet att påverka beslut vid förändring, 

kan framför allt Spreitzers andra perspektiv, det psykologiska, belysas genom enkätens 

frågor om motivation, kompetens och meningen med arbetet. 

 

I en annan artikel som berör empowerment, Critical review on power in organization: 

empowerment in human resource developement (Sung Jun Jo Sunyoung Park. 2016) 

beskrivs rådande strömningar och praktiker. Om empowerment definieras som ”giving 

power to someone” (Park. 2016. s 392), uppkommer frågan om empowerment har 

inneburit en förändring av maktbalansen? Steven Lukes definierade makt som 

“organizational capacity to secure performance” (Park. 2016. s 394). Park refererar 

också till Steven Lukes tredimensionella syn på makt. Den första handlar om beslut, om 

hur makthavaren kan få andra att göra saker som han annars inte skulle ha gjort. Den 

andra dimensionen lägger till icke-beslutad makt. Den tredje dimensionen handlar 

förutom om beslut och icke-beslut om kontroll över agendan.  

Park’s artikel har framförallt inspirerat mig till ett djupare studium av Steven Lukes 

tankar om den tredimensionella synen på makt. Frågorna i enkäten handlar bland annat 

om hur aktuella arbetsmiljöfrågor kommer upp på agendan i samverkan mellan 

arbetarna och arbetsledningen. 
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4.3 Krav-kontrollmodellen och arbetsmiljö 

Två fenomen har uppstått samtidigt de senaste decennierna; dels ett ökat fokus på 

’human relations’, ökat medbestämmande och involverande för de anställda, teamwork 

och uppgiftsdelegering – dels ökade psykosociala problem i arbetsmiljön som 

omvittnats i undersökningar av arbetstillfredsställelse, ökad sjukfrånvaro beroende på 

stress och andra psykosociala problem. Detta hävdas i ett arbete av Busck och Lind, 

2010, med titeln “The transformation of employee participation: Consequences for the 

work environment”.   

Busck och Lind anser att man bör skilja på indirekt och direkt delaktighet. Den förra är 

detsamma som den representativa delaktigheten i form av fackliga representanter i olika 

samverkansorgan och som stöds av lagstiftningen. Denna delaktighet kan sägas ha ett 

demokratiskt-humanistiskt ursprung, medan den direkta delaktigheten har ett ursprung i 

nyttan för den enskilda verksamheten. Den direkta delaktigheten handlar nästan 

uteslutande om den operationella nivån och utgår från värdeskapande aktiviteter, d v s 

ständiga förbättringar i produktivitet.  Medan däremot den representativa delaktigheten 

ofta berör taktiska eller till och med strategiska frågor, som t ex arbetsorganisation, 

teknologi och ledarskap. Författarna frågar sig om vi nu ställs inför en form av 

delaktighet där ”management is invading the realm of employees with coercive 

expectations of self-management by employees on normative premises of the 

company”. (Busck och Lind, 2010. s 290) Författarna hänvisar till Foucaults tankar om 

hur den enskilde disciplineras att handla som makthavarna vill.  

På frågan varför den psykosociala arbetsmiljön försämrats med ett ökat direkt 

inflytande, konstaterar Busck att forskningen är bristfällig. De pekar dock på två viktiga 

variabler som framkommit, nämligen 1)graden av tillit mellan parterna och 

2)upplevelsen av erhållna fördelar. I den representativa delaktigheten finns ett klart 

samband mellan delaktighet och god arbetsmiljö understödd av en detaljerad 

lagstiftning. Särskilt i de skandinaviska länderna har det medfört förbättrad hälsa och 

säkerhet i fråga om fysisk arbetsmiljö. Men när det gäller psykosociala frågor har de 

varit svåra att hantera på grund av att de ofta snuddar vid organisations- och 

ledningsfrågor. 

Gällande den direkta delaktigheten,  är bilden mer tvetydig om ökat inflytande förbättrat 

arbetssituationen. Ökat självbestämmande tycks inte kompensera för ökade krav. I hela 

västvärlden har självbestämmande i arbetet ökat, men det har inte kunnat förhindra att 
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ökad arbetsintensitet har medfört ökad stress. Busck hävdar därför att Karaseks krav-

kontroll-modell är otillräcklig för att förklara utvecklingen med ökad stress. 

 

Uppdelningen av delaktighet i indirekt och direkt  delaktighet har fått mig att bestämma 

inriktning på studien. Enkäten avser endast den operationella direkta delaktigheten. Den 

är också helt kopplad till begreppen ”god arbetsmiljö”, ”samverkan” och ”delaktighet” 

enligt AML. 

4.4 Lean och arbetsmiljö 

Sambandet mellan lean och förbättrad ergonomi har blivit en viktig fråga och många 

studier har gjorts i framför allt bilföretag. Toralla har publicerat en undersökning i 

ämnet: Participatory design in lean production: which contribution from employees? 

For what reason?” (Toralla, med flera. 2012). En av de viktigaste särdragen i en Lean-

organisation är: ”the transfer of the maximum number of tasks and responsibilities to 

those workers actually adding value to the car on the line” (Toralla, med flera. 2012, s 

2707). Arbetsförhållanden tas också med i ett begränsat perspektiv; det som rör 

belastningsergonomi och säkerhet. Kognitiva begränsningar, tidspress och gränser för 

självbestämmande tas inte med.  I artikeln påpekas att ökat ansvar, ökad arbetstakt och 

ökat tryck har blivit en följd av införandet av lean och inneburit potentiella stressorer.  

 

I föreliggande enkät ställs frågor om lean production används på arbetsplatserna och om 

det på något sätt påverkar arbetets innehåll, arbetsmiljön och medbestämmandet.  

 

4.5 Arbetsmiljö vid förändring i verksamheten 

I ett kapitel i boken ”Sociala relationer i arbetslivet”, skriver John Ylander under 

rubriken Tillitsrelationer och ansvarsrelationer i förändring (Härenstam, A (red.)/ 

Ylander. 2010), hur man kan hantera osäkerhet vid organisationsförändringar. Ylander 

betraktar tillits- och ansvarsrelationer som en form av "bristvaror" i förändringsarbetet. 

Tillitsrelationerna utgör ett sammanhållande kitt som måste underhållas. 

Ansvarsrelationer reglerar organisationens behov av ordningsregler och 

överenskommelser om vem som gör vad, vilka krav som ställs och vilka förväntningar 

chefer och personal kan ställa på varandra. Förändring innebär ett omskapande av roller 

och relationer, där organisationen inte kan ses som en statisk struktur utan mer ”som en 

kognitivt delad idé” (Härenstam/Ylander. 2010. s 190). 
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Under finanskrisen 2008-2009 ställdes svensk industri under stora problem. Kraftigt 

minskad orderingång måste mötas med neddragning av kostnader. Varsel om 

uppsägningar blev ofrånkomliga. Ett sätt att möta krisen beskrivs i ’A Jigsaw Puzzle 

with no Given Solution: The Financial Crisis, Loyalty and Fair Play.’ (Augustinsson 

med flera. 2015). Författarna har gjort intervjuer i fokusgrupper på en större 

processindustri, kallad Bruket, om hur man upplevde överenskommelsen mellan 

arbetsgivare och fack för att rädda jobben på tre stora arbetsplatser med totalt 2800 

anställda.  Överenskommelsen innebar en temporär sänkning av arbetstiden och därmed 

löntagarnas inkomster, samtidigt som stora satsningar på träning och utbildning 

genomfördes. Avslutningsvis sägs även här att tillit och lojalitet är ömtåliga faktorer 

som är beroende av relationer och kommunikation, som måste näras av roller, goda 

relationer och rättvisa. 

 

4.9 Sammanfattning av forskningsöversikt 

Översikten börjar med tre olika rapporter från Arbetsmiljöverket (Rapport 2012:7, 

2013:11 och 2015:8) för att belysa samhällets ambition när det gäller ’den goda 

arbetsmiljön’, hur man systematiskt ska arbeta med den och hur Arbetsmiljöverket 

uppfattar vilka forskningsbehov som är angelägna den närmaste framtiden. 

Arbetsmiljöverket konstaterar att det finns brister framför allt i uppföljningen av SAM. 

Mellancheferna saknar det stöd de behöver från ledningen för att fullgöra sina 

delegerade arbetsmiljöuppgifter.  

