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distansstudenter som vill har en chans att lyckas tack vare personer som är villiga att pröva 
nya vägar, Birgitta har varit en sådan inspirerande person. 
 
Ett stort tack går till mina respondenter vid TeliaSonera AB. Tack för att ni tog er tid att svar 
på mina frågor. Det har varit mycket intressant att få ta del av era erfarenheter kring 
omstruktureringar och förändringsarbeten. Mina respondenters entusiasm, kunskap och vilja 
att berätta har varit ytterst värdefullt för mig och för att få denna studie slutförd. Allt detta 
visar att det är en organisation med högt i tak. Det visar också att mina respondenter har hög 
integritet, känner sitt eget värde och för sin organisation, samt deras gemensamma framgång. 
 
Jag vill tacka mina vänner Catarina Carlsson Westlund, KG Engman, Anette Nickander 
Svedin och Ulf Svedin samt Eva Swedberg för hjälp med korrektur och all annan form av 
stöttning. Mina opponenter, Anna Lövgren och Majlis Olsson, vill jag även framföra ett tack 
till. Utan ert gedigna arbete hade en del oklarheter funnits kvar i slutversionen. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min familj PO, Oskar och Sofia - ni är bäst. 



Sammanfattning 
Syftet var att söka svar på om hur de anställda upplevt att deras situation på arbetet och i 
privatlivet, samt deras välbefinnande, påverkats av den omstrukturering som skett inom 
nätverksindustrin, i detta fall TeliaSonera AB. De frågeställningarna som väglett mig i arbetet 
har varit:  

• Hur har omstruktureringen upplevts av de anställda? 
• Hur har förändringen påverkat deras arbets- och levnadssituation, samt välbefinnande? 

 
I en snabbt föränderlig miljö med ökad konkurrens och krav på flexibilitet där organisationer 
rekonstrueras och omorganiseras genom nedskärningar, outsoursing och sammanslagningar 
sker många förändringar för att möta nya krav. Den enskildes påverkan och inflytande i sitt 
eget arbete förändras i och med att andra spelregler används. För att kunna möta syftet med 
denna studie har jag använt krav-kontroll-stöd modellen, som uppstod på 1970-talet efter en 
period av stora förändringar i världsekonomi. Många liknande aspekter av turbulensen kan 
även ses i dagens förändringar i samhällsekonomin. Krav-kontroll-stöd modell är en modell 
som är väl etablerad inom samhällsvetenskapen. Modellen har varit en bra guide för att få 
veta hur de anställda upplever sin kontroll, krav, stöd i sitt arbete. För att finna svar på hur 
respondenterna upplever sitt välbefinnande på arbetet och i privatlivet har jag använt mig av 
KASAM. Även denna modell är en väletablerad modell inom samhällsvetenskapen.  
 
Jag har funnit att mina respondenter är väl medvetna om det maktspel som pågår inom och 
utanför organisationen de tillhör. Mina respondenter är alla införstådda med det 
samhällsekonomiska läget, en konsekvens är förändringar för dem i sin vardag. 
Förändringarna upplevs som många, och med allt tätare intervall. En av respondenterna sa att 
omstruktureringarna inte ens hinner sippra ner i organisationen förrän det kommer nya 
förändringar. I viss mån har dessa respondenter en förståelse för varför förändringar sker, de 
har en liknande bild av verkligheten som organisationens huvudmän. Respondenterna är i viss 
mån kritiska till den information som ges. Den anses komma för tidigt samt upplevs som vag 
och diffus. Förändringarna innebär även ett ökat tryck med krav på individen och en press på 
dem vad gäller produktivitet, effektivitet, viljan att lära nytt samt att bredda sina 
arbetsområden. Samtidigt upplever dessa respondenter att de har företagets förtroende och 
tillit vad gäller att arbetsuppgifter och problem löses på ett professionellt sätt. Respondenterna 
visar upp en bild av att arbetet i viss mån har blivit girigt, detta kompenserar de med att göra 
sig oanträffbara på sin fria tid. Organisationen invaderar mer och mer på individens egen tid, 
det är upp till individen själv att göra gränsdragningarna. Dessa respondenter pekar på de 
utvecklings- och utbildningsmöjligheter de har haft under de år de varit anställda som en 
starkt bidragande orsak till varför de stannar kvar i organisationen. Jag har även funnit att i 
någon mening måste krav-kontroll-stöd modellen anpassas till dagens ökade och förändrade 
krav på samhällsekonomin. Jag har funnit att maktdimensionen är starkare än den som 
original krav-kontroll-stöd modell föreslår. 
 
Nyckelord: 
Kontroll, Krav, Omstrukturering, Socialt stöd, Välbefinnande. 
 



 

Abstract 
The aim of this paper was to seek answers to how the employees felt that their situation at 
work and in private life, and their well-being, affected by the restructuring that occurred in 
network industries, in this case, TeliaSonera AB. The questions that have guided me in the 
process have been: 

• How has the restructuring experienced by the employees? 
• How has the change affected their working and living situation and welfare? 

 
In a rapidly changing environment with intensified competition and demands in terms of 
flexibility, organizations are reconstructing and reorganise themselves. Downsizing, 
outsoursing and merge are ways to meet these new forms of demands. The individual impact 
and influence in their own work is changing in that diffrent game rules are used. To work out 
the purpose of this paper have I used the demand-control-suport model emerged in the 1970´s 
after a period of unrest in the world economy. Many similar aspects of that turmoil is to be 
seen in todays changes of economy. The demand-control-support model is a model which is 
well established in the social behaviourstudies and has been a great guide to get to some 
answeres about employees thought on their control, demands, and support. To find answers to 
how respondents perceive their well-being in work and in private life, I used Antonovsky´s 
model for how individuals deal with different stressors. Also this model is a well established 
model in social science.  
 
I have found that my respondents are well aware of the power game going on within and 
outside the organization they belong to. My respondents are all aware of the socio-economic 
situation, the consequence is a change for them in their daily lives. The changes are perceived 
by many, and with an increasingly close range. One of the respondents said that the changes 
do not even have time to seep down into the organization until new changes occure. To some 
extent these respondents have an understanding of why changes are made, they have a similar 
picture of reality as the organization's leaders. The respondents are to some extent critical of 
the information provided. The information is given too early and is felt to be vague and 
diffuse. The changes also mean increasing pressure with demands on the individual and a 
pressure on them in terms of productivity, efficiency, willingness to learn new skills and 
broaden their work. While these respondents felt that they have firm confidence and trust 
regarding work and problem solving in a professional way. Respondents show a picture of the 
work to some extent have become greedy, this compensates for having to discard calls on 
their free time. The organization invade more and more on the individual's own time, there are 
up to the individual himself to make the borderlines. These respondents point to the 
development and training opportunities they have had over the years they have been 
employed as a major contributing factor to why they remain in their organization. I have also 
found that in any sense, demands-control-support model needs to be adapted to today's 
increasing and changing demands in the national economy. I have found that the dimension of 
power is stronger than the original demand-control-support model suggests.  
 
Key-words 
Control, Demand, Restructuring, Social support, Well-being 
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1. Inledning 
Liberaliseringen av den offentliga verksamheten har pågått under en längre tid. Under slutet 
av 80-talet och början av 90-talet gjordes flera offentliga utredningar kring en öppnare 
marknad för den svenska monopolmarknaden, utredningarna tittade på monopolen för bland 
annat järnvägen, posten och telekombranschen. I den offentliga utredningen; Liberalisering, 

regler och marknader Statens Offentliga Utredningar (SOU) (2005:4), tas frågor upp kring 
konkurrens, ökad valfrihet för konsumenter, och konsekvenser för en avreglerad marknad. I 
SOU (2005:4) behandlas inte frågor kring de anställdas villkor och förändrade förutsättningar 
på en konkurrensutsatt marknad. Tidigare studier av omstruktureringar inom den offentliga 
sektorn har fokuserat mer på samhällsekonomiska effekter som; pris, kvalité och kundservice. 
I detta arbete ligger fokus på hur de anställda inom TeliaSonera AB har upplevt förändringen 
från att vara anställd i ett affärsdrivande verk, till bolag och sammanslagningar. Hur har deras 
arbets- och livsvillkor samt välbefinnande påverkats av förändringen? Avregleringen i sig 
innebär ofta ytterligare regleringar för de inblandade, men med andra lagar, regler och 
förhållanden än de som rådde tidigare. Inspirationen till detta arbete finns i det projekt som 
Birgitta Eriksson och Patrik Larsson (2007-2009) vid Karlstad Universitet har startat. 
Eriksson och Larssons projekt tar ett större grepp om problematiken med förändringsarbete 
och dess konsekvenser för de anställda inom tidigare monopolmarknader. För att finna 
förutsättningar för det fortsatta arbetet har jag sökt mig till medicinsk- och stressforskning, 
samt forskning inom arbetslivspedagogik. Djupintervjuer med några anställda inom f.d. 
Televerket och Telia AB, idag TeliaSonera AB ligger till grund för det resultat och 
analysarbete som jag sedan genomför.  

1.1 Föränderligt samhälle 
Vi lever i ett föränderligt samhälle, där en ökad konkurrens inom arbetslivet allt oftare ställer 
högre krav på organisationen, och den anställdes kompetens och vilja till förändring 
(Jacobsen & Thorsvik 2002). I ett systemteoretiskt perspektiv fokuseras på samspelet mellan 
individ och organisation. Med en syn på hur en organisation samverkar med olika 
komponenterna, inom som utom, organisationen det vill säga i ekonomiska, kulturella, 
organisatoriska, och sociala relationer så kan en balans uppstår (Granberg 2003). En balans 
som ger synergieffekter och därmed ökar möjligheterna att vara konkurrenskraftig. Det 
systemteoretiska perspektivet genomsyras av en eftersträvan av att hitta en balans mellan 
individens önskningar och motivation och drivkrafter som ska kunna leda fram till en effektiv 
och konkurrenskraftig organisation. Kritiskt kan systemteorin ses som en alltför stark 
fokusering på de sociala relationerna istället för alla olika komponenter av organisationen och 
dess omgivande kontext (ibid.). Å andra sidan pekar Michael Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson och Lundberg (2006) på att omstruktureringars syfte är att öka den egna 
konkurrenskraften, vilket ökar marknadskrafternas spelutrymme på arbetsmarknaden. Ingalill 
Holmberg och Roger Henning (2003) skriver: 

  
[…] att offentliga institutioners förändringar leder till att normsystemet förändras och 
att man systematiskt gått in för en mer marknadsorienteras inriktning […]. (Holmberg  
& Henning 2003). 
 

Det privata näringslivet har med andra ord blivit en referenspunkt, en referenspunkt för hur 
ledarskap och arbetsproduktivitet och effektivitet i den offentliga verksamheten ska bedrivas. 
Vilket Holmberg och Henning (ibid.) menar leder till en konflikt mellan de 
företagsekonomiska drivkrafterna och de demokratiska aspekterna av hur offentlig 
verksamhet ska vara till gagn för alla. När marknadskrafterna helt får styra kan de 
demokratiska frågorna och rättviseaspekter få stå tillbaka för att kunna öka sin egen 
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konkurrens och marknadsandelar. Lennart Svensson (2006) skriver att den omgivande 
kontexten har skapat en press på organisationer och dess medlemmar att öka sin kompetens 
och sitt kunnande. En press som har inneburit en förändring mot ett mer marknadsorienterat 
handlingssätt i alla former av organisationer. Svensson (ibid.) menar att detta får 
konsekvenser för de professionell i den mening att de får en mer individuell betydelse och roll 
som individuell samspelare i en organisation och i dess kontakt med omgivande aktörer både 
inom som utom organisationens gränser.  

1.2 Ekonomiska faktorer 
Det rationella perspektivet är en teori som fokuserar på att så rationellt och effektivt som 
möjligt leda en organisation till högre produktivitet och därmed en ökad konkurrensfördel i ett 
större sammanhang. Anthony Giddens (2003) skriver att i den moderna tiden sker än enorm 
ökning av förändringar i den fysiska miljön som är påverkad av ekonomiska faktorer. Dessa 
ekonomiska faktorer leder till att den omgivande kontexten påverkas och påverkar till en 
konstant förändring i och av produktionsteknologier. Vidare har denna utveckling lett till att 
den nutida politiska utvecklingen sker över nationsgränser, politiska beslut påverkar och 
skapar effekter både nationellt och internationellt. Giddens (ibid.) menar även att det har vuxit 
fram en idealbild där den enskilde individen ska kunna självförverkliga sig, där jämlikhet och 
demokratisk delaktighet är en skapelse av de senaste seklerna som har mobiliserat stora 
förändringar i de sociala och politiska skeendena i världen. Robert Karasek och Töres 
Theorell (1990) menar att dessa krav ställer individen i skottgluggen, där stress och sämre 
produktivitet blir en effekt av utökade krav. De menar att vi måste bli bättre på att möta dessa 
förändringar och krav. De anser att utformningen av arbetsorganisationen har en stark påverka 
på hur individen upplever ökade krav, hur denne upplever minskad kontroll över uppgifter 
och ökade krav som är arbetsrelaterade. Förändringarna i arbetslivet och på arbetsmarknaden 
ger upphov till förändrade förhållanden för individer och deras produktivitet och 
arbetsintensitet. Där även annorlunda och vidgade kunskaper hos den anställde efterfrågades 
som en möjlighet att möta konkurrens och hävda sin egen organisation på marknaden. 
Karasek och Theorell (ibid.) skriver att den förändring som sker inom arbetsorganisationer 
speglar en önskan och ett krav på att arbets-; uppgift; skicklighet; och utveckling blivit mer 
och mer viktig. Samtidigt ser Karasek och Theorell att rigida organisationsstrukturer påverkar 
hur individen upplever sitt eget utrymme för kontroll av arbetsuppgifter.  

1.2.1 Avreglering 

Helena Peterson (2007) skriver att den avreglering som sker och skett präglas av en 
organisatorisk avreglering, som innebär att arbetsgivaren minskar på tids-, uppgiftsmässiga-, 
och rumsligaregleringar gentemot sina arbetstagare i syfte att skapa en flexiblare organisation. 
Detta för att möta kundkrav på ett mer situationsbaserat handlande. Allvin et al. (2006) 
beskriver denna typ av avreglering som ett individbaserat flexibelt organiserande. 
Organisationens situationsbaserade åtagande gentemot sina kunder är individberoende och 
utgår från arbetstagarens förmåga till att vara flexibel vad gäller arbetstid, arbetsuppgift och 
arbetets utförande. Kristina Håkansson och Tommy Isidorsson (2003) visar att olika former 
av individuell flexibilitet även innebär ett ökat krav på den enskilde i form av flexibelt 
handlande, samt ett krav på ständig förändring vad gäller olika villkor som arbetstider och 
arbetsuppgifter allteftersom kunders krav förändras. Stabiliteten i anställning och 
arbetsuppgifter minskar för den enskilde. Peterson (2007) skriver, för arbetsgivaren handlar 
det om att skapa en organisation som karaktäriseras av arbetstids-, och arbetsplats-, 
flexibilitet. Medan det för arbetstagaren rör sig om en ökad självständighet, ökat ansvar och 
högre krav på flexibilitet. Men även ökad arbetstid för de anställda. Peterson (ibid.) visar att 
om avregleringen även ger individen ökade möjligheter till att påverka arbetstider och 
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förläggning efter individens egna behov ökar välbefinnandet hos dessa individer. Peterson 
pekar även på, precis som Håkansson och Isidorsson (2003), att avregleringar kan medföra 
ökade möjligheter till utveckling och självförverkligande för individerna. Dock höjer Peterson 
(ibid.) ett varningens finger vad gäller kontroll, från total kontroll till avsaknad av stöd, vilket 
hon menar kan leda till ökad stress och minskat välbefinnande hos individen.  

