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Abstract

	
  
Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study
project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing
company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among
employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. The initiative to
implement the project came from the HR department in the company. The occupational health
department had not been able to lower the costs of sickness and rehabilitation. One of nine divisions
was included in this evaluation study. The project was carried out during the years of 2012-2014, and
three quantitative stress measurements were carried out using the modern working environment form
“Modern Work Life” based of knowledge from KTH and designed by Metodicum. The present study
has evaluated the root causes of the division's stress. In the division, it was stated that the risk areas
that the division had to work with were: resources, demands, control, support but also leadership and
reorganization with implementing the Agile methods (autonomous work) in the form of. The aim was
to improve the psychosocial occupational health and to make the production work more efficient.
Aim: The aim was to evaluate the effect of stress preventive measures in one of the nine divisions (that
were included in the overall project) and the effect of implementing the Agile methods (autonomous
work) in the organization.
Limitations: The evaluation is restricted to one of the nine divisions.
Method: The method is a quantitative and qualitative case study, with a narrative approach. The study
includes a division with 200 employees of which data was collected from 18 of these employees in two
focus groups interviews. Materials have also been collected from interviews with the division's HR
director, section leader, head of unit and head of the organization's business health. The evaluation is
based on qualitative data, which were obtained through 3 single interviews and 4 focus group
interviews and participant observation. Quantitative data were obtained through three different
measurements (between 2012-14). The quantitative data were compared and analyzed with the
qualitative data in order to understand the results up to the final measurement 3 (2014).
Results: The evaluation of the stress prevention – where the focus was to prevent risk areas including
demands, develop resources, control, support and also leadership – showed that introducing and using
the Agile working principles had had a significant positive effect on all the risk areas. Additionally,
this change in the organization contributed to positive results regarding the efficiency of the production
process; a reduction of working hours from 12 months to 2 weeks of action at the same result. The
absence due to illness and rehabilitation has been decreasing from 4 % to 0,5-1% right after introducing the Agile methods in the division. However, the results also showed no improvement regarding
some other working environment; as conflicts and bullying persisted. This may be due to how the
reorganization of the groups was done. It should be clarified that the outcomes may be influenced by
the extensive reorganization that took place in connection with the stress prevention project and the
introduction of the agile approach.
Conclusions - The stress prevention could not have been done efficiently due to other on-going
reorganizations in the company and the staff has not been able to follow the recommendation for
efficient stress-prevention due to lack of support from the headquarter. That created a crisis in the
stress prevention-project group. The agile methods seem to have had a significant good result in all
risk areas as resources, demands, control, support and also leadership and the absence has decreased
from 4 to 0,5 %. Due to the agile methods have the productions process been shorter from 12 months
to 2 weeks.
Keywords: agile methods, ergonomics, organizational and social work environment, organizational
stress, stress prevention, scrum, autonomous groups, democratization, leadership, systematic work
environment, systematic psychosocial work environment, efficiency, efficient production processes.
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Sammanfattning
Bakgrund: KTH anlitades för att bidra med aktuell forskning i ett “Stress Prevention Project”(SPP)
inom en svensk högteknologisk global tillverkningskoncern med HK i Sverige. Syftet med SPP var att
kartlägga och förebygga rotorsaker till stress på organisationsnivå för att få bolagets interna FHV att
även arbeta systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön. Koncernens HR önskade minska
sjukfrånvaron 4 % och kostnader kring rehabilitering som år efter år ökat då FHV främst arbetade med
sekundära(behandling) och tertiära(rehabilitering) insatser. Man ville att FHV skulle arbeta mera
proaktivt med primära insatser (rotorsaker till stress på organisationsnivå). Tre kvantitativa stresspreventionsmätningar genomfördes åren 2012–2014 med arbetsmiljöformuläret "Det nya arbetslivet”
baserad på Stressforskningsrapport NR 320 (Oxenstierna m fl., 2008). Efter enkätundersökning 1,
framkom risk- men även målområdena; resurser, krav, kontroll, stöd samt ledarskap som sektionen
valde att arbeta med. Samtidigt som man gjorde en omorganisation och införde det agila arbetssättet
(självstyrande arbetssätt) i form av ”skrum”. Utvärderingsstudien rör en av koncernens nio divisioner.
Syfte: Syftet var att del-utvärdera ett större primärt SPP inom koncernen och se om det primära SPP
genomförts enligt rekommendation för primär stressprevention samt utvärdera de stresspreventiva
insatser som gjort i en av nio sektioner rörande resurser, krav, kontroll, stöd, ledarskap och införande
av det agila arbetssättet dess omorganisation, dess påverkan på stress, hälsa, sjukfrånvaro och
produktionsprocesser.
Metod: Studien är en fallstudie med en kvalitativ metod. Utvärderingen sker genom analys av
kvantitativ empiri insamlad genom tre stressmätningar, som skett åren 2012–14, med hjälp av
enkätundersökningen “Det nya arbetslivet” samt kvalitativ empiri som samlats in genom enskilda djup
intervjuer, fokusgruppsintervjuer och kvalitativ innehållsanalys. Sektionen omfattar 200 medarbetare.
Kvalitativ data har insamlats från sektionschefen, 10 enhetschefer, 18 medarbetare, koncernens HRchef och från projektansvarig från företagshälsovården.
Resultat: Kvantitativa resultatet visar efter sista stressmätningen signifikanta resultat inom alla
studiens risk- och målområden; krav, kontroll, stöd, resurser, ledarskap och stress. Studien visar på
exceptionella resultat rörande effektivisering av produktionsprocessen (rörande insatser kring samma
produktion) med en reducering av produktionstiden från 12 månader till 2 veckor. Frånvaro pga.
sjukdom eller rehabilitering minskade från 4 % till 0,5–1 % vid införandet av det Agila arbetssättet.
Dock visar resultaten på konflikter och mobbning. Utfallen kan vara påverkade av de omfattande
omorganisationer som skedde i samband med stresspreventionen och införandet av det agila
arbetssättet där all personal fick säga upp sig och ombads att söka arbetet igen. Många oönskade
hamnade då i samma grupp.
Slutsatser: Stresspreventionen har inte kunnat göras effektivt enligt forskningens rekommendationer
pga. bristande stöd från ledningen de parallella omorganisationer som initierats av Vd:n. Bristen av
förankringen på ledningsnivå skapade en kris i projektgruppen och bidrog till resursbrist. Införandet av
det agila arbetssättet som en stressprevention verkar ha haft en signifikant positiv påverkan på stress
och på alla de valda risk-områdena (krav, kontroll, resurser, stöd samt ledarskap). Det verkar ske ett
överutnyttjande av personalen vid omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter införandet av
stressprevention och det agila arbetssättet i samband med andra omorganisationer har inte varit
lämpligt. Omorganisationen i samband med införandet av det agila har skapat bristande tillhörighet,
känslan av sviken, kränkt, personlig förföljelse och konflikter i gruppen.
Nyckelord: primär stressprevention, organisationsutveckling, effektivitet, agilt ledarskap, coachande
ledarskap, hållbart ledarskap, ergonomi, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, organisatorisk
stress, agila arbetsmetoder, skrum, självstyrande grupper, demokratisering, ledarskap, systematiserat
psykosocialt arbetsmiljöarbete, effektivitet, effektiva produktionsprocesser.
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1. Förord
Idag vet vi vilka faktorerna är som bidrar till risker för ohälsa inom arbetslivet. Dessa har nu
reglerats och beskrivits som “de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö” som
blivit lagstadgade i mars 2016 (Arbetsmiljöverket, 2015b). Den här utvärderingsstudien handlar om
en primär stresspreventionsstudie som gjordes mellan 2011-2014 (det vill säga före regleringen.)
Studien berör de organisationsfaktorer s.k. rotorsaker till ohälsosam stress som bl.a. beskrivs som;
höga krav och små möjligheter att påverka, bristande medmänskligt stöd, orättvisor, osäkerhet i
anställningen, belöning som är liten i förhållande till ansträngning, mobbing och konflikter.
Kostnader för stressjukdomar i dagens arbetsliv har accelererat de senaste åren och sjukskrivningarna för psykisk ohälsa fortsätter att öka. Kostnaden var 78 miljarder kronor (2014) och
förväntas efter prognos landa på drygt 87 miljarder 2018 enligt dåvarande socialförsäkringsminister
Annika Strand-Häll, som anser detta allvarligt för samhället och samhällsekonomin i stort. Frågan om
förändrad arbetsorganisation minskar stress har varit i politiskt fokus länge och S vill t.ex. arbeta för
att kvinnors belastningsskador ska minska genom ändrad arbetsorganisation. C vill arbeta för att
förändra företagshälsovårdens uppdrag med förebyggande och tidiga insatser och har gett
Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga att t ex kvinnor slås ut
från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem (Zeidler, 2014).
Men är svensk arbetslivsforskning ändå på efterkälken? Förändrad politik och minskad statlig
finansiering har lett till att arbetslivsforskningen tappat mark, enligt forskaren Carin Håkanstam
avhandling 2015, som anser att det kan ha gjort att Sverige är sämre rustat att möta arbetsmiljöproblem. Tidigare har många insatser för stress och sjukdom legat på individnivå och belastat
företagens och samhällets kassa. Ny arbetsmiljöforskning visar att ett resonerande ledarskap är viktigt
för att medarbetarna ska känna stöd och klara av krav bättre samt att man bör arbeta proaktivt och
omorganisera arbetet istället för att fokusera på individen. Kan stöd ge känslan av sammanhang och
mening (Antonovsky, 1991,1996) refererat i Tamm, 2012)?
Pågår det en trend där ledarskapets förmåga att organiserar arbetet kopplas till kostnader kring
sjukfrånvaro? Arbetsmiljöverkets skärpta regler för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö
ställer tydliga krav på ledarskapet med fokus på att förhindra stress-sjukdom, mobbning, kränkande
särbehandling och belastningsskador inom svenskt näringsliv. Arbetsmiljöverket har nu tagit fram en
vägledande föreskrift inom området något som ska ge arbetsgivare konkreta råd och stöd i
tillämpningen av föreskrifterna, något som hade behövts när denna studie startade 2011. Mera
forskning för hållbart ledarskap verkar behövas och kan t.ex. ett agilt transformativt ledarskap som
denna studie också handlar om, påverka den sociala arbetsmiljön och minska stress och sjukfrånvaro?
Då denna studie handlar om utvärderingen av ett primärt stresspreventionsprojekt (SPP) med
införandet av det agila arbetssättet är den högaktuell genom sitt fokus på organisatorisk stressprevention. Studien visar bl. a. hur en förändrad arbetsorganisation med införandet av det agila
arbetssättet påverkat medarbetarnas stress, sjukfrånvaro och produktionsprocesser. Den visar också
hur duktiga medarbetare på alla nivåer i detta SPP, under kris och stor stress, ändå lyckats hitta
mening i att genomföra projektet utan stöd från koncernledningen.
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1.1 Inledning till stresspreventionsprojektet – så började det…
Denna studie handlar om ett stresspreventionsprojekt (SPP), som genomförts i en svensk
högteknologisk global verkstads- och tillverkningskoncern. I samband med SPP infördes det agila
arbetssättet och en omfattande omorganisation. Studien visar och utvärderar ”organisatoriska och
sociala” rotorsaker till stress och ohälsa baserat på, vid den tidpunkten, senaste stressforskningen
(Oxenstierna m.fl.2008) samt utvärderar de insatser som gjorts för att motverka stressen genom
förändrad arbetsorganisation och införandet av det agila arbetssätt.
Koncernens HR-direktör (HRD) initierade SPP projektet baserat på att koncernens interna företagshälsovård(FHV) inte kunnat bidra till långsiktigt positiva resultat rörande den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen. När man önskade att FHV skulle arbeta proaktivt, arbetade de snarare
reaktivt. Koncernen hade (via företagshälsovården), år efter år haft höga personalkostnader för stress
både genom sekundära insatser (individuella behandlingar) och tertiära insatser (rehabilitering). Man
ville istället systematisera det psykosociala arbetsmiljöarbetet och i tid kunna lära sig att se risker,
stoppa och förebygga stress och dess kostsamma följder redan på en primär nivå (organisatorisk nivå)
där man organiserar arbetet. Tanken var att söka ett sätt att samarbeta med företagshälsovården så att
kostnaderna för sekundära och tertiära insatser kunde minska och förebyggas genom primära insatser.
Att organisera arbetet proaktivt så att individen inte drabbas av stressjukdom och koncernen kunde
minska sina personalkostnader.
SPP leddes först av företagets HR-avdelning som sedan involverade den interna företagshälsovården.
Tillsammans skapades en projektgrupp att leda hela projektet. Gruppen kontaktade Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) i Stockholm för att få kunskapsstöd i att göra en effektiv stressmätning enligt den då
senaste stressforskningen.
Syfte med arbetsmiljöenkäten ”det nya arbetslivet” var att kartlägga rotorsaker till stress på
organisationsnivå och ge stöd i att förändra dess rotorsaker på organisationsnivå (s.k. primära insatser).
Kunskapen om dessa rotorsaksfaktorer (orsaksfaktorer till stress på organisationsnivå) gör det lättare
att rikta insatser på organisationsnivån och hur man leder företaget istället för att fokusera på
individens problematik. Äldre mätinstrument kring arbetsmiljön mätte ofta bara stress inom
industriproduktion. Det nya arbetslivet är designat att mäta stress även inom tjänsteföretag och att
fånga viktig social samverkan.
Inom stresspreventionsrapport Nr.320 har man visat på kopplingen mellan humanitet och ett
resonerande ledarskap och hur ett sådant ledarskap kan minska stress hos medarbetare med hög
arbetsbelastning. Enligt modellen är stöd och humanitet viktigt för att förbättra möjligheten för t.ex.
sjukskrivna att återgå i arbete. Detta sammanfaller med de nya föreskrifterna om organisatorisk och
social arbetsmiljö som slog igenom mars 2016 som ger föreskrifter hur man bör göra för att för att
motverka kränkande särbehandling och mobbning hos medarbetare.
En modern ledare bör snarare vara resonerande och lösningsorienterad i motsats till auktoritär och
dominant. Inom både ledarskap (David och Congleton 2015) och teamforskning (Druskat och Wolff
2015) talar man om emotionell agility och s.k. “emotionell intelligens” En kompetens som innebär
både för ledaren och teamet lyhördhet, ärlighet, helhetstänk och respekt. Stresspreventionsrapporten
Nr. 230 visar i dess stressmodell att ett ledarskap med bristande stöd och humanitet utgör i sig
organisatoriska rotorsaker till stress (Oxenstierna m fl., 2008).
Mellan år 2012–2014 genomfördes således tre kvantitativa stresspreventionsmätningar inom
koncernens 9 sektioner. Stressmätningarna gav indikation på vad som försämrades resp. förbättrades i
organisationen och vad som kvarstod oförändrat under perioden 2012–2014. Detta gick att se i
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resultatredovisningen från enkäterna som gröna gula och röda markeringar. Rött beskriver
riskområden, grönt beskriver förbättring och gult oförändrat. Vid första mätningen 2012 identifierade
man flera röda markeringar s.k. riskområden för varje division som ingick i stresspreventionsprojektet.
Riskområdena innebar områden man måste börja arbeta preventivt med för att komma till rätta med
rotorsakerna till stress.
Inom den division som studien utvärderar, identifierades följande riskområden: resurser, krav, kontroll
och stöd. Där ingick även planerandet av en omorganisation under hösten 2012 med införandet av det
agila arbetssättet och ett fokus rörande ledarskapet. Studie är baserad på en gedigen bas av tre
kvantitativa enkätmätningar och en kvalitativ del utgörande av 7 fokusgrupps- intervjuer.
Enkätmätningarna är gjorda av Metodicum och intervjuerna av undertecknad denna studie.
Riskområdena, omorganisationen och införandet av det agila arbetssättet utvärderas genom att
analysera, jämföra och försöka förstå de kvantitativa enkätsvaren (utfallen av stresspreventionsmätningarna mellan 2012 till 2014) med hjälp av kvalitativa fokusintervjuer (utsagor). Precis i starten
av SPP så föll tyvärr hela projektorganisationen samman. Forskarna, HR, FHV och de som var kvar i
projektgruppen tog då ett beslut om att ”trots allt” genomföra projektet. Nedan kommer en prolog av
HR och FVH om dess bakgrund och de utmaningar som projektet utsattes.

1.2 Företagspresentation
Utvärderingsstudien utfördes på en svensk högteknologisk global verkstads- och tillverkningskoncern
under perioden 2012–2016. Koncernen är matrisorganiserad och verksamheten är uppdelad efter
affärsområden och i olika divisioner för produktion, produktionsutveckling, administration mm.
Divisionerna är i sin tur uppdelade i olika sektioner. Stresspreventions-projektet har genomförts inom
ett av koncernens affärsområden där 9 undersektioner respektive grupper valts ut. En av nio grupper
har utvärderats kvalitativt i denna studie som under år 2012 hade 200 medarbetare och som i dag 2017
har blivit 145 medarbetar pga. omorganiseringar. Grupperna har delats upp i kontroll respektive
experimentgrupper. Medarbetarna är huvudsakligen ingenjörer (civilingenjörer, högskoleingenjörer),
varav vissa är chefer. Arbetsplatsen är mansdominerad.

1.3 Förstudie för att ge bakgrund till stresspreventionsprojektet
För att ge en klarare bild om bakgrund, syfte, ambitioner och motgångar med SPP samt vad denna
utvärderingsstudie skulle komma att handla om, gjordes en förstudie med koncernens HRD och
initiativtagaren till SPP samt en intervju med projektansvarige för SPP från FHV.
1.3.1 Intervju med HRD om start av stresspreventionsprojektet (SPP)
HRD var vid starten av projektet ansvarig för koncernen i hela Sverige. Vid intervjun hade HRD
avslutat sin anställning vid koncernen, men berättar om den vision som fanns med projektet. HRD tog
initiativet till SPP för att systematisera det psykosociala arbetsmiljöarbetet inom koncernen på grund
av höga personalkostnader år efter år, kring sjukfrånvaro och rehabilitering i bolaget. Det var när HRD
tog del av företagshälsovårdens redovisning, rehabiliteringsinsatser och sjukfrånvarokostnaderna som
hen upplevde att något var fel och att man behövde arbeta annorlunda. HRD frågade sig vilka
arbetsrelaterade orsaker det fanns till de interventioner och val av insatser som företagshälsovården
hade gjort. HRD hade god erfarenhet av LEAN; att effektivisera och leta efter rotorsaker och
sammanhang. Att identifiera rotorsaker till stress och ohälsa i arbetet, och att arbeta proaktivt istället
för reaktivt var något som HRD saknade i företagshälsovårdens arbete. För att citera HRD: "Det
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visade sig att när företagshälsovården träffade våra medarbetare så hade man inte gjort en strategi
för att arbeta med att leta efter rotorsakerna, så det gick inte att jämföra informationen och dra några
slutsatser och ställa den s.k. "diagnosen". Så att man kunde använda denna information till något
nyttigt längre fram. Det handlar ju inte om att hänga ut personer, utan att kunna se mönstren och
förstå varför de kostsamma insatserna behövs år efter år. Det kändes lite som om vi
symtombehandlade utan att fånga orsakerna och kunna skapa en förändring över tid. Jag tycker inte
en företagshälsovård ska arbeta reaktivt".
HRD insåg därför att man måste lägga fokus på att arbeta proaktivt; förebygga sjuk- och olycksfall
och stoppar processen tidigare. Innan det har blivit bortfall, på grund av exempelvis sjukdom, stress,
dödsfall. Att identifiera och kontrollera rotorsakerna som skapar bortfallen är viktigare. Det blev som
en knuff tillbaka till företagshälsovården med budskapet om att ”det här duger inte”.
HRD arbetade mycket med "säkerhetspyramiden" (Bird, 1996) baserad på Birds isbergs-metafor.
Syftet med ”säkerhetspyramiden” var att identifiera risker och förhindra arbetsplats-olyckor genom
medarbetarnas rapportering av osäkert agerande och osäkert förhållande (Dahlqvist m fl. 2014). Om
man t ex slarvat med att sätta upp låsanordningen på en stege för att man är stressad och har krav på sig att projektet ska bli
klart i tid; då finns en risk att stegen åker ner i marken och personen skadar sig. Ofta försöker en person ta genvägar och
undvika strukturen i säkerhetsrutinerna för att man är stressad och har bråttom.

I säkerhetspyramiden är syftet att först längst ned i pyramiden upptäcka RISKER eller faror. Första
nivån handlar om att varje dag observera med ”stora ögon” och se de risker och faror som förekommer
i en organisation. Rent konkret kan det handla om olja på golvet eller att någon arbetar över för
mycket. Att den anställde kanske inte tar någon rast för att äta, eller att den anställde jobbar över mer
än vad som är optimalt. Andra nivån är tillbud. Då har det hänt något och den anställde går till
företagshälsovården och blir lite omplåstrad och kan jobba vidare. På tredje nivån får den anställde gå
hem ett antal dagar och vila och i nästa steg blir det sjukskrivning. Sista nivån kan vi kalla olycksfall
eller dödsfall, där man blir allvarligt skadad eller avlider.
HRD behövde hitta en leverantör som kunde identifiera rotorsaker kopplat till psykosocial arbetsmiljö.
Det var då Kungliga Tekniska Högskolan blev involverade och det beslutades att KTH skulle
genomföra detta projekt. Ambitionen som HRD hade var som sagt att företagshälsovården skulle börja
arbeta mer proaktivt och inte reaktivt. På frågan om vilka förutsättningarna var för att arbeta mer
proaktivt svarade HRD att arbetskrav, stöd och påverkan på individen var viktiga. HRD berättade att
vid en olycka görs en rotorsaksanalys på plats. Man går igenom olyckan efter s.k. ”gröna korset” (en
s.k. månadskalender som man gör gröna kors i). Gröna kors betyder att det inte hänt någonting, och
helst vill man se gröna kors varje månad. Detta går att använda både i en mer fysisk arbetsmiljö, t ex
bygg, men även i en kontors och tjänstemiljö. Dock är det primära att fånga upp riskerna innan något
har hänt.
HRD beskriver att bolagets företagshälsovård inte använt verktyget ”gröna korset”, för att
systematisera den psykosociala arbetsmiljön inom koncernen. "-Nej, när jag jobbade så började vi
med att titta på produktion då vi trodde att det var lättast att se riskerna där. Men jag insåg direkt att
det var minst lika mycket psykologiska som fysiska risker där och det pratade man överhuvudtaget inte
alls om. Man hade klassat det hårda men inte de mjuka variablerna inom t ex produktion. Det är ju
detta som gör att vi blir ineffektiva när vi söker risker. Vi går fel helt enkelt. Det är ju lika viktigt med
ledarskap, rimliga krav, befogenhet och tydlighet i en fabrik som det är i en kontorsmiljö. Det berör
den psykosociala arbetsmiljön och de flesta är nog både rädda och okunniga för att tala om sådana
risker och jobba proaktivt! Denna ”underkastelse-kulturen” (att bara vara till lags) som man kan
kalla det för, vill jag att vi kommer bort ifrån. Den bygger vi inga hållbara företag på."
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HRD berättade även att de arbetar med ständiga förbättringar enligt "Kaizen"(Imai, 1986). Hen
menade att om man arbetar i en produktion där man t.ex. inte får komma till tals på ett morgonmöte, så
är man inte inkluderad utan snarare exkluderad. Av den anledningen kan det inte bli ständiga
förbättringar. Den anställde kanske upplever en frustration och känner sig oviktig och mindre värd.
HRD menade att personalens (känslor och beteenden) också är en riskvariabel som behöver ses över
för att tidigt kunna ingripa.
HRD ansåg att det är viktigt både för säkerhetspyramiden och det gröna korset att implementera stress
som en variabel. Vidare berättade HRD att man har kommit långt med detta inom fabrikerna i det
bolaget HRD tidigare arbetade i. Där arbetade man dagligen med måltavlor. Att implementera detta i
en projekt- och kontorsmiljö är också att föredra. HRD anser att pyramiden även kunde appliceras på
den psykosociala arbetsmiljön så att man tidigt även där kan förhindra stress och sjukdom genom att
identifiera psykosociala ”riskfyllda” ageranden inom arbetsmiljön. ”Det är tankesättet jag är ute efter,
som behöver spridas om att riskfaktorer i arbetsmiljön är både fysiska och psykiska och att dessa
behöver hanteras och elimineras" berättade HRD som även upplevde ett gott mottagandet, när hen
initierade arbetet med den psykosociala arbetsmiljön inom koncernen (för att komma till rätta med
stressen och dess rotorsaker). Det var dock väldigt stressigt och man hade precis kommit ur en
lågkonjunktur, och hade fått tre stora varsel från fabrikerna. Därför var man försiktig med att rusta upp
igen, samtidigt som det var en ganska stor orderbeläggning. Trots detta upplevde HRD att det var rätt
tajming. Alla var väldigt villiga att få ordning på stressen och den psykosociala arbetsmiljön.
HRD var mycket inblandad i koncernens moderbolag. Moderbolaget som låg i ett annat europeiskt
land fick några år tidigare en lag (på grund av att det var många självmord inom branschen) att man
skulle systematisera arbetsmiljöarbetet bättre. Lagen innebar där att ett större ansvar lades på
arbetsgivaren. Där hade man också en stor koppling mellan ledarskapet och arbetsmiljön. HRD ansåg
att man måste relatera arbetsmiljöproblematiken till den rådande ledarskapsstilen. Att det är viktigt att
kunna se kopplingarna mellan medarbetarnas beteenden och ledarskapet och att tidigt kunna se var vi
ska sätta in åtgärderna. Det skulle behövas att man får en tidig återkoppling på ledarskapet och
medarbetarnas beteenden när det råder otydlighet i organisationen. HRD vill kunna se när krav inte
harmonierar med påverkan, stöd, humanitet och demokrati och att man ska kunna koppla det till
säkerheten ute på arbetsplatsen.”
HRD ville understryka att förutsättningen att bedriva den här typen av projekt var långsiktighet.
Moderbolaget hade redan jobbat med detta i 4–5 års tid innan koncernen påbörjade sitt arbete, och
hade redan gjort två mätningar per år tidigare. Dom hade en gedigen erfarenhet och hade fått igång ett
rullande hjul. Mycket på grund av att man på nationell nivå lagstadgat företagshälsovården med
hårdare krav kring både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Detta bland annat med anledning
av självmorden.
Men mitt i alltihop, när de hade kommit igång med stresspreventionsprojektet och hade flöde i arbetet
så “lämnade” Vd:n till det bolaget som HRD tillhörde. Trots att de var tusentals personer på bolaget så
slog man ihop det och gjorde en helt ny organisation. Det resulterade i att HRD plötsligt inte hade
någon ledningsgrupp att gå till.
“Det var som att arbeta i ett vakuum i cirka 1,5 år och med handen på hjärtat så tror jag fortfarande
inte att organisationen håller ihop ännu. Det är en väldig luddig styrning. Organisationen är inte
solklar så att säga. Det är nästan ett tapp på tre år snart. Jag valde i detta sammanhang att lämna
koncernen då. Denna omorganisation tog mycket energi och tog bort fokus från stressprevention
projektet då jag hade som syfte att "systematisera den psykosociala arbetsmiljön". Förutsättningen för
att bedriva den här typen av projekt är ju långsiktighet.
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HRD beskriver hur det var när hela projektgruppen och stresspreventionsprojektet bröts upp av
omorganisationen och varför det inte fanns stöd av ledningen för projektet. "- Tänk dig att hela din
division "XX" försvinner och tusentals människor vet inte vilken avdelning de tillhör!”
Detta hände HRD som försökte upprätthålla projektet när fem fristående bolag hamnade i ett nytt
bolag. Hen försökte så länge det gick men insåg att hen inte fick träffa den nya Vd:n och den helt nya
ledningen. Då insåg hen att det inte fanns något stöd kvar. Hen hade högsta HR-direktörens stöd kvar.
Men var fokus låg på att slå ihop fem bolag och inte på arbetsmiljöarbetet. HRD anser att bolaget varit
lite smarta ”där” så hade stresspreventionsprojektet varit till bra hjälp i att bygga ett nytt
fungerande bolag. Men hen berättar att man nu står med ett bolag där folk inte trivs och där man
har mycket stress. Hen hade starka relationer med folk som var kvar och jag kunde inte höra att någon
ropat:” -Hurra! Nu har man fått lägga ut ett stort varsel på 2000 personer”.
HRD hade byggt upp förväntningar hos så många människor som använde hen som talesman uppåt i
organisationen hela tiden. Hen arbetade kvar i koncernen sista 1,5 åren, som i ett vakuum. Hen
försökte att hålla fokus på projektet men det var ingen som kunde ta beslut. De tyckte inte att
arbetsmiljön var det viktigaste i en så stor omorganisation. Hen tror att det var en del personer som såg
hen som ett hot, för att de själva inte kunde hantera situationen då deras eget folk i organisationen
mådde jättedåligt. Det var inte hållbart. Hen testade sina vingar och sökte lite jobb och fick napp direkt
och bestämde sig mig för att lämna.
Enligt HRD hade Vd:n för hela koncernen utgått från sin egen hjärna när omorganisationen initierades.
Utan input från medarbetare. HRD påpekar att: ”-Det går ju inte bra för honom. Han får ju skit var
och varannan dag för hur han leder koncernen. Han verkar ha fullständigt fel personer runt sig. Det
verkar vara så många som är så fel”. HRD ansåg att vd:n rekryterat en massa ja-sägare runt sig och
därmed byggt upp en enorm summa indirekta kostnader runt sig. Samt att dessa personer är som en
mur runt honom. Han får inte rätt information om organisationen. HRD reflekterar kring detta och
säger att detta inte är så ovanligt då det ju sker i de flesta stora organisationer.
HRD ansåg att Vd:ns troliga syftet med omorganisationen, mitt i stresspreventionsprojektet var att öka
lönsamheten så att aktieägarnas krav blev uppfyllda. HRD berättade att aktie- ägarna trodde på honom,
som duktig kommunikatör kunde han svänga sig med orden ansåg HRD, fast det inte blev något
resultat. Även att hans medarbetare nog var lite rädda att berätta för honom hur det ser ut, att han var
mörklagd och inte fått rätt information från sina närmsta. Hela bolaget var lite skakigt. HRD avlutar
med att uttrycka att hen är nöjd med att inte vara kvar. ”- Jag saknar det inte, det äter upp en och
känns inte friskt".
1.3.2 Intervju med FHV om genomförandet av stresspreventionsprojektet (SPP)
Intervjun skedde med projektledaren(PF) för SPP från företagshälsovården FHV. PF berättade att
bolaget redan år 2010 började arbeta med den psykosociala arbetsmiljön på liknande sätt som man
tidigare jobbat med risker i den fysiska arbetsmiljön. Liksom HRD tog PF upp säkerhetspyramiden
med syfte att få kontroll över vilka osäkra handlingar som kan leda till risker. Traditionellt arbetades
det hårt med att försöka analysera olyckor och förebygga dödsfall på fysisk nivå. Men ville kunna
arbeta lika systematiskt mot tjänstemän i den psykosociala arbetsmiljön. HRD kallade PF till en
utbildning om att företagshälsovården skulle arbeta systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön.
Enligt PF var stressen den vanligaste arbetsmiljörisken inom den psykosociala arbetsmiljön. Olycksfall
sker hos personer som håller på att bli utmattade, hamnar i konflikter, tappar koncentrationsförmågan
och blir stressade. Olyckorna sker ofta till långtidssjukskrivningar. Enligt PF ville man därför se över
vilka osäkra förhållanden som skapar konflikter, stress, olyckor, dålig koncentrationsförmåga och
olycksfall mm.
	