 

Sedan följer två artiklar som belyser det något svåröversatta begreppet "empowerment" 

och dess samband med arbetsmiljö. Empowerment skulle kunna tolkas som 

medbestämmande och är därför intressant att ta med som en del av frågan om 

maktrelationer och maktresurser. I föreliggande studie om industriarbetares 

empowerment vid förändring, kan framför allt Spreitzers andra perspektiv, det 

psykologiska, belysas genom enkätens frågor om motivation, kompetens och meningen 

med arbetet. Park’s artikel har framförallt inspirerat mig till ett djupare studium av 

Steven Lukes tankar om den tredimensionella synen på makt. Frågorna i enkäten 

handlar bland annat om hur aktuella arbetsmiljöfrågor kommer upp på agendan i 

samverkan mellan arbetarna och arbetsledningen. 
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Därefter en artikel om hur användbar Karaseks ”krav-kontroll-modell” är. Detta för att 

förstå psykosociala arbetsmiljöproblem i dagens arbetsliv. I sammanhanget viktigt att 

känna till denna modell, eftersom den nyligen utfärdade föreskriften om organisatorisk 

och social arbetsmiljö (OSA) till stora delar bygger på Karaseks modell. Uppdelningen 

av delaktighet i indirekt och direkt  delaktighet (Busck och Lind, 2010) har fått mig att 

bestämma inriktning på studien. Enkäten avser endast den operationella direkta 

delaktigheten. Den är också helt kopplad till begreppen ”god arbetsmiljö”, ”samverkan” 

och ”delaktighet” enligt AML. 

En annan artikel handlar om det i industrin vanligt förekommande ledningssystemet 

”lean production” och dess inverkan på arbetsmiljön. På samma sätt som empowerment 

berör det frågan om medbestämmande. I enkäten ställer jag även frågor om lean 

production används på arbetsplatserna och om det på något sätt påverkar arbetets 

innehåll, arbetsmiljön och medbestämmandet. I artikeln ”Participatory design in lean 

production” (Toralla, med flera. 2012) påpekas att ökat ansvar, ökad arbetstakt och ökat 

tryck har blivit en följd av införandet av lean och inneburit potentiella stressorer. 

 

Slutligen redovisas två artiklar om förändring i arbetslivet och dess påverkan på 

arbetsmiljön. Här lyfts fram betydelsen av goda tillits- och ansvarsrelationer för att 

samverkan vid en större förändring ska kunna bli framgångsrik, liksom betydelsen av 

fair play. Dessa två artiklar om arbetsmiljö vid förändring (Härenstam/Ylander. 2010) 

och (Augustinsson med flera. 2015) har fått mig att inse  att tillit och lojalitet är 

ömtåliga faktorer vid förändring och att de är beroende av relationer och 

kommunikation, som måste näras av roller, goda relationer och rättvisa. 
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5. Teori 

För att anknyta studiens syfte  till teori kommer i första hand begreppet makt belysas, i 

andra hand kapitalistisk produktionsform och i tredje hand synen på arbetets mening.   

 

5.1 Makt 

Makt är ett omstritt begrepp konstaterar Steven Lukes i sin bok ”Maktens ansikten”. 

Den kom ut 2004 som ett svar på kritikernas synpunkter och delvis självkritik på en 

trettio år tidigare utgiven artikel: ”Power: A Radical View”. Grundtanken som Lukes 

står fast vid i ”Maktens ansikten” är att makt kan förstås ur tre olika dimensioner. Den 

första, den endimensionella synen på makt, innebär att man tar fasta på vad som faktiskt 

sker i samband med beslut. Lukes skriver i ”Power: A Radical View” att den 

”endimensionella synen på makt inriktar sig på handlande vid beslutsfattande i frågor 

där det finns en iakttagbar konflikt eller iakttagbara (subjektiva) intressen, uppfattade 

som uttalade politiska preferenser sådana de kommer till uttryck genom politiskt 

deltagande” (Lukes. 2008, s 28).  

 

Den tvådimensionella synen tar även hänsyn till icke-beslut, d v s förmågan att hindra 

att konflikter eller utmanande intressen ens kommer upp på dagordningen. Lukes är 

kritisk till att nöja sig med den tvådimensionella synen. Han anser att den fortfarande är 

alltför beroende av faktiska beslut. Därför föreslår han en tredimensionell syn, som 

lägger till förmågan att definiera verkligheten och påverka människors önskningar. 

”Med ett tredimensionellt perspektiv blir det möjligt att undersöka de många sätt på 

vilka potentiella frågor hålls utanför politiken, antingen genom sociala krafter och 

institutionella procedurer, eller genom individers beslut. Detta kan dessutom ske i 

frånvaro av faktisk, iakttagbar konflikt” (Lukes. 2008. s 37). 

 

I ”Maktens ansikten” går Lukes vidare i en diskussion om det omstridda maktbegreppet. 

Lukes menar trots alla svårigheter att det går att fånga begreppet, att makt existerar och 

fungerar på olika sätt, ibland öppet, ibland dolt. Lukes föreslår en bättre definition av 

makt i samhället som utgår ”från aktörernas förmåga att frambringa betydelsefulla 

resultat, framför allt genom att arbeta för sina egna intressen och/eller påverka andras 

intressen, antingen i positiv eller negativ riktning.” (Lukes. 2008. s 73).  
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Genom att observera människors ”beslutsbeteenden eller också vad de säger och gör 

och därav sluta sig till vad de skulle välja om andra alternativ fanns” (Lukes. 2008. s 

90), kan man få en uppfattning om människors intressen. Intressena kan också 

undersökas genom att se dem som nödvändiga villkor för välfärd, hälsa och 

välbefinnande. Dominans är förmågan att inskränka andras valmöjligheter, men hur 

lyckas man få de dominerade att foga sig, frågar Lukes? Han tar upp Foucaults tankar 

om underkastelsens mekanismer. Foucault menar att det finns ett samband mellan 

experternas vetandeanspråk och det inflytande de utövar på människor. Lukes anser att 

Foucaults arbeten är värdefulla i den meningen att de beskriver förförelsemakten. Lukes 

är däremot kritisk till Foucalt's så kallade ultraradikala maktuppfattning eftersom den 

”undergräver vårt sätt att tänka kring frihet och rationalitet” (Lukes. 2008. s 114). 

 

Lukes menar att maktbegreppet aldrig kan bli oomstritt, eftersom det är kopplat till 

värdeladdade begrepp som frihet, autonomi och verkliga intressen. Slutligen försvarar 

han påståendet att makten har en tredje dimension. Lukes menar att om man menar att 

dominans är lika med makt över andra, bör man göra tillägget att de som underkastas 

blir mindre fria att ”leva som deras natur och omdöme påbjuder” för att citera Spinoza. 

Vid underkastelse blir subjektet begränsat i sin förmåga att göra rätt bruk av sitt förnuft, 

enligt Spinoza. Hur ska Spinoza's term människans natur tolkas. Lukes ställer den 

centrala frågan: ”Vilka är de nödvändiga villkoren för att människan ska kunna leva ett 

värdigt liv?” (Lukes. 2008. s 124). Lukes påpekar att både Marx och Aristoteles menade 

att ”människan skiljer sig från djuret i kraft av sitt självbestämmande, genom sin 

förmåga att forma sitt liv i samhörighet med andra” (Lukes. 2008. s 124).  

 

Lukes syn på makt i tre dimensioner borde vara lämplig att tillämpa vid analys av 

enkätsvar som rör industriarbetares uppfattning av medbestämmande i arbetet. Eftersom 

en industriproduktion  bygger på fattade beslut i verksamhetsledningen bör det vara lätt 

att se Lukes första dimension, de faktiska besluten, men också den andra dimensionen 

som handlar om icke-besluten, det som ledningen väljer att inte ta upp på dagordningen. 

Den tredje dimensionen, där ledningen definierar verkligheten genom att försöka 

påverka arbetarnas inställningar och önskningar, borde också vara möjlig att påvisa, 

men faller utanför denna studie eftersom enkätens frågor inte berör detta.  Jag har inte 

lyckats formulera relevanta frågor som berör Lukes tredje maktdimension. 
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5.2 Kapitalistisk produktionsprocess 

För att förstå olika tekniker för maktutövning i industriell produktion, kan det vara bra 

att känna till begrepp som ”Scientific Management” och andra ledningsteorier inom 

industrin. Harry Braverman gav ut boken ”Arbete och monopolkapital” 1974. Med 

Marx som teoretisk grund beskriver han arbetsprocessernas utveckling i de 

kapitalistiska samhällena. Han är särskilt intresserad av Taylors ’Scientific 

Management’ så som det tillämpades från början av 1900-talet och framåt, som 

tillsammans med de tekniska innovationerna drev på kapitalackumulationen, 

omformade samhället och arbetslivet. Braverman konstaterar att denna form av 

arbetsdelning anammats över hela världen, även i det forna Sovjetblocket. Formerna för 

arbetsdelningen har förändrats, menar Braverman, men mekanismerna är desamma. Nu 

har det gått mer än fyrtio år sedan boken skrevs och andra management-filosofier har 

praktiserats och prövas fortlöpande.   