1.2.2 Smalare organisationer 

Kaori Fujishiro (2005) pekar på att de förändringar som skett inom omstrukturering av arbete 
är kopierat från det japanska sättet att organisera sig på genom att inkorporera Lean 
Produktion och Just-In-Time i arbetsorganisationer. Hon menar att dessa system och 
strukturer har lett till att flera och fler organisationer leder arbete med down-sizing, 
outsourcing, job-enlargment och flexiblare organisationer och arbetsförhållanden, vilket 
påverkar individen och dess välbefinnande. Fujishiro (ibid.) skriver att den numeriska 
flexibiliteten inte har lett till skapa funktionell flexibilitet så som teorin säger utan snarare har 
lett till att erfarenheten hos medarbetarna har stagnerat eller gått tillbaka. Samtidigt har den 
flexiblare organisationsstrukturen lett till ökad arbetsbelastning och fler arbetade timmar för 
dem som har en anställning. En splittring kan skönjas mellan en kärngrupp och en 
periferigrupp på arbetsmarknaden, där de som har ett arbete kan få en ökad arbetsintensitet 
medan andra grupper hade svårare att ta sig in, unga eller återkomma, arbetslösa på 
arbetsmarknaden. Håkansson och Isidorsson (2003) har undersökt kombinationen av flexibla 
arbetssituationer och individers uppfattning om trygghet i anställning. De har funnit att de 
olika flexibilitetsfaktorerna som initieras för att skapa en mer effektiv arbetsorganisation till 
stor del är initierade av arbetsgivaren i ett försök till ökad effektivitet. Deras undersökningar 
visar även att individen upplever en allt starkare otrygghet i anställningar, arbetstider, socialt 
stöd på arbetsplatser och i sitt privatliv. Samtidigt som vilja till förändring är en stark motor i 
den västerländska ekonomin rapporteras det om fler och fler som ”går in i väggen” med ökade 
siffror vad gäller den psykiska ohälsan, främst orsakad av ökad stress i arbetslivet (Hultgren, 
Dellve & Ahlborg 2006; Folkhälsopolitiskrapport 2005). En del av denna arbetsrelaterade 
stress kan härledas till förändringar i anställningar, krav, egen kontroll och socialt stöd från 
ledare, chefer och arbetskamrater. Resultatet syns som en mer och mer splittrat och alltmer 
flexibel arbetsmarknad och ändrade anställningsvillkor, med grupperingar om kärna och 
periferi på arbetsmarkanden. Grupperingarnas skillnader utgör en obalans på arbetsmarknaden 
(Håkansson & Isidorsson 2003). 

1.3 Telekombranschen   
Telekombranschen befinner sig inom en sektor av industrin som kallas för nätverksindustri. 
Nätverksindustrin utmärks genom att den består av få aktörer. De initiala 
investeringskostnaderna är stora och irreversibla. Industrin är utmärkande därför att den är 
känslig för politiska beslut vad gäller regleringsutformningar. Utmärkande är även att 
industrins verksamhet är direkt kopplad till konsumenter (SOU 2005:4). Telekombranschen 
utsattes i slutet av 80-talet för en strukturomvandling mot avreglering och avmonopolisering, i 
syfte att öka konkurrensen och ge större valfrihet till kunder. Flera bolag har knoppats av från 
den tidigare statliga arbetsgivaren, och andra aktörer har etablerat sig på den svenska telekom 
marknaden. När den nya telelagen kom 1993 var Televerket redan långt på väg i 
omstrukturering av organisationen. Telelagen innebar att Televerket, som var ett 
affärsdrivande verk, blev ett aktiebolag, Telia AB (www1). Den omstrukturering som 
genomfördes gjorde att de tidigare 43000 anställda inom Televerket minskades.  
 
Under åren efter denna omstrukturering har flera omvandlingar skett. Det svenska Telia AB 
och finska Sonera gick ihop som ett bolag december 2002, och blev den ledande telekom 
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aktören inom Norden, Baltikum, Ryssland och Turkiet med flera intressebolag, bl.a. i 
Spanien. Innan sammangående av Telia och Sonera hade flera stora förändringar skett 
(www2). TeliaSonera AB verkar på en mycket kunskapsintensiv marknad, samtidigt som 
denna marknad blir mer och mer konkurrensutsatt. Att arbeta i en bransch som snabbt 
förändras och ständigt utvecklas med nya tekniker ställer stora krav på medarbetarna, chefer 
och dess ledare. Företaget måste vara duktigt i att säkra de kompetenser som krävs i dagens 
globalisering. Kompetensutveckling är något som företaget säger sig satsar mycket på. 
Framförallt för att skapa en plattform för ständig utveckling av sina medarbetare samt att 
företaget har en utarbetad kompensationsplan. Den ekonomiska ersättningen sker idag med 
både fasta som rörliga löner och bonusar, där bonusen baseras på att verksamhetsmål uppfylls 
(www2; www3). 

1.4 Disposition 
Arbetet inleds med en titt på metodologiska överväganden därefter kommer ett kapitel om 
tidigare forskning. Flera av de tidigare arbetena är hämtade från den medicinska-, och 
arbetslivsforskningen kring stress, hälsosamt arbete och välmående. Fokus ligger på individen 
och dess egen uppfattning kring olika områden som berör krav, kontroll, socialt stöd, tillit och 
förtroende samt bemyndigande. Därefter kommer teoretiska modeller med Karaseks krav-
kontroll (1979) utvecklad av Johnson till krav-kontroll-stöd modell (1990) och Antonovskys 
(1991)KASAM modell för att se på välbefinnande och hur individer kan hantera stressorer. 
Min resultatdel finns i kapitel fem och analysdel i kapitel sex. I den senare delen knyter jag 
respondenternas svar till modellerna och den tidigare forskningen. Jag utvecklar även en 
mindre fundering kring de politiska besluten och samhällsekonomiska aspekter som kan styra 
vid individers strategiska val. Som ett kortare resonemang för jag även in Steven Lukes tredje 
dimension av makt och vad den skulle kunna tillföra framförallt Karseks modell. I kapitel sju 
kommer min egen diskussion kring arbetet och framtida intressant frågeställningar som har 
väckts under arbetets gång. Sist i arbetet kommer referenser och bilagor. 

1.5 Syfte 
Syftet är att söka svar på hur de anställdas upplevda situation på arbetet och i privatlivet, samt 
deras välbefinnande, har påverkats av den omstrukturering som skett inom nätverksindustrin, 
i detta fall TeliaSonera AB.  

1.6 Frågeställningar 
• Hur har omstruktureringen upplevts av de anställda? 
• Hur har förändringen påverkat deras arbets- och levnadssituation, samt välbefinnande? 
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2. Metodologiska övervägande 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa olika metodologiska överväganden som har legat till grund för 

min studie. Jag uppmärksammar även vilka problem som kan uppstå. 

 

 
Vetenskapsteoretiskt placeras denna uppsats under det hermeneutiska vetenskapsidealet. 
Hermeneutiken handlar om att förstå omvärlden genom att subjektivt tolka denna värld. Inom 
hermeneutiken är de enskilda utsagorna, delarna, viktiga att se i ett helhetsperspektiv. Målet 
med studien är inte att uppnå generaliserbar och objektiv kunskap. Istället eftersöks en 
förståelse av olika fenomen såsom människan erfar dem (Gilje & Grimen 2007). 
Analysarbetet har genomförts med ett abduktivt förhållningssätt till materialet. Syftet är att ge 
en trolig förklaring till ett fenomen. Med ett abduktivt förhållningssätt är tanken att 
slutledning utifrån det empiriska materialet ska ge ny insikt om ett fenomen. Att gå från en 
föreställning om ett fenomen till en fördjupad förståelse och insikt kring ett fenomen. Den 
tolkning som görs utifrån de teoriramar som används kan genom den nya kunskapen från 
respondenterna leda till att teoriramarna utökas eller ges nya dimensioner. Det sker ett 
växelspel mellan empirin och teorin. Vilket kan ses som att placera empirin i en ny kontext. 
Resultatet innebär att ny kunskap kan växa fram kring ett fenomen.  
 
Som ett led i detta har jag under arbetet med analysen gått från makro-, in till mikronivå och 
ut till makronivå igen. Mycket av detta har gjorts därför att flera frågeställningar har dykt upp 
när jag försökt tränga in i betydelsen av det sagda. Dessa frågeställningar har gjort att jag har 
fått leta fler teorier och möjliga förklaringar till det sagda, så som Juliet Corbin och Anselm 
Strauss (2008) presenterar Grounded Theory och den styrka de menar detta förfaringssätt har 
inom den kvalitativa forskningsmetodiken. Även om jag valt att inte använda mig av 
Grounded Theory bokstavstroget i detta arbete så har jag funnit dess arbetsmetod inspirerande 
i mitt analysarbete. Bland annat genom att bearbeta varje text med kodning och sedan göra 
axiala kodningar för att finna samband mellan de olika utsagorna. För att finna begrepp för 
det jag har funnit, för att söka finna begrepp som innehåller en viss kärna av det sagda som 
kan representera de utsagor som jag har haft för handen. Samt att bearbeta texten med fler 
frågor för att borra mig djupare in i materialet. Syftet med forskning är i mångt och mycket 
till för att förbättra för samhälle och individ, men det är samtidigt viktigt att individerna i 
samhället är skyddade mot obefogat intrång i den personliga integriteten. Det finns ett 
individskyddskrav, vilket innebär att individer måste skyddas mot psykisk och fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2003). Inför varje 
studie måste värdet av undersökningen vägas mot det eventuella intrång individen kan utsättas 
för. Alan Bryman (2002) menar att om dessa krav är uppfyllda, ska respondenter inte kunna 
komma till skada.  

2.1 Individskyddet 
Individskyddskravet består av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidientialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de av forskningen 
berörda personerna skall informeras om forskningens syfte och att deltagandet skall vara 
frivilligt och kunna avbrytas när helst de önskar. Information angående studien skall innehålla 
alla fakta som kan vara av vikt för individen, hur undersökningen skall gå till, hur materialet 
behandlas, var det kommer att finnas tillgängligt och så vidare. Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna i undersökningen själva kan bestämma om de vill delta. Konfidientialitetskravet 
betonar individernas konfidentialitet och att personuppgifter förvaras utom räckhåll för 
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obehöriga, denna fråga hänger nära ihop med sekretess och offentlighetsfrågor. Personer i en 
undersökning skall avidentifieras så att inte personerna avslöjas. Det sista kravet är 
nyttjandekravet som i korthet innebär att insamlade uppgifter endast får användas i 
forskningsändamål (Esaiasson et al. 2003). Detta anser jag att jag har uppfyllt genom de 
förberedande kontakter per telefon och e-mejl, samt det första brev som skickats till 
respondenterna (bilaga 2). Jag anser att det i studien inte föreligger något hot mot 
individskyddskravet eftersom jag har uppfyllt de fyra huvudkraven. 

2.2 Metodval 
Metod kan ses som ett verktyg att organisera information, ett sätt att lösa problem och ge en 
ökad förståelse av samhället. Som forskare bör denne vara uppmärksam på att olika metoder 
ger olika svar på den frågeställning som ställs. Därför bör det noga övervägas vilken metod 
eller metoder som forskare vill använda sig av, så att den eller dessa passar bäst för att svara 
på frågan forskaren ställt. Jag har valt att arbeta med en kvalitativ metod, med intervjuer samt 
genomgång av litteratur. Kvalitativ metod innebär att jag strävar efter att upptäcka och 
förtydliga omgivningen och att få en djupare insikt i ämnet. Genom intervju med berörda 
respondenter har jag velat nå fram till ett svar, giltigt för deras subjektiva upplevelse av 
arbets- och levnadssituation samt välmående vid och efter ett förändringsarbete. Bryman 
(2002) skriver att intervju ofta lämpar sig i en kvalitativ studie, då forskaren vill nå en 
detaljerad beskrivning av ett fenomen. Corbin och Strauss (2008) skriver att förståelsen av ett 
fenomen kan nås genom en studie av en enhet. Det handlar ytterst om att nå förståelse utifrån 
att analysera den data som ges av individer och se data i relation till varandra och de teorier 
som ligger till grund för forskningen. En studie av enskilda fall gör att det saknas stöd för att 
göra generaliseringar angående andra förhållanden, och det skall även ses som en 
begränsning. Fördelen med kvalitativ intervju är att den kan liknas vid ett vanligt samtal i en 
vardagssituation. Mina intervjuer har utgått från en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1), 
som har framställts med hjälp av bakomliggande val av litteratur och mitt intresseområde att 
undersöka. Intervjuerna har genomförts med en semistrukturerad teknik, vilket innebär att en 
intervjuguide använts som grund men att frågorna nödvändigtvis inte ställs i samma ordning 
och att följdfrågor i vissa fall har använts. Strukturen på frågorna är uppbyggd på det sättet att 
de intervjuade skulle kunna föra resonemang kring dem. Intervjupersonerna har även kunnat 
ta upp frågor som inte jag tänkt på och som de tyckt varit relevanta, vilket berikat det 
empiriska materialet (Bryman 2002).  

2.3 Urval 
Trots att generalisering och representativitet inte är det centrala syftet i denna studie, så är 
valet av respondenter trots allt en avgörande del av undersökningen. Respondenterna är i 
denna undersökning utvalda med anledning av deras erfarenheter och arbete samt att de tackat 
ja på min förfrågan att bli intervjuade. Det kriterium som var viktigt var att respondenterna 
varit med om den första omstruktureringen till ett avmonopoliserat företag 1993. 
Urvalsprocessen av berörda parter har varit ett bekvämlighetsurval – genom tidigare kontakter 
har jag fått tillgång till dessa individer. Snöbollseffekt är en ytterligare aspekt av urvalet. 
Mina tidigare kontakter har tipsat mig om andra individer som kan tänkas ställa upp för mina 
intervjuer och dessa har i sin tur tipsat om andra möjliga respondenter (Bryman 2002). 
Urvalskriterier gör att studien inte kan ses som allmän eller generell. Men min förhoppning är 
att studien skall ge en ökad förståelse och en god bild av hur arbetet med arbets- och 
levnadssituation samt välbefinnande upplevs av dessa individer efter genomförd 
omstrukturering. Risken att jag här genomför en skev, undersökning genom detta förfarande 
är stor, något som även Bryman (2002) uppmärksammar. Genom pilottest (se nedan) och 
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olika former av urval, bekvämlighets och framförallt snöbollsurval, har jag försökt se till att 
denna skevhet motverkas. 

2.4 Pilottest 
Jag har även genomfört en prövning av min intervjuguide för att se att jag har ställt frågorna 
på ett begripligt sätt och att frågorna täcker det jag vill veta. Tillvägagångssättet går att 
likställa med pilotstudier. Pilotstudien genomfördes med 1 respondent, efter ett 
ändamålsenligt urval (Bryman 2002). Vissa oklarheter i frågorna fanns initialt. Jag blev 
uppmärksam på detta och kunde göra justeringar av intervjuguiden och inleda arbetet med att 
genomföra intervjuerna. Bryman (ibid.) menar att pilottester av både intervjuformulär likväl 
som inför andra typer av datainsamlingsmetoder är att föredra då det ger möjlighet att ändra 
och fånga in problemområdet på ett mer ändamålsenligt och tydligt sätt. Vilket jag anser att 
jag har tagit till mig inför detta arbete.  