  

13	
  

Magisteruppsats	
  –	
  Enheten	
  för	
  Ergonomi,	
  Arbetsmiljö,	
  Teknik	
  och	
  Hälsa,	
  KTH	
  2018	
  
___________________________________________________________________________________________________________________	
  
	
  

Man skapade därför en projektgrupp i koncernen, där det konstaterades att det inte finns något
systematiskt arbetssätt kring den psykosociala arbetsmiljön. PF ansåg att det fanns ganska bra metoder
för att behandla individer, och ganska bra utbildningar kring stress. Men det saknades något som
klargjorde rotorsaker som hjälpte personer att systematiskt arbeta bort stressen inne i organisationen.
Med anledning av detta startades ett projekt på inrådan av HRD. Syftet var att hitta denna systematik.
PF menade att detta låg i linje med vad PF tillsammans med sina kollegor på olika sätt hade försökt
åstadkomma inom koncernens företagshälsovård. Man hade försökt att prova olika system. PF ansåg
att inom koncernen världen över, fanns ett hinder för att kunna systematisera arbetet kring den
psykosociala arbetsmiljön. Hindret är att ”kundföretagen inom koncernen” själva har fått bestämma
vad de vill göra. De har valt ganska mycket själva och den interna företagshälsovården liksom andra
leverantörer inom företagshälsovården har gjort som kunderna vill och ibland uppfunnit egna
kartläggningsverktyg och använt de på olika ställen. Därför menade PF att det har blivit svårt att
samordna insatserna kring den psykosociala arbetsmiljön inom koncernens olika kundföretag. Ännu
svårare har det varit att jämföra insatserna för att kunna göra en hel kartläggning och kunna
systematisera ett förebyggande arbete.
PF upplevde att stresspreventionsprojektet kunde vara en möjlighet att skapa en systematisering inom
företagshälsovården tillsammans med en kund. Något som sedan kunde användas till andra bolag inom
koncernen. Det bildades en projektgrupp som bestod av HR direktören, en HR-assistent, en
kommunikatör, en facklig representant, företagshälsovården och ett antal chefer som var intresserade
av projektet. Sedan startades en heldags workshop där man tittade på olika modeller hur man skulle
kunna jobba med att systematisera den psykosociala arbetsmiljön. Då bestämde man sig för att göra en
kartläggning med ett kartläggnings-verktyg och skapa "aktions" insatser kopplat till kartläggningen för
att sedan följa upp och mäta igen. I det förarbetet ville man jämföra (”Bench-marka”) med någon som
gjort något liknande tidigare (och dra nytta av det) så att man inte uppfinner hjulet igen.
PF tog frågeformulären till underleverantören inom företagshälsovården för att låta göra en enkät på
svenska. De hade då ett samarbete med KTH - Enheten för ergonomi som menade att man var tvungen
att ha mera moderna skalor om man i synnerhet ska mäta psykosocial stress i dagens arbetsliv då det
har förändrats mycket sen 50-talet. Det var Gabriel Oxenstierna som berättade om det nya
mätverktyget "Det nya arbetslivet" och forskningen kring det på KTH. PF tog till sig detta och tog
kunskapen till projektgruppen. Man såg en fördel med att inte använda exakt samma
stressmätningsinstrument som man använt i moderbolagets koncern även om det finns en vinst med
det, eftersom det är lättare att jämföra resultaten med varandra då man använder samma metod. Men
företagshälsovården kom fram till att det fanns vissa fördelar med att använda ett mer modernt batteri
av frågor.
Ett alternativ man hade kunnat använda sig av var "the Stress Indicator Tool" som är den brittiska
motsvarigheten till det som Arbetsmiljöinstitutet använder. Dock tyckte projektgruppen att det fanns
vinster med att vara förankrade i Sverige och koppla deras arbete till svensk stressforskning. PF
berättade att projektgruppen även tyckte att det var lämpligt att anknyta sig till svenska forskare lokalt,
med anledning av att det kan vara olika kulturella skillnader i forskningen utomlands. Därför bestämde
man sig för att samarbeta med KTH och stressforskare anknutna till KTH. Det bestämdes att man
skulle göra en pilotundersökning och ett urval där man valde att fokusera på projektledare, chefer och
deras arbetsmiljö. PF berättade att man tänkte att om man når cheferna och får deras engagemang, så
skapar man större drivkraft och större förändring ut i hela organisationen. Efter pilotundersökningen
designades stress-studien. Man gjorde en kartläggning, en mätning, träffade grupperna och återgav
resultatet i en workshop som syftade till att utreda hur man kunde arbeta bort de funna stressfaktorerna
som man benämnde med ”röda markeringar” och arbeta mot en ”grön markering”.
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Syftet var alltså att skapa insatser kring de funna stressfaktorerna för respektive grupp.
PF berättade att man i samband med stresspreventionsprojektet sjösatte en stor omorganisation inom
koncernen i Sverige. Detta skedde under årsskiftet 2011/2012. Divisionen "XX" som tidigare var ett
eget bolag skulle nu ingå i en ny organisation som hette "XXI". I praktiken blev det en
sammanslagning av flera bolag inom koncernen som bidrog till att stressprojektets splittrades. PF som
var projektledare på företagshälsovården förlorade kontrollen över stresspreventionsuppdraget i
samband med omorganisationen. HR direktören, som under omorganisationen blev av med sin roll, var
ändå bestämd med att fullfölja projektet. HRD lyckades få färdigt genomgången av kartläggningen,
under den tid HRD hade kvar sin anställning. Alla gjorde så gott de kunde. PF berättade att det som
tyvärr inte sjösattes var att få ut informationen på intranätet och den förebyggande stressutbildningen
som skulle öka alla HR personer och chefers kompetens kring stressprevention på individ, grupp och
organisationsnivå. Det blev tyvärr en stor brist i själva pilotstudien menade PF. Man mäktade inte med
detta på grund av omständigheterna (bristande stöd) och flera omorganisationer.
PF fortsatte att berätta hur utvärderingen av projektet gjorts. "- Ja, vi har haft flera möten med
grupperna och erbjudit hjälp på olika sätt men vi har inte jobbat med medarbetarna för att skapa
delaktighet. Det har vi helt och hållet lagt på cheferna. Vi tryckte på väldigt mycket så att de skulle
göra det, men jag tror tyvärr inte det har gjorts ännu. Att utvärdera har hela tiden funnits med och har
inte forcerats bort. Men vi är väldigt måna om att det ska bli färdigt. Systematisk och vetenskaplig
utvärdering görs ju nu av dig.”
PF berättade vidare att man även har gjort utvärdering med grupperna på olika sätt.
Man har haft möten och frågat vad de tycker om projektet och hur det har gått.
Detta har man dokumenterat. PF menade att det är värdefullt att prata med medarbetarna i dessa olika
uppföljningsmöten. Enligt PF är man medveten om att man behöver arbeta mycket med förarbetet om
man skulle göra om detta i framtiden. PF belyste även vikten av att lära sig av processen vid
pilotstudier. Det har blivit några öppningar inom koncernen i Sverige att presentera hela metoden och
ligger nu på hur man ska göra det. PF sade slutligen ”- Det känns väldigt hoppfullt just nu att det kan
bli något av det. Nu när vi ska fokusera på att lära ut detta arbetssätt, att systematisera arbetet kring
den psykosociala arbetsmiljön, så kommer alla att vara delaktiga, projektledare som medarbetare.
Planen är ju att alla ska kunna vara med och påverka arbetssättet redan från start. Det tror jag folk
kommer att tycka är bra."

1.4 Införandet av det Agila arbetssättet
I samband med bolagets stresspreventionsmätning nr.1, 2012 planerades införandet av det agila
arbetssättet och vid mätning 2 genomfördes således en omorganisation med införandet av det agila
arbetssättet ”skrum”. Man ville på det sättet höja produktionseffektiviteten och se om det agila
arbetssättet kunde bidra till en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö, förbättrad hälsa samt
minska stress i arbetet. Det agila arbetssättet liknar självstyrande respektive självgående grupper. I
teoriavsnittet om det agila ges en forskningsbakgrund till arbetssättet som syftar till ökad effektivitet,
kontroll, befogenheter, trivsel och att öka motivation till att ta initiativ i arbetet. Medarbetare bör förstå
sitt eget värde, syfte och sammanhang med sitt arbete.

	
  

15	
  

Magisteruppsats	
  –	
  Enheten	
  för	
  Ergonomi,	
  Arbetsmiljö,	
  Teknik	
  och	
  Hälsa,	
  KTH	
  2018	
  
___________________________________________________________________________________________________________________	
  
	
  

1.5 Syfte och frågeställningar
Nedan beskrivs syftet med föreliggande studie och de frågeställningar som besvaras. Efter det
kommer ett teoriavsnitt och sen en analys av det kvalitativa resultatet (fokusgruppintervjuer
med chefer och medarbetare) och det kvantitativa resultatet (enkätsvaren).
1.5.1 Syfte
Syftet med föreliggande studie har varit att, inom en svensk högteknologisk global verkstads- och
tillverkningskoncern, del-utvärdera ett primärt stresspreventionsprojekt samt en omorganisation med
införande av det agila arbetssättet som pågått under åren 2012–2014.
Delsyfte 1 – Utvärdera att stresspreventionsprojektet genomförts enligt rekommendation för primär
stressprevention
Delsyfte 2 – Utvärdera de stresspreventiva insatser rörande resurser, krav, kontroll och stöd som
cheferna valde att arbeta med efter stress-preventionsmätning 1 baserat på kvantitativa data.
Delsyfte 3 – Utvärdera införandet av det agila arbetssättet, dess omorganisation och dess påverkan på
stress, hälsa, frånvaro och produktionsprocesser.
1.5.2 Frågeställningar
1.

Har stresspreventionsprojektet genomförts enligt rekommendationer för primär stressprevention?

2. Hur har cheferna arbetat med riskområdena och insatser för stressprevention mellan mätning 1
och 2, 2012 och 2013?
3.

Vilka stresspreventiva insatser anser medarbetarna att cheferna har gjort?

4.

Hur har medarbetarna upplevt omorganisationen och införandet av det agila arbetssättet?

5. Vad har införandet av det agila arbetssättet inneburit för medarbetarna rörande stress, psykosocial
arbetsmiljö och effektivitet inom produktionsprocesser?
6. Vad har införandet av det agila arbetssättet inneburit rörande riskområdena; resurser, krav,
kontroll, stöd, ledarskap och konflikter och konflikthantering?
7.

Har det agila arbetssättet även haft andra effekter på medarbetarna och organisationen?

1.5.3 Avgränsningar
Utvärderingsstudien gäller en av nio sektioner. Fokus ligger på att i synnerhet utvärdera stress, krav,
kontroll, stöd, resurser, ledarskap och omorganisationen med införande av det agila arbetssättet i form
av ”skrum”.

	
  

16	
  

Magisteruppsats	
  –	
  Enheten	
  för	
  Ergonomi,	
  Arbetsmiljö,	
  Teknik	
  och	
  Hälsa,	
  KTH	
  2018	
  
___________________________________________________________________________________________________________________	
  
	
  

2. Teori
I denna teoridel beskrivs inledningsvis definitioner av de riskområden som studien fokuserar på krav,
kontroll, stöd och resurser. Sedan beskrivs de riktlinjer och rekommendationer som finns vid införande
av ”en god” stressprevention enligt den forskning som har gjorts vid KTH. Vidare beskrivs syftet med
det agila arbetssättet samt vad man önskar skapa för effekt i en organisation när man inför de agila
arbetsprinciperna. Här ges också en kunskapsgrund till stressbegreppet och det agila arbetssättet och en
bild av begreppen självstyrande respektive självgående grupper. Dessa har många likheter med det
agila arbetssättet, och skulle kunna tänkas vara en äldre grund till det modernare arbetssättet. Dock
finns vissa skillnader mellan metoderna.

2.1 Psykosociala arbetsmiljöfaktorer
Nedan följer två̊ modeller inom psykosocial arbetsmiljöforskning rörande arbetsorganisation och hälsa.
En kortfattad genomgång av krav, kontroll, & stödmodellen och ansträngnings- & belöningsmodellen
samt en kort beskrivning av resurser.
Stressforskningsinstitutets forskare menar med psykosocial miljö, de faktorer i livsmiljön av social
natur som har inverkan på individens psykiska processer. De vetenskapliga sambanden rörande
psykosocial arbetsmiljö och ohälsa visar att arbetsdemokrati och ökat inflytande befrämjar hälsa i
arbetslivet. Krav-kontroll-stödmodellen (eng. Demand-Control-Support – DCS) och ansträngnings belöningsmodellen (Effort- Reward Imbalance theory – ERI) har varit de mest använda teoretiska
modellerna vid epidemiologisk psykosocial arbetsmiljöforskning under de senaste tio åren.
2.1.1 Definitioner av krav, kontroll och stödmodellen

Figur 1: (Fritz, 2017) Bilden beskriver krav kontroll och stöd modellen av (Karasek och Theorell, 1990).

För ca trettio år sedan introducerade Robert Karasek Krav & Kontroll modellen, som sedan använts i
cirka hundra studier av arbetsmiljöforskare världen över för att undersöka sambanden mellan krav,
kontroll och hälsa (Karasek och Theorell, 1990). Vidare har Töres Theorells och Jeffery Johnsons
arbeten spelat betydande roll vid utvecklandet av denna teori. Theorell översatte modellen till
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fysiologiska förhållanden, främst vid hjärt- och kärlsjukdomar och Johnson utvecklade dimensionen
socialt stöd. Den bärande iden inom ”Krav-Kontroll & Stöd modellen” är att effekterna av psykiska
krav de anställda bär, har att göra med hur mycket kontroll eller besluts- och handlingsutrymme de har.
(Johnson och Theorell 1989).
Man brukar tala om fyra modellsituationer som utgör olika kombinationer av mycket, respektive litet
beslutsutrymme (kontroll) och höga respektive låga krav. Effekterna av psykiska krav har att göra både
med hur mycket beslutsutrymme och hur mycket stöd som organisationen ger de anställda. Den värsta
situationen for hälsan skulle då bli den ISO ”spända” situationen, dvs. ett spänt arbete med avsaknad
av stöd. Beslutsutrymme (kontroll) har två̊ grundkomponenter enligt Stressforskningsinstitutets
forskare. Den första svarar direkt mot vardagsdemokrati i arbetet, ordagrant ”auktoritet över beslut”.
Det har i sin tur två̊ delkomponenter som man skulle kunna kalla for uppgiftskontroll och deltagande i
beslutsfattande. Uppgiftskontroll motsvarar ”kontroll i arbetet” och handlar om kontrollen i det dagliga
arbetet, att man kan påverka hur, vilka och i vilken ordning arbetet ska utföra.
Det finns i dag en samstämmighet bland forskare om att ”iso-strain” är en riskfaktor for utvecklandet
av hjärt-kärlsjukdomar, åtminstone bland män. Modellens tre komponenter tycks också̊ på̊ olika sätt
bidra till kunskap om orsaker till psykisk ohälsa i form psykosomatik i muskel- och skeletala samt
funktionella gastro-intestinala sjukdomar. (Johnson, Theorell 1989)
2.1.2 Begreppen ansträngning och belöning
Modellen för ”Ansträngning & Belöning” (ERI) introducerades av Johannes Siegrist Grundtanken är
att det måste finnas en ömsesidighet i en arbetssituation. En ansträngning måste belönas både
materiellt, socialt och individuell/psykologiskt. När det gäller ansträngning brukar de två̊
delkomponenterna kallas intrinsic och extrinsic. Intrinsic motsvarar individens egen inre drivkraft.
Extrinsic motsvarar den ansträngning som individen har for att matcha omgivningens krav. Man
brukar också̊ använda begreppet ”over-commitment” som betecknar i vilken grad individen har
extremt höga ambitioner eller inte. (Siegrist, 1996).
I komponenten ”belöning” finns tre delkomponenter som representerar olika grad av individuella och
omgivningsmässiga aspekter, från materiell (exempelvis lön) över social (bl.a. möjlighet till befordran)
till psykologisk belöning (positiv feedback). Det vanliga är nu att man särskiljer den individuella
komponenten och for in den som en egen dimension. Sedan ställer man den yttre delen av ansträngningen (extrinsic effort) mot den sammanlagda ”belönings” bilden (dvs. alla tre aspekterna av belöning
tillsammans). När det föreligger hög ansträngning och liten belöning talar man om obalans.
Enligt Stressforskningsinstitutets forskare är ERI-modellen yngre men har genererat ett flertal
forskningsprojekt och ett stort antal vetenskapliga artiklar är publicerade. Stressforskningsinstitutets
forskare har samarbetat med Johannes Siegrist i många år och har tillgång till ERI-mätningar i deras
databas. Utifrån en Stockholmsstudie (SHEEP-studien) har de funnit att utifrån kommande obalans
(men inte over-commitment) utgör risk for hjärtinfarkt for män. Over-Commitment utgör däremot en
risk for kvinnor (Peter m fl. 1998). Dessa båda modeller utgör de teoretiska underlagen i
stressforskningsinstitutets stora longitudinella studie om arbetsmiljö och hälsa SLOSH1-databasen från
2008 från Stressforskningsinstitutets på Stockholms universitet.
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SLOSH, Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa. (SLOSH) är en unik longitudinell studie som belyser sambanden
mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa där deltagarna i 2003, 2005 och till en del 2007 års arbetsmiljöundersökningar
(sammanlagt över 20 000 personer) följs med enkäter vartannat år. Databasen omfattar omfattande registerkopplingar för samtliga deltagare i
arbetsmiljöundersökningen från 1989 och framåt samt WOLF-studierna (WOLF Norrland, WOLF Stockholm, WOLF-F och WOLF-U), vilka tillsammans
bildar den s.k. RALF-databasen. RALF omfattar idag information om c:a 160 000 individer.

	
  

18	
  

Magisteruppsats	
  –	
  Enheten	
  för	
  Ergonomi,	
  Arbetsmiljö,	
  Teknik	
  och	
  Hälsa,	
  KTH	
  2018	
  
___________________________________________________________________________________________________________________	
  
	
  

2.1.3 Begreppet resurser
I enkäten ”det nya arbetslivet” som används i denna utvärderingsstudie definieras resurser som tid,
ekonomiska resurser, tillräckligt med arbetskraft dvs. personal, utrustning, kognitiva förmågor såsom
reflektion och eftertanke, kunskaper, färdigheter och kvalifikationer såsom den kompetens som krävs
för att utföra ett arbete (Oxenstierna m fl., 2008). Resurser bör ge förutsättningar för att ta beslut och
utföra kraven. Krav, kontroll och stödmodellen är nära sammanflätad med resurser.

2.2

Riktlinjer vid införande av primär stressprevention

Arbetsmiljöinterventioner delas ofta in i primära, sekundära och tertiära interventioner. Med primära
arbetsmiljöinterventioner menas att det ska vara preventiva och komma åt rotorsakerna till stress i
arbetet på organisationsnivå. Sekundära arbetsmiljöinterventioner är fokuserade på individen och är
även preventiva stressåtgärder som ska hjälpa individen att effektivt hantera stress. Tertiära
arbetsmiljöinterventioner är "brandsläckande" åtgärder och sker när stressen redan skadat individen
och sker då i form av rehabilitering eller annan vård (Gjerde, 2014b).
Inom arbetsmiljöforskningen har forskare i Danmark lyckats identifiera sju kriterier som visat sig spela
en avgörande roll för att lyckas med en arbetsmiljöintervention. För det första bör målet med
interventionen vara primär, genom att förändra arbetets utformning, styrning och organisering.
Deltagande design, medarbetarnas delaktighet är centralt samt genomtänkta tillvägagångsätt genom
hela interventionsprocessen från planering till utvärdering. Interventionen ska integreras i redan
existerande kultur i organisationen och innehålla kommunikation och utbildning om arbetets och
organisationens riskfaktorer kring den psykosociala arbetsmiljön och där även ingå redan existerande
erfarenheter och kompetens inom området. (Gjerde, 2014b sid 14).
För att få till en god stressintervention behöver vi bredda vårt fokus från att bara handla om individen
till att även omfatta organisatoriska rotorsaker (Gjerde, 2014a). Länge har arbetsmiljöforskningen och
stressåtgärder varit inriktade på individen, vilket inte löser grundproblemen och rotorsakerna till
stressen inom organisationen (Giga m fl. 2003).
”De senaste decennierna har medvetenheten om att det behövs interventioner och strategiska insatser
som har organisationen i fokus ökat. Dessa interventioner syftar till att eliminera grundorsaker till
stress och ohälsa på arbetsplatsen (Gjerde, 2014a)”.
Här följer hur en definition av en stresspreventiv åtgärd, med fokus på psykosocial arbetsmiljö, ska
utföras på organisationsnivå:
"En planerad, strukturerad och teori(forsknings)baserad åtgärd med syfte att identifiera och eliminera
rotorsaker till arbetsrelaterad stress och hälsa och därigenom förbättra både medarbetares och
organisationers hälsa, välmående och produktivitet.” (Gjerde, 2014a)
Enligt forskning om arbetsmiljöinterventioner på grupp- och organisationsnivå har insatser, på
samtliga tre nivåer; individ, grupp, organisation, visat sig vara framgångsrika för att uppnå goda och
hållbara effekter av interventionen. (Landsbergis m fl., 1995; Mikkelsen m fl., 1998, Gjerde, 2014a)
Företagshälsovården har en viktig roll att fylla och att inom företagen driva på denna förändring
genom att initiera, planera, genomföra och utvärdera systematiska arbetsmiljöinterventioner på
organisationsnivå. Arbetsmiljöforskningen har mynnat ut i ett antal kriterier som ökar chanserna att
lyckas med interventionsarbetet och som kan ses som ett recept på framgångsrik intervention.

	
  

19	
  

Magisteruppsats	
  –	
  Enheten	
  för	
  Ergonomi,	
  Arbetsmiljö,	
  Teknik	
  och	
  Hälsa,	
  KTH	
  2018	
  
___________________________________________________________________________________________________________________	
  
	
  

I rapporten "Riktlinjer för primär stressprevention” redogör Gjerde för vad som utmärker en lyckad
stressprevention. Interventionsprocessen ser ut som ett ”förbättringshjul" som i stort är inspirerat från
LEAN strategier kring verksamhetsutveckling i fyra steg: Under steg 1 planerar man insatserna för att
under steg 2 genomföra/implementera dessa. Under steg 3 är det dags att utvärdera insatserna och
under steg 4 kan man lära sig något nytt av utvärderingen och skapa förbättring och förändring i en
ständig växelverkan. LEAN arbetsmodell bidrar på så sätt till en ”lärande” organisation och har även
sin grund i det agila arbetssättet (Gjerde, 2014).
2.2.1 Stressprevention genom förbättringshjulet enligt LEAN

Figur 2: Förbättringshjulet ovan beskriver hur LEAN processen går till (Fritz, 2017) efter (Gjerde 2014).

2.2.2 Planera, strukturera och förankra:
Arbetsmiljöinterventionen bör följa en strukturerad arbetsgång. LEAN-verktyg kan rekommenderas
för att skapa en genomtänkt arbetsplan för planering, genomförandet och en noga utvärdering (Ohno,
1998; Toyota, 1998; Kniberg, 2011). En noga planering av arbetsgången gör det lättare att tolka och
fastställa resultaten korrekt. Högsta ledningen bör stödja interventionen och vara engagerade i arbetet
från början till slut. Ledningen bör informera hela organisationen att man prioriterar det psykosociala
arbetsmiljöarbetet och att det är viktigt samt delegera ut arbetsuppgifterna till ”alla” chefer och
mellanchefer. Vägen till beslut om arbetsmiljöinterventioner ska genomföras bör tas i konsensus
mellan ledning och alla chefer för ökad delaktighet och ansvar inom organisationen. (Gjerde, 2014a).
2.2.3 Genomförande med delaktighet:
Det viktigaste för att lyckas med interventionen och som generellt sett rekommenderas inom
arbetsmiljöforskning är ”Deltagande design". Vilket betyder aktiva involverade medarbetare.
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För att känna motivation, ansvarskänsla och vilja till förändring behöver medarbetarna ta till sig syftet
med interventionen, dess sammanhang och dess mål i verksamheten. Samtidigt behöver de ha både
befogenhet och stöd från överordnande att genomföra åtgärderna. Även kontinuerlig upp-datering och
tydlig information om insatserna ökar medarbetarna motivation, delaktighet och förändringsvilja då de
även upplever interventionen som meningsfull och lyckad (Gjerde, 2014a).
2.2.4 Utvärdera noga:
Dokumenterade utvärderingar är viktiga för ett kontinuerligt lärande i organisationen och skapande av
stressprevention. Detta är något som ofta inte hinns med och som gör att arbetet inte går att
standardiseras (Gjerde, 2014a).
2.2.5 Förbättra och lär:
Denna punkt gör att organisationen utvecklas och effektiviseras. Den erfarenhetsbaserade kunskapen
bör standardiseras (Gjerde, 2014a).