 

I första delen av ”Arbete och monopolkapital” diskuteras arbete och företagsledning.  

För att förstå mänskligt arbete, säger Braverman, bör man se vad det är som skiljer detta 

från djurens aktiviteter när de omskapar naturen. Det mänskliga arbetet är ett intelligent 

handlande (Aristoteles) där hon utgår från en mental bild innan hon går till verket med 

själva arbetet. Arbetets ”varierande former bestäms – så långt de över huvud taget är 

bestämda – inte av biologiska faktorer utan av den komplicerade växelverkan mellan 

verktyg och sociala relationer, d v s mellan teknologi och samhälle” (Braverman. 1977, 

54).  

I och med att arbetaren skiljs från produktionsmedlen blir det kapitalistens ansvar att 

driva arbetsprocessen. Kontrollen över arbetsprocessen övergår från arbetaren till 

kapitalisten. ”Ur arbetarnas synvinkel innebär denna överföring ett växande 

främlingskap i deras förhållande till produktionsprocessen. Från kapitalägarnas 

synvinkel ter det sig som ett ledningsproblem, ett managementproblem” (Braverman. 

1977. s 69). 

 

I denna studie används Braverman's idéer för att försöka förstå hur nya ledningssystem 

och tänkande om empowerment används för att öka de värdeskapande aktiviteterna i 

arbetsprocessen och därmed kapitalägarnas makt.  
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5.3 Arbetets mening 

Frågan om arbetets mening knyter an till de tankesystem som influerar ledningsteorier 

som taylorism och lean, teorier om empowerment och krav-kontroll-modell. Därför är 

det värt att fråga arbetarna själva vad de anser om arbetets mening. Någon teori på 

området presenteras inte här, men en sammanställning av olika tiders syn på arbetet 

presenteras av Carl-Henric Grenholm i boken ”Arbetets mening” (1988). 

Grenholm har tagit som uppgift att analysera olika syn på arbetets mening allt sedan 

antikens tid till våra dagar. 

Antikens tänkande om arbete gestaltat genom Platon och Aristoteles präglas av en 

”instrumentell” syn enligt Grenholm. Arbetet är ett instrument för livsuppehället, men 

tillför människan varken någon lycka eller själslig tillfredsställese.  

 

Nästa tidsepok Grenholm tar upp är det feodala västerlandet och specifikt tänkandet han 

benämner ”Luthers kallelselära”. Kallelseläran innebär att arbete i sig är något gott och 

har därför ett högt värde. Jordbruk och hantverk nedvärderas inte i förhållande till 

intellektuella aktiviteter. 

 

Med den industriella epoken, som vi lever i nu, tar Grenholm upp Marx teorier om 

arbete, mervärde och alienation. Marx definierar arbetet som en medveten, ändamåls-

enlig och skapande aktivitet. Syftet är att tillfredsställa materiella behov för 

livsuppehället och producera varor och tjänster nyttiga för andra. Genom arbetet 

förverkligar människan sig som en självmedveten varelse, men i en kapitalistisk 

produktionsform ”är arbetet inte ett medel för människans självförverkligande.” 

(Grenholm. 1988.  s 405). 

 

Nästa epok som Grenholm behandlar är den tayloristiska, som är en organisationsteori 

förenad med en bestämd människosyn och motivationsteori. Den har liksom Platons 

tänkande en instrumentell syn på arbetet med en elitistisk människosyn. Syftet med 

arbetet är att tillfredsställa materiella behov och öka välståndet i samhället. Arbetet är 

inte ett medel för att tillgodose sociala behov eller för arbetaren att förverkliga sig själv. 

 

Som en reaktion på den taylorsistiska idén om människan som en maskin kom den så 

kallade Human-relation-skolan (HR). Den hävdar att syftet med arbetet inte bara är 

materiellt utan också socialt.  
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Slutligen den sociotekniska synen på arbetet, handlar om människans 

behovstillfredsställelse. Den är kritisk till taylorismen, men också till HR-skolan och 

menar att det istället för sociala är det psykologiska behov som är avgörande för en 

människas motivation till arbete.  

På vilket sätt relaterar frågan om arbetets mening till studiens hypotes och den aktuella 

arbetsmiljöforskningen? Grundfrågan i studien är arbetarnas syn på samverkan i arbetet 

och delaktighet vid förändring. Synen på arbetets mening borde rimligen vara en viktig 

del, eftersom arbetet upptar en stor del av en människas liv. 

 

6. Centrala begrepp  

Hur kan man mäta industriarbetarnas inflytande på arbetsförhållandena? Vilka begrepp 

är fruktbara? Begreppen är avsiktligt hämtade ur lagstiftningen arbetsmiljö, eftersom 

arbetsmiljöbegreppet täcker in de tre forskningsfrågorna:  

 

(1) Hur ser arbetarna på sina möjligheter till medbestämmande vid daglig 

samverkan och delaktighet vid större förändringar? 

(2) På vilket sätt kan maktrelationer och fördelning av maktresurser förklara de de 

upplevda bristerna i arbetsmiljöarbetet? 

(3) Vilka samband kan finnas mellan gemenskap och lärande klimat i arbetsgruppen 

visavi delaktighet vid förändring och daglig samverkan med arbetsledning? 

Som det redogjorts för tidigare i avsnittet om AML finns en generell beskrivning av 

begreppet god arbetsmiljö och hur den ska utformas med utgångspunkt för alla 

arbetstagares intresse att bland annat ha ett rikt arbetsinnehåll, god gemenskap, 

möjlighet till självbestammande och personlig och yrkesmässig utveckling. AML är 

därför en källa till begreppsbildningen. Hur lagen sedan ska omsättas i praktiken 

föreskrivs i mer detaljerade föreskrifter. 

 

Två centrala begrepp som omfattar inflytande i arbetet återkommer i denna studie, 

nämligen ”daglig samverkan” och ”delaktighet vid förändring”.  Dessa är studiens 

resultatvariabler i regressionsanalysen, som ska försöka belysa vilka samband som finns 

mellan olika arbetsförhållanden och arbetarnas medbestämmande. 
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Med daglig samverkan menas samverkan med ledningen, vilken kan beskrivas som 

maktrelationen mellan arbetare och arbetsledning, när arbetets upplägg och arbetsmiljö 

diskuteras och som sedan kan resultera i ett visst mått av medbestämmande. En god 

daglig samverkan förutsätter rutiner för dialog och fungerande möten, samt att för 

arbetet relevant information presenteras i tillräckligt god tid.  

 

Delaktighet vid förändring beskriver också maktrelationen och det möjliga 

medbestämmandet. I kommentarerna till AML står det bland annat att arbetstagaren ska 

ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 

förändrings- och utvecklingsarbetet som rör hans eget arbete. Genom att ställa frågor i 

enkäten om vem som tagit initiativ om att informera om förändringen, om den lämnats i 

tid och i vilken mån arbetarna fått medverka vid riskbedömning och utformning, får 

man ett mått på delaktighetens omfång. Här ingår också graden av dokumentation, 

fortlöpande feedback och slutlig utvärdering. 

 

Daglig samverkan och delaktighet vid förändring beskriven på det här sättet ger en 

uppfattning om att det handlar om ett begränsat medbestämmande för arbetarna. Det är 

inte frågan om två parters jämbördiga samverkan med lika delar givande och tagande 

från bägge parter.  

 

”Lärande i arbetet” är en viktig förutsättning för medbestämmande och finns beskrivet i 

samma avsnitt kommentarer i AML, som nämnts ovan i fråga om delaktighet. 

Arbetsförhållanden ska ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. Två 

frågor i enkäten handlar om det; om man får användning för olika kompetenser i arbetet 

och om man får tillfälle att lära sig nya saker i arbetet.  