2.5 Genomförande och bearbetning av intervjuerna  
För att besvara mina frågeställningar och den övergripande forskningsfrågan har jag samlat in 
material så som; offentlig information via företagets hemsida, litteratur inom områdena; 
ledarskap, organisation, hälsosamt arbete, rättvist bemötande och respekt, tillit och förtroende, 
bemyndigande samt makt, och personliga intervjuer. Genom tolkning av det insamlade 
materialet kan jag med andra ord blottlägga den avsedda eller uttryckta meningen, för att 
uppnå förståelse hos mig och läsaren av denna studie. För att få ett material att bearbeta 
genomför jag kvalitativa intervjuer med anställda inom Telekombranschen. Jag avgränsar mig 
till att intervjua åtta anställda inom TeliaSonera AB. De har alla varit anställda sedan innan 
bolagiseringen av Televerket 1993, och har därmed varit med om bolagisering och flera andra 
stora omstruktureringar som skett inom telekombranschen i Sverige. Intervjuer genomfördes 
med åtta individer vid enheter i Mellansverige. Intervjupersonerna kontaktades via telefon och 
sedan ett brev (bilaga 2) där jag förklarade vem jag var, samt att jag ville genomföra en 
intervju med dem gällande hur de som anställda upplevt de förändringar som genomförts i 
deras organisation. Intervjuerna ägde rum i en miljö som de själva valt, varje intervju varade i 
cirka 60-90 minuter. Intervjuerna bandades. Vid varje intervjutillfälle togs anteckningar, för 
att jag skulle kunna ställa följdfrågor eller be om ett förtydligande. Jag upplevde inte att 
bandspelaren eller att göra anteckningar hindrat de intervjuade att tala ”fritt”. Det insamlade 
materialet transkriberades sedan. Det transkriberade materialet skickades till var och en av 
respondenterna för kontroll av fakta. Alla respondenter gav sitt fortsatta medgivande till att 
använda materialet i uppsatsen. Efter att var och en av respondenterna gett sitt fortsatta 
medgivande började min bearbetning av texterna. Först var och en för sig, allt eftersom jag 
gjorde intervjuerna. Jag kodade materialet, gjorde axial kodning för samband samt sökte efter 
gemensamma begrepp som kunde ses som kärnan i de utsagor som jag hade framför mig. Jag 
satte in varje respondents svar mot krav-kontroll-stöd respektive KASAM modellerna, för att 
söka svar om likheter och skillnader. Sedan gjorde jag noteringar om liknande svar och om 
svar som var motsatt för varje fråga. Därefter fortsatte jag att ställa frågor till den text jag 
hade om vad det var som respondenterna sa i sina svar. Jag har men andra ord försökt att 
borra mig ned i det underliggande i deras svar. 

2.6 Förförståelse 
All tidigare vetenskaplig forskning skapar de faktorer som påverkar dagens och framtidens 
forskning; kulturellt, socialt och psykologiskt, som Carl Martin Allwood och Martin G. 
Erikson (1999) uttrycker det. Jag är medveten om att min förförståelse har skapat ett intresse 
för dessa frågor och frågeställningar inom detta område, eller som Gilje och Grimen (2007) 
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skriver att vår värdeuppfattning styr vårt intresse i en viss riktning och vi har ett visst 
perspektiv på sakers förhållanden. Förförståelsen till denna studie grundar sig på utbildning 
och de kurser jag läst inom ämnena arbetsvetenskap, ekonomi och kommunikation. Tidigare 
erfarenheter, jag har tidigare varit anställd på Televerket och Telia AB fram till 1994. 
Värderingar och intressen – det faller sig naturligt att undersöka något som jag har känt men 
som har förändrats.  

2.8 Modeller 
När jag studerade den medicinska-, och stressrelaterade forskningen fann jag att Robert 
Karaseks (1979) krav-kontroll modell skulle kunna vara ett verksamt verktyg i mitt arbete 
liksom Aaron Antonovskys (1991) Känsla av Samhörighet (KASAM) modell. Karaseks 
modell som utgår från individens upplevelse av hur deras arbetsvillkor påverkas av de 
implicit och explicit krav som ställs, samt vilken påverkanmöjlighet den enskilde har till 
kontroll i sin arbetssituation. Karaseks modell kan ritas som en fyrfältsindelad box, fälten 
representerar låga respektive höga krav, samt låg och hög kontroll. Dessa fält visar på aktiva 
arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten samt lågstressarbeten (se fig.3). Jeffrey V. 
Johnsons (1986) dimension om socialt stöd ingår numera i modellen. Johnson utvecklade 
idéen om att ett socialt stöd på arbetsplatsen, genom grupptillhörighet och umgänge, utgör en 
buffert för individen att hantera stress, arbetskrav och egenkontroll samt oförutsedda 
förändringar. Vilket gör att Karaseks ursprungsmodell utökas till åtta fält istället för de 
ursprungliga fyra fälten. För att fånga upp svaren som berör individernas välbefinnande 
kommer jag att utgå från Antonovskys KASAM modell (1991). Dessa två modeller har varit 
vägledande i mitt arbete och inspirerat till de frågeställningar jag har, samt den intervjuguide 
jag använt mig av. Under arbetets gång har jag även funnit behov av att söka förklaringar 
utifrån teorier kring maktförhållanden, bemyndigande och exploatering.  

2.9 Kritik 
Ett varningens finger höjer jag till de slutsatser och tolkningar jag gör, då jag själv har varit 
anställd inom organisationen. Delar av mina respondenters svar var frågor som jag arbetade 
med under min anställning i Televerket och Telia AB, detta kan ha färgat mitt tolkningsarbete 
även om jag har försökt att bortse från detta tror jag inte att en individ kan utgå från en tabula 
rasa. Skevheten i urval kan synas genom att de tidigare kontakterna även var kontakter under 
min egen anställningstid i företaget. Jag har varit uppmärksam på detta och valt att utöka 
intervjuerna genom snöbollsurval. På så vis har jag fått tag på respondenter som jag inte 
kände tidigare och som jag inte visste var de arbetade tidigare eller med vad eller var de 
arbeta med just nu. Jag vill rent generellt invända till mitt metodval, utifrån den aspekten att 
jag velat öka min förståelse kring fenomen utifrån mina respondenters erfarenhet och 
upplevelser. I detta ligger att tiden och respondenternas fortsatta utvecklande av sina 
erfarenheter kommer att förändra deras syn på fenomenen som jag just ställt frågor kring. 
Ytterligare en problematik med det hermeneutiska vetenskapsteoretiska synsättet är att jag 
som forskare även måste tolka och förstå något som redan är tolkningar. Det vill säga mina 
respondenters tolkningar och förståelse av sig själv och sin omgivning, oberoende av om 
respondentens tolkningar och förståelse av världen är korrekt eller inte. Något som även Gilje 
och Grimen tar upp som en problematik (2007). Kritik mot Karaseks modell finns. Dels 
kritiseras den för att inte ta hänsyn till social klasstillhörighet, utbildningsnivåer. Variablerna i 
modellen kritiseras för att vara för grova, samt att skillnader inte tas hänsyn till vad gäller 
socialtillhörighet, utbildningsnivå samt kön vilket gör forskningsresultat svåra att tyda och 
följa (Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell, Vingård 1999). Johnson (2008) kritiserade 
modellen för att vara omodern och inte ta hänsyn till dagens samhällsekonomiska utveckling. 



 10

Något som jag uppmärksammar i min diskussion och i analysen av resultatet. Trots denna 
kritik ser jag att modellen har applicerbarhet på en studie av detta slag. 
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3. Tidigare forskning 
 
Vad säger tidigare forskning om de olika fenomen som uppstår vid förändringar. De arbeten jag 
refererar till fokuserar alla på individen och dess upplevelse av förändringar. Jag inleder med 
autonomi och monotoni, går vidare till maktaspekterna i motstånd eller acceptans, vidare till socialt 
stöd och till hälsosamt arbete. Hälsosamt arbete är en viktig del i välbefinnandet, samt arbetstid och 
typ av anställning påverkar individens balans och välbefinnande. Förtroende och tillitsaspekten har 
blivit alltmer tydlig i de avreglerade organisationerna. Sist tar jag upp rättvisa, känslan av att känna sig 
rättvist bemött och behandlad är något som påverkar produktivitet, hantering av förändringar och 
andra stressorer.  
 

 
Gunn Johansson (1991) skriver att allt sedan arbetet har automatiserats och delats upp i 
mindre och icke sammanhängande enheter har den enskilde individen stävat efter att få 
möjlighet och utrymme för att motarbeta monotoni och repetitiva arbetsmoment. Strategin är 
viktig för individen och för gruppen för att inte hamna i vad Lennart Lennerlöf (1991) kallar 
inlärd hjälplöshet. Gunnar Aronsson (1991) skriver att kontroll över och kontroll inom arbetet 
är avgörande faktorer för hur individen kan hantera olika stressorer. Individen och gruppen 
måste ha möjlighet och resurser att möta olika stressorer i arbetet för att framgångsrikt hantera 
yttre förhållanden, händelser och processer. Detta leder oss över till Henrietta Huzells (2005) 
avhandling som tar upp just hur medlemmar av en organisation handlar för att skydda sig 
själv och sina egna intressen vid förändringar. 

3.1 Motstånd och stöd 
Huzell (2005) identifierar motstånd och makt som viktiga centrala begrepp i individers 
handlande vid omstrukturering.  
 

Figur 1. Maktens betydelse 

 
        Makt 
 Managementperspektiv  Motståndsperspektiv 

 
Egen tolkning utifrån Huzell (2005). 
 

I Huzells avhandling blir det tydligt förhållandet mellan de två perspektiven management-, 
och motståndsperspektivet speglas i den makt som de anställda anser sig ha för att påverka 
den verklighet man befinner sig i. Motståndsperspektivet handlar inte bara om att förhindra 
förändringar utan lika mycket om att värna om sin egen autonomitet i arbetet och 
arbetssituationer som planering, utförande och initiativ. Hur ser då tankarna kring socialt stöd 
ut? 

3.2 Socialt stöd 
Starka sociala band ger ett bättre stöd för individen att hantera olika stressorer. Dessa band 
ger individen en meningsfullhet som hjälper till att finna samband och att hantera olika 
stressorer, både i privatlivet som i arbetslivet. Att ha ett socialt nätverk som i ett äktenskap 
eller liknande ger individen en ökad möjlighet att effektfullt hantera olika stressfaktorer. 
Socialt stöd i arbetet ger individer en ökad möjlighet att hantera stress framgångsrikt. Om ens 
chef eller ledare ger stöd i olika situationer klarar den enskilde individen att möta ökade krav 
på ett effektfullt sätt (Johnson 1986). Peter Jonsson (2005) skriver att bra ledarskap är bra 
stresshantering och insikt om stresshantering är gott ledarskap, han menar att dessa två delar 
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är starkt sammankopplade för att ge möjligheter för individer i en organisation att hantera 
olika förändringar, kriser och stressorer. Genom kamratstöd och stabilitet kan en 
arbetsorganisation hantera stressorer, menar Jonsson (ibid.). Peter M. Senge (1990) skriver i 
sin bok The Fifth Discipline att ledarens betydelse inte tillräckligt ofta och noga understrykas 
vid förändringsarbete i en organisation. Senge (ibid.) menar att en organisation som vill uppnå 
förändring även behöver ett förändrat ledarskap. En ledare som kan ge visioner, skapa tillit 
och förtroende för den väg man väljer. Att medarbetaren kan känna tillhörighet till de 
uppsatta målen. Där ledaren skapar möjlighet till komplexa arbetsuppgifter, visionen är enkel 
och klar och möjliggöra lärande för de som arbetar inom organisationen. Ledarskapsprinciper 
och metoder, där de anställda ses som en framgångsfaktor i stället för en kostnadsfaktor för 
organisationen. Ledarskapskultur som verkar för aktiv medverkan av alla anställda genom 
uppmuntran som i sin tur är nyckeln till motivation och ansvarstagande. Arbetsorganisation 
som främjar en lämplig balans mellan kraven på arbetet, kontroll över sina uppgifter i arbetet, 
socialt stöd och kompetensnivå (ibid.). Vilket leder oss till det hälsobringande arbetet, där 
flera olika faktorer främjar välbefinnandet hos individerna. 

3.3 Hälsosamt arbete  
Hultberg et al. (2006) har gjort en sammanställning över viktiga faktorer för ett hälsosamt 
arbete. De punkter som tas upp; rimliga krav och arbetsbelastning; möjlighet till egen kontroll 
och inflytande över arbetssituationen samt delaktighet; socialt stöd i arbetsgruppen men även 
privat; möjlighet att uppleva meningsfullhet i arbetet; feedback och tydlig målformulering; 
samt belöning för goda arbetsinsatser genom erkänsla, ersättning och respekt. Hultberg et al. 
(ibid.) tar även upp vikten av att ha chefer och ledare som förstår vikten av att verka för att 
dessa komponenter finns och fungerar för att kunna behålla personal som är produktiva och 
effektiva.!Effektivitet och produktivitet bygger på de antal timmar en individ arbetar, samt hur 
många som arbetar och under vilka anställningsformer. 

3.4 Anställd, eller? 
Jeffrey V. Johnson och Jane Lipscomb (2006) pekar på att många timmar på arbetet påverkar 
individen och dess hälsa. I sin artikel menar de att inte bara den enskilde individen utan hela 
dess egna sociala tid styrs av de arbetstider och timmar som personen arbetar. De skriver att i 
kölvattnet av omstruktureringar med ”downsizing” och en ökning av temporära, 
tidsbegränsade arbeten och anställningar har även ökade krav på flexibilitet och högre 
produktivitet hos dem som har en anställning ökat. Obalansen mellan grupperna har ökat och 
de ser en fortsatt ökning. De menar att grupper som är underpriviligerade får det svårare och 
svårare att få anställningar medan gruppen som är priviligerad får mer och mer. En klar 
obalans som de anser kommer att leda till ett sjukare samhälle. Även Jeding et al.(1999) visar 
på tendenser att det ökade kravet på flexibilitet i arbetslivet renderar ökad total arbetstid för 
dem som har en anställning. Flexibilitet handlar om förmågan att kunna möta förändrade krav 
(Håkansson & Isidorsson 2003; Furåker, Håkansson & Karlsson 2007). Furåker et al. (2007) 
menar att flexibilitet kan ses ur två perspektiv; möjlighet att anpassa sig till ändrade 
förhållanden och utvecklas som företag, eller som ett oflexibelt system för den anställde och 
dess önskemål om att förena arbets-, och privatliv. Ton Wilthagen och Frank Tros (2004) 
menar att flexiblare lösningar förutom krav på den anställde även ställer krav på 
organisationerna i att möta de anställdas nya behov i och med att flexiblare lösningar införs. 
Aleksander Perski (2003) beskriver förändringar, framförallt inom den offentliga sektorn, som 
ett minskat inflytande, otillräckligt erkännande och belöning för utfört arbete som utgör ett 
hot till en balans i individers liv. Perski (ibid.) menar att dessa faktorer leder till ökade risker 
för lägre välbefinnande och för ohälsa. Allvin et al. (2006) visar att de finns en tydlig 
uppdelning mellan grupper som har flexibla lösningar genom förtroende och tillit, och 
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grupper med flexibilitet och utbytbarhet. Denna utbytbarhet identifierar de främst med 
grupper där det finns kontinuerliga mätningar, flexibla kontor eller landskap, där de anställda 
har kontrakt i form av behovsanställning eller som bemanningspersonal, samt att deltid, 
övertid och jourtid dominerar som arbetstid. 
 

Figur 2: Flexibla lösningar som är individberoende 

               Flexibilitet genom              Flexibilitet genom  
   förtroende  utbytbarhet 

Arbetstid 
 

Fria tider Deltid, övertid, jourtid 

Arbetsplats 
 

Hemarbete, distansarbete Flexibla kontor o/el 
landskap 

Arbetes utförande 
 

Självständiga projekt Kontinuerliga mätningar 

Sociala relationer 
 

Professionella nätverk Social management 

Anställningsvillkor 
 

Konsulter, frilansare Behovsanställda 
bemanningspersonal 

Egen bearbetning efter Allvin et al. (2006). 
 

Allvin et al. (2006) visar på olikheterna i flexibla organisationer och de skillnader som kan ses 
för individen beroende på variablerna förtroende och utbytbarhet. Där förtroende variabeln 
ger en arbetsmiljö som bygger på en relation i respekt för varandra och varje individs 
kunnande, vilja och erfarenhet, utbytbarhetsvariabeln utgör en ökad stressor på den enskilde i 
form av prestationer men även i osäkerheten till fortsatt arbete.  Flexibla lösningarna kan 
hävdas bygga på förtroende och tillits scenario, vilket leder oss över till hur förtroende och 
tillit kan bygga ett framgångsrikt företag.  

3.5 Förtroende och tillit 
I och med en ökad förändringsbenägenhet i organisationer har även det traditionella 
anställningssystemets dominans urholkats. Fler och fler kontrakt bygger på den enskilde 
individen och på att kontrakten är förhandlingsbara. Detta medför att de psykologiska 
kontrakten, de osynliga kontrakten, parter emellan har fått en större betydelse än tidigare. De 
psykologiska kontrakten handlar om vad individerna förväntar sig och vilar på ett ömsesidigt 
förtroende-, och beroende-, förhållande (Isaksson 2001). Åsa Wettergren (2001) menar att 
tillit handlar om att individen strävar efter att skapa en helhet och en mening i ett 
sammanhang där tillitsrelationen är en förhoppning om att ens förväntningar ska uppfyllas.  
 