2.3 Det Agila arbetssättet
Här följer en bakgrund till det agila arbetssättet som man vid första anblicken kan tro är ännu en av
flera moderna ”management flugor”. Men vid en djupare analys ser man kopplingen mellan det agila
arbetssättet och det så väl dokumenterade arbetssättet - självstyrande och självgående grupper.
2.3.1 Syftet med det Agila
Agila metoder ses ofta som nytänkande och används idag flitigt av företag och organisationer runt om i
värden. De agila metoderna sägs ha startat vid 2001 och mycket har hänt sedan dess, rent tekniskt och
kring sättet man arbetar (Björkholm m fl. 2010). Det agila arbetssätten används ofta inom
systemutveckling och kvalitativa produktionsprocesser. Ordet agil betyder lättrörlig och arbetssätten
syftar främst till att höja effektiviteten, motivationen och trivseln hos medarbetaren. Man vill att
motivationen ska komma inifrån hos medarbetaren så att personen själv förstår värdet av det hen gör,
snarare än att det finns en chef som piskar fram det. Jürgen Appello, författare till “Management 3.0”,
anser att gammalt dominant ledarskap går för långsamt och arbetade själv i IT-bubblan när han ställde
sig frågan om varför så många (i världen) inte gillar sina jobb? Frågeställningen mynnade ut i
chefsutbildningar och kurser världen över. Apello menar att det agila arbetssättet är ”empowerment”
hela vägen ut och går väl ihop med ett coachande och konsultativt ledarskap (Appello, 2010).
2.3.2 Agilt ledarskap
Idéerna om agilt ledarskap, som syftar till snabbrörlig effektivitet och smidighet, kommer
ursprungligen från mjukvaruindustrin. Inom informationsteknologi och IT-världen gick utvecklingen
så fort att det traditionella ledarskapet med detaljstyrning inte längre fungerade. Istället började man
arbeta i självständiga team. Ledningens roll blev framförallt att ha en tydlig vision, sätta ramarna för
verksamheten, att coacha och uppmuntra medarbetarna.
Detta samstämmer med stresspreventionsprojektets syfte med att öka det konsultativa ledarskapet och
de faktorer man mäter kring ledarskapet inom ”det nya arbetslivet”.
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Vad organisationer behöver idag är agila chefer som förstår sin roll och som kan måla upp bilder om
vart man är på väg långsiktigt, att skapa en framtidstro i bolagen och att bidra med stöd och positivitet.
Sedan är det upp till medarbetarna, att inse värdet av vad de själva gör och att skapa utifrån egen
motivation. Gamla organisationer med ”krav och kontroll (à la Taylor och Weber mentalitet) skapar
ofta motivation genom piska från chefen (Appello, 2010.) Det handlar mycket om att man försöker
kontrollera flöden och man inser inte att man försöker rita upp alla ”flöden” som sekventiella
(strukturerade) flöden i en organisation som i praktiken är mera komplex. Mycket skapas i informella
nätverk istället för i uttänkta strukturerade kommunikationsvägar och flöden. (Appello, 2010).
I det ”agila” tillåter man arbetsteam att jobba i de konstellationer som de själva anser sig behöva för att
kunna leverera det som efterfrågas. Teamen bestämmer själva och det i sig skapar en demokratiserings
process på en hög nivå. Det blir självstyrande effektiva grupper med ökat ansvar, d v s medarbetarna
får ta mera ansvar i en agil organisation. Det är medarbetarna på golvet som har detaljkunskapen och
som snabbt märker hur kunderna reagerar. Om man ger dem större ansvar får de också roligare på
jobbet. (Appello, 2010).
Vid ett agilt införande behöver man vara beredd på att införa ledarskapskultur med förändrade roller
och ett nytt sätt att arbeta samt att flytta en del av ansvaret från cheferna till projektteamen. Det agila
passar bra när man vill hantera föränderliga krav på ett effektivare sätt och öka motivationen hos sina
“utvecklare” samt förbättra kommunikationen mellan beställare och projekt. Det nya arbetssättet gör
också att chefsleden mellan högsta ledningen och medarbetarna längre ned tappar sina arbetsuppgifter,
vilket gör att det lätt uppstår ett motstånd mot förändring (Appello, 2010).
I det agila arbetssätten får mellancheferna en ny roll. De ska delegera sina beslut nedåt och skapa
en miljö som gör att medarbetarna älskar sitt jobb. Det är deras viktigaste uppgift. Mellanchefer ser till
att medarbetarna trivs, istället för att kontrollera revir. De ska vara lättrörliga och smidiga i sitt
ledarskap. Ledningen bestämmer ramarna, medarbetarna jobbar i team med stor självständighet och
chefernas främsta uppgift är att se till att medarbetarna trivs på jobbet (Appello, 2010).
Lönesättningen blir annorlunda i en agil organisation. I den traditionella organisationen är den enda
möjligheten för medarbetarna att höja sin lön är att bli chef. Men i en organisation som inte är
hierarkisk får de som gör grundjobbet mer i lön. Som i Hollywood, där skådespelarna tjänar mest.
Fokuserar man på att visa uppskattning mot varandra i företaget, så kan det bidra till att
informationsgapet mellan ledning och medarbetare minskas. Ledarna måste förstå arbetet på golvet
och medarbetarna måste ha full insyn i företagets ekonomiska status och vilka utmaningar man står
inför i framtiden för att kunna utföra ett bra jobb (Appello, 2010).
Ledningen behöver lita till medarbetarnas kompetens att föra företaget framåt. Ledarskapet är ”för”
viktigt för att överlåtas åt cheferna. En central tanke inom det agila är så kallade ”lättrörliga metoder”
och att vara lättanpassad till en föränderlig omvärld. De äldre metoderna försöker förutse framtidens
behov medan de lättrörliga metoderna är adaptiva och anpassar sig snabbt efter nya krav. De agila
metoderna brukar betecknas som empiriska. Då de helt och hållet bygger på praktiska erfarenheter och
arbetssätt som visat sig fungera. Mottot är: omfamna förändring! Det enda måttet på framgång är
fungerande produkter. Det är viktigt med klara syften och värderingar. (Appello, 2010).
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2.3.3 Det agila manifestet och arbetssättet

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Den Agila metodiken har sin grund i två dokument, det agila manifestet och de agila principerna, där
principerna är till för att konkretisera manifestet. (Nordin och Larsson,, 2014). Det agila manifestet
ligger således till grund för det agila arbetssättet (Beck, m.fl., 2001b). Arbetssättet kan kort
sammanfattas så här:
Högsta prioritet är att tillgodose kunden genom interaktion och snabbhet kring prototyper osv.
Man välkomnar förändrade krav, även sent i utvecklingen.
Man är snabbrörlig och uppdaterad med det senaste inom branschens till fördel för kunden.
Projektledare och utvecklare arbetar tillsammans dagligen under hela projektet.
Man bygger projekten runt motiverade individer och ger stöd och förtroende under arbetets gång.
Effektiv dialog om information och samarbete sker person-till-person.
En fungerande prototyp/programvara är det primära måttet på framsteg.
Man försöker att undvika att lägga tid på fel saker.
Arbetet sker i självorganiserande team som dels får möjlighet att lösa krav och uppgifter genom
kreativa lösningar, dels kan varandras arbetsområden och minskar sårbarhet vid sjukdom.
Teamet reflekterar kontinuerligt över effektivitet och man justerar sitt arbetssätt därefter. (Beck, m.fl.,
2001a)
2.3.4 Fördelar och nackdelar med Agila grupper
Fördelar:
Bättre effektivisering – arbetet med en produkt görs snabbare och på kortare tid. Det agila
arbetsgruppen skapar motivation och trivsel hos medarbetarna och medarbetaren ser sitt personliga
värde i arbetet. Flexibilitet – arbetsteam tillåts att arbeta i de konstellationer de själva anser är
lämpligast och teamen bestämmer själva vilket ger ökat ansvar som skapar motivation. Man har en
fördelaktigare lönesättning. Alla ska kunna allas uppgifter. Det bidrar till en mindre sårbarhet vid
bortfall av någon i gruppen. Man har resurser då man direkt kan täcka upp med annan personal.
Adaptiva metoder som anpassar sig snabbare efter nya krav där alla ska vara ledare och driva. I det
agila försöker man få bort personberoenden. Det ska vara hela teamet som står till svars för arbetet. Så
av flera anledningar ser utvecklarna det agila arbetet och dess principer som något positivt. Främst är
det möjligheten att hantera förändrade krav. Men initialt kan viss förvirring och handlingsförlamning
ske, då ovana vid att leda kan påverka medarbetarna. Det större ansvaret på medarbetarna kan kännas
övermäktigt. Speciellt om man snabbt går över från en hierarkisk struktur till en mera agil och platt
organisationsstruktur (Nordin och Larsson, 2014).
Nackdelar:
Dock finns det flera områden att förbättra såsom kvalitet. Ett kvalitetskoncept bör införas i de agila
principerna med fokus på skalbarhet och underhållsvänlighet. För att förankra det agila arbetssättet
behöver ”alla i projektet” vara med på att denna typ av metodik används, både internt och externt.
Alltså inom och utom utvecklingsteamet i organisationen och hos själva kunden för att agil utveckling
ska fungera. Det är viktigt för att täta leveranser och återkommande åter matning ska fungera optimalt.
D.v.s. själva grundkonceptet med det Agila.
En viktig del av det agila tankesättet är självorganiserings-konceptet. Rätt kompetenser i utvecklingsteamet krävs för att självorganisering ska fungera annars faller konceptet. Vissa former av
dokumentation och spårbarhet krävs för att projekten ska fungera optimalt. T.ex. när någon gör
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ändringar i systemet och inte dokumenterar vad, kan det leda till att andra får ”uppfinna hjulet igen”.
Dokumentation inte är prioriterat inom agil utveckling men utöver att förenkla vissa delmoment ökar
de även spårbarheten. Det som är mycket prioriterat i det Agila är kommunikation eftersom fokus
ligger på individer och hur de interagerar mellan varandra. Direktkontakt fungerar alltid bäst om
möjligt och andra kommunikationskanaler bör således avspegla principerna om lättrörlighet” (Nordin,
och Larsson,,2014).
Nedan visas den agila lösning genom ”skrum” som denna studies aktuella sektion valt att arbeta med
för deras systemutveckling;

Figur 3: 2 Minanda Fritz 2017. 1 Bilden beskriver sektionens agila produktionsprocess enligt skrum där ett resursteam på
24 personer svarar upp på organisationens interna kunders krav och efterfrågan genom att stödja de 4 personer som får
arbeta ostört 4 veckor med mjukvaruplattformen som grund och skapa produkter med kvalitet och effektivitet.

2.4 Självstyrande och självgående arbetsgrupper
Begreppet självstyrande grupp är per definition ”ett antal medarbetare som ingår i en grupp och som
har rätt att fatta beslut som handlar om tillrättaläggning och utförande av arbete” (Bakka m fl., 2006).
Detta organisationsmönster är centralt i det så kallade sociotekniska systemperspektivet, i vilket den
självstyrande gruppen sammankopplar två olika system; dels det tekniska systemet och dels det sociala
systemet.
Här handlar det om att samtidigt ta hänsyn till fler olika förhållanden som till exempel individens
sociala behov, organisationens behov av flexibilitet, belöningssystem och resultat. Självstyrande
grupper inkluderar bland annat ledningsuppgifter och har en bredd på arbetsuppgifterna såsom
underhåll, kvalitetskontroll och planering (Falk och Heldh, 2009).
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2.4.1 Tidigare forskning - självstyrande grupper redan vid världskrigen
Forskning visar att självstyrande grupper inte är något nytt påfund från 2000-talet utan kom redan efter
andra världskriget och härstammar från några engelska experiment i gruvindustrin tillsammans med
Tavistock Institutet i London (Bakka m fl., 2006). 1960 gör Tavistock Institutet experiment med
självstyrande grupper i Norge. Under samma tidsperiod väcktes ett stort intresse för personlig
beslutsmedverkan i arbetslivet. Detta kopierades snabbt över till Sverige och Danmark (Sandberg,
1981).
Det blev även ett stort internationellt intresse för de självstyrande grupperna som då var projekt i
företagen Saab och Volvo. Det vände radikalt upp och ned på den då dominerande Taylorismen. Vissa
forskare hävdar att detta är ett uttryck för en demokratisering. Yttre belöningsformer som lön, arbetstid
och säkerhet var inte tillräckligt för att öka produktionen. Därför ökade intresset för psykologiska
faktorer (Sandberg, 1981).
Några av de behovskriterier som ansågs viktiga ur arbetstagarnas synvinkel var behov av innehåll i
arbetet, att kunna se mening och sammanhang. Att lära i arbetet var ett behov som framkom, liksom att
kunna ta beslut, åtminstone inom ett område som den enskilde kan kalla sitt eget (Bakka m fl., 2006).
1975 formulerades ovan behovskriterier som arbetsorganisatoriska krav. Arbetstagarna fick ett visst
mått av självstyre, och att själva kunna besluta i produktionsärenden (Sandberg, 1981).
1976 presenterade Arbetsrättskommittén ett förslag till ny lag som innebar mer inflytande för
arbetstagarna (Larsson, 1999). En grund till medbestämmandelagen, MBL som trädde i kraft 1977.
2.4.2 Självstyrande grupper - en demokratiseringsprocess från 1960-talet
1965 publicerades en första artikel om självstyrande grupper av Thorsrud, i tidningen Fackföreningsrörelsen (Falk & Heldh, 2009). Thorsrud redovisade sina försök med självstyrande grupper i
Norge, där målet var att arbetstagarna skulle få större inflytande över det egna arbetet. Både
Folkpartiet och Socialdemokraterna betonade 1969 på landsmöten och partikongresser om
arbetstagarnas självbestämmande i sitt arbete. Man lade fram förslag om löntagarrepresentation i
styrelsen, delegering av vissa ärenden, självstyrande grupper. Folkpartiets definition på självstyrande
grupper är att gruppen själv ska kunna ta ansvar för vissa moment i tillverkningen och att gruppen får
frihet att organisera och fördela arbetet. Arbetsledningen ska rikta sig till gruppen som helhet och
gruppen ska ha möjlighet att påverka valet av gruppledare. Sammantaget ska detta syfta till att
arbetstagaren får delaktighet i beslut som rör den egna verksamheten (Sandberg, 1981).
2.4.3 Självgående grupper
Begreppet självgående grupp skiljer sig från självstyrande. Vid självstyre har gruppmedlemmarna ett
utökat ansvar och högre befogenheter. Dock är en självgående grupp en del av en självstyrande. Rutinbundenhet gör ”alla grupper” mer eller mindre självgående. Den enskilde kan i hög utsträckning klara
sig själv genom den samlade erfarenhetsbank som ständigt förnyas och utvecklas av alla. I en självgående grupp behöver alla medarbetare i arbetsgruppen dela en vision om arbetet. Genom tillgången
till resurser, tydliga utmanande mål, klart definiera roller, delegering och stöd skapas det produktiva
klimatet. Ledaren måste tro på sina medarbetare men samtidigt kunna ge direkt och ärlig kritik när det
behövs. Genom tydliga arbetsstrukturer, höga krav åtföljt av uppföljningar en disciplinerad
arbetsprocess. (Bakka m fl., 2006; Falk m fl., 2009)”.
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2.4.4 Fördelar och nackdelar med självstyrande grupper
Nedan presenteras de fördelar och nackdelar som kan ses med självstyrande grupper (Bakka m fl.
2006). Fördelarna med självstyrande grupper är lägre personalomsättning och minskad frånvaro.
Medarbetarna har en positivare inställning till företaget och det behovet av ”ledning” och framförallt
övervakning är mindre. Nackdelarna är höga utbildningskostnader och allt för starka gruppnormer och
sårbarhet vid byte av personal. Allt för dominerande ledare kan stjälpa gruppen. Medlemmarna drar sig
då tillbaka och känner sig kontrollerade. Negativa normer kan också utvecklas om arbetsledaren är
alltför kritisk och dominerande. Gruppen behöver därför hitta sin egen rytm och balans (Bakka m fl.,
2006).
2.4.5 Sammanfattande jämförelse mellan agila och självstyrande grupper
De fördelar som kan ses med självstyrande grupper är lägre personalomsättning, mindre frånvaro,
mindre behov av ledning och övervakning gäller även för de agila grupperna. Även att man inom de
agila grupperna har en fördelaktigare lönesättning, bättre effektivisering då arbetet med en produkt
görs snabbare och på kortare tid. De nackdelar som kan ses med självstyrande grupper är bl.a. höga
utbildningskostnader och allt för starka gruppnormer. Detta gäller inte i samma utsträckning med de
agila teamen eftersom de är mera mål och syftes styrda och att alla ska kunna allas arbetsuppgifter.
Något som kontinuerligt lärs in under arbetets gång. I de självstyrande grupperna finns en positivare
inställning till företaget och det stämmer överens med de agila grupperna som skapar inre motivation
och trivsel hos medarbetarna där man ser sitt personliga värde med arbetet. (Apello, 2010).
De självstyrande grupperna med ”sårbarhet vid byte av personal” skiljer sig ifrån det agila arbetssättet
där alla ska kunna allas uppgifter. Detta bidrar i sig till mindre sårbarhet vid bortfall av någon i
gruppen. Man har en resurs då man alltså kan täcka upp med annan personal. Samma gäller vid allt för
starka grupp-normer vid självstyrande grupper då allt för dominerande ledare kan stjälpa självstyrande
grupper. Medlemmarna drar sig då tillbaka och känner sig kontrollerade. Negativa normer kan också
utvecklas om arbetsledaren är alltför kritisk och dominerande. Gruppen behöver därför hitta sin egen
rytm och balans (Bakka m fl., 2006). Detta skiljer sig rejält från det agila arbetssättet där alla tillåts att
vara ledare och man förordar ta initiativ. I det agila försöker man få bort personberoenden, på så sätt
att det ska vara hela team som står till svars för arbete med en produkt t ex. Flexibilitet uppstår då
arbetsteamen tillåts att arbeta i de konstellationer de själva anser är lämpligast. Teamen bestämmer
själva vilket gör att deras ansvar ökar.

	
  

26	
  

Magisteruppsats	
  –	
  Enheten	
  för	
  Ergonomi,	
  Arbetsmiljö,	
  Teknik	
  och	
  Hälsa,	
  KTH	
  2018	
  
___________________________________________________________________________________________________________________	
  
	
  

2.5 MTO - Modell att analysera ett arbete.
En användbar modell för att illustrera interaktionen mellan människa, teknik och organisation är den
konceptuella HTO modellen (Human Technologies and Organization), se figur.

Figur 4: Illustration av förhållandet mellan M: människa, T: teknik, O: organisation; subsystem och arbetsaktiviteten i
MTO konceptuell modell. (Karltun, m.fl.,2017)

Arbetsaktiviteten är central och påverkas hela tiden av de tre faktorerna som hjälper till att förstå,
beskriva och analysera arbetsaktiviteten. Allt förstås genom interaktionen mellan MTO som är i ett
ständigt samspel och ständigt pågående dynamisk process.
Människan i systemet är en individ med såväl fysiska, psykiska, sociala och kognitiva dimensioner
som alla får beaktas vid en analys. Inga processer i en organisation kan ske utan att människan är
involverad och resultatet av aktiviteten är beroende av hur den enskilde individen mår, presterar och
interagerar med sina kollegor. Samspelet mellan de tekniska förutsättningarna och hur organisationen
fungerar och uppbyggd är även de med och påverkar arbetsaktivitetens utgång (Karltun, m.fl., 2017).

2.6 Hypotetisk organisationsanalytisk modell: IGO - individ, grupp, organisation
Bakka m.fl.(1993) och Stockfelt (1990), använder flera begrepp när de analyserar en organisation t ex.
individ, grupp och organisation. Bilden nedan visar en organisationsanalys modell som är holistisk och
kontext orienterad med systemteoretisk grund utvecklad av Minanda Fritz 1997 utifrån dessa begrepp
Bakka m.fl.(1993) och Stockfelt (1990). Den hypotetiska modellen är grundad i den erfarenhet som
Minanda Fritz haft i sitt arbete med ledningsgrupper och organisationsproblematik, och hon har alltid
modellen och dess faktorer i bakhuvudet vid organisationsanalyser. Den kan användas med fördel vid
analys av konflikter och ineffektivitet och trots sin holistiska bas även användas reduktionistiskt i den
bemärkelsen att om man tar bort ”tre ringar mitt emot en pil” så framträder effekterna på IGO-nivå
inom organisationen.
Modellen väver in stressfaktorer, bristande känsla för sammanhanget(Antonovsky, 1996) och
ineffektivitet som en effekt av tillgång till eller avsaknad av begreppen inom cirklarna. Där individ,
grupp, organisation, kompetens, yrkeskultur, organisationsstruktur, individens vilja, kunskap och
möjligheten att vid tillfälle utöva denna kunskap, är centrala delar. Modellen kan läsas och förstås
genom ringarna i modellen. De inre ringarna representerar individnivån med kunskap, vilja och tillfälle
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som ges att uttrycka kunskapen. Ringarna i tre i nästa steg ut från mitten representerar gruppen som
baseras på ekonomen, teknikern och beteendevetaren (HRM). Ringarna längst ut beskriver
organisationen som styrs av struktur, kultur och processer som sker inom organisationen.
Organisationsanalysen kan ske på så sätt att om man tänker att om ”vilja, ekonomi och process” inom
organisationen och/eller inom en enskild situation inom organisationen saknas, så skapas på individnivå; passivitet, på gruppnivå; skvaller, subgrupper och dolda agendor och på organisations-nivå;
ineffektivitet. Samma sak om ”kunskap, beteendevetenskap och kultur” saknas, skapas på individnivå;
missriktad handling, på gruppnivån; konflikter och mobbning och på organisationsnivå; bristande
produktionskvalitet. När ”tillfälle, teknik och struktur” saknas skapas på individnivå; frustration, på
gruppnivå; mållöshet och otydlighet, på organisationsnivå; ineffektivitet. Alla ringar bör finnas med i
en organisation för att ett gott arbetsklimat ska kunna ske i en organisation enligt hypotesen.

Figur 5: Av Minanda Fritz, 1997 efter Bakka m.fl.1993; Stockfelt 1990, Antonovsky, 1991)
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3.

Metod

I detta avsnitt beskrivs studiegruppen, valet av metod, studiedesignen, den kvalitativa metoden och
studiens genomförande samt vad som kännetecknar fokusgruppsintervjuer. Här ges även en
redovisning av den kvantitativa enkätundersökningen där enkätformuläret ”Det nya arbetslivet”
använts (se bilaga 1). En kvalitativ ansats valdes för att utvärdera de kvantitativa resultaten som
stresspreventionsmätningarna visat, effekten av det agila arbetssättet och dess kopplingar till det
kvalitativa resultatet, själva intervjuerna.

3.1 Genomförande – studiedesign
Studien grundas på två delar, en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvantitativa delen utgörs av tre
enkätmätningar som genomförts av Metodicum, (se bilaga1) som även har genomfört de statistiska
analyserna av enkätsvaren som presenteras i denna uppsats. Resultatredovisningen från de två första
enkätmätningarna har gett grund till frågorna som ställts i den kvalitativa delen, huvudsakligen
utgörande av fokusgruppsintervjuer och intervjuer med enskilds individer.
Studien har genomförts enligt bilden nedan.

Figur 6: (Fritz, M., 2017) visar utvärderingsstudien i sin helhet. Dess studiedesign och hur den kronologiskt har
genomförts.
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3.2 Kvalitativ metod
Metodval - Detta är en fallstudie baserad på kvantitativa och kvalitativa resultat med fyra datakällor;
bakgrundsintervjuer, intervjuer med chefer och medarbetare samt de kvantitativa enkätresultaten.
Kvalitativa resultat har tagits fram med hjälp av fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer med
chefer och medarbetare. Syftet med den “kvalitativa” metoden var att göra en innehållsanalys för att
kunna validera innehållet och kunna förstå resultaten i den kvantitativa resultatredovisningen samt för
att kunna dra korrekta slutsatser kring de kvantitativa resultaten och de stresspreventiva insatserna som
sektionen genomfört.
Tillvägagångssätt vid analys av kvalitativa och kvantitativa resultaten har genomförts utifrån de olika
rotorsaksområdena i den kvantitativa enkäten ”det nya arbetslivet”, se bilaga. Dessa områden har
sedan kodats/ tematiserats utifrån studiens syfte och frågeställningar för att ge studien validitet.
Kvalitativ och kvantitativa data har ”flätats samman” genom synliggörandet av resultatet i det
kvalitativa materialet. Den kvantitativa resultatredovisningen har legat som grund för frågorna i den
kvalitativa delen som sedan kodats utifrån dess innehåll.
Kvalitativ forskning är tolkande samhällsvetenskaplig ansats med rötter i den humanvetenskapliga
forskningstraditionen hermeneutiken (tolkningslära). Kvalitativ forskning innebär analys av lågt
strukturerade data, exempelvis intervjuer och enkäter med öppna svar och beslutsdokument som
analyseras textkritisk. Kvalitativ forskning är vanligt inom bland annat sociologi, vårdvetenskap och
vid marknadsanalys, och syftar till att skapa fördjupad förståelse för attityder och idéer som skapar
människors handlingar, formuleringar och beslutsfattande. (Kruuse, 1998; Kvale, 1997)
1.
2.
3.
4.
5.