 

När det gäller gemenskap i arbetslivet står det i AML kap 2, 2 §: ”det ska eftersträvas att 

arbetet ger möjligheter till variation i arbetet, social kontakt och samarbete samt 

sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter” (SFS 1977:1160 2 kap 1§). Med detta 

menar lagstiftarna att arbetet ska läggas upp så att det underlättar social kontakt med 

arbetskamrater och ger sammanhang i arbetet. Frågor om detta ställs i enkäten om 

gemenskapen och samarbetet med arbetskamraterna.  
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8.  Metod och urval 

8.1 Val av metod  

Studiens syfte är att beskriva industriarbetares upplevelse av medbestämmande i arbetet, 

särskilt vid en större förändring. För att fånga in svaren så brett som möjligt från olika 

branscher och olika företagsstorlek, föll valet på att genomföra en enkätundersökning. 

Fördelen blir då att man med svar från många olika typer av arbetsplatser, får en 

utforskande  inriktning inom ett område som inte är så känt. Alternativet hade varit att 

göra en kvalitativ intervjuundersökning. Fördelen med en sådan, är att man får in mer 

individdata, bättre nyansering på svaren och slipper problem med bortfall (Rosengren, 

Karl-Erik och Arvidson, Pär. Sociologisk metodik. 2002.  s 159). Däremot blir en sådan 

undersökning på c-uppsatsnivån rätt begränsad i sitt omfång, med ett relativt litet antal 

arbetsplatser. Den planerade enkäten får ett större omfång, eftersom den riktar sig till IF 

Metalls avd. 44 Halland med drygt sex tusen medlemmar.  

 

Många andra kvantitativa undersökningar har genomförts för att utvärdera det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, där frågorna till respondenterna mest har handlat om 

rutiner, som t ex avvikelsehantering vid olycksfall och tillbud, skyddsronder och 

riskbedömningar, men knappast några undersökningar som svarar på hur ofta 

samverkan sker i samband med förändring, vilken kvalitet sådan samverkan har och om 

samverkan leder till att arbetstagaren anser sig få inflytande över beslut som rör den 

egna arbetsplatsen. 

 

Mina frågor har utformats för att hållas så öppna som möjligt. Därför formuleras de inte 

som om respondenten vore bekant med begrepp som "systematiskt arbetsmiljöarbete", 

"riskhantering" eller "ledningssystem". Istället fokuseras på frågor som berör stommen i 

begreppet ’god arbetsmiljö’ som finns i AML (kapitel 1 och 2), d v s ett rikt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap, personlig utveckling och förhåll-

anden som ger arbetstagaren möjligheter att medverka i utformningen av sitt eget 

arbete.  

 

Totalt ställdes 37 frågor inklusive frågor bakgrundsdata. Frågeformuläret testades på en 

grupp skyddsombud (25 personer) innan utskicket till hela avdelningen på IF Metall. 

Enkäten sin helhet, inklusive följebrevet till respondenterna, finns som bilaga till denna 

uppsats, liksom svaren i form av frekvenstabeller. 
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Attitydfrågorna i enkäten har en enhetlig uppbyggnad med fem svarsalternativ där (1) 

betecknar "aldrig" och (5) "alltid". Värdet (2), (3) och (4) har ingen annan benämning 

än sin siffra, utan respondenten markerar en siffra för sitt svar utan ta ställning till något 

föregående påstående i frågan. Det finns heller inga värderingar av typen ”utmärkt”, 

”godkänt” eller ”underkänt”. Med andra ord behandlas skalan som en kvotskala. 

Enkäten publicerades i program som Linnéuniversitetet förmedlat  och distribuerades 

via epost. Enkäten låg ute till besvarande under tre veckors tid. Påminnelser skickades 

ut vid tre tillfällen. 

 

Svaren har bearbetats i ’IBM SPSS Statistics 24’ för att beräkna medelvärden, olika 

spridningsmått och samband mellan variabler. 

Svaren på vissa attitydfrågor har indexerats till olika sammanslagna variabler; dels i 

förutsägande (predicted) variabler som "lärande", "gemenskap" och "synen på arbetet" 

dels i resultatvariabler (outcome) som "daglig samverkan" och "delaktighet vid 

förändring". Variablerna har sedan satts in i en regressionsanalys för att bedöma 

hypotesens förklarande värde och om det finns signifikanta samband mellan 

variablerna. 

 

8.2 Urval 

Risken för bortfall, både internt och externt kan vara stor vid en enkätundersökning. 

Den här undersökningen var först tänkt som en totalundersökning riktad till alla 

medlemmar i IF Metall avd. 44 (Halland), men av kostnadsskäl blev den begränsad till 

de medlemmar som hade uppgivit en epostadress till avdelningen. Det innebar att av 

hela populationen på drygt sex tusen personer återstod 3159 personer i urvalsgruppen. 

Räknat på samtliga medlemmar i avdelningen är könsfördelningen 5158 män (84%) och 

994 kvinnor (16%). Uppgift om urvalsgruppens könsfördelning saknas. 
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8.3 Etik 

Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

utgivna av Vetenskapsrådet har tillämpats. De fyra grundkraven har tillgodosetts; 

1. Informationskravet: respondenten har genom följebrevet informerats om syftet 

med undersökningen och villkoren för sitt deltagande. 

2. Samtyckeskravet; av följebrevet framgår att deltagandet är frivilligt och att 

respondenten har rätt att utan negativ påföljd när som helst kunna avbryta sitt 

deltagande.  

3. Konfidentialitetskravet; respondenten har informerats om att alla 

personuppgifter hanteras utan risk för att enskilda personer kan identifieras av 

utomstående. Forskaren har inte haft tillgång till persondata eftersom IF Metall 

har distribuerat frågorna via sitt medlemsregister (vilket inte lämnats ut till 

forskaren). Personuppgifterna i enkätverktyget är helt avidentifierade. 

4. Nyttjandekravet; respondenten har informerats om att forskaren är obunden till 

kommersiella eller politiska intressen. IF Metalls deltagande i rollen som 

distributör har klargjorts. 
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9. Resultat 

9.1 Bakgrundssvar 

Antalet svar var 222 av 3159 tillfrågade, vilket ger en svarsfrekvens på 7 %. 

 

Könsfördelningen var 198 män respektive 22 kvinnor (10 % kvinnor), vilket är något 

lägre än den totala andelen kvinnor i avdelningen, som är 16 %. Den låga 

svarsprocenten kan bero på att kvinnor och utlandsfödda inte valt att svara i samma 

utsträckning som svenskfödda män. En förklaring kan vara språksvårigheter som gjort 

att man inte förstått frågorna eller är ovan vid den här typen av frågor. Kanske också en 

rädsla  för att svaren ska uppfattas som kritik mot arbetsplatsen man jobbar på. Möjligen 

kan särskilt utlandsfödda kvinnor resonera så. 

 

Medianåldern var 40 år och åldersfördelningen var enligt nedanstående tabell 1 och 

figur 1, nedan. 

  

  

Tabell 1    Figur 1 

 

Nationalitet vid födelsen var 173 (79 %) svenskfödda respektive 46 utlandsfödda (21 

%), vilket  med stor sannolikhet inte är representativt för hela avdelningen. Andelen 

utlandsfödda är troligtvis större. 

 

 

 

Statistics 

Födelseår   

N Valid 211 

Missing 11 

Mean 41,39 

Median 40,00 

Percentiles 25 30,00 

50 40,00 

75 51,00 
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Senast avslutad skolutbildning fördelade sig enligt tabell 2. Majoriteten (65 %) av de 

tillfrågade har senast avslutat utbildning från gymnasium. 

 

Senast avslutad utbildning 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Grundskola 21 9,5 9,7 9,7 

Gymnasium 141 63,5 65,0 74,7 

Universitet/Högskola 14 6,3 6,5 81,1 

Annan utbildning 41 18,5 18,9 100,0 

Total 217 97,7 100,0  

Missing 999 5 2,3   

Total 222 100,0   

 

Tabell 2 

 

Fackligt uppdrag av något slag hade 71 personer (33 %), 144 personer hade inget 

sådant uppdrag (67 %). Med största sannolikt är siffran fackligt uppdrag lägre för den 

totala gruppen medlemmar i IF Metall avdelning 44.  

Företagsstorlek fördelade sig enligt följande  tabell:  

 

Företagsstorlek, antal anställda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Färre än 10 29 13,1 13,2 13,2 

10-40 108 48,6 49,3 62,6 

41-100 35 15,8 16,0 78,5 

Fler än 100 47 21,2 21,5 100,0 

Total 219 98,6 100,0  

Missing 999 3 1,4   

Total 222 100,0   

Tabell 3 

Flertalet arbetar i små eller medelstora företag med 10-40 anställda. 