Att öka avståndet mellan arbetsgivare och arbetstagare bygger även på ett tillits-, eller 
förtroende-, förhållande parterna emellan. När förändringar sker, sker även en förändring i 
tillits och förtroende förhållandena som kan komma att avspegla sig i hur arbete utförs, och 
förväntningar parterna emellan (Aronsson & Karlsson 2001). Vidare skriver de att när tilliten 
och förtroendet parter emellan urholkats kan ökad kontroll bli ett svar på det man förlorat, och 
vice versa. Gunnar Aronsson och Jan Ch. Karlsson (2001) menar att tillit och misstro finns 
inbyggt i ett organisationssystem där informations-, belönings-, och kontroll-, system utgör en 
del av organisationen. Lars Huemer (2001) skriver att i organisationssystem som ökar sin 
flexiblare organisering bygger på att det finns ett förtroende och en tillit parterna emellan. 
Samtidigt som olika individer har olika mål med sitt agerande. Förtroende och tillit är viktiga 
i ett ömsesidigt förhållande då de skapar synergieffekter. Wettergren (2001) skriver att i 
organisationer där man inför mer flexibla system ges även ansvaret en annan form än tidigare, 
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de enskilda individerna i organisationen får mer ansvar att sköta vidareutbildning, och vara 
med att utveckla organisationen. Allvin et al. (2006) skriver att det verkar som att arbetslivet i 
allt högre grad handlar om ett personligt utvecklingsprojekt, snarare än att det fungerar som 
en kollektiv nyttighet och gemenskap. De menar även att gränsdragningarna blir allt mer upp 
till den egna individen att upprätta och upprätthålla, och att det blir upp till individen att själv 
ransonera i sina ansträngningar och motkrav med mera. Vilket, skriver de, kan medföra en allt 
högre känsla av att vara ensam och utelämnad med mindre möjlighet att luta sig mot en 
gemenskap även vad gäller normsystem. Wettergren (2001) ser också en fara med den alltmer 
ökade egenansvaret och pekar på att dessa individer har en egen styrka att styr och ta ansvar 
och kan vara mindre benägna att inkorporera sig i ett större sammanhang. Vilket kan leda till 
allt mer sofistikerade kontrollsystem från arbetsgivarens sida. Nedan presentar jag kort några 
tankar kring bemyndigande. 

3.6 Bemyndigande 
Den svenska regeringen anser att empowerment i arbetslivet är en grund för en god 
arbetsplats. En god arbetsplats har krav-, och kontrollmöjligheter för individen som leder till 
att individen utvecklar ett välbefinnande. I regeringens proposition (2007/08:110) betonas 
vikten av att den enskilde ska ha integritet och valmöjlighet i ett hälsobringande leverne. Det 
betonas att den enskilde ska ha intresse, ta ansvar och ges möjlighet till att ha egen makt och 
inflytande, ”empowerment”. Där den enskilde ges möjlighet till eget ansvar och inflytande 
över sin egen livssituation. Hanne Randle och Lennart Svensson (2007) visar två sidor av 
empowerment. De skriver att empowerment handlar om reellt inflytande över beslut som rör 
organisationen, arbetsfördelning, planering, ledning, samverkan med mera. I sin artikel 
Teamwork och omstrukturering – självexponering eller empowerment? skriver de att: 
bemyndigande kan ges om förutsättningarna är de rätta. Det vill säga att de anställda ges 
resurser till att själva kunna påverka utförandet av arbete, arbetets innehåll samt möjlighet till 
kompetensutveckling och lärande. Verkar en organisation utifrån att snabbt effektivisera och 
slimma sin organisation menar Randle och Svensson (ibid.) är riskerna större för att skapa en 
situation där det utåt ser ut som om de anställda har stor autonomi men där resurserna har 
drastiskt minskats, och där anställda och all kompetensutveckling och lärande ses som en 
kostnad. Författarna kallar detta stadium för en exploatering av den anställde. Vilket leder oss 
till upplevd rättvisa och dess betydelse för individen i en organisation. 

3.7 Rättvisa  
Yochi Cohen-Charash och Peter E. Spector (2001) visar i en meta-analys att det finns flera 
nivåer av rättvisa som en individ i en organisation ser som betydelsefulla; fördelnings, - hur 
resurser fördelas rättvist för att ge möjlighet till en god produktivitet; procedurs, - här ligger 
fokus mer på hur allokeringar är gjorda för en god process ska fungera; och interaktions, -
rättvisa den mänskliga sidan av rättvisa, respekt, hur man blir bemött och gör bemötanden i 
organisationen. Alla tre av dessa spelar roll för att en individ ska känna meningsfullhet och ha 
en möjlighet att behandla oväntade händelser på. Kaori Fujishiro (2006) skriver att ”fairness”, 
rättvisekänslan hos individen, handlar om att bli behandlad på ett rättvist sätt. Detta påverkar 
individens eget motstånd till olika stressorer. Hennes forskning visar att individer i 
organisationer har en bestämd uppfattning om vad som är rättvist och en välutvecklad känsla 
för vad som är rättvist. Att individerna vill se; att deras input och output är i balans; att de ska 
kunna tala öppet och bli lyssnade till; att de regler som finns gäller alla och används lika; inga 
personliga favörer ska appliceras; att de som har rätt att ta beslut, är involverade; samt inte 
minst att lönen är rättvis i förhållande till vad individen presterar. 



 15

4. Teoretiska modeller 

 
Här redovisar jag de teoretiska ramar som jag arbetet utefter. Det inleds med Karaseks krav-kontroll- 
modell, därefter presenteras Johnsons utveckling av en social dimension till Karaseks 
ursprungsmodell och avslutas med en presentationen av Atonovskys Känsla av Samhörighet KASAM 
modell.  
 

4.1 Karasek krav-kontroll-modell 
Krav kan vara av både psykisk och fysisk form. Krav kan även delas upp i kvantitativa; 
deadlines, antal producerade enheter etc. och kvalitativa; koncentration, uppmärksamhet etc. 
(Jeding et al. 1999). Forskning kring krav visar att höga psykologiska krav ger negativa 
effekter på hälsa, dessa individer är oftare korttidssjukskrivna  
 
Kontroll handlar om hur mycket inflytande den anställde har över sitt arbete (Jeding et al. 
1999). Detta kan delas upp i olika kategorier; uppgifts-, deltagande i beslutsfattande-, och 
färdighetskontroll (Jeding et al. 1999). Uppgiftskontroll handlar om att ha handlingsutrymme 
för beslut som påverkar hur arbetet ska utföras, i vilken ordning, när och när pauser kan tas. 
Karasek och Theorell (1990) menade att inte minst denna del för uppgiftskontroll om och när 
individen eller arbetsteamet ska ta pauser och hur länge har en större påverkan på individens 
välmående än andra mer arbetsrelaterade krav och kontroll punkter. Theorell (2003) menar att 
denna del av kontroll handlar mycket om en omedelbar demokratiseringsaspekt. Karasek och 
Theorell (1990) menar att dessa pauser och social kontakt med arbetskamrater ger individen 
en möjlighet att omgruppera sina försvarsmekanismer och sitt sätt att hantera ökade krav och 
minskad kontroll, s.k. coping. Beslutsutrymme handlar även om att själv ha kontroll över 
arbetstider, samt att kunna ge förslag om förändringar samt att delta i beslut om förändringar. 
Färdighetskontroll handlar om att utveckla relevant kompetens och att kunna utnyttja denna, 
samt att kunna utveckla kreativa problemslösningar i det dagliga arbetet (Jeding et al. 1999). 
Theorell (2003) menar att den allra viktigaste delen av kontroll är den där individen upplever 
möjlighet att ge förslag och påverka i förändringsarbete på ett långsiktigt plan, denna typ av 
kontroll kan ske både på individ-, som gruppnivå. Jeding et al. (1999) skriver att ökad 
kollektiv kontroll ofta leder till ökad solidaritet mellan de anställda, och ger ett ökat 
gemensamt ansvar samt ett ökat socialt stöd.  
 
Modellen för hur individer kan hantera olika yttre-, och inrepåverkan utvecklades under en tid 
med stora förändringar i ekonomi och politik världen över. Vilket vi även kan se i dagens 
samhälle. Modellen utvecklades genom att föra samma två dominerande inriktningar; 
kvalifikations-, respektive stressperspektivet, till att forma en modell som fångar upplevelsen 
av arbetsvillkor utifrån de krav och kontroll som finns i och över arbetet. Karasek och 
Theorell (1990) visar att individer med aktiva arbeten även har en aktiv fritid. De menar att ett 
bra arbete påverkar hela individens liv. De visar även att produktivitet och krav och kontroll 
hänger samman, både kvantitativ och kvalitativt. I vissa grupper där arbetsbelastningen ökade 
och utrymmet för egen krontroll var låg blev även produktiviteten lidande. Produktiviteten var 
högst hos dem som hade höga krav och hög kontroll över sitt arbete (Jeding et al. 1999). 
Individer som befinner sig i arbetssituationer med låg kontroll och låga krav utvecklar med 
tiden s.k. inlärd hjälplöshet, dessa individer har även en passiv fritid, där återhämtning, 
sociala kontakter som bygger upp självkänslan är minimal eller ingen (Karasek & Theorell 
1990). 
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Figur 3: Krav – kontroll modell med stress-, respektive aktivitetsdiagonal 

   Krav 
  Låg  Hög Stressdiagonal 
 
 Hög    Högt lärande 
          Avspänd         Aktiv  Motivation, utveckling 
 Kontroll 
 
 Låg 
 
        Passiv              Spänd Risk för psykologisk 
     utmattning, ohälsa 
      
     Aktivitetsdiagonal 

Egen bearbetning av Karasek och Theorells modell (1990). 
 
Modellen visar de variabler som Karasek och Theorell såg vara utmärkande för ökad stress 
och minskad motivation i olika typer av arbete. Genom att kombinera höga och låga 
arbetskrav med hög respektive låg grad av egenkontroll fick Karasek fram fyra typer av 
arbeten; aktiva arbeten, passiva arbeten, avspända arbeten samt spända arbeten. Modellen 
har även en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. De menar att när höga krav kombineras 
med hög kontroll skapas en arbetssituation som är tillfredsställande för individen och skapar 
utrymme för en högre produktivitet, lärande och motivation, den Aktiva kvadranten. De har 
funnit att dessa individer även är mer aktiva på sin fritid än de i andra kvadranter. Den 
kvadrant som ger störst risk för individen att utveckla ohälsa och psykologisk utmattning är 
när individen befinner sig i kvadranten Spänd; med höga krav och låg kontroll. Kvadranten 
Avspänd är en grupp individer som är nöjda i sina arbetssituationer med hög kontroll och låga 
krav. Passiva kvadranten torde synas som den mest attraktiva med låga krav och låg kontroll 
men undersökningar visar att personer som befinner sig i denna kvadrant utvecklar s.k. inlärd 
hjälplöshet, vilket inte leder till produktivitet eller tillfredsställelse för individen. 
Undersökningar visar även att dessa individer har en passiv fritid. Stressdiagonalen visar att 
när stressnivå korrelerar med att ha hög kontroll och krav där individen har resurser att 
använda på ett tillfredsställande sätt ger större möjlighet för goda utvecklings-, och 
inlärningsmöjligheter samt motivation och förmodat bättre och högre produktivitet. 
Aktivitetsdiagonalen å andra sidan visar att när individer upplever att de har låga krav och låg 
egen kontroll utvecklas i större grad risken för att arbetet bidrar till ohälsa och utmattning. 

4.2 Socialt stöd 
Dimensionen socialt stöd utvecklades av Johnson (1986; 1991) och handlar om det 
mellanmänskliga stödet; chefer, ledare och medarbetare emellan. Johnsons (1986) del av 
modellen vill visa hur den sociala supporten påverkar individens känsla av stöd i arbetet. De 
tre viktigaste komponenterna för den psykosociala arbetsmiljön som Johnson identifierade var 
arbetskrav, egenkontroll och det sociala stödet. Det sociala stödet är dels ett emotionellt stöd, 
att någon lyssnar på dig och dina problem, dels ett instrumentellt stöd, att få hjälp med 
arbetsuppgifter, stödfunktion för individer och ses som en funktion som kan minska effekter 
av låg egen kontroll och höga krav. Allvin et al. (2006) skriver att det handlar om den 
enskildes förhållande till arbetet och arbetsuppgifter, och interaktioner och relationer på 
arbetsplatsen, vilket även kan belysas genom isolering respektive kollektivet. Socialt stöd är 
det upplevda stödet en individ känner i sin omgivning (Jeding et al. 1999). 
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Jeding et al. (1999) pekar på att ledare och överordnades roll har stor betydelse och påverkan 
för hur hälsobilden på en arbetsplats ser ut. Det sociala stödet kan delas upp i olika delar; 
emotionellt, praktiskt, upplysning och information samt i form av uppskattning (ibid.). Totalt 
utvecklar Johnson (1986) elva olika variabler som kan mäta hur stor känsla individen har över 
att kontrollera sitt arbete. Johnson (ibid.) använde olika frågor kring att kunna påverka sina 
arbetsplaner, påverka arbetstakt tempo, hur tiden används, planera raster, semester, flexibla 
arbetstider, att kunna ta emot privata telefonsamtal på arbetstid, ta emot privata besökare på 
arbetet, variation i arbetsuppgifter, variation i arbetsprocedurer, möjlighet till fortbildning 
som en del av arbetet för att ge indikationer om den upplevda kontrollen kraven och stöd. 
Social support på arbetet handlar om; att kunna prata, interagera med sina arbetskamrater på 
raster, lämna arbete för att interagera med sina arbetskamrater, interagera som en del av 
arbetet, hur ofta man möter sina arbetskamrater utanför arbetet, sista besöket med sina 
medarbetare (Johnson 1986; 1991).  
 
Johnson (1991) menar att individer utvecklar en strategi att överleva i arbetssituationer som är 
monotona och repetitiva. För att framgångsrikt kunna använda dessa strategier behöver ett 
socialt stöd utvecklas och existera inom guppen och mellan dess medlemmar. Johnson (ibid.) 
pekade på att finns det ett socialt stöd kan arbetet ses som kollektivt, och med låg grad eller 
inget socialt stöd ses arbetet som individuellt och isolerat. Johnson (ibid.) pekar även på att 
det sociala stödet i arbetet har betydelse för individen genom att det skapar gruppgemenskap 
och umgänge samt utgör en buffert till olika stressorer. Stöd kan förekomma i olika former; 
emotionellt stöd - att känna sig omtyckt genom arbetskamrater och/eller ledning stöd som 
visar att man bryr sig om individen, värderande stöd - återkoppling till individen om man har 
gjort något bra eller dåligt, samt instrumentellt stöd - samarbete mellan olika individer. 
Betoningen ligger oftast på det emotionella och instrumentella när man behandlar den balans 
som ska finnas på en arbetsplats för att öka en individs möjligheter till att hantera krav och 
kontroll.  
 
Maarit Johnson (2003) skriver att en individs självkänsla har stor betydelse för hur denna kan 
hantera olika kriser och förluster. De sociala nätverk en individ har, påverkar även hur bra 
eller dåligt individen kan hantera olika stressorer (ibid.). Vidare skriver Johnson (ibid.) att en 
persons självkänsla är tu-delad, dels söker den stöd hos andra för att styrka jaget, dels att 
samtidigt utmana jaget till att prestera mer och bättre. Riskerna är stora att hamna i en 
stressrelaterad miljö när individen hela tiden utmanar sig själv till högre mål menar Johnson 
(ibid.). Kristina Orth-Gomér (2003) skriver att det sociala stödet är viktigt för hur en individ 
hanterar kriser och ökad stress. Hon har tre dimensioner av socialt stöd; ”esteem support”: 
från nära vänner och familj som stärker den egna självkänslan; ”appraisal support”: 
informativt stöd genom hjälp och råd, denna form ges ofta av arbetskamrater och bekanta i ett 
större socialt sammanhang; ”tangible support”: ett praktiskt och konkret stöd som man ofta 
får av grannar, människor som man möter i det dagliga livet. Richars S. Lazarus & Susan 
Folkman (1991) menar att ”appraisal support” som en individ upplever och får, ger individen 
ökade chanser att hantera stressorer på ett praktiskt och som problemlösande copingstrategier. 
Lazarus & Folkman (ibid.) skriver att det även finns emotionella copingstrategier. De menar 
att alla copingstrategier en individ använder sig av handlar om hur individen hanterar olika 
kriser och stressrelaterade faktorer.  