Fem utmärkande drag inom kvalitativ forskning enligt (Yin, 2013):
Studerar den mening som kan tillskrivas människors/deltagarnas liv under verkliga förhållanden.
Återger åsikter och synsätt hos de människor/deltagare som ingår i studien.
Täcker in de sammanhang och omständigheter människor/deltagare lever i.
Ger insikter om rådande eller framväxande begrepp som kan förklara mänskligt socialt beteende.
Strävar efter att använda många källor istället för en enda typ av belägg.
Fallstudier - Detta är som nämnts tidigare en fallstudie baserad på kvantitativa och kvalitativa resultat.
I detta fall handlar fallstudien om studiet av hur en sektion har arbetat med stressprevention.
Fallstudier (eng:”casestudy”) är en forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om
det man undersöker. Fallstudien har en fenomenologisk grund och försöker beskriva fenomenets
kontextuella verklighet - faktorer som påverkar en händelses omgivande natur. (Yin, 1994)
Utmärkande för fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från
fenomenets kontext. För att få mer detaljerad kunskap än kunskapen från en enkätundersökning, så
fokuserar man vanligen på en eller några få fall, som man undersöker på djupet. Som metod kan
fallstudien användas både inom samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det som framförallt skiljer
dem är sättet att mäta olika parametrar och variabler. Däremot används fallstudien oftast inom
samhällsvetenskaperna. (Yin, 1994)
Inom samhällsvetenskap används fallstudier ofta för att studera sociala relationer och processer som
pågår inom ramen för det som undersöks. Detta kan visa på hur komplexa sammanhang såsom sociala
relationer och processer fungerar. Fallstudien bedrivs empiriskt ute i verkligheten (precis som rena
enkätundersökningar). Man kan även kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper.
Detta kan även gynna själva fallstudien och analysen (Yin, 1994).
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Kvalitativa studier omfattar vanligen information om enskilda deltagares handlingar och
förhållningssätt. För att porträttera händelser eller upplevelser i verkliga livet ur deltagarens perspektiv
så kan man väva in citat i texten. Nästan alla kvalitativa studier samlar in data om enskilda personer
och berättar om deras uppfattningar, strävanden, föreställningar eller beteenden (Yin, 2013).
Studerar man en grupp genom denna metod så är narrativ information om en eller flera av de individer
som ingår i gruppen en viktig beståndsdel i studien. Detta skiljer sig från den kvantitativa studien där
man vanligen samlar in numeriska data och presenterar statistik om individers kollektiva egenskaper
(Yin, 2013).
Fokusgruppsintervjuer - Fokusgruppsintervjuer har använts för att på ett effektivt sätt få varierad
kunskap om undersökningsområdet. Fokusgruppsintervjuer används när man snabbt vill ta reda på hur
något ligger till. Normalt intervjuas tjugo individer för att få 80 % av variationsvidden, och det hade
krävts många individuella intervjuer för att snabbt få fram samma variationsvidd som man får vid en
fokusgruppsintervju. Vid en fokusgruppsintervju får man information snabbt och individerna
stimulerar även varandra till att ge mera ingående information (Oxenstierna, m fl. 2008).
”Fokusgrupper som metod har sina rötter i de gruppdiskussioner som utvecklades i Frankfurtskolan
som en reaktion mot metoden att intervjua enskilda individer. Merton m.fl. (1956) myntade begreppet
”focusgroups”. Under 80-talet utvecklades metoden så att den blev mera användbar för sociologiska
undersökningar och den används i dag inom sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap,
pedagogik, folkhälsovetenskap och social medicin (Morgan 1996 s 132)”.
3.2.1 Urval, datainsamling - Kvalitativ del
Den kvalitativa delen utgörs dels av en förstudie med 2 enskilda intervjuer á 1,5 timme var och 4
fokusgruppsintervjuer som genomfördes mellan mätning 2 (2012) och mätning 3 (2013) i
stresspreventionsprojektet. Samt en efterstudie av 1 enskild intervju med sektionschefen ca.1 tim.
Denna empiri utvärderar chefers och medarbetares upplevelser av stresspreventionsprojektet, omorganisationen och införandet av det agila arbetssättet. I syfte att försöka förstå de kvantitativa
mätningarnas resultat och egentliga innebörd av organisationens stresspreventiva arbete. Inom den
aktuella sektionen (200 medarbetare) har 2 grupper på 10 medarbetare intervjuats. Sektionschef med
en gruppchef samt 10 gruppchefer har intervjuats separat.
1.
2.
3.
4.

Fokusgruppsintervjuer skedde i följande ordning:
Fokusgruppsintervju med sektionschef och samtliga gruppchefer 10 informanter 1,5 timme.
Fokusintervju med en sektionschef och en gruppchef 1,5 timmar.
Fokusgruppsintervju med medarbetargrupp NR 1 med 9 informanter, 2 timmar.
Fokusgruppsintervju med medarbetargrupp NR 2 med 9 informanter, 2 timmar.
Sammanlagt har 10 timmars intervjuer inkl. förstudien, renskrivits, komprimerats och avkodats
(anonymiserats). Fokusgruppsintervjuerna med medarbetarna hölls samma dag, en på förmiddagen och
en på eftermiddag mellan 9–11 och 13–15. Intervjuerna har gjorts i form av semistrukturerade
fokusgruppsintervjuer och enskilda semistrukturerade djupintervjuer. Alla intervjuer har spelats in och
renskrivits förutom de 2 chefsintervjuerna. Där har intervjuerna registrerats under tiden och därefter
renskrivits och sedan validerats per mail och telefonsamtal.
Chefernas fokusgruppintervjuer dokumenterades genom anteckningar och har kompletterats och
bekräftats av cheferna själva efter att intervjun skrivits ut. Intervjuerna har lästs och bekräftats av
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sektionschefen, chefer och HR chef samt företagshälsovården. Återkoppling och bekräftelse har skett
via mail men även genom telefonsamtal. Förberedelser för intervjuer med medarbetarna skedde tidigt
via mailutskick. En kallelse skickades sedan ut till en sekreterare som i sin tur skickade ut kallelsen till
alla sektioner i den aktuella divisionen där de 200 medarbetare nåddes varav 18 slutligen deltog.
Medarbetarna valdes ut av cheferna utifrån att de skulle representera alla sektioner inom divisionens.
Alla tillfrågades och deltog frivilligt med intresse för stresspreventionen. Bokning av intervjuer med
cheferna skedde genom mail.

3.3 Kvantitativ metod
Inom kvantitativ forskning används statistiska och matematiska metoder för att studera högt
strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar
från enkätundersökningar med slutna alternativ, samt mätvärden och strukturerad observation från
kontrollerade experiment (Olsson, H., m fl. 2007).
Den kvantitativa resultatredovisningen baseras på statistik från tre stresspreventionsmätningar som
leddes av forskare på KTH:s ergonomiavdelning mellan 2012 till 2014. Mätningarna gjordes med hjälp
av enkätfrågeformuläret “Det nya arbetslivet”, en modern enkätundersökning som mäter och beskriver
organisatoriska orsaker till stress i såväl tjänste- som industriföretag. Enkätföretaget Metodicum fick i
sin tur uppgiften, av KTH forskarna, att konstruera ”själva enkäten. Första bilagan i rapport Nr. 320
(Oxenstierna, m.fl. 2008) beskrivs alla dimensioner och enskilda variabler i stressmodellen och där
redovisas även alla medelvärden, signifikansnivåer (p-värden), standardavvikelser samt könsskillnader
per frågeområde, se referens. Den statistiska analysmetoden (statistiska test) som använts i
enkätmaterialet samt skalstegen i enkätfrågorna redovisas i tabellmaterialet hos Metodicum.
Respondenternas svar i resultatredovisningen är jämförda mot SLOSH-referensdatabas från den
arbetande befolkningen i Sverige 2008.
3.3.1 Tolkning av den kvantitativa resultatredovisningen
Hela resultatredovisningen ligger som en bilaga 2 i svart vitt och visar markeringar på vilka
förändringar som har skett inom divisionen gällande rotorsaksfaktorerna till stress baserat på resultaten
av de tre stressmätningar som gjordes mellan 2012, 2013 och 2014.
Man läser staplarna i redovisningen från höger till vänster alltså ”bakvänt”. Längst till vänster visas
mätningen resultat sammantaget mellan 2012–14. Färgade markeringar går från ljusgrått, mellangrått
till mörkgrått. När värdet i vår undersökning (stress-preventionsprojektet) är sämre än referensdatabasen visas en mörkgrå markering. Bättre än referens-databasen visas en ”mellangrå” markering.
Oförändrad referensdatabasen visas en ljusgrå markering. Korstecknen visar en signifikant
förbättring i den vänstra kolumnen. Minus tecknen visar signifikant försämring.
Det som visar på om förändringen är signifikant är om det finns ett kors eller ett minus-märke framför
pilarna i vänstra kolumnen eftersom där visas hela förändringen mellan 2012 till 2014. Pilarna visar
mindre förändringar mellan åren. Uppåtgående pil visar förbättring och nedåtgående försämring. Dessa
visar dock inte på signifikanta förändringar. Bilden nedan är ett exempel på hur resultatredovisningen
ser ut och ska tolkas och visar en del av studiens riskområden; stöd, kontroll och resurser: Analys och
sammanställning av hela materialet finns i resultatdelen samt hela studiens resultatredovisning innehållande tre enkätundersökningar ligger som bilaga Nr 1 och enkäten med alla enkätfrågor ligger som
bilaga 2.
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Figur 7: Exempel på ett enkätresultatredovisningsblad från stresspreventionsmätningar ”Det nya arbetslivet”.

3.3.2 Psykosociala arbetsmiljöfaktorer i resultatredovisningen
De 16 psykosociala arbetsmiljöfaktorer som mäts i enkätmaterialet ”det nya arbetslivet ” sammanställs
nedan. Krav - delas upp i tio variabler. Kvantitativa, emotionella, intellektuella, krav på social
kompetens, krav på skicklighet, ansvarskrav, motstridiga krav, it-krav, fysiska krav och koncentration.
Kontroll - delas upp i två variabler. Påverkansmöjligheter och befogenhet. Resurser - delas upp i tre
variabler. Resurser, tid och kunskap. Socialt stöd & erkännande - delas upp i tre variabler.
Humanitet, erkännande och socialt stöd. Organisation och organisationsförändring delas upp i fyra
variabler. Organisationsstruktur, organisationssamarbete, organisatoriska hinder och beslutsstruktur.
Organisationsförändring delas upp i sex variabler. Expansion, förändrade arbetsuppgifter, nedskärning
och omplacering, befordran, degradering, omorganisering. Din hälsa - rör området Hälsö och delas
upp i nio variabler. Sömn, fysiska symtom, huvudvärk och magproblem dessa fyra faktorer rör
psykosomatik. Stress, kognitiva problem och depression dessa tre faktorer rör utmattningsproblematik.
Samt arbetsförmåga och självskattad hälsa. En vanlig arbetsdag på jobbet: känslor - delas upp i
fjorton variabler. Stolt, glad, positiv, vänskaplig, trygg, säker, lugn, frustrerad, irriterad, arg, hotad,
rädd, sviken, och kränkt. Arbetsplatsdemokrati - delas upp i tre variabler. Arbetsplatsdemokrati,
beslutsrättvisa och manifesterad yttrandefrihet. Här ser vi en signifikant förbättring rörande beslutsrättvisa. Inflytande - omfattar ett variabler. Delaktighet i beslut. Frihet - delas in i tre variabler.
Arbetsautonomi, beslutsautonomi och möjlighet att påverka arbetstiden. Tillhörighet - delas upp i två
variabler. Tillhörighet och utbytbar personal. Lön - delas upp i nöjd med lön. Ledningen - delas upp i
fyra variabler. Konsultativt ledarskap, ledningsstöd, ledningens samordningskapacitet, förtroende för
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ledningen. Konsultativt ledarskap, ledningsstöd, ledningens samordningskapacitet får alla i rätt
riktning med en mindre förbättring. Närmaste chef - delas upp i tre variabler. Relation till närmaste
chef, samordning, närmaste chef närvarande. Värdegrund - delas upp i två variabler. Medmänniskor
kontra lönsamhet och värdegrund. Konflikter - delas upp i nio variabler. Konflikt med chef, konflikt
med arbetskamrater, konflikt med andra personer, personlig förföljelse, våd eller hot om våld,
konfliktlösning genom förhandling, konfliktlösning genom auktoritet, konfliktlösning genom låt gå
attityd, får hjälp vid svår arbetssituation.
3.3.3 Bakgrund till enkätfrågeformuläret ”Det nya arbetslivet”
I början på 1960 talet ”upplevde” professor Theorell att stress var något man diskuterade vid
middagsbordet men inget som togs på allvar av vetenskapssamhället. Så sent som på 1990talet skedde
det stora förändringar i arbetslivet och en ökad förekomst av stressrelaterad ohälsa startade en intensiv
diskussion kring de negativa effekterna av stress. De existerande arbetsmiljömodeller och dess
mätinstrument var inte längre fullt ut relevanta under 90 talet. De gamla utvecklades för snart trettio år
sedan med fokus på industriproduktion. Dagens arbetsliv har genomgått drastiska förändringar från
industri till tjänsteproduktion och ser i många fall helt annorlunda ut idag än då (Oxenstierna, m fl.,
2008). I stressforskningsrapporten Nr 320 ställer sig forskarna frågan om det finns organisatoriska
rotorsaker i dagens arbetsliv som kan generera ohälsa och som kan komplettera de klassiska
arbetsmiljömodeller och dimensioner rörande ”Krav-kontroll-stöd”(Karasek 1979) (Karasek &
Theorell 1990) (Johnson & Hall 1988–89) och ”Ansträngnings- och belöningsmodellen” (Siegrist
1996). Resultatet blev en ”hypotetiskt kausal stressmodell” som visar på signifikanta samband mellan
arbetsplats-dimensioner och symtom på hälsa och stress hos de anställda. Man såg att arbetsfaktorerna:
stimulans, påverkans-möjligheter(kontroll), krav och resurser samt mål, struktur, ledning, frihet,
demokrati och rättvisa, konflikt/konflikthantering samt humanitet och socialt stöd hade en påtaglig
inverkan på de anställdas stressymptom och hälsa.
”Det nya arbetslivet” lyfter fram rotorsaker till ohälsa i organisationer och används till att mäta och
systematisera arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön. Med syfte att minska stress genom att
fokusera på organisationsnivå och som konsekvens motverka stress och ohälsa på individnivå.
Verktyget synliggör sk. moderna arbetsmiljöfaktorer i dagens arbetsliv, både hur man bäst mäter och
beskriver social och organisatorisk stress samt kartlägger organisatoriska rotorsaker till stress hos
medarbetarna och ger stöd i att förändra dess rotorsaker på organisationsnivå (s.k. primära insatser).
(Oxenstierna, m fl. 2008)
De fyra riskområden som i denna studie framkom efter stressmätning 1, resurser, krav, kontroll, stöd
är 4 av 12 variabelgrupper i stressforskningsprojektets centrala och kausala stresspreventions-modell
som visas nedan och som först är uppdelad vertikalt på tre nivåer. Nivå 1; arbetsplatsfaktorer, Nivå 2;
arbetsfaktorer och Nivå 3 hälsofaktorer, se uppifrån och ner på höger sida. Arbetsfaktorerna krav,
påverkans- möjligheter (kontroll) och resurser ligger centralt i modellen på arbetsfaktor nivån 2.
Forskningen bakom stressmodellen visar på kausala samband mellan dessa tre utfallsvariabler d.v.s.
nivå 1 arbetsplatsen, nivå 2 själva arbetet och nivå 3 hälsan. Modellen visar t ex att medarbetarnas
förmåga att hantera stress och krav är direkt relaterat till variabeln ”ledning” och ”humanitet & socialt
stöd”.
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Figur 8: Stresspreventionsmodell (Fritz, 2017) efter (Oxenstierna m fl 2008).

3.3.4 Urval & datainsamling - Kvantitativ del
Inom koncernen var det sammanlagt 9 sektioner som omfattades av stresspreventionsstudien. I
enkätundersökningen deltog 50 % av de anställda, totalt 331 fast anställda, chefer och medarbetare.
Alla chefer och hälften av medarbetarna deltog. Men de ”icke fast anställda”, mestadels konsulter,
deltog inte alls i studien eller i det stresspreventiva arbetet som följde.
Kontroll och undersökningsgrupp
De nio sektionerna delades upp i vardera en undersöknings respektive en kontrollgrupp.
Undersökningsgruppen arbetade aktivt med stresspreventionen mellan mätningarna.
Kontrollgruppen fyllde bara i enkäten.
•
•
•
•
•

Svarsfrekvens och statistik från aktuell divisions respondentgrupp:
År 2012 så var det 30 pers. av 42 pers. alltså 71% som svarade på enkäten.
År 2013 så var det 29 pers. av 46 pers. alltså 63% som svarade på enkäten.
År 2014 så var det 74 pers. av 98 pers. alltså 76% som svarade på enkäten.
Andelen kvinnor i respondentgruppen gick från 13% 2012 till 19% år 2014.
Andelen fast anställda i respondentgruppen gick från 100 % 2012 till 99% år 2014.
Etiska aspekter
Stressfrågorna i enkäten som ställts i den kvantitativa delen är etiskt känsliga, dessa hanteras av
enkätföretaget Metodicum AB.
Informerat samtycke
HR och företagshälsovården har informerat alla om stressforskningsprojektet via mail eller muntligen.
Informanterna har gett sitt godkännande om att bli intervjuad.
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4. Kvantitativa resultat
__________________________________________________________________________________
Här redovisas de samlade kvantitativa resultaten från tre stressmätningar mellan åren 2012–2014
redovisas först. Där visas de förändringar som har skett rörande riskfaktorerna. Efter detta följer en
analys och sammanställning av både de kvalitativa och de kvantitativa resultaten kopplat till studiens
syfte och frågeställningar.
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.1 En resultatöverblick
En överblick av hela resultatredovisningsmaterialet visar att antalet ”röd markerade områden” har ökat
mellan 2012–2014 från 11 st. till 14 st. se siffrorna vertikalt under försämringar. Samtidigt som antalet
” grön markerade områden” nästan har fördubblats från 12 till 23 stycken, se siffrorna vertikalt under
förbättring. Med resultaten uppställda bredvid varandra kan man se hur antalet ”grön markerade
områden” ökat märkbart under 2014. Men att det också fortfarande är många ”röd markerade
områden”.
ÅR

Röd markerade områden

2014
2013
2012

14
13
11

Grön markerade områden
23
11
12

Markeringarna visar på resultat som rör ”Risk & målområden” som återges i den kvantitativa
resultatredovisningen. Här koncentrerar vi oss först på resultat som rör dessa områden som divisionen
själva valde att arbeta med efter resultaten från första stresspreventionsmätningen 2012. Dessa faktorer
var krav, kontroll, socialt stöd och resurser samt faktorer rörande organisation och den
omorganisation som skedde mellan 2013–14. Ytterligare faktorer som visat på förändringar redovisas
nedan och en sammanfattning och överblick görs sist.
Krav ligger oförändrat mellan 2012-14 men man ser en signifikant förbättring rörande ITkvantitativa krav, IT-Krav och fysiska krav. Man kan se att krav på skicklighet ökar men även rörande
social kompetens, emotionella krav såväl som intellektuella krav samt koncentration. Motstridiga krav
förändrades till det bättre mellan 2013–14 men når inte upp till en signifikant förbättring och ligger
med en röd markering under alla åren 2012–13. När det gäller Kontroll rörande påverkansmöjligheter
och befogenhet ser man en tydlig försämring mellan 2012-13 men en tydlig positiv förändring mellan
2013-14 men generellt sett ingen signifikant förbättring mellan 2012-14.
Rörande Resurser som delas upp i resurser, tid och kunskap kan vi se en signifikant förbättring
rörande tid mellan 2012-14. Dock ligger resurser generellt på en fortsatt röd markering och rörande
kunskapsresurser har det skett en mindre förbättring.
Gällande Socialt stöd - erkännande, humanitet och erkännande så ligger dessa variabler mellan 201213 oförändrat. Men det sker en signifikant förbättring rörande humanitet och socialt stöd mellan 201314. En förbättring har skett rörande erkännande men den är inte signifikant. Rörande Organisation
och organisationsförändring kan vi se en generell försämring från 2012 då man hade två
försämringsmarkerade områden till 2014 då det är hela 7 röd markerade områden. Det som blivit
signifikant sämre mellan 2012–14 rör tre variabler omorganisering, nedskärning & omplacering samt
förändrade arbetsuppgifter.
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4.2 Sammanställning av variabler
Här redovisas de förändringar vi kan se i divisionen avseende de aktuella riskområdena 2012-14:
hälsovariabeln, resurser, krav, kontroll, stöd, ledarskap mm.

S Riskfaktorer som signifikant förbättrats:
v
v
v
v
v
v
v

Din Hälsa rörande stress
Krav - rörande IT-krav, fysiska krav och kvantitativa krav.
Kontroll - rörande befogenhet.
Resurser - rörande tid.
Stöd - rörande socialt stöd och humanitet.
Vanlig arbetsdag på jobbet rörande känslan säker.
Arbetsplatsdemokrati rörande beslutsrättvisa.

S Riskfaktorer som signifikant försämrats:
v
v
v
v
v

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Omorganisering.
Nedskärning och omplacering.
Förändrade arbetsuppgifter
Tillhörighet
Vanlig arbetsdag på jobbet rörande Sviken, Kränkt

Ytterligare variabelområden som förbättrats men inte signifikant:
Din hälsa: huvudvärk, depression
En vanlig arbetsdag på jobbet: arg, irriterad, stolt, trygg, lugn
Krav: Ansvarskrav, motstridiga krav
Kontroll: Befogenhet
Resurser: Resurser och kunskaper
Socialt stöd: Erkännande
Organisation och organisationsförändring – Befordran, Organisationssamarbete och
organisationsstruktur
Frihet – Arbetsautonomi, Beslutsautonomi, Möjlighet att påverka arbetstiden
Inflytande - Delaktighet i beslut
Arbetsplatsdemokrati: Arbetsplatsdemokrati
Ledningen: Ledningsstöd, Ledningens samordningskapacitet, Konsultativt ledarskap
Närmaste chef: Samordning, Närmsta chef närvarande
Tillhörighet: Utbytbar personal
Värdegrund: Medmänniskor kontra lönsamhet
Konflikter: Får hjälp vid svår arbetssituation, konflikt genom en "lågt-attityd" & med andra
personer
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Ytterligare rotorsaksområden som försämrats men inte signifikant:
Ø Din Hälsa: fysiska symtom, magproblem, kognitiva problem, arbetsförmåga, självskattad hälsa
Ø En vanlig arbetsdag på jobbet: rädd, hotad, frustrerad, glad, positiv
Ø Krav: Emotionella krav, intellektuella krav, krav på social kompetens, krav på skicklighet och
koncentration
Ø Kontroll: Påverkansmöjligheter
Ø Organisation och organisationsförändring: Organisatoriska hinder, beslutsstruktur, expansion
Ø degradering
Ø Arbetsplatsdemokrati: Manifesterad yttrandefrihet
Ø Värdegrund: värdegrund
Ø Lön: Nöjd med lön
Ø Konflikter: konflikt med chefer, konflikt med arbetskamrater, personlig förföljelse, konfliktlösning genom
förhandling, konfliktlösning genom auktoritet
Ø Ledningen: Förtroende för ledningen
Ø Närmaste chef: Relation till närmaste chef

Bilden nedan sammanfattar de kvantitativa resultaten och kvalitativa insatserna kronologiskt.

Figur 9: (Minanda Fritz 2017) Studiedesignen med resultaten av de kvantitativa stressmätningarna längst ner.
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5. Kvalitativ analys av resultat från intervjuer och enkätmätningar
Här sammanställs resultaten av de kvalitativa intervjuerna och dess utsagor för att förklara de
kvantitativa resultaten och besvara studiens syfte och frågeställningar. Analysen utgår ifrån de
riskfaktorer som cheferna skulle arbeta med under stresspreventionen vilka var; resurser, krav, kontroll
och stöd men även andra faktorer från enkätmätningen såsom, ledarskap, omorganisation och
organisationsförändringar mm. Analysen utvärderar även införandet av det Agila arbetssättet, dess
omorganisation och hur detta påverkat stress, hälsa, produktivitet och sjukfrånvaro.