 

Som svar på om någon större förändring på företaget skett de senaste sex månaderna 

svarade 102 personer ”ja” (47 %) och 116 svarade nej (53 %). 

29 personer (14 %) svarar att man arbetar med Lean Production på företget och 178 

personer (86 %) svarade ”nej” på den frågan 
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9.2 Attitydsvar 

Svaren fördelas i en femgradig skala, där 1=aldrig och 5=alltid. Eftersom avståndet 

mellan varje steg i skalan är lika långt, kan skalan betraktas som en intervallskala, där 

variablerna sedan går att beräkna aritmetriskt, för att ta fram medelvärde etc.  

Följande tabeller för samman ett antal variabler till sex olika kategorier; ”lärande”, 

”gemenskap”, ”synen på arbetet”, ”daglig samverkan”, ”delaktighet vid förändring” 

och ”lean production”. De tre första kategorierna utgör de förutsägande variablerna och 

de tre senare utgör studiens resultatvariabler. Svarsfrekvenserna är justerade efter internt 

bortfall, i nedanstående tabeller. 

 

Förutsägande kategorier: 

På frågan om den svarande upplever sig få användning för olika kompetenser och 

får tillfälle att lära sig nya saker i arbetet har man svarat enligt svaren i tabell 4. 

Påstående, 

variabel i enkäten 

antal 

svar 

ej 

svarat 

medel median percentiler 

25 50 75 

0 Jag får användning 

för olika kompetenser 

i mitt arbete 

219 3 3,73 4 3 4 5 

1 Jag får lära mig nya 

saker i mitt arbete 

219 3 3,52 4 3 4 4 

Lärande, tabell 4 

Tabellen visar att en majoritet av de tillfrågade har svarat att man ser positivt på 

möjligheterna att utnyttja kompetens och kunna lära nytt. 

När påstående handlar om samarbete med arbetskamrater och gemenskap i 

arbetsgruppen har svaren fördelat sig enligt tabell 5 

Påstående, 

variabel i enkäten 

antal 

svar 

ej 

svarat 

medel median percentiler 

25 50 75 

2 Det fungerar bra att 

samarbeta med mina 

arbetskamrater 

219 3 4,01 4 3,00 4,00 5,00 

3 Jag tycker att vi har 

en god gemenskap i 

gruppen 

218 4 3,82 4 3,00 4,00 5,00 

Gemenskap, tabell 5 
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Även här är svaren fördelade mer åt det positiva än negativa hållet.  Fler än hälften har 

angett en fyra eller femma på skalan. 

 

 

Hur man ser på lönen som drivkraft för att ta ett arbete och hur andra faktorer jämfört 

med lönen betyder något i ett arbete, framgår av svaren på olika påståenden i tabell 6. 

Synen på arbetet och lönen, tabell 6 

Högst rankade faktorer i arbetet, som anses viktigare än lönen är en god arbetsmiljö, att 

kunna utvecklas i arbetet och den sociala gemenskapen. På sista plats kommer lönen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påstående, 

variabel i enkäten 

antal 

svar 

ej 

svarat 

medel median percentiler 

25 50 75 

25 Det är bara lönen 

som bestämmer om 

jag tar ett visst arbete 

216 6 2,41 3 1,25 3,00 3,00 

26 Arbetets innehåll är 

viktigare än lönen  

217 5 3,33 3 3,00 3,00 4,00 

27 Den sociala gemen-

skapen är viktigare än 

lönen  

219 3 3,39 3 3,00 3,00 4,00 

28 Att kunna 

utvecklas i arbetet är 

viktigare än lönen 

215 7 3,46 3 3,00 3,00 4,00 

29 Att göra nytta i mitt 

arbete  är viktigare än 

lönen 

219 3 3,30 3 3,00 3,00 4,00 

30 En god arbetsmiljö 

är viktigare än lönen 

217 5 3,67 4 3,00 4,00 4,50 
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Resultatkategorier: 

De tillfrågade fick ta ställning till ett antal påståenden som rör samarbetet med den 

närmaste arbetsledningen och vilka frågor som tas upp i samarbetet. Man fick också ta 

ställning till om arbetsplatsmötena fungerar och om man får den information som 

behövs för samarbetet, se tabell 7  

Daglig samverkan, tabell 7 

 

 

De flesta av de tillfrågade upplever att de har ett bra samarbete med den närmsta 

arbetsledningen. Däremot är man mindre positiv om samarbetet när det gäller konkreta 

frågor. Mellan 25-50 % svarar att de inte har fungerande arbetsplatsmöten. Likaså visar 

svaren att information är bristfällig om arbetsmiljö och planerade förändringar. 

 

 

När det gäller större förändringar på arbetsplatsen de senaste sex månaderna, svarade 47 

% att man varit indragen i en sådan. I påståenden som rörde förändringar generellt fick 

Påstående antal 

svar 

ej 

svarat 

medel median Percentiler 

25 50 75 

4 Jag har ett bra sam-

arbete med min 

arbetsledare 

215 7 3,78 4 3,00 4,00 5,00 

5 Vi diskuterar frågor 

som rör arbetsmiljön 

med vår arbetsledare 

219 3 3,05 3 2,00 3,00 4,00 

6 Vi diskuterar frågor 

som rör 

arbetsorganisationen  

med vår arbetsledare 

217 5 2,99 3 2,00 3,00 4,00 

7 Vi har fungerande 

arbetsplatsmöten 

219 3 2,92 3 2,00 3,00 4,00 

8 Vi får information 

om företagets 

arbetsmiljöarbete 

219 3 2,79 3 2,00 3,00 4,00 

9 Vi får information 

om planerade 

förändringar  i 

verksamheten 

218 4 2,76 3 2,00 3,00 4,00 
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samtliga ta ställning hur man såg på information, ledningens initiativ till samverkan, 

ledningens lyhördhet, arbetstagarens deltagande, dokumentation fortlöpande feedback 

och utvärdering efter avslutad förändring, se tabell 8  

Delaktighet vid förändring, tabell 8 

 

Överlag är man kritisk ifråga om sina möjligheter till delaktighet vid förändring. 

Informationen kommer inte i god tid och arbetsgivaren tar sällan initiativ till samverkan. 

När det gäller själva genomförandet av  samverkan är kritiken ändå större. Många svarar 

att ledningen inte lyssnar till arbetarnas synpunkter och de inte får delta i 

förändringsarbetet. Dokumentation av samverkan, feedback till de anställda och 

utvärdering av slutförd förändring sker inte enligt en de flesta tillfrågade. 

 

Påstående antal 

svar 

ej 

svarat 

medel median Percentiler 

25 50 75 

12 Får ni information 

om förändringar i god 

tid 

219 3 2,82 3 2,00 3,00 4,00 

13 Brukar  ledningen 

ta initiativ till 

samverkan vid 

förändring 

218 4 2,79 3 2,00 3,00 4,00 

14 Brukar  ledningen 

lyssna till era 

synpunkter 

218 4 2,92 3 2,00 3,00 4,00 

15 Har du fått delta i 

förändringsarbetet 

213 9 2,59 3 1,00 3,00 4,00 

17 Har er samverkan 

dokumenterats 

211 11 2,64 2 1,00 2,00 4,00 

18 Har ni fått 

feedback om hur 

förändringsprojektet 

går 

212 10 2,62 3 2,00 3,00 3,00 

20 Har ni fått se någon 

utvärdering efter att 

förändringen 

genomförts 

213 9 2,39 2 1,00 2,00 3,00 
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Ganska få har kommit i kontakt med ”Lean Production” som verksamhetssystem. 

Endast 36 av 222 svarande. På frågor om hur man tycker att Lean har påverkat arbetets 

innehåll, arbetsmiljö och medbestämmande har drygt en tredjedel i den gruppen svarat 

att de inte har upplevt några positiva effekter av Lean, se tabell 9 

 

Påstående antal 

svar 

ej 

svarat 

medel median percentiler 

25 50 75 

22 Lean har gjort 

arbetet mer intressant 

35 187 2,71 3 1,00 3,00 4,00 

23 Lean har förbättrat 

arbetsmiljön 

35 187 2,86 3 2,00 3,00 4,00 

24 Lean har gett oss 

ökat medbestämmande 

36 186 2,67 3 2,00 3,00 4,00 

Lean Production, tabell 9 

 

9.3  Regressionsanalys 

Kan samband påvisas mellan bakgrundsdata, förmodat påverkande faktorer och 

resultat? Ett första steg i en regressionsanalys är att sammanföra de variabler som hör 

samman till olika index med indelning som visas på samma sätt som i tabellerna 4-8. 