4.3 Känsla av Samhörighet KASAM 
Olika individer har olika förutsättning för att möta och hantera motgångar. Dessa 
förutsättningar kan bero på inställning, situation, personlighet, eller andra omständigheter. 
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Antonovsky (1991) beskriver dessa olika förutsättningar som Känsla av Sammanhang 
(KASAM). Antonovsky utvecklade begreppet KASAM, efter studier 1970 på israeliska 
kvinnors anpassning till klimakteriet. I denna studie fann han att kvinnorna hade god psykisk 
hälsa och välbefinnande, samt att dessa individers hantering av spänning och stress efter 
förluster av anhöriga, fångenskap och krigserfarenheter utgjorde en samhörighetskänsla som 
fick dem att hantera stressfaktorer på ett positivt sätt. Ur detta växte KASAM fram; en hög 
känsla av sammanhang i livet ger bättre hälsa. Denna grund är avgörande för hur bra eller 
dåligt motgångar och påfrestningar kan möts och hanteras. I sin studie visade han att individer 
med hög salutogen klarade att hantera stress och spänning, patogen är dess motsats, individer 
utvecklar sjukdom eller ohälsa. Förenklat kan vi säga att Antonovskys förklaring är att 
personer som uppvisar en hög KASAM hanterar stressorer bättre än de personerna som 
uppvisar låg KASAM. Antonovskys definition av KASAM lyder:  
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 
stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investeringar 
och engagemang. (Antonovsky 1991).  
 
Figur 4: Känsla av Sammanhang (KASAM)  

 
          Begriplighet 
 
 
 
 
    Hanterbarhet        Meningsfullhet 
 

Egen bearbetning efter Antonovsky (1979). 
 
De tre dimensionerna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör kärnan i begreppet 
KASAM. Begriplighet gör tillvaron hanterbar, strukturerad, tydlig och gripbar. Det ger en 
viss förmåga att förutse vardagen eller åtminstone förklara den. Vilket gör att även om 
oväntade eller traumatiska händelser inträffar kan dessa förstås. Hanterbarhet är de resurser 
man har eller förlitar sig på. Individen tror sig kunna hantera situationen. För att kunna 
hantera problem på rätt sätt så gäller det att kunna identifiera problemet i fråga och bedöma 
vilka resurser som finns till hands för att lösa det. Meningsfullheten är viljan att möta motgång 
och svårigheter. Individen tycker det är meningsfullt att hantera situationen, att finna mening 
och innebörd i de situationer som uppstår. Antonovsky pekade på att den totala 
livserfarenheten som skapar en sammanhängande tillvaro. Är dessa livserfarenheter positiva 
förstärks motståndsresurserna hos individen. Tillsammans med lyckade hanteringar av 
spänning kan KASAM förstärkas hos en individ. Vilket leder till att ett arbete som utvecklar 
en individ ger en stark känsla av sammanhang och förmåga att motverka stress (Hultberg et 
al. 2006). Johnson (2003) skriver att man funnit att individer med olika grader av fysiska och 
psykiska resurser påverkar hur bra eller dåligt en individ kan hantera kriser och stress. När 
stressen överskrider en viss nivå uppkommer oftare sjukdomar och ohälsa i form av psykisk 
utmattning. En person med stark KASAM bedömer oftare stressorer mer positivt, mindre 
konfliktfyllda och mindre farliga än en person med låg KASAM. Hög KASAM ger 
benägenhet att ”korrekt” identifiera problem och dess dimension, se problem som en 
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utmaning, samt att välja och använda rätt resurs för att lösa problemet. Hög KASAM innebär 
inte en specifik copingstrategi, utan förmåga att anpassa och välja den strategi som passar den 
aktuella situationen bäst (Antonovsky 1991).  
 

Figur 5: Kontinuum av resurser och brister 

 
 

  GMR         GMB 
  Generella Motståndsresurser     Generella motståndsbrister 

 
Egen bearbetning efter Antonovsky (1979). 

 
Antonovsky (1979) beskriver ett kontinuum mellan två poler, vars ytterligheter är starka 
generella motståndsresurser (GMR) respektive starka generella motståndsbrister (GMB). 
GMR är stark jagkänsla, stabilitet samt socialt och kulturellt stöd vilka tillsammans gör att en 
individ kan hantera olika stressorer på ett produktivt sätt. GMB å andra sidan ger en låg 
tolerans på olika stressorer, brist på positiva händelser gör att individen inte kan på ett 
produktivt sätt hantera stressorer. Vad som bestämmer, eller formar en individs KASAM 
beskriver Antonovsky (1991) som att varje individ befinner sig på ett kontinuum, där det i den 
ena ytterligheten GMR. Ju närmare en individ placeras sig mot GMR desto troligare är det att 
denne kommer att bygga upp en stark KASAM och kan hanterande sina stressorer på ett 
positivt och framgångsrikt sätt (Antonovsky 1979). Detta innebär också att en individ som 
befinner sig närmare GMB på detta kontinuum kommer sannolikt att göra negativa 
erfarenheter i sitt hanterande av stressorer och utveckla en svagare KASAM. 
 
I proposition (2007/08:110) betonas vikten av att den enskilde ska ha integritet och 
valmöjlighet i ett hälsobringande leverne. För den svenska regeringen är bemyndigande av 
den enskilde inom arbetsorganisationer en viktig del av att skapa en arbetsmiljö som främjar 
det egna inflytandet. Som vi såg tidigare kan bemyndigande leda till antingen ett 
exploaterande eller ett bemyndigande allt utifrån de resurser som individerna ges i en 
arbetsorganisation. Exploatering kan leda till negativ stress. Krister Håkansson (2005) skriver 
att stress är en i grunden positiv och adaptiva förmåga och en grundläggande förutsättning för 
en individs fortlevnad, en reaktionsförmåga att förändras sig och sina prestationer när en 
situation kräver extra ansträngning. När kraven på en individ ökar jämfört med dennes 
förmåga att klara av kraven ökar risken för negativ stress. Stress uppstår när individen 
upplever att denne saknar förmåga att förutse, kontrollera, planera och styra händelser. Trots 
den i grunden positiva aspekten är stress den största negativa hälsorisken (ibid.). Lena 
Nevander Friström (2001) beskriver stress som ett gaspådrag som inte tar slut, som aktiverar 
olika hormoner i individens kropp. Hon pekar på att det finns positiv stress, som skapar 
möjligheter, och negativ stress, som ofta upplevs som avsaknad av inflytande, egen kontroll 
och egen makt. Vidare säger Nevader Friström att ofta förknippas stress med högt tempo men 
skriver hon även monotoni och lågt tempo kan orsaka stress som är negativ för en individ. Så 
som Karasek och Theorell (1990) visar i sin krav- kontroll- stöd modell.  
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5. Resultat 
 
I denna del kommer jag redovisa en del av mina respondenters svar under respektive frågeställning. 
Jag vill återknyta till mitt syfte och mina frågeställningar. Mitt syfte med undersökningen är att söka 
svar på hur de anställdas upplevda situation i arbetet och privatlivet samt deras välbefinnande, har 
påverkats av den omstrukturering som skett inom telekombranschen. De frågeställningarna som har 
väglett mig är: Hur har omstruktureringen upplevts av de anställda? Hur har förändringen påverkat 
deras arbets- och levnadssituation, samt välbefinnande? 
Låt oss se hur hänger det ihop: företagets viktigaste resurs - den anställde - och de förändringar som 
gjorts och vad det leder till för den anställde. Denna del inleds med en schematisk bild över de frågor, 
kategorier och koder som jag har funnit i mina analyser av respondenternas svar. 
 

 
Redovisningen inleds med en figur. Figuren visar först varje fråga. I kolumn två finns de 
kategorier jag identifierat och som jag lagt in respondenternas svar inom. I den tredje 
kolumnen redovisar jag de koder jag gett varje svar. Svaren visar både på ett positivt som en 
negativ upplevelse inom kolumn två och tre i respondenternas svar. Noteras ska att 
respondenterna har varit med om flera omstruktureringar stora som små. De uttalar sig om 
både den första stora förändringen 1993 men även om de andra som har genomförts sedan 
dess. I arbetet använder jag mig av ordet omstrukturering och förändring parallellt. 
 

Figur 6: Konsekvenskoder för upplevelse och påverkan hos anställda 

 
Fråga   Kategori   Kod
      
Hur upplevs omstruktureringen  Många & täta      Obegripligt 
      Förståelse     Lika bild  
Hur påverkas arbetssituationen  Ökade krav & press    Oro 
      Förtroende & tillit   Stark 
            självbild 
Hur påverkas levnadssituationen Girigt arbete     Tillgänglig 
      Gränsdragning    Stänga av 
Hur påverkas välbefinnandet  Inga gränser     Rebellism 
      Utveckling & utbildning  Möjlighet 

 
Sammanfattningsvis kan respondenternas svar stå för att förändringarna upplevs som många, 

och med ett allt tätare intervall. En av respondenterna sa att förändringarna inte ens hinner 
sätta sig i organisationen förrän det kommer nya förändringar. I viss mån har dessa 
respondenter en förståelse för varför förändringar sker, de har en liknande bild av 
verkligheten som organisationens huvudmän. Förändringarna innebär även ett ökat tryck med 

krav på individen och en press på dem vad gäller produktivitet, effektivitet, viljan att lära nytt 
samt att bredda sina arbetsområden. Samtidigt upplever dessa respondenter att de har 
företagets förtroende och tillit vad gäller att arbetsuppgifter och problem löses på ett 
professionellt sätt. De uttrycker alla en stark självbild och medvetenhet om sina unika 
kunskaper och kontaktnät. Dessa komponenter är till gagn både för individen och för företaget 
och dess utveckling och fortlevnad. Respondenterna visar upp en bild av att arbetet i viss mån 
har blivit girigt, detta kompenserar de med att göra sig oanträffbara på sin fria tid. 
Organisationen invaderar mer och mer på individens egen tid, det är upp till individen själv att 
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göra gränsdragningarna och de respondenter jag pratad med använder sig av strategier att 

försvara sin egen kreativitet med vad jag kallar för rebellism. Dessa respondenter pekar på de 
utvecklings- och utbildningsmöjligheter de har haft under de år de varit anställda som en 
starkt bidragande orsak till varför de stannar kvar i organisationen. 

5.1 Hur upplevs omstruktureringen? 
Den första omstruktureringen upplevdes som den jobbigaste. En av respondenterna menar att 
det var lite ”skumt” att flera kollegor får gå hem på fredagen, och sedan ska man arbeta och 
fortsätta som vanligt på måndagen utan att någon pratar om vad som skett. De anställda, 
facket och de flesta av cheferna var nya inför situationen. Respondenterna säger att de har 
blivit bättre på att hantera förändringarna, både hos chefer och hos dem själva. Erfarenheten 
inför förändringar har vuxit hos alla inblandade med antalet genomförda ändringar. 
Förändringarna upplevs som att det har kommit fler och tätare de senaste åren. Efter 
bolagiseringen -93 skedde det förändringar ungefär vart tredje år, medan det idag sker 
omstruktureringar av det större slaget ungefär var 18 månad, plus alla mindre förändringar 
inom grupper och arbetslag. En av respondenterna säger att förändringarna knappt hinner 
sippra ner genom organisationen förrän det ska göras något nytt i organisationen. Vilket 
resulterar i en skarpare gräns mellan de som vet – huvudmännen och ledningen och de som 
inte vet - de anställda om kommande förändringar och nya förutsättningar.  

5.1.1 Obegriplighet 

Att antalet omstruktureringar har accelererar de senaste åren har skapat en viss obegriplighet i 
vad ledningen gör och vill åstadkomma. Några av respondenterna ger en förklaring till detta: 
att varje ny ledare vill sätta sitt avtryck i verkligheten och då ser de omorganisationer som ett 
medel för detta. Lite av hopplöshet lyser igenom i respondenternas svar. En säger att nu har vi 
gått hela vägen runt och är tillbaka där vi startade.  
 
Kraven tycks formuleras på ett annat sätt en tidigare. Av respondenterna framkommer en 
kulturell skillnad i hur krav ställs och konsekvenserna av att inte möta dessa krav. Kraven på 
hur arbetet utförs och att man som enskild medarbetare drar in förtjänster och ser till att 
affärerna går bra, har förändrats i och med omorganisationer. Flera av respondenterna säger 
att kraven har ökat och i några fall säger de att de är svårt att ändra ett utlovat resultat även 
om förutsättningarna på marknaden eller hos kund har ändrats. En av respondenternas svar 
antyder att ledningen inte säger rent ut att det handlar om att tjäna pengar. Samtidigt som det 
finns en förståelse för omstruktureringar och nya mål sker det förändringar hela tiden som 
verkar göra att begriplighet inte alltid är självklar. Svårigheten kan ligga i att det vid varje 
omstrukturering även handlar om att flertalet personer mister sin sysselsättning. Vilket i sig 
utgör en osäkerhetsaspekt för den enskilde individen. En av respondenterna menar att det 
även skulle kunna vara en generationsfråga om hur de hanterar omstruktureringar och 
förändrade förutsättningar:  

 
Vi, våran, generation har … vi är beredda på att det sker förändringar vi kan hantera det. 
Vi vet att nu sker det här och sedan kommer det att ändras igen, mot … 

 
Det framgår av svaren att de har god förståelse för vad som sker och varför: 

 
Det finns en anledning till att man omorganiserar. … Man vill styra om arbetet på ett 
visst sätt antingen lyckas man eller ej, det är ju inte bara av djävulskap som man gör det. 
Man vill leda om och få en annan riktning.  
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Hög förmåga att anpassa sig till nya yttre omständigheter innebär inte en specifik 
copingstrategi, utan förmåga att anpassa och välja den strategi som passar den aktuella 
situationen bäst (Antonovsky 1991), vilket dessa respondenter tycks ha gjort: 
 

… medan man här ställer krav på folk. Och de som inte följer kraven de får gå 
hem helt enkelt, de som inte ställer upp på det som företaget vill.  

 
Förändringarna på senare år har även inneburit att flera av respondenterna arbetar med 
kollegor i andra länder, samt att de har chefer från den finska partnern. Några av 
respondenterna menar att det finns kulturskillnader, framförallt från hur ledarna agerar och 
interagerar med dem. En del menar att det initialt var svårt men att de nu har lärt sig att 
respektera varandras skillnader. Men det finns även de som anser att det är stora skillnader 
vad gäller olika beslut, och som då blir till nackdel för den svenska delen av företaget. Några 
påpekar att cheferna de har sitter långt ifrån dem, vilket kan göra att personalproblem inte 
uppmärksammas eller tas tag i på en gång. Samtidigt som någon av respondenterna uttrycker 
nöjdhet med att inte ha chefen alltför nära. En annan säger att det krävs att man tycker om att 
jobba självständigt och inte behöva någon som klappar en på axeln hela tiden. Några av 
respondenterna framför tanken om att det är stora kulturella skillnader och pekar framförallt 
på att de nya cheferna som alla kommer från amerikanska bolag har en annan syn på 
individen och på hur företag ska styras: 

 
Jag är ganska övertygad om att ledning som är i allt högre grad … jobbar efter 
amerikanska förebilder. Vi har också ledare som kommer från stora amerikanska bolag, 
från högsta ledningen ner till vår nivå. Med amerikanska bolag menar jag det sätt som 
där de ställer krav på. Kraven är tuffa.  Kraven… levererar du inte så åker du ut väldigt 
fort. Jag tycker det är …, jag tycker det har blivit allt mer tydligare på senare år tyvärr. 
 