5.1 Har stresspreventionsprojektet genomförts enligt rekommendationer för primär
stressprevention?
Baserat på de kvalitativa utsagorna har man endast klarat av att följa en av rekommendationerna.
Rekommendationen löd först att företagshälsovården har en viktig roll att fylla som drivande aktör för
att initiera, planera, genomföra och utvärdera systematiska arbetsmiljöinterventioner på organisationsnivå inom företagen (Gjerde, 2014). Eftersom HR direktören initierade stresspreventionsprojektet och
tog in företagshälsovården och forskare från KTH för att driva projektet är denna punkt uppfylld.
Men rörande att en arbetsmiljöintervention bör planeras noga, genomföras med en strukturerad
genomtänkt arbetsgång och utvärderas noga (Gjerde, 2014) verkar detta inte ha gått att uppfylla.
HRD har varit mycket lyhörd rörande företagshälsovårdens redovisning, över vilka som hade gjort vad
och följt kostnadsredovisningen noga, vilket uppmärksammade HRD på att företagshälsovården inte
haft strategier för att arbeta med rotorsakerna, jämföra informationen och dra lämpliga slutsatser och
standardisera kunskapen. HRD underströk att förutsättningen för att bedriva stresspreventionsprojekt
var långsiktighet. Moderbolaget hade redan börjat med arbetsmiljöarbetet innan koncernen påbörjade
sitt arbete och gjort två stressmätningar per år i 4–5 års tid. De hade en gedigen erfarenhet och hade
fått igång ett ”rullande hjul”. Mycket på grund av att man på nationell nivå lagstadgat företagshälsovården med hårdare krav kring arbetet med den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön, med
anledning av självmorden i branschen (Dejours m fl., 2009).
Intentionen har varit att följa rekommendationen som intention och försöka att hålla en struktur och
planering genom hela processen men SPP har inte stöttats av koncernledningen. Rekommendationen
var att högsta ledningen engagerat skulle stödja arbetsmiljöinterventionen och göra det psykosociala
arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten, till chefers och mellanchefers
reguljära arbetsuppgifter (Gjerde, 2014a). Stresspreventionsprojektet fick dock först stöd och
engagemang bland koncernledning och mellanchefer. Men det var när det genomfördes flera
omorganisationer och Vd:n för bolaget “lämnade” som allt föll samman. Vd:n gjorde hopslagningar i
bolaget med 10 000 personer och skapade en helt ny organisation. HRD hade plötsligt inte någon
ledningsgrupp att verka i då hela divisionen försvann och ingen på ledningsnivå verkade bry sig om
stresspreventionsprojektet (SPP).
Rekommendationen var också att medarbetarna behövde ta till sig syftet med interventionen och dess
mål i verksamheten för att känna motivation, ansvarskänsla och vilja till förändring (Gjerde, 2014). I
SPP bestämdes att man skulle göra en pilotundersökning och ett urval där man valde att fokusera på
projektledare, chefer och deras arbetsmiljö. Projektledaren för FHV berättade att man tänkte att om
man når cheferna och får deras engagemang, så skapar man större delaktighet, drivkraft och större
förändring ute i hela organisationen. Samt att man ville välja ett urval av medarbetare, med syftet att
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jämföra 50 % av chefernas egna upplevelser med medarbetares upplevelser och göra någon åt det.
Man gjorde en kartläggning, en mätning, träffade grupperna och återgav resultatet i en workshop med
syftade att utreda hur man kunde arbeta bort de funna stressfaktorerna benämnda med ”röda
markeringar” och arbeta för ”gröna markeringar”. Intentionen var att skapa insatser kring de funna
stressfaktorerna för respektive grupp, men i samband med omorganisationen med sammanslagningen
av flera interna bolag så bröts även detta arbete samman.
Rekommendationen om ”Deltagande design" som betyder aktiva och involverade medarbetare är en av
de viktigaste faktorerna för att lyckas med interventionsarbetet. Detta rekommenderas generellt inom
primär stressprevention (Gjerde, 2014a). Enligt PF hade de haft flera möten med grupperna och
erbjudit hjälp på olika sätt men FHV har inte jobbat med medarbetarna för att skapa delaktighet. Det
har de helt och hållet lagt på cheferna. De tryckte på väldigt mycket så att cheferna skulle skapa
delaktighet, men PF tror tyvärr inte det har gjorts ännu.
Både rekommendationen med en ”deltagande design” (deltagande, ansvarstagande och engagerade
medarbetare) samt rekommendationen att kontinuerligt uppdatera medarbetarna med tydligt informera
om insatserna för att öka deras motivation, delaktighet och förändringsvilja under processen gång har
inte fungerat alls i detta stresspreventionsprojekt då kommunikation och feedback helt uteblev från
cheferna.
Projektledare (PF) på företagshälsovården, förlorade kontrollen över stresspreventionsuppdraget i
samband med omorganisationen och HRD som blev av med sin roll, var ändå bestämda tillsammans
med forskarna på KTH att ändå försöka fullfölja projektet. HRD lyckades få färdigt genomgången av
kartläggningen, under den tid HRD hade kvar sin anställning. Alla gjorde så gott de kunde. PF
berättade att det som tyvärr inte sjösattes var att få ut informationen på intranätet och den förebyggande stressutbildningen som skulle öka alla HR personers och chefers kompetens kring stressprevention på individ, grupp och organisationsnivå. Det blev tyvärr en stor brist i själva pilot-studien
menade PF. Man mäktade inte med detta på grund av omständigheterna kring omorganisationen och
det bristande stödet.
Rekommendationen att utvärdera SPP har hela tiden funnits med och har inte forcerats bort och PF är
väldigt mån om att det ska bli färdigt. Rörande förbättring och förändringshjulet med syfte att lära sig
något och skapa förbättring och förändring i en ständig växelverkan enligt LEAN arbetsmodell
(Gjerde, 2014) har man bara kunnat följa första steget att planerar insatserna, men sedan kom
omorganisationen och genomförandet blev inte enligt planen. Steg tre; att utvärdera insatserna görs ju
delvis av denna uppsats men har inte genomförts av sektionen själva och verkar generellt vara som en
faktor som skulle behöva förstärkas.
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5.2 Hur anser cheferna att de själva arbetat med riskområdena och insatser för
stressprevention mellan mätning 1 och 2 (2012 till 2013)?
Det här avsnittet kommer jag beskriva hur cheferna arbetat mellan mätning 1-2 ta upp resultaten från
intervjuer och enkätmätningen 1- 2 mellan 2012-13.
Rörande Stress variabeln sker en mindre positiv förändring mellan 2012-13 i det redan negativa
utfallet på mätning1-2 se bilaga 2 sid 2.
2012 initierade sektionschefen (SKC) omorganisationen (i samband med SPP) med syftet att öka
samarbetet mellan sektionerna och föra in den Agila metoden för att effektivisera produktionsprocesserna så att de kunde leverera kvalitativa styrsystem i tid och till kundernas förväntningar. Detta
skedde i bakvattnet av att koncernens Vd initierat flera stora omorganisationer för att kapa kostnader.
SKC ville även skapa en demokratiseringsprocess på sin sektion genom det agil arbetssättet och sprida
ansvar och kompetens på flera samt få kontroll på chefernas arbetsmiljö (med utgångspunkt i varför
många chefer sjukskrivit sig). SKC ville även få kontroll på resursplaneringen av medarbetarnas tid,
kompetens och kunna resursplanera och vara effektiv med medarbetarna för att skapa bättre hälsa och
mindre stress hos alla inom sektionen. SKC upplevde mycket stress när stressmätning 2 gjordes i
samband med omorganisationen och hade då initierat att alla medarbetare skulle byta "platser",
avdelningar och uppgifter för att effektivisera.
SKC upplevde att omorganisationen var tydligt uttalad i organisationen men uppfattade också att
medarbetarna verkade känna sig vilsna och trodde att detta var orsaken till varför siffrorna av mätning
2 blev låga. Cheferna använde den pågående omorganisationen för att implementera den agila metoden
och upplevde också att medarbetarna kände sig vilsna med även förfördelade då andra grupper fick
fördelar såsom utbildning. Det visade sig att av 7 grupper hade 2 av grupperna inte ändrat arbetssätt
och även känt sig utanför. SKC var medveten om att hen gjorde en stor förändring inom sektionen
genom att föra in det agila arbetssättet och omkullkastade den pågående hierarkiska kulturen genom att
föra in en mera platt demokratiserande kultur. SKC var även väl medveten om att det skulle ta lite tid
att få allt på plats och att få alla att vänja sig vid att det snart skulle finnas större beslutsutrymme s.k.
befogenhet för alla.
Enligt kvantitativa resultat låg krav på skicklighet och social kompetens oförändrat under 2012-13.
Det sker även en negativ förändring rörande motstridiga krav och en positiv förändring angående
krav på IT mellan 2012-13 se bilaga 2 sid 5.
Gruppcheferna upplevde mycket stress och belastning i samband med den omorganisation som pågick
samtidigt som de skulle arbeta med de valda riskområdena. När resultaten från stressmätningen kom så
försökte cheferna, ändå för att mäkta med, att föra in valda riskområden under de arbetsområden och
gemensamma nämnare som de redan börjat arbeta med under omorganisationen. Det framgick i
intervjuerna att cheferna även saknade tydlig information och vägledning från företagshälsovården
(projektgruppen) och forskarna i stresspreventionsprojektet trots att det skett en projektgenomgång.
Cheferna valde riskområdena utifrån mätning 1 men upplevde inte något adekvat stöd i form av
utbildning om riskområdena för att kunna genomföra de insatser som behövdes för att påverka
riskområdena. Men det lägger även ansvaret på sig själva för att de inte lagt mera tid på detta.
"- Vi antog i ett konsensusbeslut på chefsnivå, när det gällde krav och kontroll, att det troligen rörde
sig om de utmaningar som vi då hade i produktionsprocessen med mjukvaror till styrsystemen. När det
gällde stressen kring resurser så antog vi att det hade med produktionsprocessen att göra och när det
gällde bristande stöd, att det handlade om chefsrollen och beslutsineffektivitet".
"- Nu i efterhand ser jag att vi kanske la för lite tid i att penetrera dessa områden för att få klarhet i
vad dessa faktorer verkligen betydde. Det blev lite som en efterkonstruktion".
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Här framkommer det att forskarna och projektetansvariga eventuellt har varit otydliga med vad
riskområdena innebar. När cheferna valt utifrån enkätresultaten vad de skulle arbeta med, har de gissat
sig fram till vad detta kan innebära i praktiken. Cheferna saknade fokus och klarhet (mål och syfte) i
hur de skulle rikta sitt stresspreventionsarbete och vilka typer av insatser de behövde göra, något som
troligen bidrog till att de misslyckades med att föra ut korrekt information till medarbetarna.
Cheferna gjorde följande förändringar för att arbeta med respektive riskområde.
Det sker en positiv förändring rörande resursen ”TID” mellan 2012-14( se bilaga 2 sid 6) och
kanske kan de förklaras med att ”planen för förbättrad resursplanering” att cheferna har förbättrat
tidsplanering av sina möten. SKC anser att det är viktigt för cheferna att kunna arbeta med strategier
och planera verksamheten ihållande någon dag i veckan. Man vill komma bort ifrån att det arbetet
annars ofta sker innan 07.00 eller efter arbetstid 17.00. vilket inte ger tid för återhämtning. Det man
börjat prioritera mer är hälsa i form av fysisk motion genom tillgången till en hälsocoach och tid för
reflektion. Man har frukostmöten 07.45-09.30 med 4-5 nya inbjudna medarbetare varje torsdag, där
man har delning s.k. ”sharing” och pratar om problemområden. För att skapa trygghet vid samtalen
försöker man hålla dessa möten så informella som möjligt med små grupper. Man har även infört s.k.
DTL - dagligt team ledningsmöte varje dag 08.00-08.30. Man arbetar för mer transparens i
ledningsgruppen, kvartalsbrev och reflektioner och protokoll från ledningsmöten är tillgängliga för alla
medarbetare vilket ska skapa ett delaktigt kommunikationsflöde om vad som sker.
Krav: Det sker en signifikant positiv förändring rörande IT-krav mellan 2012-13 men en negativ
förändring rörande fysiska krav, motstridiga krav, krav på koncentration samt intellektuella och
emotionella krav enligt kvantitativa resultat se bilaga 2 sid 5. Kanske kan det förklaras med att SKC
ville med det agila arbetssättet först och främst höja effektiviteten och sen tydliggöra krav och
förväntningar på personalen rörande roller och arbetsuppgifter. Man arbetade på med att få
medarbetarna att trivas genom att skapa delaktighet och motivation så att de själva skulle förstå värdet
av vad de gjorde, snarare än att det hade en chef som piskar på. SKC beskrev det agila som
empowerment hela vägen ut och att det gick ihop med coachande ledarskap. SKC berättade för
cheferna att i den agila organisationen behövs chefer som kan måla upp bilder vart man är på väg, och
vart man ska någonstans i förlängningen, för att skapa ”bound and conditions” och en framtidstro.
Detta är chefens roll enligt det agil. Sedan är det upp till medarbetarna själva att skapa. När de känner
värde av det som de åstadkommer så skapas motivation och drivkraft framåt. Cheferna har arbetat med
att föra in det agila och låta teamen jobba i de konstellationer som de själva väljer och behöver för att
kunna leverera på efterfrågan.
SKC berättade att det agila, grundläggande är en demokratiseringsprocess där man för ut ansvaret till
varje individ i gruppen så att gruppen blir självstyrd och självorganiserande. SKC berättade att tidigare
har man inom divisionen haft ett mera hierarkiskt och dominant ledarskap. SKC uppfattade det oturligt
för resultat 2 att det agila sammanföll med Stresspreventionsprojektet(SPP).
Mellan 2012-13 sker en negativ förändring av kontroll rörande befogenhet men rörande
påverkansmöjlighet är förändringen signifikant se bilaga 2 sid 6. Befogenhet och påverkansmöjlighet
kan här tänkas höra ihop. Vid införandet av det agila arbetssättet har medarbetarna organiserat sig i
mindre team inom grupperna och tydliggjort rollfördelningen om vem som gör vad och när samt
organiserat arbetet i en prioriterad ”backlogg”(att göra listan) under en bestämd tid på t ex. 4 veckor.
Cheferna var dock medvetna om att denna backlogg var en stressfaktor, då många upplevde det
stressande att hela tiden se vad de inte hunnit med d.v.s. minskad påverkansmöjlighet och det
påverkade deras arbetsro och fokus. Men man såg samtidigt en god effekt av det agila arbetssättet; en
viss arbetsro och mycket förbättrad effektivitet. Samtidigt fanns en utmaning hos medarbetarna och en
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svårighet att kunna lämna gamla arbetsupp-gifter, från tidigare arbetsorganisation, när de även
behövde ha fullt fokus på de nya arbetsuppgifterna. Till exempel upplevde medarbetarna att man får ha
”dum-mössan” på sig då man måste stå till svars varje vecka för att man inte hinner lösa de gamla
uppgifterna som ska lösas samtidigt som de nya. Maktlöshet uppstod då resurser att påverka
situationen inte fanns.
Mellan 2012-13 sker en negativ förändring inom Stöd rörande erkännande och socialt stöd medan
det sker en positiv förändring rörande humanitet se bilaga 2 sid 6. För att skapa mer tillgänglighet
ställer cheferna fler frågor till medarbetarna om hur det går och är öppnare. Cheferna är mera synliga i
organisationen. Alla chefer är tillgängliga på fredagar 08.30 -0 9.30. Hela ledningsgruppen är på plats
varje fredag. Man byter även skrivbord varje månad och man har infört en mötesfri dag och med hjälp
av en assistent skapas även möjligheten för SKC att vara mera tillgängligare än tidigare. Något som
medarbetarna vittnar om och uppskattar enligt kvalitativa utsagor.
Rörande Ledarskap sker en försämring mellan 2012-13 angående ledningens samordningskapacitet
men även samordning, förtroendet för ledningen, det konsultativa ledarskapet och relationen till
närmsta chef. Det sker en mindre positiv förändring rörande närmsta chef närvarande och
ledningsstöd se bilaga 2 sid 9. Cheferna har ökat sin öppenhet och tydlighet. Man har mera effektiva
möten genom att man prioriterar vilka möten man går på och undviker syfteslösa möten. Även
mötesstrukturen är förändrad med effektivare, kortare och tydligare mötesstruktur med agendor för
resultat. Cheferna har arbetat för att skapa en bättre arbetsorganisation, flexibilitet och coachande
ledarskap, samt det finns en uppbackning och positivitet från alla chefer till förändringar. För att nå
konsensus vid beslutsfattande låter man besluten ta längre tid än tidigare. Man låter alla komma till tals
och man ser till att beslutsprocessen avslutas med konsensus vilket ger kvalitativa beslut anser SKC.
Medarbetarna har upplevt att det är en envägskommunikation i organisationen. Medarbetarna upplever
även att det inte ges möjlighet att få sin röst hörd så att det förmedlas till ledning och chefer högre upp
i organisationen. Trots att medarbetarna har mycket energi till initiativtagande och förslag till
förändring, så får de inte något gensvar. De anser att ingenting händer. Tydliga direktiv, roller och
ansvarsfördelning bland cheferna saknades under omorganisationen och det skapades förvirring och
kanske släppte man det enskilda ansvaret på grund av inre stress, oro och frustration eller pga.
revirtänkande? Kanske är det detta som förklarar att motsägelsefullheten i att befogenheten förbättrats
men att påverkansmöjligheten har försämrats enligt kvantitativa resultat, d.v.s. att man får men man
kan inte!

5.3 Vilka stresspreventiva insatser anser medarbetarna att cheferna har gjort 2012-2013?
Det här avsnittet beskrivs hur medarbetarna anser att cheferna arbetat stresspreventivt mellan
mätning 1-2 med resultaten från intervjuer och enkätmätningen 1- 2 mellan 2012-13.
Resurser; Det sker en viss förbättring rörande ”tid” och ”resurser” mellan 2012-13, se bilaga 2 sid
6. Men stresspreventionsprojektet tycks ha kommit i skymundan för de många omorganisationerna.
”- De har inte tagit upp det alls (stresspreventionen). Kanske har de inte varit insatta i det? Jag tror
att det har stannat någonstans på vägen ovanför våra gruppchefer. Jag vet att vår grupp efterfrågade
resultaten på det som var, men vår chef hade inte fått något resultat. Det är ju locket på om det är
dåligt resultat. Så gör man inom koncernen. Är det alldeles för dåligt resultat så får ju ingen veta
något. Det är ju min personliga tolkning i alla fall. Man vet ju inte vad man ska göra med det
faktumet, tror jag. Man vet inte vad man ska göra helt enkelt”.
Inflytande; Det sker en negativ förändring rörande delaktighet i beslut mellan 2012-13 se bilaga 2
	
  

43	
  

Magisteruppsats	
  –	
  Enheten	
  för	
  Ergonomi,	
  Arbetsmiljö,	
  Teknik	
  och	
  Hälsa,	
  KTH	
  2018	
  
___________________________________________________________________________________________________________________	
  
	
  

sid 7. Medarbetarna berättade att cheferna både på deras enhet inom organisationen tydligen hade
samlats och tänkt: - Hur ska vi arbeta ihop och lösa det här? Vilka grupper ska arbeta ihop och vilken
typ av kompetens behövs? Vilken chef passar för just detta område? o s v.
Dock fick inte medarbetarna någon information om detta från gruppcheferna om de faktorer som man
skulle behöva arbeta med för att minska stressen.
Enligt kvantitativa resultat sker det en signifikant negativ förändring mellan 2012-13 inom
organisationsförändringar rörande förändrade arbetsuppgifter, nedskärningar, omplacering och
omorganisering se bilaga 2 sid 10.
Några av medarbetarna förmedlade att under organisationsförändringarna saknades det tydlighet
rörande krav.
”- Vi vet inte vad som efterfrågas! Vi behöver bryta ner kraven! Vi sitter nu och försöker att förstå
kraven själva, för de kommer inte uppifrån. Vi vet helt enkelt inte vad vi ska göra, vad som krävs av
oss. Vilka är kraven och vem ska bryta ner de på vår nivå”?
Vissa medarbetare menade att det inte är mera krav än de man ställer på sig själv. Att man inte säger
nej. För det har inte varit någon chef som pressar på ett osunt sätt. Det enda som känns kravfyllt är
”protus” felrapporteringssystemet. Att behöva göra något som man inte vill och som man inte kan
prioritera men som man förväntas klara av ändå.
"- Men det är en bra poäng att jag borde säga nej! Då jag inte hinner med allt och det inte blir gjort.
Men då känner att det är ju mitt gamla projekt och det är mina gamla kollegor som jag ska säga nej
till, som i sin tur inte får igenom sina projekt och det är ju mitt ansvar eller rättare sagt var mitt
ansvar. Det är inte tråkiga arbetsuppgifter alls, det är inte det som är grejen, det är roliga
arbetsuppgifter. Men det blir bara för mycket."
Kontroll: Medarbetarna upplevde vid intervjutillfället (efter mätning 2) att de hade fått ökat ansvar och
kontroll genom införandet av det agila. Dock upplevde medarbetarna bristande kontroll över vad de
skulle göra. Detta handlade om att de hela tiden blev avbrutna i sina arbetsuppgifter, och de upplevde
en otydlighet gällande ansvarsfördelningen. Själva omorganisationen har enligt medarbetarna själva
inte varit stressande. Men de menade att det inte fanns någon ”dominant” chef som styrde, utan
arbetsuppgifterna bara ramlade in. Samtidigt menade många medarbetare att det självgående arbetet i
det agila bidrog till en ökad kontroll över sin vardag än tidigare. Det medarbetarna upplever som
bristande är beslutsprocesser som går långsamt, och vill man få igenom något så får man tjata. Trots att
anställda är drivna så får man sällan respons vilket är frustrerande. När det gäller syfte i arbetet så är
det främst motivationen att utvecklas och utmanas som driver medarbetarna. De verkar även ha
kontroll på divisionens syfte; de arbetar åt samma riktning. Samtidigt förmedlar medarbetarna att det
finns en viss oklarhet i organisationen. Man skulle önska att det fanns en tydligare vision i arbetet. En
styrning och mindre luddighet. Samtidigt anser medarbetarna att de lyckas leverera och göra ett bra
jobb, vilket tyder på en god kontroll och kompetens. Medarbetarna upplever att de kan påverka då det
rör sig inom deras egen kompetens. Dock i områden som de har mindre kompetens, har de mindre
möjlighet att påverka.
Tillhörighet förändrades negativt mellan 2012-13 se bilaga 2 sid 8.
Under omorganisationen hade medarbetarna gärna velat ha mer information och klarhet. Det gäller
rollfördelning; vem som ska göra vad, hur man ska arbeta med olika moment, exempelvis protusar och
få tid avsatt för att arbeta med Skrum teamen. Mycket måste fungera för att projekten ska fungera.
”- En gång i tiden hade jag kontroll”
”- Men då var det inte så mycket funktioner. Jag tycker att ansvarsfördelningen fortfarande är oklar.
Kommer det in grejer från sidan, så förväntas man ju ändå ta ett ansvar, men har man inte den tiden
så släpps det. Och ingen tar på sig det. Även om det inte är jag först och främst som det rör blir jag
stressad av detta. Det finns ju inte riktigt någon man kan fråga om man ser ett problem som behöver
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lösas som är utanför ens egna arbetsuppgifter. Så även om det är utanför din kontroll så förväntas
man ta ansvaret och lösa det själv ändå! Vare sig man har tid eller inte”.
Stöd: Mellan 2012-13 sker en negativ förändring rörande erkännande och socialt stöd medan det
sker en positiv förändring rörande humanitet se bilaga 2 sid 6. Förtroendet för ledningen ligger
oförändrad med en negativ försämring mellan 2012-13 enligt kvantitativa resultat se bilaga 2 sid 9.
Medarbetarna kan tycka att det är lite svårt med det sociala stödet. De saknar någon som kan vara med
och styra upp. Stödet från sektionschefen upplevs vara bra. Men vidare uppåt verkar det vara svårare,
då medarbetarna sällan får respons för sina initiativ och förslag. Det händer oftast inte något, eftersom
man inte vet vem som beslutar. Trots att man har mycket energi för ett förslag, så stannas det upp. Man
saknar även stöd att kunna excellera och vara lite bättre än det man behöver göra. Det finns stöd i
organisationen, men just stöd i att växa och utvecklas är något som saknas. Att det pratas mycket om
att saker ska ordnas, men att det ändå inte ordnas tror medarbetarna kan bero på organisationen som
helhet. Att det är svårt att hinna med att stötta 200 engagerade energiknippen då alla vill åt olika håll.
Det som framhålls av medarbetarna är den goda sammanhållningen och trivseln på arbetet. Man hjälps
åt och löser problem på ett adekvat sätt. Denna positiva faktor kan, enligt medarbetarna bidra till att
många anställda väljer att stanna kvar i organisationen trots hög stress.
Rörande Ledarskap sker en försämring mellan 2012-13 angående ledningens samordningskapacitet
men även samordning, förtroendet för ledningen, det konsultativa ledarskapet och relationen till
närmsta chef förändrades negativt. Det sker en mindre positiv förändring rörande närmsta chef
närvarande och ledningsstöd se bilaga 2 sid 9.
Medarbetarna upplevde att cheferna blivit mera tillgängliga, men att tillgängligheten skulle kunna varit
mer effektivt och att cheferna tagit initiativ att komma ut till varje team och går runt lite bland folk och
frågar hur de mår och hur det går. Dock är frukostmötena något som alla instämde är riktigt bra.
”- Ja de sitter i fikarummet en gång i veckan så man kan komma dit och prata om man vill. Men vem
vågar ställa sig där?” svarar en medarbetare och alla skrattar.
”- Det är så himla dumt, att sitta där som en skyltdocka, och förvänta sig att någon ska komma dit och
tappa ansiktet. Ingen vågar ju sig dit. Det är ju det sämsta jag sett”.
”- Ja istället för att sitta en timme varje fredag i fikarummet så kunde de väl gå till mitt team en fredag
och ett annat team en annan fredag och komma upp och prata lite. Inte för att störa men 5 min. Att
fråga någon om de har tid att ta en kopp kaffe och fråga hur man mår och vad gör du just nu. Mera
visa sig intresserade, istället för att vi ska komma, det är ju så omvänt”.
”- Men det som är riktigt bra är ju frukostmötena där sektionschefen bjuder in varje vecka tre fyra
stycken och så rullar det runt. Det är mycket bra”!
Medarbetarna upplevade brist på initiativtagande hos dem själva och det mycket var en kultur där de,
”tvekade” och drog sig tillbaka och ”bara väntar”. Responstiden från cheferna upplevdes vara för lång
för att medarbetarna ska kunna vara tillräckligt effektiva och de anser att det är glapp i beslutskedjan.
”- I vår arbetsklimatundersökning som görs varje år, så får vi väldigt lågt på just beslutsprocesserna år
efter år. Beslutsprocesserna inom koncernen är som på tok för trött och segt, alldeles för segt. Det är
som ett "glapp". Det är jättesvårt att få igenom något. Och ingen uppföljning. Det blir långbänk av
allting. Ska man få igenom något så får man ”tjata och jaga” det är inget som går på automatik direkt
inom koncernen. Det är ju absolut inte att folk lutar sig tillbaka och inte gör något. Det är snarare
”tvärt om” och det är ju det som är såå frustrerande”.
”- Ja absolut, en styrning skulle behövas och en vision har vi ju inte heller, bara det här luddiga på
företagsnivån”.
Medarbetarna förmedlade särskilt att det saknas återkoppling och stöd till de som verkligen har
kompetens och som skulle kunna briljera om de fick stöd. Men som det är nu, så ber de om stöd om
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något de skulle kunna utveckla väldigt mycket, men får inget gehör och det skapar stor frustration.
Flera medarbetare instämde att de många gånger upplever en envägskommunikation och man önskar
mera kontakt för att kunna utveckla arbetet.
Konflikter; Kvantitativa resultat visar att det sker en liten förbättring rörande att få hjälp vid svår
arbetssituation men en negativ förändring rörande relationen till närmsta chef som dock ligger på
en jämnnivå mellan 2012-13 se bilaga 2 sid 9. Och en viss försämring rörande delaktighet mellan
2012-13 se bilaga 2 sid 7.
Ledningen: Mellan 2012-13 sker en viss förbättring rörande ledningens stöd men en viss
försämring rörande det konsultativa ledarskapet, se bilaga 2 sid 9. På frågan om medarbetarna är
ärliga mot cheferna, så upplever de sig vara ärliga. Men svaret rör mest Sektionschefen SKC som de
upplever är mottaglig, proaktiv, lugn och en bra coach som klarar av en stor sektion
”- Vi kan nog vara ärliga. Jag har ju känt sektionschefen ända sen tidernas begynnelse för vi har ju
jobbat ihop. Jag har inga problem med att säga precis vad jag tycker, det brukar jag göra”.
”- - - Sektionschefen (SKC) är ju mottaglig och hen har ju ingen gammaldags koncernchefs stil
direkt”.
”- Ja precis, sektionschefen är mycket proaktiv och lugn och hen försöker ju inte att vara reaktiv som
vissa av våra andra chefer är när det väl har hänt något. Hen är en bra coach och klarar ju av en stor
sektion på 150 personer. Men detta exempel kanske inte var så bra, för egentligen är det ju
gruppcheferna som ska ta det vardagliga, det är ju svårt för sektionschefen att göra det”.
”- - - SKC ser man ju ofta”