Respektive index reliabilitet testas med Cronbach’s  alpha. Värdet får inte understiga 

0,6 och bör helst vara högre än 0,7. Följande index, se tabell 10, har tagits fram, med 

variabler som återfinns i tabellerna under avsnitt 9:2: 

 Lärande (tab 4) 

 Gemenskap (tab 5) 

 Synen på arbetet (tab 6, med undantag för frågan ”Det är bara lönen som 

bestämmer om jag ska ta ett visst arbete”) 

 Daglig samverkan (tab 7) 

 Delaktighet vid förändring (tab 8) 
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Index Ingående frågor Cronbach’s alpha Medeltal STD avvikelse 

Lärande (2) 

- kompetens 

- lära nytt 

0,699 3,626 

3,73 

3,52 

 

1,177 

1,188 

Gemenskap (2) 

- samarbete 

- gemenskap 

0,843 3,915 

4,01 

3,82 

 

0,948 

1,053 

Synen på 

arbetet 

(5) 

- arbetsinnehåll 

- gemenskap 

- utvecklas 

- göra nytta 

- arbetsmiljö 

0,840 3,429 

3,33 

3,39 

3,46 

3,30 

3,67 

 

1,027 

1,012 

1,027 

1,081 

1,008 

Daglig 

samverkan 

(6) 

- samarbete 

- arbetsmiljö 

- organisation 

- möten 

- info 

- förändring 

 

0,897 3,049 

3,78 

3,05 

2,99 

2,92 

2,79 

2,76 

 

1,228 

1,352 

1,321 

1,332 

1,371 

1,247 

Delaktighet vid 

förändring 

(7) 

- info i tid 

- initiativ 

- lyssna 

- deltaga 

- dokument 

- feedback 

- utvärdering 

 

0,921 2,682 

2,82 

2,79 

2,92 

2,59 

2,64 

2,62 

2,39 

 

 

1,247 

1,169 

1,243 

1,289 

1,388 

1,263 

1,216 

Index översikt  tabell 10 

 

Övriga variabler som tagits med och som inte är graderade i den femgradiga skalan har 

transformerats om till binära värden, som t ex kön, etnicitet och fackligt uppdrag. 

Nästa steg är själva regressionsanalysen. I denna beräknas eventuellt samband mellan 

utvalda bakgrundsvariabler, påstående kategorier (enskilda variabler och index) och de 
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beroende resultatkategorierna (index) ”daglig samverkan” och ”delaktighet vid 

förändring”.  

Förutsägande faktorers samband med daglig samverkan 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,622
a
 ,387 ,361 ,833 

a. Predictors: (Constant), Vi arbetar med Lean Production. Om du svarar nej, gå vidare till 

fråga 26, gemenskap, Kön, Nationalitet vid födelsen, Fackligt uppdrag, Har du fått ändrade 

arbetsuppgifter efter förändringen, synen_på_arbete, lärande 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B STD. Error Beta 

1 (Constant) ,203 ,450  ,452 ,652 

lärande ,278 ,065 ,281 4,257 ,000 

gemenskap ,271 ,069 ,245 3,934 ,000 

synen_på_arbete ,150 ,080 ,115 1,878 ,062 

Har du fått ändrade arbetsuppgifter 

efter förändringen 

,193 ,053 ,223 3,641 ,000 

Kön -,221 ,200 -,064 -1,105 ,271 

Nationalitet vid födelsen -,192 ,157 -,073 -1,225 ,222 

Fackligt uppdrag ,056 ,079 ,042 ,709 ,479 

Vi arbetar med Lean Production. Om 

du svarar nej, gå vidare till fråga 26 

,280 ,173 ,095 1,624 ,106 

a. Dependent Variable: daglig_samverkan 

Tabell 11 
 

Det justerade R
2 

är 0,361, vilket innebär att de förutsägande variablerna förklarar 36 % 

av variationen i den beroende, ”daglig samverkan”.  Oberoende variabler som ger ett 

signifikant samband på femprocentsnivån är ”gemenskap”,  ”lärande”  och ”ändrade 

arbetsuppgifter”. Kön (man=1), etnicitet (svenskfödd=1)  och fackligt uppdrag 

(uppdrag=1) har svaga eller inga signifikanta samband. Arbete med ”lean production” 

saknar signifikant samband. Övriga variabler har också testats men inte visat några 

signifikanta samband.  
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Förutsägande faktorers samband med delaktighet vid förändring 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,628
a
 ,394 ,368 ,827 

a. Predictors: (Constant), Vi arbetar med Lean Production. Om du svarar nej, gå vidare till 

fråga 26, gemenskap, Kön, Nationalitet vid födelsen, Fackligt uppdrag, Har du fått ändrade 

arbetsuppgifter efter förändringen, synen_på_arbete, lärande 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,117 ,446  -,261 ,794 

lärande ,255 ,065 ,257 3,927 ,000 

gemenskap ,294 ,069 ,267 4,298 ,000 

synen_på_arbete ,132 ,079 ,102 1,666 ,097 

Har du fått ändrade arbetsuppgifter 

efter förändringen 

,226 ,053 ,261 4,280 ,000 

Kön -,250 ,198 -,072 -1,261 ,209 

Nationalitet vid födelsen -,161 ,156 -,062 -1,034 ,302 

Fackligt uppdrag ,015 ,078 ,011 ,186 ,853 

Vi arbetar med Lean Production. Om 

du svarar nej, gå vidare till fråga 26 

,205 ,171 ,070 1,194 ,234 

a. Dependent Variable: delaktighet 

Tabell 12 

Det justerade R
2 

är 0,368, vilket innebär att de oberoende variablerna förklarar 37 % av 

variationen i den beroende variabeln ”delaktighet vid förändring”.  Oberoende variabler 

som ger ett signifikant samband på femprocentsnivån är ”gemenskap”,  ”lärande”  och 

”ändrade arbetsuppgifter”. Kön (man=1), etnicitet (svenskfödd=1)  och fackligt uppdrag 

(uppdrag=1) har svaga eller inga signifikanta samband. Arbete med ”lean production” 

saknar signifikant samband. Övriga variabler har också testats men inte visat några 

signifikanta samband.  

 

9.3  Fritextsvar 

Möjlighet fanns för respondenten att lämna kommentarer om samverkan och delaktighet 

i en fritextruta. 23 personer valde att göra detta, varav fyra kommentarer var kritiska till 

sin arbetsgivares bristande intresse för arbetsmiljö, samverkan och delaktighet. I övrigt 
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hade man synpunkter på hög arbetsbelastning och låg lön. Några var kritiska till det 

fackliga arbetet. 

 

10 Diskussion och slutsatser 

Resultatet visar att industriarbetarna upplever påtagliga brister i den dagliga samverkan 

med ledningen och i möjligheten till medbestämmande vid förändringar på 

arbetsplatsen.  

Är resultatet representativt för industriarbetare i IF Metall avd 44 Halland? Som tidigare 

framgår är svarsprocenten relativt låg (7 %), vilket troligen beror på att kvinnor och 

utlandsfödda inte valt att svara i samma utsträckning som svenskfödda män. Resultatet 

bör därför tolkas utifrån det faktum att svarsgruppen inte representerar hela avd 44 på IF 

Metall, utan företrädesvis svenskfödda män.  

Kan man vara säker på att den utförda enkäten verkligen svarar på studiens 

grundfrågor? Är validiteten med andra ord tillgodosedd i datainsamlingen? Fem vanliga 

kriterier för forskning med kvantitativ ansats (Gunnarson R. 2002), kan ställas upp och 

besvaras med ja: 

1. Innehållsvaliditet, de som uttalar sig kan ämnet som frågorna gäller 

2. Den samtidiga validiteten, det finns liknande undersökningar som kommit fram 

till liknande resultat 

3. Konstruktionsvaliditet, använda begrepp är giltiga i mätningarna 

4. Kommunikativ validitet,  metodbeskrivningen och bortfallsanalysen är 

tillräckligt fyllig 

5. Pragmatisk validitet, den kunskap som kommer fram ur resultatet är användbar 

  

Är resultatet av enkäten framtagen på ett tillförlitligt sätt (reliabiliteten)? 