Kraven har ökat de senaste åren och jag har mindre att säga till om. Jag upplever att det 
har blivit mer krav och att vi har en lednings som styr som de vore i Amerika eller 
amerikanska företag. Vi har flera högre chefer som kommer från xxx och xxx och de 
har med sig en annan kultur.  
 
… man har tappat relationen, som en bricka i spelet, de mänskiga… den sociala biten 
har man tappat bort. Vi är en produktionsmaskin, och vi ska få ut det maximala så att 
säga … 

5.1.2 Liknande bild 

Respondenterna visar tydliga tecken på att de förstår varför omstruktureringen skett och 
varför det fortsätter att vara förändringar inom organisationen. Någon uttrycker till och med 
att monopolet var förlegat, en annan att det var byråkratiskt grått och tråkigt. Denne 
respondent uttrycker även en förhoppning om att omvandlingen från det byråkratiska gråa och 
tråkiga till något nytt skulle gå fort, men denne respondent svarar att det gått långsamt. En 
rädsla fanns för de förändringar som gjordes, menar respondenten. En viss osäkerhet inför 
framtiden finns hos respondenten. Osäkerheten finns i om de spekulationer de gör angående 
om de har fortsatt arbete vid nästa omstrukturering.  
 
Respondenterna uttrycker även en stark lojalitet till sitt företag. De är medvetna om den 
ekonomiska verkligheten och hur konkurrenssituationen ser ut. Flera av respondenterna 
nämner just konkurrensen och att kunna möta de nya kraven från marknaden:  

 



 23

Vi var tvungna omorganisera, att följa med i konkurrensen. Som exempel, de andra, 
som xxx de startade med helt andra förutsättningar och kunde växa in i sin kostym så att 
säga, men vi hade en jättestor ryggsäck … 

 
… vi blev rätt så rejält konkurrensutsatta. … Jag kände att vi alltid har hanterat den här 
konkurrenssituationen på ett himla bra sätt. Jag tycker att man alltid har varit ute i god 
tid i och med förändringar … 
 
… jag ser att, att de har varit nödvändiga. Vi har samlat kompetens på ett bättre sätt för 
att kunna möta marknadsförväntning, och samtidigt att ta hänsyn till marknaden. 

5.1.3 Information 

Respondenterna har en strategi som leder till att de verkar ha accepterat de rådande 
samhällsekonomiska förutsättningarna för organisationens överlevnad, och att de därmed 
väljer att anpassa sig till den verkligheten. Flera av respondenterna menade att diffus och vag 
information som ges skadade verksamheten då produktionen gick ner p.g.a. spekulationer, oro 
och korridorsnack istället för att vara verksamma och fokusera på att behålla sin position på 
marknaden. Samt inte minst att det går lång tid från det att första informationen ges tills att 
något egentligen händer: 
 

Det beror på vem det är det är helt individuellt en del säger händer det så händer det och 
är lugna och en del blir oroliga och funderar mycket och får ont i magen. En del säger 
att det här har vi varit med om förut och det går som det går. … men det är olika, varje 
individ är olika och hanterar det på olika vis de finns av båda slagen de som är lugna 
och de som är oroliga. 

 
Respondenterna säger att de fick information tidigt, vid alla omorganiseringar och 
förändringar, men att den var för vag: 
 

Information har vi fått men sedan har inget hänt det har tagit för lång tid och varit 
alldeles för tyst. Jag förstår att det blir så att man håller på med förhandlingar. 
Information är nyckeln även om man inte har något att säga kan man säga att 
förhandlingar pågår eller bara säga att vi jobbar med det. Bättre än tystnad. 
Informationen har varit dålig både från facket och men jag vet inte om facket har 
informationsplikt så som företaget har men … 

 
… vill företaget ha ut det optimala av mig och mina kollegor då måste man ha med sig 
personalen på de förändringar som faktiskt sker … Du måste få folk vilja att gå som 
företags … som dit ledningen har sagt att vi ska gå, att det faktiskt ska ske. Att sälja in 
som motiverar varför och få med sig folk …  
 
Krav på att uppnå är rätt höga, ett datum nu ska vi göra det här. … jag tycker inte att 
motiveringen inte alltid har, eller är så tydlig alla gånger. … anamma och att va med på 
något - då vill jag förstå det på något sätt.  

5.1.4 Facklig kritik 

Viss kritik uttrycks för fackets roll i det hela. Några framför att facket har haft en period att 
lära sig på också. En säger att i den senaste omstruktureringen handlade facket snabbt och 
informerade tidigt vilket fick ledningen att reagera. Respondenten menar att företaget ville att 
fack och företag skulle gå ut med en gemensam linje om vad som höll på att ske, men 
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respondenten menar att facket gick ut med den information som deras medlemmar ville ha 
och det de ville veta något om. En av respondenterna går så långt att denne säger att 
fackrepresentanterna skor sig i situationer som dessa, de drabbas aldrig. Någon respondent 
menar att man bryr sig inte om en förändring sker flera nivåer över en, men om det berör en 
personligen är man mer intresserad. Viss kritik riktas mot att när den första stora 
omorganisationen var genomförd med stora personalminskningar som följd gavs ingen 
återkoppling från ledningen, en av respondenterna visar att de tog egna initiativ att diskutera 
neddragningarna och dess direkta konsekvenser men betonar att det var inget som 
diskuterades generellt eller var någon norm för andra grupper eller företaget som helhet.  

5.1.5 Flexibel och anpassningsbar 

Samtidigt finns en strategi till överlevnad hos respondenterna, där acceptans och anpassning 
till det nya är en förutsättning: 
 

… det har ju inneburit vissa omstruktureringar då man har då vi anpassat vårat 
arbetssätt till de rådande marknadssituationerna det har ju varit ett väldigt långt det 
jag…vi jag vill påstå att vi har varit, vi har fått varit med om en stor förvandling men 
jag tror att vi som 60-talister som, som har … har lärt oss att leva med det här. Det har 
inte påverkat oss så mycket. Man har fått lära sig ett nytt arbetssätt och ett nytt beteende 
så att säga men … vi har accepterat det och gått vidare. 
 
Man mognar som person, jag tror vi har enklare att anpassa oss till verkligheten. Vi har 
varit med stora förändringar. Vi vet att det kommer fler.  Det som är nu och så kommer 
det att var några år, sedan kan det bli lite finjusteringar och lite energi behövs också, det 
får inte bli för statiskt. 
 

Respondenter berättar om f.d. kollegor som gått till andra aktörer eller till underleverantörer 
där de utför samma arbetsuppgifter som de gjorde inom organisationen tidigare. Några av 
respondenterna har varit i kontakt med konkurrenter och andra leverantörer. Men säger att de 
stannar kvar mycket p.g.a. de goda arbetsvillkoren som lön, semester och andra ersättningar, 
de utvecklingsmöjligheter de har haft och tror sig ha, men även p.g.a. de kontakter de har 
inom organisationen. 

5.2 Hur har arbetssituationen påverkats? 
Av respondenternas svar framgår även att de fortsatta omorganisationerna stor som små 
skapar ett ökat tryck och press på dem som individer till ett anpassningsbart handlande. De 
svarar att de stora förändringarna tar tid att genomföra. Någon säger att det kan bero på rädsla 
för det nya men även att det gamla sitter kvar, med chefer och personal som bromsar 
utvecklingen medvetet eller omedvetet. Personen utvecklar detta med att säga de gamla 
cheferna sitter kvar och ska nu jobba på ett annat sätt, en del ändrar sig men andra gör som de 
alltid har gjort. Personen menar att detta till och med bromsar utvecklingen för ett 
framgångsrikt förändringsarbete. Av respondenternas svar framkommer det att de små 
omstruktureringarna görs ofta och ska ske på en gång. När vi ser på kravens utformning 
framkommer det att många krav har förändrats i och med att företaget tagit ny skepnad. 
Kraven har ökat och individen ska kunna mer och mer samt klara av flera olika 
arbetsuppgifter än tidigare, färre ska göra jobbet som fler skötte tidigare: 

 
Jag måste kunna mer, det är bredare. Alla stödfunktioner som vi behöver har försvunnit 
till andra orter. Som de lokala stödfunktionerna de finns inte kvar. Helst ska jag lägga in 
det i vårt datasystem det kan ta fem timmar till fem veckor innan jag får svar. Det är inte 
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effektivt. Då ringer jag någon. Kontaktnätet är stort. Fastän det tunnas ut genom åren 
och då inte bara genom personalnedskärningar utan också genom pensionsavgångar 
eller att de har bytt arbetsgivare för att de inte vill vara med om en personalnedskärning. 
 
De är tuffa riktigt tuffa, men uppnåeliga, men väldigt hårda. 

 
Samtidigt som några av respondenterna säger detta säger någon annan att: de höga kraven 
sätter jag på mig själv. I deras arbeten finns en autonomi som gör att de själva kan styra vissa 
delar av arbete. Av svaren framkommer att de anställda känner stor egen kontroll, även om 
målen är satta av någon annan än dem själva, vilket syns i att fler av respondenterna säger att 
det finns ekonomiska mål som ska uppfyllas: 

 
I princip så att man, man, styrs man av ett mål, jag har ett mål om att dra in x antal 
miljoner på ett år … 

5.2.1. Rättvisa 

Arbetet har även förändrats genom sammangående med det finska telebolaget Sonera. Det 
ställs krav på att kunna engelska, som numera är koncernspråket. Det nya bolaget är 
organiserat med chefer och avdelningar i olika länder vilket har gett förändrade villkor för de 
anställda i deras relationer mellan chefer och grupper. De ska kunna samarbeta och förstå 
varandra över nationsgränser och språkgränser. En respondent säger att det har tagit lite tid. 
En annan säger att denne upplever viss skillnad vad gäller satsningar på personalen och på de 
krav som ställs mellan de svenska och finska anställda: 
 

Vi ska jobba crossborder. Vi ska ha en styrka här och en styrka i Finland. Där de 
styrkorna måste var ungefär lika tycker jag. Sedan har man andra krav. På finnar har 
man inga krav på att de ska prata engelska så där har man en tre fyra stycken som inte 
kan engelska över huvudtaget. Medan man kräver av den svenska personalen att de ska 
kunna engelska. 
 

Uttalandet tangerar vad Fujishiro (2006) menar är medvetenhet om rättvisor. När rättvisa ses 
som ojämn mellan individer kan det leda till produktionsnedgångar. Om det är en nedgång här 
kan jag inte uttala mig om. Jag konstaterar endast att medvetenheten finns och är uttalad. 

5.2.2 Tillit och förtroende 

Respondenterna är alla engagerade i sitt företag, de har alla arbetat många år och har breda 
kontaktnät och stor erfarenhet av olika typer av arbeten inom organisationen. Trots det 
utmärker en del av svaren att de känner en viss oro och osäkerhet inför framtiden. Samtidigt 
hyllar dessa respondenter sin arbetsgivare därför att de känner att de idag har förtroende och 
tilliten för att utföra goda arbetsinsatser. Mycket av denna tillit och förtroende bygger på den 
erfarenhet och den självständighet som dessa anställda har. Av svaren framgår det att utan 
förtroende och tillit mellan arbetsgivare och anställd skulle det arbete som de utför inte kunna 
ske. Respondenterna menar alla att de arbetar med ledningens förtroende. Alla pekar på att de 
sköter detta själva utan yttre kontroll. De säger att: 
 

Det är den positiva grejer, cheferna har gett oss fria tyglar det är ett väldigt självständig 
arbete. De vet att jag vet. Jag har det förtroende och om jag behöver hjälp kontaktar jag 
dem. Det kan jag och det gör jag. 
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Jag har deras förtroende och jag känner en tillit i att jag kan och får göra det jag ser är 
bäst … De litar på mig…  
 
Det bygger på förtroende och tillit, det krävs ett oberoende, att kunna jobba 
självständigt. Att inte behöva någon som klappar en på axeln eller tittar en över axeln 
när man jobbar. 

5.2.3 Egenvärde 

Samtidigt som respondenterna är väldigt positiva pekar de även på att deras chefer och ledare 
inte alltid vet vad de gör. Vilket tyder på att respondenterna besitter unik kunskap som skulle 
vara kännbart för företaget att förlora. Det framkommer att arbetet har en ensam karaktär med 
låg eller ingen kontakt med kollegor. Vilket gör att kontakterna till andra kollegor i andra 
delar av landet eller världen blir viktig för att kunna lösa problem. Deras arbete har blivit mer 
och mer av ensamarbete fastän man sitter i grupper med andra anställda. Dessa andra sysslar 
med andra typer av arbetsuppgifter och var och en har sina egna ansvarsområden och sin egen 
unika kunskap. Jag intervjuade åtta personer och av dessa arbetade bara två med samma 
arbetsuppgifter och delade arbetsrum och stationeringsort. Trots det svarar ingen av 
respondenterna att de upplever en isolering, som teorin beskriver, snarare är de tydliga med 
att berätta om sitt yrkeskunnande och hur unikt deras arbete är, samt alla de kontakter som de 
har inom som utanför organisationen. De flesta svarar att de ger återkoppling till sina 
kollegor, men att det inte finns något riktigt system för det hela. Medan en av respondenterna 
säger att det finns ett s.k. appraisal (hädanefter återkoppling) system där denne person skriver 
ett mejl till sin kollega och vidarebefordrar till kollegans chef/er. Det här ses positivt, om än 
något amerikanskt. En annan av respondenterna svarar att återkopplingssystem eller andra 
system inte finns. Skulle det finnas skulle det vara ett initiativ av de anställda att ge varandra 
beröm på och inte ett ledarverktyg. Att ge återkoppling via mejl är ett initiativ som tagits fram 
av företagets ledning, och inte av de anställda menar en annan respondent. Meningen går isär 
om detta. Antagligen är det olika på olika avdelningar, som någon säger. Eller att återkoppling 
via mejl har blivit något som flera chefer har tagit till sig och infört på flera avdelningar. Av 
svaren framkommer att de genomför återkopplingen men även ser det som ett 
amerikaniserande av företagets kultur. Återkoppling kollegor emellan sker när någon har gjort 
något utöver det vanliga.  
 

Vi ger varandra vårt stöd, men bara om det vi gjort är extra  
 

Någon av respondenterna arbetar helt hemifrån medan andra har krav på att finnas på en 
gemensam arbetsplats: 

 
För att vi ska veta hur de mår och hur det går för dem. Det är viktigt att jag … kan träffa 
dem och se… 

 
Men hur fungerar det med de mål som ställts upp för verksamheten? Ytterst är det ett bolag 
som har krav på avkastning. En av respondenterna säger att: 
 

 … det handlar om att ge avkastning, även om ledningen inte säger det så tydligt.  
 
På arbetsplatserna finns en gemenskap. Arbetskamraterna är viktiga säger respondenterna. De 
ger en trygghet och en möjlighet till att söka hjälp och viss avlastning när pressen är stor. Å 
andra sidan kan vi se att respondenterna själva ser det som att det är deras egna krav och är 
därmed hanterbara. Alla respondenterna uttrycker att de själva har möjlighet att påverka och 
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utforma sitt arbete och sina arbetsuppgifter. De har stort utrymme till att ta egna initiativ vad 
gäller olika projekt: 
 

Det var lite kulturkrockar i början. Nu är det annorlunda han ser vad jag kan och tycker 
att det fungerar bra. Jag tar egna initiativ till vad som ska göras. Cirka 10 procent av det 
jag gör kommer från min chef resten är saker som jag ser behöver göras eller som 
kommer från organisationen om vad som behöver göras. Jag tycker det är skönt med 
förtroende arbetstid det är ingen mikromanagement. 

5.3 Hur har levnadssituationen påverkats? 
Respondenterna upplever att det finns en balans mellan krav och kontroll, även om de också 
svarar att de själva inte alltid sätter upp målen. Respondenterna säger att de kan styra sitt 
arbete och att de på så vis påverkar sin arbetssituation. Av respondenternas svar framkommer 
att de verkar ha en balans mellan arbetstid och sin privata tid. Respondenterna upplever att de 
har en balans i sina liv även om de säger att de förekommer krav om att ställa upp och arbeta 
på ledig tid eller semester. Men de flesta säger att det mest handlar om att stänga av datorn 
och telefonen när de kommer hem:  

 
Som det är nu är det inga problem men det ska fungera i en familjekonstellation 
också när telefonen ringer på kvällstid. Förut med familj så blev det lite … när 
telefonen ringde på kvällar och helger. … Men jag försöker vara noga med mina 
arbetstider och min totaltid. Jag gör vad jag kan för att kompensera för tiden som 
jag arbetar. Jag har blivit bättre på det. 