5.4 Vilken förändring skedde med stress och riskområdena mellan mätning 2 och 3 (2013
till 2014) enligt kvantitativa resultat?
Det kvantitativa resultatet visar på flera signifikant positiva förändringar inom många av
målområdena.
Vi kan se en signifikant förbättring rörande stress mellan 2013-14 se bilaga 2 sid 2. Resursen ”Tid”
förändrades positivt enligt kvantitativa resultat se bilaga 2 sid 6. Trots omständigheterna försökte
cheferna att arbeta med de stresspreventiva insatserna och införandet av det agila arbetssättet verkar i
sig ha blivit en viktig stresspreventiv insats som påverkat all riskområdena.
Krav; mellan 2013-14 förbättrades ”motstridiga och fysiska krav” signifikant och det sker en
förbättring rörande emotionella och kvantitativa krav se bilaga 2 sid 5.
Den förändring på kontroll rörande befogenhet och påverkansmöjlighet som var negativ mellan 201213 vänds till en positiv signifikant förändring mellan 2013-14 se bilaga 2 sid 6. Och Stöd rörande
humanitet och socialt stöd förändrades signifikant positivt enligt kvantitativa resultat 2013-14 se
bilaga 2 sid 6.
Förändringen rörande Ledning som var försämrad mellan 2012-13 angående ledningens
samordningskapacitet men även samordning, förtroendet för ledningen, det konsultativa ledarskapet
och relationen till närmsta chef förändrades positivt mellan 2013-14. Dock försämrades ”förtroendet
för ledningen” men ”ledningsstöd” förbättras dock det sker ingen förändring alls rörande ”närmsta
chef närvarande” mellan 2013-14 se bilaga 2 sid 9.
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5.5 Hur har medarbetarna upplevt omorganisationen och införandet av det agila
arbetssättet 2013-14?
Organisationsförändringar; det sker en signifikant negativ förändring mellan 2012-13 rörande
”förändrade arbetsuppgifter, nedskärningar, omplacering och omorganisering”. Denna förändring
håller i sig mellan 2013-14 men det sker en positiv förändring rörande ”befordran” och
”expansion” dock en försämring rörande ”degradering” se bilaga 2 sid 10.
Medarbetarna tror att de kommer att skörda frukterna av det nya arbetssättet i framtiden och brinna för
nästa projekt för att de då har så bra framförhållning och ett strukturerat arbetssätt. Det agila
arbetssättet infördes samtidigt som flera omfattande omorganisationer pågick. Medarbetarna fick veta
att deras omorganisation inte var på sektionschefens initiativ. Beslutet hade tagits ovanför
sektionschefens nivå, och det handlade egentligen om tre omorganisationer samtidigt.
Organisation; här sker en mindre positiv förändring kring ”organisationsstruktur och samarbete”
men en negativ förändring rörande” organisationshinder och beslutsstruktur” se bilaga 2 sid 10.
Med dessa tre omorganisationer nästan samtidigt så är det svårt att veta vilken effekt det agila haft på
organisationen, menar en av medarbetarna. Jag frågar om de vet vad syftet var med omorganisation
som rörde deras division och som inleddes i samband med första mätningen. De svarar att pga att man
under omorganisationen utannonserades alla tjänster så blev allt osäkert och oklart. Gruppcheferna
visste inte ens själva om de fick behålla sina jobb. Medarbetarna ansåg att mycket i organisationen
efter omorganisationen och införandet av det agila fortfarande var oklart och att det var svårt att se
vem som skulle ta ansvar för att lösa problemen, då ingen kunde berätta hur det ska gå till. Ansvarsfördelningen var överhuvudtaget helt oklar och det egentligen var inte omorganisationen som
stressade, utan att de blev avbrutna hela tiden, när det försökte att sätta sig in i den nya arbetsorganisationen, av ny personal som inte heller visste vad de skulle göra. Medarbetarna visste inte
vilken grupp de skulle jobba i under ett tag. Det man visste var att man hade bestämt att börja arbeta
med Skrum metoden i det agila arbetssättet och de insåg att de måste jobba fram det nya, men de
tyckte det hade varit alldeles för lite riktlinjer på hur det skulle göras. Många verkade ha tolkat det
agila på lite olika sätt och det fanns en teamstruktur tidigt men det var ju ingen insortering av folk.
Medarbetarna tyckte det vad svårt att ge feedback på något, när de inte ens visste vilket team de
tillhörde trots att det från början fans en ritning på vilka team som skulle ingå och hur många de skulle
vara i varje team. Det tog lång tid innan de fick veta vilket team de skulle ingå i. Det skapade oro och
osäkerhet då de inte visste var de skulle hamna. Man förlorade mycket tid. Medarbetarna hade önskat
att det funnits en klarhet och ett tydligt förslag på vilka som skulle kunna arbeta ihop redan från
början, då hade det blivit mycket enklare. De ansåg även att det var mycket svårt att själva ha åsikter,
kring arbetssättet och vem som skulle arbeta var, då de inte visste hur de skulle arbeta”. Trots
osäkerheten upplevde de inte att någon var negativ till att arbeta i Skrum och på ett agilt sätt. De flesta
var dock väldigt negativa till att applikatorerna (applikationsavdelningen) skulle flytta ut.
Enligt kvantitativa resultat har det blivit en signifikant förbättring på stress 2013-14.
På frågan om hur pass stressade de var (okt. 2013) jämfört med innan omorganisationen svarade
medarbetarna olika: "-Ganska mycket mera nu än då! På en VAS-skala mellan 1–10 ligger jag på en
10:a relaterat till att det är mycket mera att göra nu än för ett år sedan.
”- Men allvarligt, inte är vi mera stressade nu, än för ett år sedan? Jag tycker debatten är helt fel
alltså. Jag tycker vi är mindre stressade nu än för ett år sedan”!
”- Ja, vi pratar mera med varandra nu och vi har självstyrande team som har möjlighet att sköta sin
egen vardag på ett helt annat sätt än tidigare”.
Medarbetarna berättar att det som var typiskt vid en omorganisation i sektionen var att när de får en ny
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uppgift så är det ofta svårt att bli av med det de gjorde innan. Det kanske inte täckts upp riktigt av
någon annan och då känns det inte som om de kan släppa helt. Eller att det kommer in nya personer
som de får vägleda och stödja samtidigt som de ska göra sitt nya jobb. Samtidigt understryker
medarbetarna att med den nya agila arbetsmetoden, som de har nu, är det väldigt mycket bättre. Men
utan den nya agila arbetsmetoden, och med medarbetarens nya arbetsuppgifter samtidigt som de med
de gamla uppgifterna hänger kvar, så skulle det vara ohållbart. Styrkan med den nya arbetsmetoden är
att de har ett team som de jobbar med, istället för att som tidigare sitta ensam med arbetsuppgifterna.
Medarbetarna tycker att det är otroligt skönt att de samarbetar kring arbetsuppgifterna. Belastningen
som en medarbetare beskriver är att hen personligen har otroligt många uppgifter sen gammalt som
inte går att bli av med och som nu inte hinns med. ”Som jag går vecka efter vecka med och som jag
försöker be om hjälp för…”
I intervjuerna framgår att bristen på tid och rekrytering av nyanställda gör det svårt för medarbetarna
att mäkta med allt. Samtidigt menar de att det nya arbetssättet de har anammat inte har implementerats
ordentligt ännu. Det måste få ha sin tid och det kan vara för tidigt att utvärdera. Men utan tillförsel av
flera människor och mindre arbetskrav så är det svårt att komma ifrån stressen i arbetet. Dock menar
man att det går relativt snabbt att få igång nyanställda med den agila formen, vilken kan underlätta för
kraven. Det som även är otillfredsställande enligt medarbetarna är att man måste delta på kontinuerlig
uppföljning av ett problem, som man inte hinner lösa pga. tidsbristen. Detta blir som en negativ spiral.
Även tycker man att det är jobbigt att man är personligt kopplad till ”protusar” (felrapporteringarna)
och att ha backloggen (”att göra” listan) liggande över sig. Frånser man de nackdelar medarbetarna
uttrycker så förmedlar medarbetarna en positiv och öppen syn på det agila. Dock säger medarbetarna
att både "backloggen" (uppgiftslista) och protusar (felrapporter) ska prioriteras samt vissa punkter som
skulle behöva förändras avseende produktionsprocesser.
Det finns en önskan hos medarbetarna efter en person som har helhetsgrepp och ser hela produktprocessen. En person som kan samordna deras kunskap, ta in vad varje individ ser och ta beslut utifrån
det. Med andra ord; som kan ta beslut på ett effektivt sätt, som ser allas perspektiv och sammanhåller
allt. Man vet inte riktigt var man ska rikta fokus och det blir lätt resursslöseri utan klarhet. Enligt
medarbetarna behövs det någon som inte bara tänker projekt, utan som tänker helhet, linjer,
framtidsstrategier och som styr upp beslut.
Detta stämmer med SKC vision om en ”chef” som kan måla upp visioner om var man ska och som kan
motivera medarbetarna med helhetsbilder och linjer.
Sammanfattningsvis har man en uppskattande och god framtidsanda till det agila sättet att arbeta.
"- Ja, det är mindre brandsläckning. För de som jobbar med utveckling är det mera strukturerat och
planerat arbete".
"- Ja, jättebra teamkänsla för skrum-teamen".
"- Ja, om du är produkt ägare som äger den listan så det kan bli jättejobbigt och stressande. Det är det
man försöker att förhindra att teamen ska känna den stressen.”
”… arbetssättet vi har nu är väldigt mycket bättre. För teamet får själva säga; -ja det här känner vi att
vi kan lösa inom 4 veckor. Vi alla tycker det känns bra. Och vi alla kan säga om vi inte tror på det. Då
är det ok att vi säger att det kommer ta 10 veckor istället. Det är teamet som bestämmer det själva nu.
Det är inte någon som ger order och säger till teamet att; -gör detta nu, det ska vara färdigt inom 4
veckor! Utan teamet bestämmer själva och det är så sjukt mycket bättre! ”
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5.6 Vad har införandet av det Agila arbetssättet inneburit för medarbetarna rörande
stress, psykosocial arbetsmiljö och effektivitet inom produktionsprocesser 2013-14?
Utifrån den sista mätningen mellan 2013-14, i stresspreventionsprojektet så kan vi se att
hälsovariabeln stress har förbättrats signifikant på sektionen. Detta tyder på att införande av det
agila har bidragit till reducerad stress, något som också påtalades av medarbetarna.
Medarbetarna säger att arbetsron och produktiviteten är bättre, det går mycket effektivare och snabbare
efter att man har infört det agila arbetssättet. Det som t ex. tog 3 månader för 2 personer enligt det
gamla systemet att utföra, tar nu 2–4 veckor.
“-När jag började titta på detta så bara svindlade det. Det var så oerhört mycket, avancerat och så
svårt. Sen så tillbringade vi en veckla med att planera och (sen så sa det bara BRAK) och så rasade
det igenom systemet. På så mycket mindre tid. Jag tänkte att förr tog det 1 år för just det här ”X” att
hända och nu har vi pressat igenom detta på bara 2 veckor.”
"- Jag känner att jag fått en helt annan arbetsro i och med skrum lösningen. Men jag ser också att min
projektledare hamnat utanför. Men jag tror att om man ser på de uppgifter vi fått på sistone och hur
de levererats så tror jag aldrig någon gång att jag sett så mycket utveckling, och så mycket hända på
så kort tid. Jag har ändå jobbat 12 år med denna teknikutveckling. Det går så absurt fort nu!
"- Ja och jag skulle uppfatta att det som tog 3 månader för 2 personer enligt det gamla systemet att
utföra tar nu bara 4 veckor.
Tillhörighet har en signifikant försämring mellan 2012-14 se bilaga 2 sid 8. De flesta är mycket
positiva till den agila metoden men som nämnts ovan så har projektledarna fått mindre befogenhet,
med anledning av att Skrum teamen har fått kontrollen över hela produktions-processen, vilket bidragit
till att de till viss del känner sig utanför/alienerade. Många saknar styrning i projekten trots att de är de
själva som ska börja styra. Dock var syftet med skrum-teamen att de skulle få ökad kontroll skulle
bidra till minskad stress för medarbetarna vilket visar sig har inträffat då de kvantitativa resultaten
visar på signifikanta förbättringar rörande stress. Vidare så är införandet av den agila arbetsmetoden
under denna utvärdering i sin linda men har ändå haft en god inverkan på produktionsprocesserna.
Vilket inneburit att man t ex lyckats att producera vissa "arbetsuppgifter" på 2–4 veckor något som
tidigare tagit från 3–12 månader enligt det gamla systemet att utföra.
Dock finns det stress kvar rörande den gamla organisationen med otydliga roller. Såsom belysts ovan i
intervjuerna upplevde medarbetarna såväl som chefer mycket stress under den period som det agila
arbetssättet och omorganisationer infördes samtidigt. Medarbetarna bekräftar det cheferna uttalat om
sig själva, att de inte informerat organisationen om stresspreventionen (SPP) och att det saknats en
tydlig rollfördelning i SPP. Kommunikationen vertikalt inom organisationen verkar obefintlig.
Möjligheten att få sin röst hörd på ledningsnivå eller till chefer högre upp i organisationen är något
medarbetarna saknar och är frustrerade över.
Medarbetarna beskriver situationen kring de nya rollerna; att jobba i team och att vara t.ex. en skrum
master eller teamledare som bra. Roller som de hade tidigare är idag bortplockade och det man tidigare
var van vid; d v s att vara ledd och styrd av någon, är något som idag inte är kvar. Att ha ett team att
svara upp till är något nytt. En medarbetare berättar att rent psykosocialt blir det jobbigt när hen blir
kontaktad av folk som behöver hjälp, från den gamla organisationen och som vet vad hen jobbat med
tidigare, detta bidrar till att hen har svårt att säga nej.
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"- Jag får mail från den gamla organisationen som inte finns kvar. Som jag fortfarande behöver svara
upp till, i princip varje dag. Roller som jag hade då men som nu i princip är bortplockade”.
Medarbetarna tycker att de är slappt av chefer och ledning att de inte tar ansvar och anställer någon ny
som kan ta över dessa uppgifter som ligger kvar från gamla organisationen. Det är enormt stressande
och de tycker att detta borde ligga hos ledningsgruppen och inte den anställde. Det är med andra ord
styrning och resurser som saknas. Gamla uppgifter från tidigare organisationen ligger kvar, samtidigt
som medarbetarna har fått nya uppgifter, nya roller och nya funktioner i den nya organisationen. En
medarbetare svarar att 3/4 av arbetstiden får denne svara på frågor kopplat till tidigare arbetsuppgifter.
Men medarbetaren ser lösningen som att lägga den tiden på att svara så att man sedan kan fokusera på
de arbetsuppgifter som gäller i nya organisationen. På fråga om de tycker att det känns som ett
överutnyttjande av medarbetarna under omorganisationen instämmer alla. De berättar att de fick
information att ingen skulle släppa något av det gamla förrän någon ny person tagit över, vilket de
tyckte var riktigt. Men när de nu ett halvår senare sitter med samma gamla uppgifter kvar som de
parallellt måste arbeta med så känns det lite övermäktigt.
"- - - -Ja det är en bra poäng att jag borde säga nej eftersom jag inte hinner med allt som ska bli
gjort. Men det är ju mitt gamla projekt och mina gamla kollegor som jag ska säga nej till, som i sin tur
inte får igenom sina projekt (får inget gjort) och det är ju mitt ansvar eller rättare sagt var mitt
ansvar. Det är inte tråkiga arbetsuppgifter alls, det är inte det som är grejen, det är roliga
arbetsuppgifter, men det blir bara för mycket."
De kvantitativa resultaten visar positiv förändring mellan 2013-14 rörande motstridiga krav och
ansvarskrav samt en viss förbättring rörande inflytande och frihet. Vid intervjun med
sektionschefen, framkom att Skrum-teamen ska “äga” full kontroll på projekten. Tidigare var det
projektledarna som styrt och ställt och har kunnat välja och vraka vilka personer de vill ha i sina
projekt och brutit igenom organisationens hierarki vilket skapat mycket frustration. Skrum-teamen
hade inte tidigare haft någon påverkans-möjlighet och blivit mycket stressade av detta, dock verkar det
ha ändrats nu. Kvantitativa resultat visar signifikant negativ förändring rörande “Tillhörighet”
vilket baserat på intervjuerna kan förklaras med att alla fick säga upp sig vid omorganisationen och att
projektledarna förlorat sina roller och tidigare befogenhet och upplever utanförskap och stress.
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5.7 Vad har införandet av det agila arbetssättet inneburit rörande riskområdena; krav,
kontroll, resurser, stöd men även ledarskap, konflikter och konflikthantering 2012-14?
Krav; visar på signifikant positiva förändringar rörande kvantitativa krav, fysiska krav och IT-krav
men negativa förändringar rörande intellektuella och emotionella krav, krav på social kompetens,
krav på skicklighet och koncentration. I intervjuerna framgår att medarbetarna har mycket krav på sig
att hinna med arbetsuppgifter och att fel rapportera m.m. Bristen på tid och rekrytering av nyanställda
gör det svårt för medarbetarna att mäkta med allt. Samtidigt menar de att det nya arbetssättet de har
anammat inte har implementerats ordentligt ännu. Det måste få ha sin tid. Men utan tillförsel av flera
människor och mindre arbetskrav så är det svårt att komma ifrån stressen i arbetet. Man har mycket
krav på sig som anställd att leverera och alla både medarbetare och chefer har inte funnit sina roller
riktigt ännu.
De försämrade kraven beskrivs även kunna bero på att man inte har tillräckligt med kompetens i
teamen, då många är nya och behöver hjälp att komma igång. Kraven på individen själv ökar.
Dock menar de intervjuade att det går relativt snabbt att få igång nyanställda med den agila formen,
vilken kan underlätta för kraven. Men vid tiden för intervjuerna ansåg medarbetarna att det var för få
anställda i förhållande till arbetskraven. Medarbetarna önskade även få större klarhet kring kraven, och
en tydlighet vad som efterfrågas av dem. Att man har otydliga krav på sig själv, att man har svårt att
säga nej och att felrapporteringarna är personligt kopplade är det som är mest framträdande krav.
Medarbetarna säger att när det agila arbetssättet infördes ska de ha uppfattat att de ska jobba i team och
att alla ska ta ansvar och initiativ och vara självgående och självkontrollerande. Men när de väl fått
uppgiften så har de blivit osäkra, rädda för att göra fel och att inte vetat vem som ska ta första
initiativet. De vet inte riktigt vad som efterfrågas och att kraven behöver brytas ner. Som det är nu är
så sitter de och försöker förstå kraven, eftersom de inte får riktig klarhet “uppifrån”.
”- Ja vi sitter och gissar kan man saga. Vi måste ju kunna få veta vad som efterfrågas, vad vi ska göra
för att kunna leverera i tid! Nu sitter vi och gissar på vad det är de kanske kommer kunna vilja ha. Sen
kan det ju i slutändan visa sig att det var ju inte alls vad de ville ha. Det skulle ju vara skönt att ha en
riktning i alla fall”
Avseende riskområdet kontroll så framkommer det (efter mätning 3) att det är mer konsensus i
besluten och besluten får ta längre tid än tidigare. Medarbetarna berättar att man strävar efter att alla
får kompetens om alla processer i arbetet, för att minska sårbarheten om någon i personalen är
frånvarande. Medarbetarna får information om planerade förändringar innan man går till facket (vilket
var tågordningen tidigare). Medarbetarna får även ökat ansvar och kontroll genom införandet av det
agila. Själva omorganisationen tycks inte ha stressat medarbetarna. Dock handlar det om att man hela
tiden blir avbruten och en otydlighet gällande ansvarsfördelningen bidrar till att man har mindre
kontroll över det man ska göra.
Det finns inte längre någon ”dominant” chef som gör någon instyrning, utan arbetsuppgifter bara
ramlar in på gott och ont. Samtidigt menar många medarbetare att det självgående arbetet i det agila
bidrar till att man har större kontroll över sin vardag än tidigare. Det medarbetarna upplever som
bristande är beslutsprocesser som går långsamt, och om man vill få igenom något så får man tjata och
ligga på. Men trots att de anställda är drivna så får de sällan respons på tagna initiativ, vilket är
frustrerande och invaliderande.
”- Jag har sagt allt detta tidigare, men jag blir inte lyssnad till och nu snart ger jag upp!”
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Delaktighet i beslut beskrivs som en saknad röd tråd. Medarbetarna anser att de anställda som skriker
högst inom koncernen verkar vara de som får resultat. Trots detta går delaktighet i beslut åt rätt håll
enligt kvantitativa resultat.
Tittar vi på riskområdet resurser så har man vid mätning 2 satt in fler möten och planering, där
cheferna är mer tillgängliga och har mera tid för medarbetarna. En ytterligare resurs är att man tagit tid
för fysisk motion och för reflektion. Man har en hälsocoach som inspirerar anställda till motion. Vid
mätning 3 har resursen tid förbättrats signifikant men även ekonomiska resurser och kunskap har
förbättrats. Medarbetarna påtalar att det som tog ½ år att producera tar idag 4 veckor. Men man
påtalar även man inte hinner med att utvecklas och lära av de nya arbetsuppgifterna. Detta har bidragit
till mycket stress och frustration hos medarbetarna.
”- Vi är jättebra på att kommunicera men det hjälper ju inte hur mycket vi skriker och gapar och att vi
te x behöver två personer till på den här gruppen/uppgiften. Jaha blir svaret! Dom lyssnar men det
händer ingenting”!
Medarbetarna menar att man har en “trolla med knäna kultur” och att de ibland får omöjliga krav där
de ska dra ner på budgeten samtidigt som de ska lösa uppgifter ändå som kräver mera personal.
Medarbetarnas upplevelse är att man bantar på personalen hela tiden men att medarbetarna ändå skam
klara av arbetsuppgifterna och få ihop det på slutet, vilket många gör.
”- Ja, det är ju inte så konstigt att några bryter ryggen (bryter ihop) av sig”.
Rörande Stöd har erkännande förbättrats och socialt stöd och humanitet har båda förbättrats
signifikant. Cheferna har etablerat fler möten för medarbetarna att delta på för att skapa mer
delaktighet. Medarbetarna anser att cheferna har börjat ställa mer frågor och vara mera öppnare. Man
upplever även mera öppenhet i ledningsgruppen och alla medarbetarna har tillgång till protokoll från
alla ledningsmöten. Man har även satt in frukostmöten med tillgängliga chefer en dag i veckan där
medarbetare bjuds in för att dela kring och prata om problemområden. Dock framför medarbetarna
själva att de tyckte dessa möten var lite jobbiga då de kände sig utsatta. Men tanken var att man skulle
ha små grupper för att skapa trygghet att prata.
Det märks även att medarbetarna hjälper varandra och samarbetar för att komma vidare och lösa
problem. Medarbetarna pratar även om stödet av en god sammanhållning och trivseln mellan de
anställda på sektionen. Detta kan vara en anledning till att många stannar kvar trots hög stressnivå.
Man arbetar med intressanta, utvecklande saker. Så tryggheten och stödet på det personliga planet; att
komma bra överens med kollegor, att känna sig hemma på arbetsplatsen, är enligt medarbetarna
väldigt bra. Stödet från gruppchefen upplevs vara bra.
Det som beskrivs saknas är stöd av chefer när man har förbättringsförslag att komma med. Det blir
oftast inte något av det eftersom man inte vet vem som beslutar. Ofta finns mycket energi för ett
förslag, men så händer det inget med det. Det finns stöd i organisationen, men just stöd i att växa och
utvecklas; att excellera och vara lite bättre än det man behöver göra, är något som saknas.
Tittar vi på utfallen som gäller ledarskap så har det skett förbättringar på flera av dessa områden.
Cheferna berättar om bättre arbetsorganisation, flexibilitet och coachande ledarskap. Cheferna är mer
närvarande bland medarbetarna ”på golvet”; d v s mer tillgänglighet bland cheferna. Medarbetarna
framhåller att det saknas någon som har helhetsgreppet och som ser hela produktionsprocessen. Någon
som samordnar deras kunskap och tar in vad varje individ ser för att sedan ta beslut utifrån det. Någon
som kan ta beslut på ett effektivt sätt, som ser allas perspektiv och sammanhåller allt. De efterfrågar
någon som inte enbart tänker projekt, utan som tänker helhet, linjer, framtidsstrategier och som styr
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upp beslut. Man vet inte riktigt var man ska rikta fokus. Det blir lätt resursslöseri utan klarhet.
”- Vi vet inte vad som efterfrågas! Vi behöver bryta ner kraven! Vi sitter nu och försöker att förstå
kraven själva, för de kommer inte uppifrån. Vi vet helt enkelt inte vad vi ska göra, vad som krävs av
oss. Vilka är kraven och vem ska bryta ner de på vår nivå”? är något som upprepas.
När det gäller syfte i arbetet så är det främst motivationen att utvecklas och utmanas som driver
medarbetarna. De verkar även ha kontroll på divisionens syfte; de arbetar åt samma riktning. Samtidigt
förmedlar medarbetarna att det finns oklarhet i organisationen. Man skulle önska att det fanns en
tydligare vision i arbetet med styrning och mindre luddighet. Samtidigt anser medarbetarna att de
lyckas leverera och göra ett bra jobb. Trots att kvantitativa resultat rörande kontroll visar på sämre
påverkansmöjlighet med en liten förbättring rörande befogenhet.
Rörande konflikter och konflikthantering så har konflikter med chefer, konflikter med
arbetskamrater samt personlig förföljelse försämrats enligt kvantitativa resultat se bilaga 2 sid 11.
Även sättet att lösa konflikter på har blivit sämre, då konfliktlösning genom förhandling och auktoritet
har försämrats. Dock har konfliktlösning genom ”låt gå attityden” först blivit värre sedan bättre och
sammantaget mellan 2012-2014 så har de ev. förändringarna tagit ut varandra se bilaga 2 sid 11. Man
ser dock en förbättring rörande att man ”får hjälp i svåra arbetssituationer”.
”- Ja det var så att just denna grupp var samlingen av alla som blev kvar när alla chefer hade valt.
Själva skräpet så att säga. Dom som ingen ville ha. Så därför blir det nog konflikter i denna grupp”.
Medarbetarna tror även att omorganisationen, resursbristen och personalbristen är en stor orsak till
konflikterna och att man inte får anställa. Det är svårt att få in nya resurser när någon t.ex. går på
föräldraledighet. En grupp kan stå med 75 % av sin arbetsstyrka och ändå ha lika mycket att göra.
“- Vi måste ju hantera arbetspaketen ändå. MEN VEM SKA GÖRA ”ALLT”?”
På frågan, vad medarbetarna tyckte om sin närmsta chef, började flera skruva på sig och titta bort som
om de undvek frågan. Man ser en försämring rörande konflikter med chefer och andra medarbetare i de
kvantitativa resultaten. Samt en försämring rörande personlig förföljelse. Sättet man att löser konflikter
på såsom konfliktlösning genom förhandling och konfliktlösning genom auktoritet visar också en
försämring. Dock går konfliktlösning genom förhandling åt rätt håll något som även konfliktlösning
gnom en ”Låt- gå” attityd gör. Medarbetare berättar att de har olika chefer från olika länder och
kulturer och de upplever att det lätt blir kulturkrockar. Speciellt i en grupp, där det redan pågår
konflikter och när chefen kommer från ett annat land, kan det blir svårt att komma åt problemen, då
hen inte helt förstår nyanserna i det svenska språket. Medarbetarna belyser att det förekommer
konflikter i grupperna men anser samtidigt att de är bra på att lösa problemen och att hjälpa varandra
för att göra ett bra jobb i sektionen. Trivseln och sammanhållning upplevs vara mycket positiv.
Konfliktlösning genom auktoritet har försämrats vilket kan hänga ihop med att ”konflikter med chefer”
har ökat och att medarbetarna känner sig rädda, hotade, frustrerade, kränkta och besvikna. Dessa är
känslor som det kvantitativa resultatet mäter som ”känslor under en arbetsdag på jobbet” och som alla
har blivit försämrade enligt de kvantitativa resultaten. Den känsla som under hela studien varit framträdande hög i de kvantitativa resultaten är frustration. Samtidigt som man fått dåliga resultat på
delaktighet i beslut vilket visat sin under intervjuerna höra ihop. Delaktighet har under alla tre
mätningar varit dåligt med en liten förbättring efter tredje mätningen. Det kan kopplats ihop att
närmsta chefen inte varit närvarande något som också fått mera fokus och förbättrats efter tredje
mätningen.
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5.8 Har det agila arbetssättet haft andra effekter på medarbetarna och organisationen?
I maj 2017 gjordes en avslutande intervjun med sektionschefen. Där framgick det att man inom den
aktuella sektionen, som denna studie handlar om, hade kunnat minska frånvaron från hela 4% till 0,5%
mellan 2012 till idag 2016. Frånvaron som här beskrivs som kommer från sjukdom och rehabilitering.
Sektionschefen anser att detta skett i samband med införandet av det agila arbetssättet skrum. Det har
även skett stora förändringar på koncernnivå där den gamla Vd:n för koncernen lämnat sin post och en
ny tillträtt. Sektionschefen anser att klimatet i bolaget har blivit mycket förändrat efter att den nya
koncernchefen tillträtt och att det blivit en mycket öppnare, motiverande och positiv anda i företaget
nu
Diagrammet nedan visar sjukfrånvaronivå mellan 2012 fram till 2016 och att den sjunker drastiskt när
man inför det agila 2013. Efter 2013 har man sedan lyckats hålla nivån nere och den har rört sig stadigt
nedåt.
HRD:s syfte med stresspreventionen var att komma åt kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering.
Bilden nedan visar på hur sjukfrånvaro utvecklingen inom den aktuella sektionen varit från 2011-2016
och även 4 år efter Agilt införande 2013-2016 på den utvärderade sektionen.
Se bilden nedan.