Respondenterna har inte påverkats av frågeställaren, utan har kunnat svara på frågorna i 

sin hemmiljö. Enkäten har varit ute till besvarande under en relativt kort tid (tre veckor). 

Samstämmigheten i frågor som sedan ställts samman till index har testats via 

Cronbach’s alpha och visat en hög grad av samstämmighet. 

Om vi godtar ovanstående resonemang om validitet och reliabilitet,  kan vi då säga att 

de redovisade svaren utgör svar på de tre forskningsfrågorna?   

(1) Hur ser arbetarna på sina möjligheter till medbestämmande vid daglig 

samverkan och delaktighet vid större förändringar? 
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(2) På vilket sätt kan maktrelationer och fördelning av maktresurser förklara de de 

upplevda bristerna i arbetsmiljöarbetet? 

(3) Vilka samband kan finnas mellan gemenskap och lärande klimat i arbetsgruppen 

visavi delaktighet vid förändring och daglig samverkan med arbetsledning? 

Den första frågan kan besvaras med att arbetarna anser att det finns påtagliga brister när 

det gäller medbestämmande i det dagliga arbetet och vid större förändringar, vilket 

framgår av fråga 8 och 9 (information) i tabell 7, sidan 23 och samtliga frågor i tabell 8 

(samverkan och förändringsarbete), sidan 24.  

 

Den andra frågan är kanske den mest intressanta. Maktrelationerna och fördelningen av 

maktresurser har inte kvantifierats i studien, men med hjälp av Lukes maktteori och de 

redovisade forskningsartiklarna kan man kanske resonera sig fram till och försöka tolka 

vad enkätsvaren säger oss. Det framgår av punkterna 10.1 – 10.3 nedan.  

 

Den tredje frågan om samband mellan olika variabler avslöjar inte så mycket nytt. De 

förutsägande variablerna ”lärande”, ”gemenskap” och ”nya arbetsuppgifter” anger ett 

positivt samband med drygt 35 % av utfallet i variablerna ”daglig samverkan och 

”delaktighet vid förändring”.  Dessa beskrivda samband är väl kända sedan tidigare, 

men tål att upprepas; arbetsförhållanden som präglas av ett lärande klimat, god 

gemenskap och möjlighet att lära nytt har förutsättningar att leda till medinflytande för 

arbetarna i form av daglig samverkan med ledningen och delaktighet vid förändring.  

Samtidigt får man anta att dessa samband är dubbelriktade; en bra daglig samverkan 

med ledningen borde t ex kunna medföra ett lärande klimat.  

 

10.1 Makt 

Kan Steven Lukes (2008) tre maktdimensioner, användas för att förklara utfallet i 

enkäten? Den första dimensionen tar fasta på vad som faktiskt sker i samband med 

beslut. Denna dimension är inte med i enkäten. Förmodligen hade det varit mer lämpat 

att göra kvalitativa fallstudier för att se hur enskilda beslut fattas, samverkas om och 

verkställs. Det är ändå relevant att här beskriva Lukes första maktdimensionens som den 

kan tillämpas i industrin. Kapitalägaren beslutar hur kapitalet ska användas för att ge 

bästa avkastningen. Det gäller såväl arbetskraft, som maskiner och anläggningar. I det 

avseendet har kapitalägaren maktresurser som helt övertrumfar arbetarens. 

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, vilket grundar sig på den så kallade 
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”decemberkompromissen mellan dåvarande Svenska Arbetsgivarförbundet, SAF, och 

Landsorganisationen, LO, 1906, vilken kan betecknas som det första kollektivavtalet på 

den svenska arbetsmarknaden” (Sölveland, Johan. 2015)  

I utbyte erhöll LO föreningsrätten, d v s rätten att bilda fackföreningar och träffa 

kollektivavtal om anställningsvillkor. Arbetarens makt ligger i det fria valet att välja en 

anställning eller inte, samt att via fackföreningen delta i ev. stridsåtgärder. 

Brister i samverkan på arbetsplatsen vare sig det gäller industriarbetarnas dagliga 

samverkan med ledningen eller delaktighet vid större förändring skulle kunna förklaras 

med att övervägande maktresurser ligger hos kapitalägarna.  

 

Samhällets makt ligger i att reglera arbetsmiljön och utöva tillsyn över att lagarna följs. 

Maktredskapet är att utfärda krav, i vissa fall med hot om vite, alternativt direkta 

sanktionsavgifter. Rättsväsendet avgör om straff i samband med arbetsmiljöbrott eller 

om straff enligt brottsbalken, i samband med vållande till kroppsskada. 

 

Steven Lukes andra maktdimension handlar om att någon part har förmågan att hindra 

att konflikter eller utmanande intressen över huvud taget kommer upp på dagordningen. 

I enkäten framgår det tydligt att information om arbetsmiljö, arbetsorganisation och 

större förändringar många gånger missas. Arbetsgivaren tar t ex inte initiativ till 

samverkan med arbetarna inför en större förändring eller så har man inte någon 

plattform för information eller samverkan.  

Resultatet i den här studien beskriver förhållanden på arbetsplatserna, liksom vad 

framkommit i de tre nämnda rapporterna från Arbetsmiljöverket. Arbetet med SAM ute 

i företagen är fokuserat på fysiska risker och förhållandevis lite på det som man kallar 

”den goda arbetsmiljön”. Av svaren på frågan om samverkan med ledningen kan man 

dra slutsatsen att samarbetet med närmaste arbetsledare överlag fungerar bra, men att 

konkreta arbetsmiljöfrågor eller frågor om förändringar sällan tas upp. Arbetsplatsmöten 

tycks inte fungera så bra. Man skulle kunna tolka det som att relationen till 

arbetsledaren är bra, men att konkreta samverkansfrågor inte tas upp i det dagliga 

arbetet. Det skulle kunna vara en bekräftelse på Lukes andra maktdimension som 

handlar om makt genom icke-beslut.  
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Lukes tredje maktdimension gäller förmågan att definiera verkligheten och påverka 

människors önskningar. Inga data i enkäten belyser detta. Återigen är enkätformen inte 

lämpad att undersöka detta.  

 

Är ”empowerment” som ledningsinstrument en möjlig väg att ge makt till arbetare? 

Spreitzer ger tre perspektiv på anställdas empowerment; (1) socialt-strukturellt, (2) 

psykologiskt och (3) kritiskt. I den här enkäten finns inga frågor som direkt berör det 

första perspektivet, d v s när toppstyrningen delegeras ned i beslutskedjan så att den 

enskilde arbetaren eller arbetslaget får ett visst självbestämmande.  

Spreitzer’s andra perspektiv, det psykologiska, handlar om motivation, meningsfullhet i 

arbetet och tro på sin egen kompetens. Man kan  möjligen tolka in det i enkätsvaren, se 

tabell 6, sidan 22, som just rör synen på arbetet. Där framgår att man anser att arbetets 

innehåll, gemenskapen, nyttan man gör, möjlighet till kompetensutveckling och god 

arbetsmiljö väger tyngre än lönens storlek när man söker jobb. Upplevelsen av lärande i 

arbetet och gemenskap, se tabellerna 4 och 5 på sidan 21, har också en stark koppling 

till daglig samverkan och delaktighet. 

Spreitzer’s tredje perspektiv, det kritiska, hävdar ståndpunkten att empowerment bara 

kan existera när arbetarna verkligen har ägarskap och representation i företaget. Utan att 

kunna hävda att studien ger belägg för sambandet mellan införandet av empowerment 

och upplevt medbestämmande, skulle de kritiska svaren i enkäten när det gäller daglig 

samverkan (tabell 7) och delaktighet vid förändring (tabell 8) kunna tyda på att det 

förhåller sig så.  

Park (2016),  är också inne på att empowerment kan vara ett exempel på Lukes tredje 

maktdimension, på så sätt att empowerment blir ett sätt att undertrycka och hindra de 

anställdas potentiella utmaningar. 

När enkäten nu visar att den direkta delaktigheten enligt Buscks definition (2010) inte 

gör sig gällande i daglig samverkan med ledningen, kan man fråga sig om införandet av 

lean production innebär någon förändring i positiv mening. Även om antalet svar är litet 

när det gäller lean, pekar de ändå i en tydlig riktning. Lean production innebär inte att 

några förbättringar i arbetsmiljön uppnås, se tabell 9, sidan 25. 