 
De beskriver sig som ensamma i den mening att deras kollegor finns på andra 
stationeringsorter. I vissa fall sitter man helt hemma medan andra arbetar på ett kontor 
tillsammans med andra anställda. Där alla sysslar med olika saker, men som ger en 
gemenskap likväl. Respondenterna säger dock att de har daglig telefon-, mejl-, och dator-, 
kontakt med sina kollegor. En av respondenterna säger att de vill ha daglig personlig kontakt 
för att se hur de olika individerna mår och veta vad de gör. Flera av respondenterna tycker att 
det är skönt att ha en flexibel arbetsplats med flexibla uppgifter och arbetstider. Två av dem 
uttryckte att de inte ville ha någon som stod och hängde dem över axeln utan att de trivdes 
utmärkt med att arbete själständigt.  

5.3.1 Utveckling 

De respondenter jag har träffat har alla arbetat i företaget i många år. Trots stora förändringar 
och nya strukturer stannar de kvar. De uppger skäl som goda utvecklingsmöjligheter, och att 
de faktiskt inte kan se att andra arbetsgivare skulle kunna ge samma förmåner, lön och 
utvecklingsmöjligheter: 
 

Se till mig själv då, att man har bra arbetskamrater, stimulerande arbetsuppgifter, 
möjlighet att byta jobb - nu vill jag byta, det här börjar bli lite tråkigt eller ha en ny 
utmaning, möjlighet att byta jobb … 
 
Jag var på en intervju på en konkurrerande operatör då funderade jag på om vill jag 
slåss mot Telia. Telia är oslagbara. Ska jag ge mig in i en mindre, slåss mot en aktör 
med en 60 procents marknadsandel? … och då får man slåss sig blodig. 

 
På frågan om löner och bonusar har de alla förtroendearbetstid. Det vill säga de kan själva 
styra över hur och när de ska arbeta så länge de gör vad som förväntas av dem. De är alla 
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nöjda med det arrangemanget och pekar på den fördel det har i relation till att kunna delta i 
familjeaktiviteter som att hämta och lämna barn med mera. Löneutvecklingen har varit bra 
säger de. En av respondenterna säger: 

  
Men det klart man vill väl alltid ha mer 

 
Respondenterna ser en utveckling för dem själva och för företaget i och med de olika 
utbildningssatsningarna som gjorts: 

 
Jag tycker att man har satsat hårt på utbildning rent, rent personlig kan jag känna att det 
har satsat väldigt mycket utbildning. Vi har blivit utbildade i takt med att marknaden har 
förändrats så har vi fått utbildning och så, i hur vi ska styra och leda våra kunder på ett 
professionellt och bra sätt. 
 
Ja, men Telia har alltid varit bra på utbildning. I alla fall för mig. Jag vet att andra har 
haft problem men det har aldrig varit några problem för mig. 
 

Men det handlar inte bara om att företaget ger möjligheter det ställer även krav på dig som 
individ att du levererar som en av respondenterna säger. Flera av respondenterna ser det som 
en styrka att det är ett stort företag men många förgreningar: 

 
Det är en stor arbetsplats med många grenar, ekonomi, teknik, affärsfrågor, sälj.. det är 
ett stort antal människor.  Det har funnits möjlighet att prova på… När det blev 
avreglerat gjorde jag annat än xxx det blev mer av en utmaning och jag ville se vad det 
ledde till. Varje jobb har haft sin tjusning, även om det är samma arbetsgivare har jag 
gjort olika saker med olika intresseområden… det har varit jätteskoj… 
 
Vi gör ju mer av det som andra gjorde tidigare. Man är anpassningsbar. Lära sig mer 
och andra saker men det tar längre tid. Planerar man sitt jobb så ska det gå. 

5.4 Hur har välbefinnandet påverkats? 
Förståelse för att förändringarna genomförs finns hos respondenterna, de uttrycker att en 
förändring var nödvändig. Framförallt för att kunna möta upp mot den konkurrens som växte 
fram genom avregleringen av monopolet. De fick alla jobba hårt för att den stora ryggsäck 
som fanns skulle försvinna: 
 

Vi hade folk till allt även här i xxx hade vi folk i staber … 
 
En tycker att det gråa och trista var tvunget att försvinna. Denne respondent hade gärna sett 
att förändringarna gick fortare än vad som har skett. Meningsfullhet syns genom att de 
uttrycker en förståelse av nödvändigheten till att genomföra förändringarna. Hanterbarheten 
syns också genom att de uttrycker en stark självkänsla och att de har unika kunskaper som är 
företaget till godo. De kan förlita sig på sina egna resurser för att styra i en viss riktning. Vad 
de inte vet är om dessa resurser är tillräckliga vid nästa strukturförändring, vilket skapar en 
viss osäkerhet hos respondenterna. Begripligheten är inte helt tydlig, eftersom strukturen och 
tydligheten inte alltid finns i de framtida beslut om ska tas. De har en stark självkänsla vad 
gäller sina egna insatser och kunnande: 
 

Det är ingen annan som vet vad jag gör. 
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Inte ens mina chefer vet alltid vad jag gör. Kanske cirka 10 procent är sånt som min 
chef ber mig göra resten är sån som jag initierar själv. Sånt som jag ser behöver göras. 

5.4.1 Gränsdragning 

Hanterbarheten uttrycks mer som att de själva får dra gränser för hur mycket arbetet ska 
inkräkta på deras fria tid. Samtidigt säger de att förtroende arbetstid passar dem och deras 
familjesituationer. Ett sätt att hantera gränsdragningarna mellan ett alltmer krävande arbete 
med förväntan om att vara anträffbar är att göra sig oanträffbara, de stänger av telefoner och 
datorer. De medger att deras familjer påverkas av att de tar med sig arbetet hem eller att deras 
chefer ringer på ledig tid. En respondent säger att det är upp till dig själv att stänga av. En 
annan menar att det fungerar nu när han är själv och hans tonårsdotter inte bryr sig om han har 
jobbsamtal på kvällar eller helger. Respondenterna uttrycker viss oro för hur framtiden 
kommer att te sig. Några av respondenterna nämner de amerikanska influenserna, och den syn 
som de tror sig se vad gäller individen. De uttrycker även en oro för de krav som ställs. Någon 
säger att det inte alltid går att leverera p.g.a. ändrade yttre omständigheter – som påverkar 
både deras kunders verklighet och deras egen. Men att ledningen inte verkar vara intresserade 
av ändrade förutsättningar utan att individen ska leverera det som utfästs. 
 
Trots viss kritik pekar samtliga på att de stannar kvar därför att de får och har fått utbildning 
och flera utvecklingsmöjligheter inom företaget. En gör en jämförelse med andra operatörer 
och säger att ingen av dem kan ge lika bra villkor eller förutsättningar som TeliaSonera vad 
gäller resurser och förutsättningar för att göra ett bra arbete eller få bra egna villkor. 
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6. Från kollektiv till individ 
 
Under denna rubrik för jag ett analytiskt resonemang kring resultatet. Här försöker jag koppla samman 
svaren med den tidigare forskningen samt med Karasek och Antonovskys modeller. Jag för in Lukes 
tredje dimension av makt. Ett kortare resonemang förs kring hur den tredje dimensionen av makt 
skulle kunna vässa framförallt Karaseks modell inför framtiden och de förändrade 
samhällsekonomiska krav som ställs på individer och organisationer.  
 

 

6.1 Omstrukturering kommentar  
Omstruktureringarna som vi ser bygger på att individen sätts i centrum. Individen är i centrum 
bara så länge som individen uppfyller de krav och kontroll som kommer från ägare och 
aktieinnehavare. För att omstruktureringar ska fungera ses organisationens mål som högre och 
viktigare än den enskildes mål och önskningar. Individen anpassar sig till de regler som 
gäller, precis som en av respondenterna säger. En annan uttrycker; är du inte med så får du gå. 
Utsagorna visar på att individen är väl medveten om de spelregler som finns och att de själva 
inte styr dessa. I dagens samhälle där fler och fler ser att karriären inte är i ett linjärt 
utvecklande. Där fler och fler ser att en anställning inte är förknippad med säkerhet utan 
snarare att ha flera arbeten samtidigt, skiftarbeten, temporära arbeten eller är arbetslösa. De 
uttrycker även att arbetsuppgifterna har lagts ut på underleverantörer. Det är inte självklart att 
man har en anställning kvar i framtiden. Vilket sätter ytterligare press på individen att prestera 
och visa sig själv och sitt eget kunnande.  

6.1.1 Erfarenhet utgör en buffert 

Av svaren framgår att erfarenheten av att genomföra omstruktureringar med 
personalminskningar inte fanns vid den första omstruktureringen men att under åren har en 
viss erfarenhet vuxit fram hos ledning, fack och de anställda. Där respondenternas egen 
erfarenhet utgör en buffert inför nya förändringar. Att ha en egen buffert är ett av de 
utmärkande dragen för KASAM (1991) och det kontinuum (1979) som Antonovsky visade. 
Ju fler upprepningar som sker av en stressor desto större erfarenhet har en individ att möta 
denna stressor. Varje förändring utgör i sig en stressor för individen. Om erfarenheten i 
hanterandet av stressoren sker på ett positivt sätt förstärks även individens möjligheter att 
möta liknande situationer med högre GMR - generella motstånds resurser, enligt Antonovskys 
kontinuum (1979). Om vi skulle placera det respondenterna säger idag jämfört med igår vad 
gäller sin egen förmåga att hantera de stressorer som förändringar innebär kan en tendens ses. 
Tendensen går mot allt starkare GMR jämfört med den första omstruktureringen av företaget. 
Vid den första omstruktureringen menar dessa respondenter att de var illa förberedda. Är det 
olika copingstrategier som mina respondenter visar upp, för att hantera de stora förändringar 
som har gjorts? Ja och nej. Copingstrategier kan ses som Antonovsky (1991) skriver som ett 
sätt att välja väg. Att välja hur jaget ska handla i en situation. Valet kan ligga i att acceptera 
och arbeta efter det nya. Å andra sidan kan valet bli att se sig som hindrad av 
omständigheterna. Möjlig utveckling kan då vara att uppvisa tendenser till inlärd hjälplöshet. 
Individen ser inte att denne kan påverka eller har utrymme för egen kontroll av situationen. 

6.1.2 Rättviseaspekten 

Fujishiro (2006) skriver om rättvisa, och de respondenter som pratar om kulturskillnader och 
krockar nämner även de orättvisor som de ser, bland annat att det ställs andra och som de ser 
högre krav på den svenska delen av företagets arbetskraft. Fujishiro (2006) samt Cohen-
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Charash och Spector (2001) menar att individer i en organisation är väl medvetna om på 
vilket vis och hur olika resurser fördelas. Aspekter som ger ökade respektive minskad 
motivation för individerna beroende på hur de upplever skillnader och likheter mellan sig 
själv och andra, eller mellan sin grupp och andra grupper. Respondenterna i denna studie visar 
att de ser, noterat och agerar efter vad de upplever som rättvist respektive orättvis fördelning 
av resurser. Denna fördelning av resurser mellan olika grupper torde kunna ses som ett 
maktanvändande av ledningen. Utifrån respondenternas svar kan jag utläsa att de tolkar det 
som ett maktutövande. Om ledningen är medveten om dessa skillnader framkommer inte av 
denna undersökning.  

6.1.3 Information ett viktigt verktyg 

Information är en viktig del av en individs möjlighet till att sätta in sig och sitt arbete i ett 
större sammanhang. Att ledningen ska få med sig sin personal och arbeta åt samma hålls ses 
av respondenterna som en framgångsfaktor. Respondenterna visar med en tydlighet att de vill 
ha information, förstår dess värde. De vill även ha kontinuerliga uppgifter om vad som är på 
gång. Senge (1990) och Håkansson (2005) menar att det är av yttersta vikt att ledningen 
lyckas förklara och förankra förändringsarbete hos de anställda för att få de synergieffekter 
kring effektivisering och produktivitetshöjande åtgärder som genomförs. Kan det vara så att 
företagets ledning inte har förstått kraften av att informera och göra sina medarbetare 
delaktiga i förändrings arbete? Handlar det om oförståelse för vad personalen kan? Handlar 
det om att inte vilja delge sig av information och därmed en del av sin makt? 

6.1.4 Flexibel och anpassningsbar 

I förändringar ingår även att vara flexibel och anpassningsbar för att passa in i det nya. 
Flexibilitet handlar om förmågan till anpassning efter förändring, och kan innebära en viss 
problematik. Vem är det som beslutar vad som ska anpassas, och när anpassningen är klar och 
tillfredsställande? Ytterst handlar det om makt och vem som har makten att ta dessa beslut. 
Det arbete som Randle och Svensson (2007) genomfört visar att: är förutsättningarna de rätta 
kan en organisation nå positiva resultat vad gäller effektivisering av sina processer och få en 
engagerad personalstyrka med brett kunnande, vilja att lära och lära ut. De rätta 
förutsättningarna anses vara att ge mer kontroll till medarbetarna, ge information och 
möjlighet till att utvecklas med och i organisationen. Att se sin personal som den viktigaste 
resursen är något som oftast hörs från företagsledare och som de viktigaste ingredienserna för 
ett lyckat förändringsarbete och för att hålla sig kvar på marknaden. Även detta företag 
skriver på sina hemsidor om medarbetarna som en stark och viktig resurs som man satsar på. 
Av svaren framkommer det att dessa respondenter har fått och känner att de får utbildning och 
utvecklingsmöjligheter. Samtidigt som det även framkommer att det är du som individ som 
ska ta initiativ till att detta sker, mot tidigare då alla fick vara med om kollektiva satsningar på 
utbildning och utveckling. 

6.1.5 Liknande värderingar 

Personalen jag har pratat med visar tydlig förståelse för hur verksamheten ska bedrivas för att 
vara framgångsrik. De visar även en förståelse för den roll de själva har i att skapa ett 
framgångsrikt företag. Det finns inga tendenser hos respondenterna till inlärd hjälplöshet som 
Lennerlöf (1991) beskriver utan snarare en stor autonomi och kännedom om sin egen 
betydelse för företagets utveckling och fortlevnad. Jag har fått fram att det finns en stor 
acceptans hos respondenterna till de förändringar som görs. Respondenterna tycks använda 
sig av denna acceptans på ett konstruktivt sätt. En del av respondenterna svarar med tydlighet 
att de har liknande värderingar och att de ser framtiden i ekonomiska termer precis som 
företagets ledning och ägare gör. Till syvende och sist är det dock någon som har ansvaret, 
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och som jag ser det är det företagets ledning som har makten över och om spelreglerna som 
parterna använder sig av. Man skulle lika gärna kunna se det som en vald strategi för 
överlevnad för respondenterna. De har trots allt inte blivit uppsagda. De är överlevarna. Deras 
kunnande och erfarenhet är en stor tillgång för företaget.  

6.1.6 Situationsbaserat handlande 

Peterson (2007) och Allvin et al. (2006) skriver om det situationsbaserade handlandet som 
bygger på individens erfarenhet, förmåga och egna resurser för att organisationen ska växa 
och utvecklas. Något som vi kan se tendenser till i den alltmer slimmade organisation som 
vuxit fram. Vill man kan man se de anställdas lojalitet som företagets lycka, och att företaget 
exploaterar sina anställda genom att ge information men inte all information, ett sätt att 
behålla sin egen makt. De anställda stannar kvar trots osäkerhet om framtiden inom 
organisationen. Osäkerheten finns även i resten av samhället. Att lämna en anställning i 
dagens ekonomiska läge skulle kanske inte leda till något konstruktivt för individen. Någon 
av respondenterna säger även att andra aktörer inom telekom inte har samma resurser, 
marknadsandelar eller möjligheter att ge de förmåner som deras företag har. De säger också 
att de utvecklingsmöjligheter som en stor organisation som denna kan ge är en klar fördel för 
dem och för företaget. De säger att de har haft möjlighet att växa och utveckla sig under de år 
de varit anställda. 