Figur 10: Frånvaro pga. sjukskrivning eller rehabilitering under 2011-16 och efter Agilt införande 2013-2016 på den
utvärderade sektionen.
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6. Diskussion
6.1 Metoddiskussion
6.1.1 Validitet och reliabilitet
När det gäller validitet och reliabilitet kan det reflekteras kring risken for eventuella bias. Kruuse
(1998) tar upp risken for felkällor, såsom att den intervjuade ger felaktiga upplysningar. Prestige-bias
innebär att den intervjuade svarar socialt önskvärt, istället for att vara helt uppriktig med sina åsikter. I
intervjusammanhang, när mer personliga frågor berörs, kan det förekomma att den intervjuade till viss
del, medvetet eller omedvetet, justerar bilden av sig själv.
Det kan också̊ hända att den intervjuade anpassar sina svar efter vad som förväntas vara riktigt att säga.
Self-serving bias" innebar att en individ är benägen att förena fördelar och framsteg till personliga
attribut, medan misstag förklaras av yttre faktorer (Ross & Nisbett, 1991, refererad i Passer & Smith,
2007). I föreliggande studie anses dessa risker förvisso minimala. Samtliga deltagare förhöll sig
mycket öppna och fria i sin dialog, och vågade säga vad de personligen tyckte. De var också̊
uppriktiga, på̊ så sätt att de belyste svagheter och misstag.
6.1.2 Generalisering av resultat
Studien har en relativt stor undersökningsgrupp rörande kvantitativ data men då den aktuella
kvalitativa utvärderingsstudien omfattar ett begränsat antal intervjuer kan ev. resultaten inte
generaliseras i stor utsträckning. För en mer omfattande bild krävs flera studier inom samma område
och ev. ett större urval med deltagare från olika verksamhetsområden. Dock visade de kvalitativa
undersökningsgrupperna att de hade många gemensamma uppfattningar och tolkningar om hela
situationen exempel på det var otydlighet kring rollansvar, resursen tid, stressen och att det fanns
motivation och en positiv anda till det agila arbetssättet. I ett längre perspektiv verkar både
stresspreventionsstudien och införandet av det agila arbetssättet dock ha haft en inverkan på den
aktuella sektionens frånvaro av sjukdom och rehabilitering som gått ner från 4 till 1% mellan slutet
2011 till 2016.
6.1.3 Styrkor och svagheter i studien
Att studien baseras på såväl kvalitativ som kvantitativ data är en styrka. Här finns två källor som kan
jämföras och utvärderas för att dra slutsatser om stressinterventionen. Dock hade en ytterligare
insamling av kvalitativ empiri, med intervjuer som hade genomförts vid mätning 3 gett ytterligare
styrka för att uttala sig om de förändringar som skett efter införandet av det agila. Såsom tidigare
nämnts är det en svaghet att man inför det agila samtidigt som en stor omorganisation som omfattar
flera bolag. Resultatutfallen hade säkert sett annorlunda ut om fokus legat på det agila och inte all
stress som naturligt sker på grund av den större omorganisationen, byte av chefer etc.
I denna studie gavs medarbetarna möjlighet att beskriva sina åsikter, tankar och skildra sina personliga
erfarenheter om SPP och det agil aarbetssättet. Syftet med denna typ av insamlingsmetod är att nå̊
kunskap om deltagarens inre uppfattningsvärld. (Olsson & Sörensen, 2007) En intervju är fokuserad på̊
vissa områden för att beskriva och förstå meningen i den intervjuades livsvärld, och det som är centralt
i denna. Med livsvärld avses en individs inre värld och hur denne upplever och uppfattar omvärlden
(Husser, 1970, refererad i Olsson & Sörensen, 2007).
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Kruuse (1998) förespråkar intervjuer då det handlar om komplicerade, obekanta eller känsliga ämnen.
Det handlar även om att gå̊ in djupare och fånga aspekter som inte kan fås genom exempelvis
frågeformulär. Det finns dock risk for missförstånd eller oklarheter under intervjusamtalen. Detta är en
ytterligare felkälla som nämns rörande kvalitativa intervjuer (Kruuse, 1998; Trost, 1997). Här är kravet
på̊ förståelsekontroll viktigare än under vanliga samtal. Då intervjuer ofta berör abstrakta ämnen kan
det ofta bli så att den intervjuade och intervjuaren tror sig prata om samma sak, när de egentligen
belyser olika aspekter som berör samma område. I föreliggande studie har intervjuaren strävat efter
tydlighet för att möjliggöra att de specifika frågorna blir korrekt besvarade. I enstaka fall kan den
intervjuade ha visat vacklande svar eller kommit utanför ämnet. I dessa fall har frågan omformulerats
eller satts i ett annat sammanhang. Trots att det kan ha förekommit viss ovisshet i den intervjuades
svar, kan det dock ha kommit fram något intressant ur dennes resonemang.
Fokusgruppsintervjuerna i grupp var planerade till att vara fyra, men blev två med anledning av
företagets brist på resurs och tid samt att intervjuerna kunde ha varit längre för att fånga mer empiri.

6.2 Resultatdiskussion
Signifikanta resultat
Den här stresspreventionsstudien visar signifikanta resultat, efter införandet av det agila arbetssättet
genom skrum, inom alla delmål områden som studien fokuserat på; krav, kontroll, resurser, stöd och
ledarskap. Den visar även glädjande resultat på sjukfrånvaron inom sektionen som gått ner, något som
var huvudmålet för speciellt HRD men även FHV rörande hela koncernen. Det bästa i alla världar vore
också om det gick att förklara alla dessa resultat med denna studies empiri och kunskapskällor.
Så hur kan utmaningarna i själva koncernen egentligen se ut? Kan man generalisera problemen som
finns i den studerade sektionen som utmaningar som rör hela koncernen? Enligt kvantitativa resultat
rörande den aktuella sektionen ser vi problem med organisationsstrukturen, beslutsstrukturen och
personlig förföljelse sedan studien startades 2012. Man har lika länge haft problem med närmaste
chefers närvaro hos medarbetarna med bristande inflytande, låg delaktighet i beslut och mycket
frustration som en konsekvens. Man har lika länge haft problem med motstridiga krav, befogenhet och
ekonomiska resurser. Dessa faktorer är något som inte förändrats så mycket under studien och som
behöver lyftas fram då de rör primära rotorsaker till stress.
Inte visat hela utvecklingen
En reflektion som kan göras är att om utvärderingsstudien endast hade omfattat år 2013, (som var
syftet från början) så hade resultatet nu inte visat hela utvecklingen. Den faktor som påverkat
stresspreventionen 2013 är att den görs under en omfattande omorganisation vilket troligen färgade
resultatet ordentligt. Var det klokt att mitt i ett stort stresspreventionsprojekt införa flera stora
omorganisationer? Tidigare forskning visar på motsatsen. Omorganisationer är i sig stressande för
medarbetare. Man behöver se till syftet med en förändring, eftersom de skapar stress och ohälsa hos
medarbetare som ofta exponeras för omorganisationen. (Gjerde, 2014b)
Att föra in stressprevention och det agila arbetssättet som skett här i samband med en omorganisation
verkar således inte ha varit lämpligt. Att införa det agila innebar ju också i ”sig” en omorganisation
och omorganisation som skedde under perioden för stresspreventionsprojektet tycks ha varit större än
själva stresspreventionen och införandet av det agila.
Primära arbetsmiljöinterventioner och det agila
Inom moderna företag som följer lagen har man sedan länge systematiserat den fysiska arbetsmiljön
(Arbetsmiljöverket, 2012) och fortfarande finns behov av att systematisera arbetet kring den
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psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015b). Syftet med stresspreventionsstudien i
koncernen var ett led i arbetet med att systematisera den psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket,
2001, 2015b) inom koncernen med påtryckningar från en medveten HRD. Man ville få bukt med
stress, ohälsa och sjukskrivningar på arbetet. Forskarna ville att insatserna skulle ligga på en primär
nivå, med primära arbetsmiljöinterventioner, så att man kunde stoppa ”stress” processen innan det gått
för långt och lett till sjukdom, olycka och bortfall. Stresspreventionsprojektet handlade just om att
implementera insatser som skulle bidra till att man arbetade förebyggande.
Det primära handlar om det preventiva arbetet, medan sekundära och tertiära arbetsmiljöinterventioner
är individfokuserade och syftar till att hjälpa individen att effektivt hantera stress eller att det kommit
till det steget att man arbetar med ”att släcka bränder”. Detta sker alltså när stressen redan uppstått och
man får arbeta reaktivt. Ofta rörande rehabilitering eller annan vård. (Gjerde, 2014b) Det är dock
tydligt att cheferna inte riktigt greppar vad forskarna menar med att arbeta preventivt efter som att de
inte informerar om stresspreventionsprojektet.
Hade studien kunnat göras bättre? Många frågor genereras av studien t ex. kring själva koncernledningen och ledarskapet inom koncernen? Hade genomförandet av själva stresspreventionsstudien
kunnat bli mera effektiv om det funnit stöd från ledningen rakt igenom hela studien? Troligen är svaret
JA på den frågan. Detta omskrivs ju även i forskningen som en av förutsättningarna för att bedriva
primär stressprevention (Gjerde, 2014b). Flera chefer, däribland HRD, och projektpersonalen
avslutade sina tjänster eller omplacerades och det fanns en stor oklarhet kring arbetsroller och struktur
i organisationen under omorganisationen. Eventuellt kan detta ha ”dragit ned” utfallen av den positiva
effekt som man kan urskilja av införandet av det agila. Troligen hade resultaten tett sig annorlunda om
det funnits ett tydligare fokus både på stressprevention och det agila redan från början. Även med
tanke på att det är en successiv process att etablera det agila i en organisation samt det faktum att
denna utvärderingsstudie och sektionens stressprevention genomfördes nära inpå omorganisationen
kan dock bidra med viktiga resultat och information som kan hjälpa att förbättra och underlätta
processen vid införandet av det agila vid ett annat tillfälle.
Överutnyttjanden
Införandet av det agila har haft en positiv effekt på medarbetarna samtidigt som vissa viktiga
rotorsaker till stress tycks kvarstå främst på organisationsnivå rörande omorganisationer och
beslutsstrukturen som behöver bli effektivare. Man behöver även fundera kring konsekvenser med
omorganisationer och dess syfte över lag, så att man inte ”i iverns hetta att effektivisera” och krav på
lönsamhet blir av med personer med kärnkompetens, att de slutar eller blir utbrända. Det verkar finnas
ett överutnyttjande av personalen i samband med ändrade arbetsuppgifter som blivit signifikant sämre
under studien. . Av de intervjuade har det varit kvinnor som visat behov av att hjälpa nyrekryterade
och konsulter. Det kan i det här sammanhanget lyftas upp att i Stockholmsstudien SHEEP så fanns en
risk för hjärtinfarkt vid ”över” engagemang hos kvinnor men inte hos män. Hos män fanns risk för
hjärtinfarkt vid hög ansträngning och liten belöning (Peter et al., 2006).
Kommunikationskanalerna
Vad har man lära sig av detta, och vad kan man ta med sig från studien för att i framtiden skapa en
optimal struktur för införandet av det agila och arbetet med stressprevention med lämpliga insatser? En
av de viktigaste faktorerna i en primär stressprevention är förankringen hos ledningen och att chefer
och ledning förmår att kommunicera preventionen till medarbetarna så att de blir delaktiga i en s.k.
delaktig design (Gjerde, 2014a). Men någon delaktighet har inte kunnat frammanas i
stresspreventionsprojektet och kommunikationskanalerna verkar ha fungerat extra dåligt under
stresspreventionsstudien. Forskarna verkar även ha tagit förgivet att det funnits god kommunikation
och kompetens rörande psykosociala arbetsmiljöfaktorer hos cheferna och att de skulle kommunicera
om studien till de anställda. Något som inte skett. Men varför skedde då detta inte?
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Orsaken till att informationen inte kommit fram beskrevs av sektionschefen som brist på tid pga.
sammanfallande omorganisationer man visste ju inte heller vad som menades med målområdena
riktigt. D.v.s. man saknade kompetens om var man skulle göra insatser rörande begreppen kontroll,
krav, resurser, stöd och ledarskapet. Dock hade man tydlighet kring att det agila arbetssättet skulle
införas och även att ledarskapet skulle ändras till ett mera konsultativt sätt. Så man höftade och
försökte koppla ihop målområdena/begreppen med införandet av det agila så gott det gick. FHV å sin
sida ansåg att orsaken till att informationen inte kom ut var för att det blev tidsbrist i samband med
sammanslagningen av flera bolag inom koncernen som initierades av koncernledningen som gjorde att
projektet föll och att man då inte hann fått upp informationen på intranätet och FHV förlitade sig på
cheferna. Detta blev ju ödesdigert för projektet 2013. Man måste ge en eloge till HRD, Projektledaren
och forskarna som ändå höll fokus och försökte genomföra projektet ändå trots dessa motstånd.
Dock efter att man fört in det agila arbetssättet 2014 har man ändå fått en positiv effekt på alla de
riskfaktorer på primär nivå som man hade problem med inom sektionen. Fokus verkar inte ha inte
legat på stressprevention utan verkar ha legat på att förändra arbetsorganisationen till ett agilt sätt med
skrum och det verkar ha gjort susen på stressen. Är detta då en slump eller ett genidrag av
sektionschefen? Det får nog framtida studier framvisa…
Att föra in både en stressprevention och det agila arbetssättet samtidigt som en omorganisation verkar
inte alls ha varit lämpligt. Detta sätt att omorganisera har splittrat medarbetarnas fokus. Dock behöver
införandet av det agila i sig en omorganisation men här har det pågått flera omorganisationer samtidigt
förutom det. Medarbetarna har inte blivit informerade om vad införandet av det agila verkligen innebär
i praktiken. Inom MTO modellen menar man att inga processer i en organisation kan ske utan att
människan är involverad, och att resultatet av aktiviteten är beroende av hur den enskilde individen
mår, presterar och interagerar med sina kollegor samt att samspelet mellan de tekniska
förutsättningarna och hur organisationen fungerar och är uppbyggd, påverkar arbetsaktivitetens utgång
(Karltun m. fl., 2017).
Det fanns otydlighet, upplevda rollkonflikter och osäkerhet i samband med införandet av det agila,
enligt medarbetarna. Vid införandet omorganiserade man på ett sådant sätt att alla fick säga upp sig
och söka om sin tjänst eller annan tjänst. Vilken innebar att flera personer som verkade ”oönskade”
kom i samma grupp och personförföljelse upplevdes som en konsekvens samt konflikter. Hade detta
kunnat undvikas? Ja troligen om man hade haft ett tydligt ledarskap om vilka personer man behövde
och var och att styrningen var tydligare redan från början så hade mycket att stressen vid införanandet
av det agila också upphört. Men det är lätt att vara efterklok.
När sektionschefen berättade om hur införandet av den agila metoden och om hur hela upplägget kring
förändringar av arbetssättet inom kärnverksamheten skulle gå till, omfattade detta både
mjukvaruutvecklingen inom styrsystem men även hårdvaruutvecklingen. Tidigare kunde interna
kunder baserat på deras efterfrågan gå in och välja och vraka kring de resurser som fanns. Med hjälp
av projektledarna kunde de röra sig fritt i hierarkin och ta vilka nyckelpersoner som helst. Men med
införandet av "skrum-teamen" så blev det teamen som fick kontroll över hela produktionsprocessen.
Projektledarna tappade en del av sin befogenhet. Resultatet blev en rejäl minskning av stressen hos
"Skrum-team", med hjälp av ökad kontroll, men ökad stress och missnöje hos projektledarna.
Tillhörighet har förändrats signifikant negativt mellan 2013-14 se bilaga 2 sid 8. Det agila arbetssättet går ut på att skapa självstyrning och autonomi utan en direkt ledare något som verkar ha skapat
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mycket osäkerhet och eftersom det var första gången man så omfattande förde in det agila i sektionen
så kom ”barnsjukdomar” som intervjuerna vittnade om, något som dock snabbt verkar stabiliserats
efter att allt kommit på plats 2016. Den styrka som finns med det agila, som medarbetarna förmedlade,
är att man har ett team som man jobbar med, istället för att som tidigare tvingas sitta ensam med
arbetsuppgifterna. Det är otroligt skönt att man samarbetar kring arbetsuppgifterna menade
medarbetarna. Vilket kan tyda på att alla uppskattar stödet av medarbetarna. Stressen låg i att hinna
med att kombinera gamla kvarliggande arbetsuppgifter med det nya, samtidigt som medarbetarna
förstod att man var under en förändringsprocess. De kunde se väldigt tidigt att effektiviteten ökade
enormt sedan man påbörjat med det agila arbetssättet. Utifrån mätning 3 konstaterar vi även att en av
de viktigaste variablerna i stresspreventionen var just ”stress” och den fick en signifikant positiv
förändring.

Behålla chefer
Koncernen har under flera år haft utmaningar med att behålla kvalitativ kompetens i form av chefer
som blivit sjuka eller slutat. Finns det en koppling mellan den f.d. koncernledningens ledarstil och att
många chefer slutat? Varför slutar de? Kan det röra sig om stress och kanske s.k. korsstress,
rollkonflikter, dubbla budskap och inlärd hjälplöshet (Lundqvist, m. fl., 2012)?
Förtroendet för ledningen har försämrats enligt kvantitativa resultat. Medarbetarna kan tycka att det
saknas någon som kan vara med och styra upp. Stödet från sektionschefen upplevs vara bra. Men
vidare uppåt verkar det vara svårare, då medarbetarna sällan får respons för sina initiativ och förslag.
Det händer oftast inte något, eftersom man inte vet vem som beslutar. Trots att man har mycket energi
för ett förslag, så stannas det upp. Man saknar även stöd att kunna excellera och vara lite bättre än det
man behöver göra. Samtidigt förbättrades humanitet och socialt stöd signifikant enligt kvantitativa
resultat då cheferna ställde fler frågor till medarbetarna, var öppnare och mera synliga i organisationen.
Alla chefer var tillgängliga 1 h på fredagar då också hela ledningsgruppen var på plats och bytte
skrivbord varje månad och infört en mötesfri dag för att kunna var mera tillgänglig för personalen.
Här blir det tydligt att medarbetarna känner stöd men saknar ledarskap och stöd genom styrning.
I enkäten ”Det nya arbetslivet” tar man hänsyn till frågor rörande konflikter, chefer och ledning. Rent
logiskt vill alla företag styra mot lönsamhet och samtidigt ha ett hälsosamt ledarskap och hållbara
medarbetare. Men konsten att utveckla en hållbar arbetsplats och synliggöra ledarskapets betydelse för
den psykosociala arbetsmiljön och hälsan verkar relativt outforskad. Tämligen få studier har chefen i
fokus men existerande forskning visar att chefer upplever mycket stress och befinner sig ofta i ett kors
tryck med hög arbetsbelastning och fragmenterade, komplexa arbetsuppgifter. De har högt beroende
skap i arbetsuppgifter, mycket inflytande, arbetsautonomi, och beslutsutrymme dock långa arbetstider
men tydligen tämligen god hälsa (Lundqvist, m fl., 2012).
Behöver chefer också stöd?!
Men vem uppmärksammar chefens hälsa och förmåga till ledarskap? Var får de sitt stöd? Kanske kan
forskaren Lundqvist (2012) avhandling ”om chefers psykosociala arbetsvillkor, ledarskap och hälsa”
förklara varför cheferna inte kommunicerat om stresspreventionsprojektet? Chefers arbetsvillkor, hälsa
och ledarskap verkar vara relaterade som ömsesidiga spiraler och att vissa resurser i arbetsmiljön kan
vara svåra att utnyttja även om de finns tillgängliga (pga. förhinder eller ovilja). Första linjens chefer
vara i en mer sårbar position på grund av högre beroende av gynnsamma arbetsvillkor och sämre
inflytandemöjligheter (Lundqvist, 2012).
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(Lundqvist m. fl. (2012) menar att arbetsmiljöarbetet ofta inte omfattar cheferna. Idag räcker det inte
bara med ledarskapskurser för att bli en bra ledare, det krävs även en bra arbetsmiljö menar (Lundqvist
m fl. 2012). Stressprevention är viktigt för att skapa effektivitet, resultat och kvalitet i en verksamhet
och i en organisation. Utan detta kan medarbetarna råka ut för oönskade stresseffekter såsom
minnesproblem, hjärta och kärlproblem, kognitiva problem, depression (Siegrist, 1996) och på
företagsnivå kan det bli kvalitetsproblem, produkt bortfall, ineffektivitet, konflikter mm.
I stressmodellen ”det nya arbetslivet” tar man upp den koppling som i dag kan ses som en kausal
koppling, mellan stress, krav, kontroll och stöd från ett konsultativa (resonerande) ledarskap. Detta
liknar det ”transformativa ledarskapet” som inspirerar, ser, möter, motiverar, stimulerar sina
medarbetare. Utövandet av ett transformativt ledarskap kopplas i forskningen till: produktivitet,
välbefinnande och hälsa hos medarbetare och arbetsgrupper samt det psykosociala klimatet
(Lundqvist, m.fl., 2012). Det finns som sagts inte så mycket forskning på hur just själva ledarskapet
påverkar den psykosociala arbetsmiljön men det är tydligt att stöd är viktigt för ”alla” medarbetare för
att kunna hantera krav, chefer som underchefer som medarbetare enligt (Lundqvist m.fl. 2012). Det
finns olika typer av socialt stöd: instrumentellt (praktisk, fysisk hjälp), emotionellt (prata av sig,
empati), information (information för själv hjälp), Värdering (information för självvärdering) (House,
1981).
Stöd till chefen själv är viktigt för deras arbete, hälsa och ledarskap. Dock verkar, stödet komma från
olika personer på olika arenor. Chefers sociala stöd kan både stärka och försvaga deras upplevda
chefslegitimitet, beroende på var, när och vem som ger stödet (Lundqvist m fl.,2012). Stöd är viktig då
det relativt nyligen har lagstiftats om i ”lagen om kränkande särbehandling” (Arbetsmiljöverket, 2016).
Avsaknad av ledarskap, beslut och återkoppling
Ledarskapet verkar vara av särskilt intresse i denna studie då det styr själva processerna och strukturen
i koncernen. Ledarskap rörande konsultativt ledarskapet visar på förbättring och i sektionen verkar
stödet ha ökat då det visat på signifikanta resultat då sektionschefen har gjort bra ifrån sig.
Koncernledningen däremot verkar utifrån HRD inte ha något förtroende för sina undersåtar och skapar
ingen delaktighet med sina medarbetare d.v.s. cheferna. Ledarskapet kan tyckas vara typiskt
hierarkiskt med ett s.k. ”Transaktionellt ledarskap” (Bass, 1985; Bass och Riggio, 2006 refererat i
Lundqvist, m.fl. 2012) där man motiverar medarbetarna genom belöning eller bestraffning och
dominans. Vilket i sig kan svara på varför man har problem med att behålla chefer och kvalitativa
personer. Inom modern stressforskning är stöd och humanitet viktiga faktorer för medarbetare ska
kunna hantera krav optimalt på arbetet (Oxenstierna m.fl., 2018).
Men utgår man från dessa intervjuuttalanden så kan ledarskapet snarare vara ”Laissez-faire” (låt-gå)
ledarskap dvs avsaknad av ledarskap. Där ledaren varken bryr sig om uppgiften eller medarbetarna
(Bass, 1985; Bass och Riggio, 2006 refererat i Lundqvist, m.fl. 2012);
”- I vår arbetsklimatundersökning som görs varje år, så får vi väldigt lågt på just beslutsprocesserna
år efter år. Beslutsprocesserna inom koncernen är som på tok för trött och segt, alldeles för segt. Det
är som ett "glapp". Det är jättesvårt att få igenom något. Och ingen uppföljning. Det blir långbänk av
allting. Ska man få igenom något så får man ”tjata och jaga” det är inget som går på automatik direkt
inom koncernen. Det är ju absolut inte att folk lutar sig tillbaka och inte gör något. Det är snarare
”tvärt om” och det är ju det som är såå frustrerande”.
”- Ja absolut, en styrning skulle behövas och en vision har vi ju inte heller, bara det här luddiga på
företagsnivån (affärsidéer)”.
Medarbetarna upplever att det finns en brist på initiativtagande hos medarbetarna själva och det är en
kultur där man, ”tvekar” och drar sig tillbaka och väntar. Responstiden från cheferna är för lång för att
medarbetarna ska kunna vara tillräckligt effektiva. Det blir glapp i beslutskedjan anser medarbetarna.
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Mycket forskning visar att chefen och dess ledarskap är viktigt för medarbetare och organisationen,
men de psykosociala arbetsförhållanden som chefen har, är lika viktiga för chefen själv, som för
medarbetare och organisationen, (Lundqvist m. fl., 2012). Arbetet med att skapa en hälsosam
arbetsplats behöver därför också inkorporera cheferna enligt (Lundqvist m.fl., (2012). Detta
överensstämmer med rekommendationerna vid primär stressprevention. (Gjerde, 2014a). Särskilt
viktigt tycks vara att chefen stimuleras och utmanas i sitt arbete och att det finns tillgång till ett
stödjande nätverk, både på och utanför arbetsplatsen (Lundqvist m. fl., 2012). Kanske saknas detta i
koncernen?
Många av medarbetarna verkar bli handlingsförlamade av kraven under omorganisationen och har
ingen klarhet inte vad de ska göra. Rollkonflikter, roll-stressorer och rollotydligheter (Lundqvist, m.fl.
2012) verkar finnas inom sektionen under omorganisationen som även hänger kvar ett år efter. Även
arbetstakt, arbets-mängd, handlings- och beslutsutrymme samt kompetensanvändning är faktorer som
medarbetarna verkar ha utmaningar med och som enligt (Kahn m. fl., 1964 refererat i Lundqvist, m.fl.
2012) är tidiga stressrelaterade psykosociala faktorer.
Behöver ledarskapet vara baserat i en vision med syfte och värderingar? Något som man inte heller
verkar ha forskat så mycket om är just avsaknaden av syfte och värderingar i ledarskapet och hur det
påverkar den psykosociala miljön? Kanske behöver man ta in etik och moral s.k. värderingar när man
ser till ledarskapets effekter på den psykosociala arbetsmiljön (Bass & Steidlmeier, 1998)?
Etik och moral
Stressmodellens enkät ”det nya arbetslivet” innehåller inga frågor rörande etik och moral. Intervjuerna
visar dock på att medarbetarna upplever mycket frustration när de inte vet vad de ska göra. Man kan då
fundera på om chefskapet på högre nivåer också blir handlingsförlamat då man inte får information
och känner sig delaktig på grund av den hierarkiska strukturen samt har då svårt att delegera. Men på
lägre nivåer uppfattas denna passivitet kanske som ett s.k. ”Laissez-faire” (låt-gå) ledarskap som
tidigare har beskrivits (Bass, 1985; Bass & Riggio, 2006 refererat i Lundqvist, m.fl. 2012).
Vi ser att utvecklingen under 2014 är mycket bättre rörande många viktiga rotorsaker till stress inom
organisationen. Där har sektionschefen gjort bra ifrån sig. Man har fått ett genomslag på den negativa
stressen. Det konsultativa ledarskapet verkar bli mer utbrett och ser ut att ha gått i rätt riktning. Kanske
skulle det positiva genomslaget varit större om det inte var för omorganisationens övriga utmaningar
samt att resultaten tyder på någon form av mobbning med personlig förföljelse som markeringar visar i
den kvantitativa mätningen åren 2012–14.
Skjuter dominanta chefer medarbetar bort ifrån sig och skapar oro, rädsla och avstånd istället för
teamkänsla och stöd? Gällande organisationsförändring såg vi ett signifikant försämrat resultat
gällande nedskärning, omplacering, förändrade arbetsuppgifter och omorganisering. Även
försämringar rörande beslutsstruktur, organisatoriska hinder, expansion och degradering.
I intervjun med sektionschefen och en mellanchef bekräftades att det har varit turbulent bland
cheferna. Många har tidigare slutat på grund av den f.d. sektionschefens dominanta s.k. transaktionella
ledarstil "management by command and control" (Seddon, 2003) och kortsiktighet. Den nuvarande
sektionschefen fick möjligheten att flytta och arbeta inom samma företag i USA några år, för att
utvecklas som chef. I USA fick nuvarande sektionschefen mycket kunskap om ledarskap och hur
hierarkier kan skapa stora skapar obalanser mellan chefer och medarbetare, något som sektionschefen
själv erfarenhet av inom koncernen. Enligt sektionschefen, får man i USA, makt genom ställning,
vilket inte händer i Sverige på samma sätt. Sektionschefen menade att man istället behövde jobba med
förtroende, tillit och respekt d.v.s. ”Transformativt konsultativt ledarskap”. Det framkom också under
intervju med sektionschefen att hen planerade att bryta den hierarkiska organisationen till en platt
organisation inom sin egen sektion och arbeta med att föra tillbaka kraft, befogenhet och ansvar till
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varje medarbetare i form av det agila, något som sektionschefen enligt resultaten i studien först
misslyckats med men som hen sedan lyckats bra med inom den aktuella sektionen.
I forskning om ledarskap (Sternberg, 2007) förespråkar man även mod, övertygelse och beslutsamhet
som centrala ledaregenskaper, men här poängteras också att ledaren ska kunna balansera mod och
viljekraft med hänsynen om andra individer. Det ska finnas en balans mellan det egna intresset,
organisationens och andra individers intressen, och en strävan efter gemensam nytta. Detta
resonemang stämmer väl in på ”ansträngning- och belöningsmodellen”. (Siegrist, 1996)
Sektionschefen uppfattades som mycket omtyckt, kommunikativ och närvarande av medarbetarna.
Ledarens skicklighet avspeglas i hur väl ledaren hanterar sig själv (sitt inre), hanterar andra individer
(social kompetens), liksom hanterar olika uppgifter i arbetet (Sternberg, 2007). Enligt (Cherniss m.fl.,
2001) kan ledares styrka eller svaghet, i fråga om emotionell intelligens, mätas i hur organisationen
vinner eller förlorar de bästa talangerna bland de anställda och det har visat sig att ledares skicklighet i
att uppmärksamma individers behov, inspirera och motivera dem relateras till goda prestationer hos
arbetsteam (Bass, 2002, refererad i Murphy, 2006). Att ha ett empatiskt förhållningssätt är en viktig
faktor för ett framgångsrikt ledarskap, då det innebär att ledaren har en medvetenhet och förståelse för
olika individers känslor och behov. Det handlar om förmågan att hantera, utveckla och motivera olika
slags människor. Det har argumenterats att ju högre upp i organisationen en ledare befinner sig desto
viktigare är dennes emotionella färdigheter (Murphy, 2006).
Kan en chef med utstrålning missuppfattas att vara excentrisk och narcissistisk?
Murphy anser att begreppet emotionell intelligens är alltför komplext. I åtskilliga studier har det varit
svårt att särskilja konceptet från andra närliggande koncept. Här nämns exempelvis oklarheten kring
skillnaden mellan en individs personlighet och dennes emotionella förmåga. Även (Petrides m.fl.,2003,
refererad i Murphy, 2006) diskuterar kring huruvida emotionell intelligens kan ses som en slags
renodlad förmåga, ett personlighetsliknande drag eller en kombination av bägge.
Resultaten även att arbetsplatsdemokratin både blivit bättre och sämre. Signifikant bättre rörande
beslutsrättvisa. Sämre gällande manifesterad yttrandefrihet. Men detta visar kanske en viss
motsägelse? Man upplever mera rättvisan i att få ta beslut men man uttrycker den inte? Man kan fråga
sig vad cheferna behövde för att medvetenhet implementera insatserna med stresspreventionen? Under
utvärderingen kom det fram att cheferna inte fått eller verkar ha bett om hjälp från företagshälsovården. Finns det ngn koppling till manifesterad yttrandefrihet? Kan detta bero på en rådande ”rädd att
göra fel” kulturen i organisationen, som säger att om man ber om hjälp så visar man att man inte kan,
så man undviker att säga som det är och man ber inte om hjälp. Om detta är fallet verkar det blivit
kritiskt för stresspreventionsmätningen i början.
Avsaknad av tydligt syfte, värderingar och ärlighet
Oklara syften och värderingar rör ledarskapet och är kanske faktorer som kan förklara en del
stressfenomen i en organisation och som författaren till denna uppsats anser att man bör lägga till i
framtida stresspreventionsmätningar. En arbetsuppgift/mål uppnås och tar slut. Men ett syfte är
vägledande för vad man ska göra och visar en långsiktig riktning enligt (Hook, 2000). Både som
egenföretagare och medarbetare är det mycket viktigt med ett klart syfte som vägleder i arbetet så man
inte går vilse och att man kan vara effektiv. Ett syfte bör och kan även revideras varje år för att tydligt
klargöra vad man är på väg inom företaget och organisationen enligt (Hook, 2000). En företagskultur
drivs av gemensamma, medvetna eller omedvetna överenskommelser av värderingar, osynliga agendor
och konflikter (Jordan m.fl., 2013), kan dessa spela en stor roll när man mäter stress i en organisation.
Värderingar bör drivas av ett syfte för att få en mening. Men ofta ser man organisationer som drivs av
individuella syften som skapar individuella mål och som missar det som är genererande för helheten
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och hela organisationen. Exempel i nutid på det är om chefer eller ledare har maktbegär och kör en
dominant stil såsom krisen inom transportstyrelsen 2017. Koncernen här verkar sakna integrerade
syften och värderingar som bärs upp av medarbetarna. Koncernledningen kör sitt eget race. Däremot
var det tydligt att på frågan, i fokusgruppintervjuerna, om vad syftet med sektionen var så svarade alla
samma. Detta kunde dock tolkas mera som en affärsidé´(Hook, 2000). Men de värderingar som stöttar
sektionens syfte verkade vara otydliga. Dock fanns i en av entréerna inom koncernen en tv som körde
en film om koncernens syften och värderingar om och om igen. Detta verkade vara ett
värderingsarbete som inte skapats och integrerats av personalen utan mera ”en beställning” från
ledningsnivå av en PR byrå som personalen sen ska följa. Vilket verkat lite splittrat så lite ”Walk and
talk ” skulle behövas här.
Inlärd hjälplöshet - ett resursslöseri?
Kontroll rörande befogenhet blev bättre men samtidigt blev påverkansmöjlighet sämre enligt
kvantitativa resultat. Vid införandet av det agila arbetssättet fanns en utmaning hos medarbetarna och
en svårighet att kunna lämna gamla arbetsuppgifter (från tidigare organisationen) när de även behövde
ha fullt fokus på de nya arbetsuppgifterna. Till exempel upplevde medarbetarna att man får ha ”dummössan” på sig då man måste stå till svars varje vecka för att man inte hinner lösa de gamla
uppgifterna som ska lösas samtidigt som de nya. Maktlöshet uppstod då resurser att påverka
situationen inte fanns. Det som är märkligt är att de kvantitativa resultaten visar att närvaron från
chefer har ökat men att relationen till närmsta chefen har försämrats. Medarbetarna upplever att det
inte ges möjlighet att få sin röst hörd så att det förmedlas till ledning och chefer högre upp i
organisationen. Trots att medarbetarna har mycket energi till initiativtagande och förslag till
förändring, så får de inte något gensvar. De anser att ingenting händer. Man får med andra ord ingen
återkoppling på arbetet något som ingår i föreskrifterna inom de nya föreskrifterna om organisatorisk
och social arbetsmiljö som företagen har krav på sig att kunna och förebygga med ett systematiserat
arbetsmiljöarbete slog igenom i mars 2016. (Föreskrifterna är nu relativt samlade till skillnad från
innan då de var otydliga, svårtolkade och spretiga. Till de nya föreskrifterna om organisatorisk och
social arbetsmiljö finns fördjupande sidor om vad som menas med ett stresspreventivt arbete. Något
som saknades när denna stresspreventionsstudie startade 2011.) Kanske har avsaknaden av
återkoppling med den gamla hierarkiskt uppbyggda organisationen att göra med dolda agendor
(Jordan, T., 2013) och kanske kan detta även kopplas ihop med begreppet ”inlärd hjälplöshet”. En
teoriram som utvecklades under 70-talet (Abramson m.fl.,1978) och senare av (Gardell, 1976).
Framförallt är det individens bristande kontroll i bemärkelsen att denne inte kan styra eller kontrollera
vad som händer som uppvisar samband med negativt lärande och i förlängningen inlärd hjälplöshet.
När individen upprepade gånger utsätts för kontrollerbarhet uppstår en förändring i motivationen och
individen tenderar att avstå att handla i likartade situationer men även generellt (Abramson, m. fl.,
1978). Detta var något som medarbetarna talade mycket om under intervjuerna var att de inte visste
vad som förväntades av dem. De försökte själva sitta och komma på vilka krav som kunde förväntas av
dem.
Den hjälplösa individen förväntar sig inte att dennes handlingar ska leda till någon förändring och
försöker därför inte förändra situationen och passiviseras. Individen får även kognitiva effekter samt i
framtida situationer svårt att uppfatta ett samband mellan sina handlingar och efterföljande händelser
(Abramson, m. fl., 1978). Den inlärda hjälplösheten försvårar även utveckling och framsteg då den
förutsätter att individen kopplar ihop framsteg med den egna förmågan och prestation. De första
reaktionerna på icke kontroll är emotionella verkningar såsom ångest (d.v.s. frustration och rädsla) och
fruktan. En längre tid av “icke kontroll” utlöser nedstämdhet, depression och fysiska besvär såsom
magsår (Aronsson 1991). Andra medarbetare kunde ha flera arbetsuppgifter samtidigt som de inte fick
släppa när nya dök upp under omorganisationer vittnar kanske på kognitiv överstimulering eller mental
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trötthet, som man pratar om det inom kognitiv ergonomi (Arbetsmiljöverket, 2014), snarare än om
inlärd hjälplöshet.
Mobbning och kränkande särbehandling i form av personförföljelse?
Studiens resultat visar på försämring kring konflikter, mobbning och personlig förföljelse. Men hur har
det blivit så? Kan detta ha byggts in genom det sätt som omorganisationen genomfördes? Eller är det
konflikter som ligger kvar sedan lång tid tillbaka? Enligt ” IGO” organisationsanalysmodellen, individ,
grupp och organisation (Bild av( Minanda Fritz 1997) fritt efter Bakka m.fl. 1991och Stockfelt 1985)
skapas konflikter och mobbning på gruppnivå när företaget saknar ”kultur” (syften och värderingar) &
kunskap t.ex. beteendevetenskap om konflikthantering. HRD verkade ”ha omfattat” kunskap och
kämpade för sin sak men hade dåligt stöd av ledningen. Ledarskapsstilen hos den dåvarande
koncernledningen verkade vara en kombination av ”låt gå” och dominant med bristande kvalitet och
verkade sakna både kompetens och kunskap kring stressfrågor. Något som ligger på ledningsnivå att
klargöra tydligt inom koncernen att man inte accepterar kränkande särbehandling och samtala om vad
det är och göra upp en strategisk plan för hur det ska motverkas inom företaget. Enligt AML(2015b) är
detta ett måste idag. IGO modellen visar även att avsaknad av struktur eller för rigid struktur, inte ger
tillfälle att utföra arbetet effektivt och skapar på alla nivåer (IGO) frustration, mållöshet och
ineffektivitet. Under intervjuerna uttryckte medarbetarna att de inte visste vad som förväntades av dem
och att de inte hade någon att fråga.
Det framgick vid sista intervjun med sektionschefen(SC) i maj 2017 att ledningen bytts ut och att
kulturen enligt SC märkbart förändrats till det bättre med en mera öppnare, positivare och tydligare
stil. Något som verkar ha haft en god effekt på både medarbetarna och resultatet inom koncernen.
Missar utvärdering
Utvärderingar av insatser verkar saknas generellt inom koncernen. Kan detta bero på tidsbrist och
överutnyttjande av personalen? Eller av ”rädd att visa sig svag” kulturen som exemplifieras av detta
uttalande: -Det är ju locket på om det är dåligt resultat. Så gör man inom koncernen. Är det alldeles
för dåligt resultat så får ju ingen veta något.” Här funderar man ju på varför det är på detta sätt?
Något som var tydligt i samtalen var att man sällan gjort utvärderingar av stressenkäter som skickats ut
i organisationen och att medarbetarna upplevde att stressenkäterna tog tid och i sig blev stressande för
att hinna med allt annat.
Det uttrycks klart i rekommendationen för primär stressprevention att utvärderingen av insatserna för
att kunna standardisera kunskap är viktig (Gjerde, 2014a). Om man inte vågar se det som är och vara
ärlig med det, kan ju inga konstruktiva förändringar ske. ”Det är OK att göra fel, men ge aldrig upp”
skulle kunna vara en viktig motiverande värdering inom en lärarande organisation kan man tilläggas.
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7. Slutsatser och reflektioner
Syftet med föreliggande studie var att del utvärdera ett större primärt stress-preventionsprojekt inom
denna svenska högteknologiska globala verkstads- och tillverkningskoncern och se om det primära
stresspreventionsprojektet genomförts enligt rekommendation för primär stressprevention. Samt att
utvärdera de stresspreventiva insatser som gjorts rörande resurser, krav, kontroll, stöd, ledarskap och
införande av det agila arbetssättet dess omorganisation, dess påverkan på stress, hälsa, sjukfrånvaro
och produktionsprocesser.
Vi frågar oss om stresspreventionen med hjälp av införandet av det agila arbetssättet haft någon effekt?
Nedan följer slutsatser och reflektioner.