Toralla (2012) har också påpekat att lean production ofta införs för snabbt och med täta 

förändringar så att det blivit för lite tid att diskutera verkliga förbättringar. 
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10.2 Kapitalistisk produktionsprocess 

Det tayloristiska tänkandet  i ”Scientific Management” är enligt Harry Braverman 

(1977), en logisk konsekvens av det kapitalistiska produktionssystemet där arbetaren 

inte längre äger produktionsmedlen. Det blir istället kapitalistens ansvar att driva 

arbetsprocessen. Management handlar då om att ha en central ledningsavdelning som 

står för planering, produktionsledning, ekonomi- och personalledning. Braverman 

menar att även om den ursprungliga taylorismen ersätts med andra former av ledning, 

hämtade från HR-skolan (individens sociala behov) eller den sociotekniska 

motivationsteorin, så är de bara nya former för kapitalägarens makt; medbestämmandet 

avser då ”skapa en illusion av att arbetaren själv fattar beslut, men i verkligheten består 

detta beslutsfattande i att han får fritt välja mellan ett antal bestämda och begränsade 

alternativ fastställda av företagsledningen” (Braverman, Harry. 1977. s 44). Det här kan 

knyta an till Lukes teori om maktens tre dimensioner och illustrera det övertag i 

maktresurser som kapitalägaren besitter. Braverman hävdar att den ökade 

koncentrationen av kapital i globala monopolistiska företag förstärker betydelsen av 

ledningens makt.  

Det faktum att ett ökat fokus på ”human relations”, ökat medbestämmande, teamwork 

etc, samtidigt åtföljts av ökade psykosociala problem i arbetslivet förklaras av Busck 

(Busck med flera. 2010) med två paradigm när det gäller delaktighet; dels antagandet att 

det finns en social kompromiss mellan två parter med oförenliga intressen och dels att 

de anställdas delaktighet bygger på en idé om sammansmältande av gemensamma 

intressen. Busck skiljer på direkt inflytande och indirekt. Det direkta inflytandet är 

kopplat till operationell nivå, d v s ett visst inflytande när det gäller själva arbetets 

utförande, medan det indirekta är en form av representativ delaktighet som kan röra 

arbetsorganisation, teknologi, ledarskap och andra mer strategiska frågor. Denna form 

av delaktighet, t ex i MBL-förhandlingar  som utövas av fackliga representanter, har 

försvagats under de senaste decennierna. Den direkta delaktigheten har däremot ökat 

och samtidigt varit knuten till ökade prestationskrav. Kraven har blivit så stora och det 

ökade självbestämmandet har inte lyckats förhindra en ökad stress i arbetet. Av 

enkätsvaren framgår att ledningssystemet  ”Lean Production” inte medfört några 

framsteg gällande upplevt arbetsinnehåll, arbetsmiljö eller medbestämmande.  

Toralla (2012), har påpekat att införandet av ”Lean Production” ofta har gått för fort 

med allt för täta förändringar och att det varit för lite tid att diskutera verkliga 
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förbättringar i processen så att man i stället varit tvungen att följa standardiserade 

lösningar. Toralla betecknar denna praktik som ”controlled autonomy”.  

 

10.3 Arbetets mening 

 Är lönen den viktigaste drivkraften när industriarbetare väljer arbete? Uppenbarligen 

inte enligt svaren på enkäten, se tabell 6 sidan 26. Istället framhålls arbetets innehåll, 

social gemenskap, personlig utveckling, att göra nytta och en god arbetsmiljö som 

viktigare faktorer. De som svarar att lönen är viktigast ser kanske arbetet som ett 

redskap för försörjning och ett medel att kunna höja sitt välstånd med möjligheter till ett 

rikt fritidsliv. Den här instrumentella inställningen beskrivs i Carl-Gunnar Grenholms 

bok ”Arbetets mening” (1988).  

Eftersom enkätsvaren tyder på en annan inställning kan man tolka det på olika sätt. För 

det första att det är en djupt mänsklig egenskap att vi genom vårt skapande förverkligar 

oss själva när vi själva kan bestämma över vårt arbete. Detta är vad Braverman, genom 

Marx teorier, hävdar. För det andra framkommer nyttoaspekten i svaren, att vi gör  

något som är till nytta för andra, vilket skulle kunna vara ett exempel på den lutherska 

anknytningen, som Grenholm talar om. För det tredje kan man tolka in det sociala 

behovet, att få vara betydelsefull del i en grupp, vilket man kan se som ett uttryck för 

HR-skolan. Slutligen, för det fjärde, att våra behov främst är psykologiska, när de 

grundläggande fysiologiska behoven har tillfredsställts. 47 % har svarat att man tycker 

utveckling i yrket är viktigare än lönen. Det kan också tolkas in som en bekräftelse på 

den sociotekniska teorin om arbetet, som bland annat representeras av Karasek’s krav-

kontroll-modell som här diskuterats av Busck (2010). Denna modell är för övrigt en 

ledstjärna i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö och är tänkt att 

användas som ett verktyg när man ska bedöma den anställdes arbetsbelastning. Busck är 

kritisk till att använda krav-kontroll-modellen utan att hänsyn till att det finns en gräns 

hur stora kraven kan bli.  

Graden av tillit mellan parterna på en arbetsplats och arbetarnas upplevelse av erhållna 

fördelar måste också beaktas, enligt Busck. Det senare är särskilt tydligt vid en större 

förändring. Ylander (2010) betraktar tillits- och ansvarsrelationer som en bristvara i 

förändringsarbetet. Även Augustinsson (2015) ger exempel på just lojalitet och rättvisa 

som framgångsfaktorer i förändringsarbetet. 

Enkäten saknar frågor som direkt belyser tillits- och ansvarsrelationerna. Något som 

snuddar vid ämnet är fråga 11 ”Arbetsfördelningen är rättvis på min arbetsplats” där 
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31% av de tillfrågade inte tycker att så är fallet, 28% varken eller och 41% tycker att 

arbetsfördelningen är rättvis. Jag har inte redovisat detta under resultatdelen därför att 

jag tycker att frågan är för allmän, men svaret på fråga 11 finns under enkätbilagan. 

 

10.4 Slutsatser och framtida forskningsbehov 

Studien visar att en god gemenskap på arbetsplatsen, möjligheter att få använda sin 

kompetens och att få utvidgade arbetsuppgifter har ett positivt samband med daglig 

samverkan med ledningen och delaktighet vid förändring. Det är inte på något sätt en ny 

kunskap, men ändå viktig att poängtera. God gemenskap och ett lärande klimat i 

arbetsgruppen ger bättre förutsättningar för samverkan med ledningen. 

Dessa förutsägande variabler ger bara en begränsad bild av vilka faktorer som påverkar 

samverkan och delaktighet.  

Studien visar dock att arbetarna upplever stora brister när det gäller inflytandet på 

arbetsplatsen, vilket delvis kan bero på så kallade icke-belut (Lukes andra 

maktdimension). Behovet av riskbedömningar som uppkommer i samband med en 

större förändring kan vara exempel på detta.  

För att förstå vad som i huvudsak bestämmer samverkan i arbetet och delaktighet vid 

förändring bör man utgå från maktresursernas fördelning på en arbetsplats. Utifrån en 

diskussion om maktens olika dimensioner som presenterades av Steven Lukes ”Maktens 

ansikten”, svenska upplagan 2008, kan man dra slutsatsen kapitalägarnas makt inte bara 

utövas i form av konkreta beslut, utan också genom att frågan om samverkan eller 

delaktighet vid förändring ofta blir en andrahandsfråga eller helt enkelt en icke-fråga. 

Nya ledningsfilosofier som ”empowerment” och ”lean production” ger ett visst direkt 

inflytande över arbetets utförande, men bygger samtidigt på att arbetarna tar till sig hela 

ledningssystemets värdegrund, som ytterst handlar om att förränta kapitalet. Även den 

”krav-kontroll-modell” enligt Karasek, som Arbetsmiljöverket använder i sin föreskrift 

”Organisatorisk och social .arbetsmiljö” (OSA) kan om den används okritiskt mera bli 

ett uttryck för kapitalägarnas maktdominans. 

Den här studien är begränsad till industriarbete, men diskussionen om makt borde vara 

relevant för många andra verksamheter. Det behöver inte bara gälla det privata 

näringslivet. En intressant framtida forskning skulle därför kunna inrikta sig på att 

undersöka hur maktdimensionerna i arbetslivet tar sig ut enligt Steven Lukes teorier. 

Nyttan med det skulle vara att konkretisera begreppet god arbetsmiljö i relation till 

makten på arbetsplatserna och ge vägledning för ett verkligt medbestämmande. 
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