7.1 Slutsatser
§
Det primära stresspreventionsprojektet har inte gjorts enligt rekommendationer pga. bristande
stöd från koncernledningen och dess initierade omorganisationer. Bristen av förankringen på
ledningsnivå skapade kris i projektgruppen och bidrog till att man inte haft resurser att fullt ut
genomföra stresspreventionen. Projektgruppen hann inte att tillräckligt informera och/eller utbilda
cheferna i hur de skulle genomföra stresspreventionen. Detta bidrog delvis till att medarbetarna inte
fick tillräcklig vägledning för att arbeta stresspreventivt. ”Hur: et” saknas och cheferna antog bara vad
de var de skulle arbeta med utifrån risk begreppen. Vid intervjuerna framkom att cheferna behövde
mer vägledning inom riskområdena för att kunna öka validitet i stresspreventionsarbetet.
§
Införandet av det agila arbetssättet ”som en stressprevention” har visat sig vara mycket lyckat
och ha en positiv påverkan på stress och man har (i den aktuella sektionen) sett en tydlig signifikant
positiv utveckling på alla de valda riskområdena (krav, kontroll, resurser, stöd samt ledarskap). Dessa
värden hade inte framkommit om man bara tittat på resultaten från mätning 1 och 2 (som var meningen
från början). Då hade resultatet nu visat en felaktig utveckling. Vilket antyder på att det agila
arbetssättet behöver få tas sin tid för att implementeras innan det ger önskad effekt. Syftet med det
agila är en demokratiseringsprocess och arbetsplatsdemokratin rörande besluträttvisa visar på
signifikant förbättring. Medarbetare och chefer har visat en öppenhet och positiv anda inför
applicerandet av de agila metoderna i arbetet som pekar på en positiv trend.
§
Införandet av det agila arbetssättets har haft stora effekter på produktiviteten som nu går
mycket snabbare. Något som man tidigare arbetat med från 3 mån till 1 år tar i dagsläget 2–4 veckor
att producera.
§
Likaså verkar införandet av det agila arbetssättet haft stora effekter på längre sikt rörande
frånvaro pga av sjukdom och rehabilitering som gått ner, 2013 från 4% till 0,5%, direkt efter att det
agila introducerades och legat kvar på 0,5% fram till 2016 när senaste mätningen gjordes.
§
Ledarskapet har förbättrats till det bättre från men relationen till den närmaste chefen behöver
fortfarande förbättras. Cheferna behöver leda och fördela arbetet på ett tydligt och klart sätt och vara
tillgängliga, speciellt vid nyrekryteringar så att alla vägleds effektiv i arbetet. Det verkar ske ett
överutnyttjande av personalen vid omorganisationer. Cheferna behöver lyssna mera och arbeta mera
med stöd och vägledning av medarbetarna vid konflikter mellan medarbetare och medarbetare samt
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medarbetare och chefer. Man behöver se över sättet man löser konflikter på och att t.ex. öka
konfliktlösningen genom dialog och förhandling som tyvärr under studien blivit sämre.
§
Att föra in stressprevention och det agila arbetssättet som skett här samtidigt som en
omorganisation verkar inte alls ha varit lämpligt. Det har splittrat medarbetarnas fokus. Dock behöver
införandet av det agila i sig en omorganisation men här har det pågått flera omorganisationer förutom
det. Medarbetarna har inte blivit informerade om vad införandet av det agila innebär i praktiken.
§
Det framgår att många fortfarande vill ha ledning och styrning trots att det agila bygger på eget
ansvar och initiativtagande. Rörande stresspreventionsprojektet visste medarbetarna inte alls vad det
handlade om. Omorganisationen i samband med införandet av det agila har skapat bristande
tillhörighet, sviken, kränkt, personlig förföljelse och konflikter i gruppen. Troligen pga. hur
omorganisationen genomfördes, då man beordrade att alla skulle säga upp sig och sedan söka om sina
tjänster. Många ”oönskade” hamnade i samma grupp. Projektledarna blev av med sin befogenhet.
§
Det som kvarstår att arbeta med inom den aktuella sektionen men även inom koncernen verkar
vara; organisationsstrukturen, beslutsstrukturen och personlig förföljelse som man haft problem med
sedan studien startades 2012, samt närmaste chefers närvaro hos medarbetarna med bristande
inflytande, låg delaktighet i beslut med mycket frustration som en konsekvens. Motstridiga krav,
befogenhet och ekonomiska resurser behöver också lösas då de rör primära rotorsaker till stress.

7.2 Epilog - Reflektioner om slutsatserna
Alla dessa resultat fick inte plats i resultatdelen men de framträdde under de samtal och möten som
skedde under studiens genomförande. Där framträder en bild av att berörda parter i projektet saknat ett
tydligt gemensamt syfte med stresspreventionsprojektet.
§
HR-direktören har inte lyckats sälja in stresspreventionsprojektet till ledningen (men har lyckats
sälja in det till företagshälsovården.)
§
Ledningen har inte engagerat sig alls och t.o.m motarbetat det genom flera stora
omorganisationer och genom att ge HR-direktören sparken samt ta bort projektet från
företagshälsovården.
§
Cheferna har inte kunnat ge tillräcklig information om projektet till medarbetarna.
§
Medarbetarna visste inte ens om SPP och det uttryckte vid flera tillfällen att de saknat ledning
och stöd även i sitt vanliga arbete.
Om alla parter i projektet hade delat en tydlig bild av varför man gör SPP och vad som är det
övergripande syftet med SPP skulle alla parter tydligare driva åt samma håll vilket skulle ge ett
tydligare fokus och ett bättre resultat. Tänk ett fotbollslag där spelarna spelar olika sporter, alla vet inte
ens om att det pågår match, och där inte alla spelar i samma lag. Blir det effektivt?
Den kulturella faktorn
Den kulturella faktorn är något som rådande stressmodell (Oxenstierna, m.fl. 2008) inte omfattar eller
analyserar helt. Det finns en fråga gemensamma värderingar.
§
Vid närmare studie av mätinstrumentet ”Det Nya Arbetslivet” kan jag som berört ovan sakna
faktorer som kultur, syfte och värderingar. Detta måste ju vara mycket viktiga faktorer att mäta för att
kunna gå från en kultur (dominant/hierarkisk/detaljstyrd) till en annan (demokratisk/platt/ delaktighet i
beslut och förtroende). Det blir ju svårt att förändra något, (som man inte är medveten om) och det
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minskar sannolikt både fokus och effektivitet om berörda parter är splittrade kring (eller till och med
saknar) syfte med ett så viktigt arbete.
§
Efter erfarenhet av kulturen i företaget verkar det vara som att ”om” man ”sticker ut hakan” så
kan man bli av med arbetet eller bli utfryst(bestraffad), men förutsättningen för att få något gjort inom
organisationen beskrivs motsägelsefullt nog ”att man behöver skrika länge” för att bli hörd. En svår
nöt att knäcka för individen. Här i ligger själva motsägelsefullheten kring beslutsrättvisa och
manifesterad yttrandefrihet. Kanske är detta själva grogrunden till inlärd hjälplöshet.
§
Eftersom det i forskning visat sig att ett ledarskap med stöd och humanitet minskar stress hos
medarbetare, så kan man utgå ifrån att en omorganisation är stressande för medarbetarna, och kräver
ett stort mått av emotionellt stöd och intelligens hos cheferna. Något som sannolikt inte alla chefer har
och som kanske inte alla kan lära sig. Detta i sin tur ställer enormt höga krav på arbetsmiljö ronden.
Kanske ska man överväga att välja ”lämpliga” chefer med en hög emotionell kompetens som blir
nyckelpersoner vare sig det rör sig om omorganisationer eller stress-preventionsarbete?!
§
Som utomstående utvärderare så slås jag av att mycket i den här rapporten handlar om
ledarskapet. Att det inte går att kommunicera vertikalt inom koncernen och att medarbetare vid många
tillfällen klagar på att de inte vet vad de ska göra. Och när det vill göra förbättringar och har förslag på
det så får de ingen respons. Delaktigheten verkar ligga mycket lågt. Något som är förödande för
utveckling och effektiviteten inom ett företag. Dock innebär införandet av det agila ”eget ledarskap”
och att individen leder sig själv och kan ta egna initiativ. Det verkar tydligt att övergången till det agila
har haft en stressande effekt på medarbetarens ovana att leda och blivit en stressfaktor i sig? Man byter
alltså en dominant hierarkisk organisation till en demokratisk, platt organisation. Detta borde föregås
av noggrann planering på alla organisationsnivåer.

7.3 Utmaningar och fördelar vid införandet av det agila arbetssättet
Det mest stressande som har förmedlats med omorganisationen vid införandet av det agila arbetssättet
(som ska bidra till en ökad demokratiseringsprocess och att alla ska ta ansvar för helheten hela tiden
och vara självstyrda) har varit;
1. När det blir avbrott i mjukvaruprocessen med protusar så vet man inte vem man ska fråga eller vem
som bestämmer. Ingen vågar ta initiativ till lösning. Eventuellt beror detta på att det är nya
konstellationer och nya grupperingar.
2. Man får ingen återkoppling eller respons på egna förbättringsinitiativ.
3. Oklarheter i produktionsprocessen.
4. Oklar ansvarsfördelning.
5. Inga riktlinjer hur agila team ska fungera i praktiken.
6. Man hade behövt förstå hur man ska jobba från början när man ändrade till det agila.
7. Projektledarnas befogenhet har tagits bort och de som jobbar nära mjukvaruplattformen styr hela
processen själva. Skrum teamen, Skrum masters. Dem väljer ut teamen, har mera befogenhet och säger
hur lång tid det kommer att ta o s v.
Tidigare gjorde projektledarna och de interna kunderna det direkt och bröt flera beslutnivåer. Det
skapade stress för de flesta och det blev viss favorisering av en del personer som de interna kunderna
ville ha.
Kort kring de fördelar medarbetarna uttrycker med införandet av det agila är:
1. Att alla kan sköta arbetsprocessen och att det är självstyrande team.
2. Man jobbar i Skrum team.
3. Bra med 4 veckors produktionsprocesser.
4. Synliggöra syftet med det egna jobbet och med hela divisionens.
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7.4 Brister vid införandet av stressinsatserna
De brister som är av vikt att vara medveten om, och som kan förhindra misslyckanden, vid kommande
kartläggningar med det nya stresspreventionsmätinstrumentet och genomförande av åtgärder i
framtiden;
1. Förankring hos högsta ledning! Varför avslutade initiativtagaren (HR-direktören) sin anställning?
Eldsjälar växer inte på träden och det krävs kompetens att styra dessa personer som motiverar och
leder sig själva. Man hade behövt ha förankring så det fanns ett långsiktigt arbete kring stress inom
organisationen.
Egna stressmätningar pågick inom organisationen men de utvärderades aldrig och blev ytterligare en
arbetsbörda för medarbetarna.
Inom branschen har tidigare funnits en själv mordsvåg som relateras till dominant för att pennalistiskt
ledarskap. Arbetsmiljöarbetet behöver kopplas till att motverka och fånga upp utmattning och
utbrändhet tidigt och att behålla kvalitativa arbetare inom koncernen. Man har arbetat under en
intressekonflikt under stressprojektet. Där koncernledningen ställt resultat mot hälsa och att ledningen
kanske inte stöttat eller förstått stresspreventionsarbetet.
2. Utbildning och information saknades i samband med själva utfallet av mätningen. Hur man skulle
jobba med faktorerna som kom fram i piloten/ mätningen är inte tydliga. Bara vad. Sen lämnades
HURET till grupperna själva! Det verkar som att man inte mäktat med detta, utan främst fokuserat på
att överleva under omorganisationen.
3. Se upp med att genomföra en mätning eller göra implementering av insatser rörande stressprevention i samband med att det pågår en omorganisation. Detta kan vara kontraindicerande och
kontraproduktivt då man troligtvis bara mäter stressen från omorganisationen och inte själva
arbetslivet i vardagen i sin helhet. Det verkar mycket viktigt för validiteten att kartlägga innan man gör
en stressmätning att grupperna ej genomgår en omorganisation precis innan, under eller efter en
mätning. En omorganisation under en stresspreventionsprojekt kan påverka både reliabilitet och
validitet och de interventioner man gör sedan och visa fel resultat. Precis som denna studie i början.
Detta bör läggas in som en av förutsättningarna och rekommendationerna för primärstressprevention.
4. Att forskarna är uttryckligen tydliga och förankrar syfte mätningen till alla de inblandade som berörs
av mätningen och medföljande psykosociala arbetsmiljöarbete!
5. Viktigt att hålla ut hela vägen med att systematisera och genomföra hela studiens implementering av
interventioner.
6. Redan vid själva urvalsprocessen behöver man arbeta med information och utbildning så att
delaktighet och engagemanget skapas! Idén var här att göra ett urval och välja att fokusera på
projektledare och chefer för att få deras engagemang och drivkraft att sprida sig ut i hela
organisationen! Detta kan nog fungera om man kan kontrollera att de uppfattat projektet korrekt.
8. Forskarna och FHV missade att fånga upp behov i chefsgruppen rörande implementering av
studien? Då man vid utvärderingen frågat ut chefer om behov mm men inte fått några svar?! Det krävs
kompetens att intervjua kvalitativt! Ett tips är att hela tiden ställa följdfrågor tills att klarhet skapats.
I denna del utvärdering av stresspreventionen framkommer mycket intressant information som kan
komma till nytta inför en ny mätning samt bidra med viktig kunskap. Dels kring vad man bör undvika
under en omorganisation och vid införande av det agila arbetssättet som en insats. Dels vad man kan
förbättra och lägga ytterligare fokus på. Såsom betonats i utvärderingen upplevde medarbetarna
bristande kommunikation och kvalitet i samband med omorganisationen och enkätundersökningarna.
Teman att synliggöra utifrån studiens resultat:
• Kommunikationen från chefer till medarbetare och vice versa behöver förtydligas!
• Våga satsa på ärlighet och effektiv konfliktlösning för att öka resultaten.
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• Tydlighet kring syfte och värderingar!
• Tydlighet kring varför man gör olika saker. D v s syftet med insatser kring t ex arbetsmiljön
och för de inblandade det berör.
• Ta tag i interna konflikter och lös dem.
• Vara noga med hur man mäter delaktighet och förstår att alla är med.
• Produktiviteten blir lidande av fördröjningar samt förhalning av beslutsprocesserna.
• Delegera ut befogenhet och beslut.
• Personalen behöver få feedback på insatser.
• Se över krav, stöd, resurser och kontroll och översätt det till individens arbetssituation inom
organisationen.
• Se över kostsamma sekundära insatser på individnivå. Arbeta aktivitet med primära insatser till
stress på organisationsnivå.
• Systematisera arbetet till hur man motverkar detta? Insatserna bör förflyttas till rotorsaker på
organisationsnivå.
• Utvärdera, utvärdera och utvärdera. Standardisera och våga lära av misstag. Tex inom
systemutveckling bör den som senast gjort förändringar i systemet markera detta och skriva ned så
att inte nästa tekniker behöver uppfinna ”hjulet igen”.
• Forskarna behöver lägga in under rekommendationer för primär stressprevention att mätningar
ej ska ske under, vid eller efter en närliggande omorganisation.
Medarbetarna har även förmedlat att de saknar uppföljning och återkoppling på dessa
undersökningar och pågående insatser. Det blir en frustration. Flera medarbetare resonerade att de
bett om stöd och haft förslag på förändring men de har aldrig fått någon feedback och det sker
alldeles för långsamma förändringar. Cheferna verkar inte kunna ta beslut som leder framåt.
Delaktighet beskrivs som en saknad röd tråd. Medarbetarna anser att de anställda som skriker högst
inom koncernen verkar vara de som får resultat. En studie på kommunikationen i organisationen
kan vara intressant att synliggöra. Hur man lyssnar, talar och ger feedback. Vem som hörs, vad som
skapar resultat, vad som tas upp. Företagskulturen är viktig att belysa. Exempel på detta är
uttalandet av en frustrerad ingenjör:
”-Jag har sagt allt detta tidigare, men jag blir inte lyssnad till och nu snart ger jag upp!”
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