6.2 Arbetssituation kommentar 
I tider när ekonomin och samhället står under stora förändringar, samt organisationer står 
under stark ekonomisk press för sin överlevnad kanske ledare i organisationer heller väljer en 
enkel väg med starka direktiv och mindre utrymme för fri kontroll över arbetet för 
medlemmarna i organisationen. Symptomatiska uttalanden för de respondenter som deltagit i 
denna studie är att allt bygger på förtroende och tillit, att kunna jobba självständigt. 
Wettergren (2001) menar att när avståndet ökar mellan arbetsgivare och arbetstagare måste ett 
tillits-, och förtroendeförhållande byggas upp. När förändringar sker i en organisation, sker 
även en förändring i tillits-, och förtroendeförhållandena som kan komma att avspegla sig i 
hur arbete utförs, förväntningar parterna emellan (Aronsson & Karlsson 2001). Vidare skriver 
de att när tilliten och förtroendet parter emellan urholkats kan ökad kontroll bli ett svar på det 
man förlorat. I undersökningen ser vi att respondenterna pekar på att de har förtroende och 
tillit från sin ledning. Håkansson (2005) skriver att ju mer en individ upplever att denne kan 
styra och påverka in situation desto mer balans kan uppstå i den totala livssituationen. 
Huemer (2001) skriver att ökad flexibilitet i organisationer bygger på att det finns ett 
förtroende och en tillit parterna emellan. Samtidigt som olika individer har olika mål med sitt 
agerande. Karasek och Theorell (1990) visade i sin modell att individer med ökad 
arbetsbelastning och minskat utrymmet för egen kontroll blev även produktiviteten och 
effektiviteten lidande. Produktiviteten var högst hos dem som hade höga krav och hög 
kontroll över sitt arbete (Jeding et al. 1999). Något som mina respondenter verkar befinna sig 
inom – höga krav och hög egen kontroll över det egna arbetet. De säger själva att de har stor 
kontroll över sin tid och sitt arbete.  

6.2.1 Tillit och förtroende 

Tillit och förtroende är ett sätt att ge individer en möjlighet till delaktighet. Om detta är olika 
strategi för överlevnad och en typ av självexploatering som Randle och Svensson (2007) 
presenterar är svårt att uttyda från ett sådant här litet arbete. Men dessa respondenter säger 
alla att de har kontroll och de visar att de känner sig delaktiga. Kontrollen över sitt eget arbete 
kan verka meningsfull, men om Randle och Svensson (2007) tankar kring exploatering istället 
för bemyndigande appliceras ser vi att individen kanske inte själv har valt denna väg utan det 
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är en strategi som lagts fram av företaget, i dess strävan att överleva på marknaden. Samtidigt 
har nya kontrollsystem byggts upp genom att återkopplingsmejl ska skickas och 
vidarebefordras till chefer och ledare. En ny typ av kontroll och mätningssystem har infunnit 
sig. Så länge inte respondenterna upplever denna form av återkoppling som ett kontrollsystem 
kommer det att fungera som en positiv förstärkare. Även om respondenterna menar att det är 
ett amerikaniserande av deras gamla kultur. Peterson (2007) anser att i organisationer där man 
går från totala kontrollsystem till avsaknad eller svaga kontrollsystem och stöd växer det ofta 
fram olika andra kontrollsystem. En viss ambivalens mellan att ha en helt fri och kreativ 
arbetsstyrka eller att ha en arbetsstyrka som lyder under visa konforma regler och 
handlingsprogram finns i respondenternas svar kring hur mycket ledningen försöker styra 
dem genom olika kontrollsystem. Wettergren (2001) pekar på att ett ökat egenansvar med 
individer som har en egen styrka att styra och ta ansvar kan leda till att de är mindre benägna 
att inkorporera sig i ett större sammanhang. Detta menar Wettergren kan leda till alltmer 
sofistikerade och utökade kontrollsystem från arbetsgivarens sida. Om det är det vi ser här är 
inte undersökningens syfte, men det kan vara intressant att ta med sig som en tanke. Precis 
som Aronsson och Karlsson (2001) skriver att tillit och misstro finns inbyggt i ett 
organisationssystem finns även informations-, belönings-, och kontrollsystem i organisationen 
och att dessa kan användas i olika syften. Jag tolkar det som att tydligheten inte är 
hundraprocentig vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för arbetet. Vilka mål som finns 
för varje enhet, division och företaget? Trots det ger respondenterna ett intryck av att känna 
sig delaktiga i verksamheten och i företagets framtid.  

6.2.2 Kontaktnät 

Det framgår av svaren att de känner tillförsikt om sitt eget kunnande och erfarenhet. Svensson 
(2006) skriver att i de mer slimmade organisationerna har individen ett större ansvar, roll och 
betydelse för hur en organisations mål uppfylls och hur organisationen utvecklas. 
Meningsfullheten skapas även genom de kontakter och det sociala stöd som finns 
arbetskamrater emellan och med de nätverk som respondenterna har med sina kunder. De 
svarar att de har kontakter, kännedom och erfarenhet som ger dem mening och möjlighet att 
bidra till framgång. Kontaktnätet som den anställde har byggt upp ger denne en stark position 
att kunna hantera och lösa olika problem på, även när kraven ökar, vilket de utnyttjar i olika 
lägen för att få sitt arbete utfört. Kontaktnätet rör inte endast inom företaget utan även i dess 
kundkontakter och i samhällena de verkar i stort. Dessa respondenter har arbetat länge för 
samma organisation och har upparbetade kontakter på olika plan i samhället och i den egna 
organisationen. Är detta ett tecken på ett alltmer individcentrerat handlande, eller litar alla på 
att alla gör sitt bästa och när det där extra kommer till ger man återkoppling. Inom forskning 
kring socialt stöd pekar man på att s.k. ”appraisal support” (Lazaarus & Folkman 1991) som 
en återkoppling arbetskamrater emellan fungera som en möjlighet att bygg upp en buffert för 
att kunna hantera stressorer på samt ge en problemlösande copingstrategi för individen. 
Johnson (1991) menar att det sociala stödet handlar om mer än bara ge återkopplingmejls 
arbetskamrater emellan. Det handlar om arbetstid, raster, att kunna prata fritt och med vem 
man vill. Vad som Johnson (2008) ansåg vara en förutsättning för att individerna ska kunna 
hantera olika krav och kontroll på ett fruktbart sätt. Allt detta visar mina respondenter upp, de 
har kontaktnät som de utnyttjar när de behöver, deras svar om och kring organisationen visar 
på att det finns högt i tak. Respondenterna är inte rädda för att säga sin mening, de känner sig 
inte hindrade eller hotade.  

6.3 Levnadssituation kommentar 
Alla respondenter ansåg att de hade möjligheter att styra och ta ansvar, att de hade förtroende 
för vad de gjorde. Vilket kan ses som viktiga ingredienser för att delaktighet i en verksamhet 
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ska kunna växa fram. Allvin et al. (2006) menar även att gränsdragningarna blir allt mer upp 
till den egna individen att upprätta och upprätthålla, vilket vi kan se i de svar vi fått. Det är 
upp till varje individ att själv ransonera i sina ansträngningar och motkrav som Alvin et al 
(2006) skriver. Vilket respondenterna uppvisar tendenser till. Att själv dra gränser att stänga 
av telefoner och datorer när de kommer hem. Samtidigt som de säger att de behöver arbeta 
hemma för att hinna med allt. Arbetet inkräktar på deras privatliv och därmed påverkar det 
deras situation både i arbetet och privat. 

6.3.1 Instrumentellt stöd 

Socialt stöd utgör den buffert som individer får från sina medarbetare och inom sin ”privata-
sfär” hemma, i familj och med nära vänner. Ensamarbete gynnar inte möjligheten för den 
enskilde att bygga upp en buffert för oförutsedda händelser, det finns ingen kollega i den 
direkta närheten som kan stötta individen. Något som talar för att den buffert som behövs för 
en individs välbefinnande i form av att hantera yttre stressorer har undergrävts med de 
omstruktureringar som genomförts. Att ha långa avstånd och slå sönder en organisation utgör 
en aspekt av arbetslivet som åstadkoms genom downsizing och andra effektivitetshöjande 
åtgärder. Fujishiro (2005) skriver att job-enlargement, downsizing och outsourcing ger 
flexiblare organisationer och samtidigt ställer det nya krav på de medlemmar som finns kvar i 
organisationen. Dessa krav syns i att individen ska kunna klara av bredare arbetsuppgifter, se 
sina arbetskamrater sluta eller gå till andra arbetsgivare och samtidigt ha en hög och effektiv 
produktivitet. Vilket dessa respondenter alla har erfarenhet av och som de säger har påverkat 
dem i deras arbetsliv. Johnson och Lipscomb (2006) skriver att när organisationer blir 
slimmade hamnar ofta individen i kläm och större och högre krav ställs bland annat på högre 
produktivitet av varje enskild medlem, och att detta medför att individerna arbetar mer tid och 
får därmed mindre egen tid för återhämtning. Detta kan ses i ett maktförhållande att någon 
annan tar beslut som påverkar hela din livssituation, för att höja produktiviteten och 
effektiviteten i en organisation. Detta skulle kunna göra individen passiv och likgiltig för 
uppgifter och för förändringar. De respondenter som jag träffat pekar istället på deras 
möjlighet att styr och påverka, sitt arbete, projekt och sin arbetstid och därmed sin privata tid. 
Av svaren framkommer dock att deras support är mer av en instrumentell art än av en 
emotionell art. Samtidigt som det även finns indikationer på att de har emotionellt stöd från en 
del av sina kollegor. Det mesta av det emotionella stödet verkar respondenterna få från sin 
privata omgivning, något som enligt teorin är ytterst viktigt för att kunna hantera stressorer på 
ett konstruktivt sätt. 

6.3.2 Starkt egenvärde 

I arbetet syns det som om de respondenter jag pratat med anser sig hamna i ett flexibel och 
förtroendeperspektiv för att låna frasering från Allvin et al.(2006). Respondenterna uttrycker 
ett egenvärde, en självsäkerhet vad gäller sina specifika kunskaper och erfarenheter. Vilket 
kan leda till att de har en god förhandlingsposition vid olika förändringsarbeten och 
omstruktureringar. Deras kunskap är unik och behövd. De till och med menar att deras chefer 
och ledare inte alltid vet vad de håller på med. Ett uttryck för en maktposition hos de 
medarbetare som jag har intervjuat. Det framgår relativt tydligt att de genom sina kontakter 
och sin erfarenhet ger företaget framgång och på så vis kan känslan av delaktighet infinna sig 
hos den enskilde. Bemyndigande och tillit ger individen en viss del av frihet, ansvar och 
självständighet en känsla av delaktighet, en form av makt (Håkansson 2005). Denna exklusiva 
kunskap kan även leda till att de exkluderar sig själva från en gruppgemenskap, så som 
Wettergren (2001) skriver. Om en exkludering sker blir konsekvenserna förödande för 
organisationens överlevnad på marknaden. Peterson (2007) pekar på att organisationens 
ledning vill åstadkomma en organisation som snabbt och enkelt kan möta nya krav från 
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kunderna. I en sådan förändrad kravsituation baseras organisationens flexibilitet på att 
individen är självständig, beredd på att ta eget ansvar och är flexibel. Respondenterna har alla 
uttryckt att de själva har ansvar för hur de förlägger sin arbetstid och att de inte arbetar mer än 
de ska. Flera av dem pekar på att de blivit bättre på att ransonera sin arbetstid till de timmar 
de får ersättning för. Peterson (2007) visar också att denna typ av nya krav ofta medför att den 
anställde arbetar mer tid, även om det också medför att den enskilde kan påverka sin 
arbetstids förläggning och i viss mån längd. Något som samtliga respondenter pekade på att 
de själva kunde styra. Faktorer som enligt Peterson (2007) ökar individens välbefinnande då 
arbetstiden inte påverkar privatlivet negativt. I mina respondenters svar framkommer det dock 
att även om de påverkar sin egen arbetstid genom att själva kunna bestämma hur och när de 
ska arbeta så påverkar den ökade pressen och de ökade kraven dem och deras familjer. 
Respondenterna säger att de kan och har blivit duktigare på att dra gränser för sig själva. Jag 
tokar det som att deras levnadssituation har förändrats i och med att de krav som ställs på dem 
vad gäller framförallt anträffbarhet.  

6.3.3 Förmåner 

Av svaren framkommer det inte så tydligt hur deras löner eller andra förmåner har förändrats 
som skulle kunna påverka deras levnadssituation. Någon säger dock att vissa förändringar har 
skett vad gäller semester och lön, men kunde sedan inte ge några exempel. Av det drar jag 
slutsatsen att förändringar har gjorts men att lönerna stannat kvar enligt de trappor som 
funnits men att fler kan ha fått bonustrappor. Det är tyvärr inget som framgår av svaren. 
Semesterlagstiftning och de avtal som företaget har sätter upp de gränser som de kan röra sig 
inom. Utbildning och satsningar på personalen är en annan förklaring till varför de anställda 
stannar kvar. Respondenterna är alla positiva till de satsningar som har gjorts på dem vad 
gäller utbildning och utveckling. Men det har även förändrats i och med att spelreglerna på 
marknaden har ändrats. Det gäller att sälja in sina och företagets behov av att satsa på en 
utbildning, att kunna prestera annorlunda efter en utbildningssatsning. Med andra ord en 
individcentrering kring utbildning och utveckling. Tidigare var det stora satsningar på alla, 
där samtliga i företaget fick gå igenom olika satsningar. 

6.4 Välbefinnande kommentar 
Oron inför framtiden finns där. Vilket bland annat ger sig uttryck i hur respondenterna 
beskriver de nya chefernas amerikanska syn på individen, som någon som är en 
produktionsenhet och utbytbar. Detta skapar inte förutsättningar för att välbefinnandet hos 
individen ska öka. Kontakten med kollegor och familj och vänner blir avhängig för hur 
individen ska hantera de förändrade förutsättningarna. Respondenterna visar inte upp det 
utmärkande med daglig nära kontakt med sina arbetskollegor utan har alla utom två endast 
kontakt via mejl, telefon och datorledes med sina närmaste kollegor och chefer. Om detta är 
en tillräcklig support för att bygga upp en god hantering av stressorer är svårt att säga. 
Respondenterna själv anser att det räcker, men enligt teorierna skulle det behövas mer nära 
relationer på och inom arbetsplatsen som ger återkoppling och stöd för att vara fullkomligt.  
Med den starka tro som respondenterna uppvisar kring sitt eget kunnande och erfarenheter gör 
att deras välbefinnande torde vara starkt. Jag har trots allt bara pratat med överlevare. Med 
individer som har valt att göra strategiska val och som accepterar nya spelregler. Några av 
dem uppvisar även tecken på att vilja ha förändringar, att de tycker att vissa saker tar för lång 
tid innan de sker. De menar att de är nära kunder och har på så vis nära till verkligheten. 

6.4.1 Förändrade spelregler 

Begripligheten av de ändrade förutsättningarna och de snabba förändringarna gör att 
tillvarons hanterbarhet, struktur och tydlighet samt gripbarhet inte är fullt synlig för 



 36

respondenterna. Vilket skapar en sämre förutsättning för att individen ska kunna hantera de 
förändringar som sker (Antonovsky 1991). Hanterbarhet av de förändrade spelreglerna efter 
och under förändringsarbetena har ändrats, nya influenser med nya och andra sätt att se på 
utfästelser, och på individens ansvar i organisationen gör att individerna skapar strategier för 
sin egen överlevnad i organisationen. De förlitar sig på sina egna förmågor till att lösa 
problem, och att de har unik kunskap som är nödvändig för företagets fortlevnad. Detta kan 
ses både som en copingsstrategi som Antonovsky (1991) identifierar som ett medvetet val för 
individen, men även som en strategi som helt bygger på att acceptera och överleva i 
organisationen. 

6.4.2 Självkänsla och stöd 

En individs självkänsla har stor betydelse för hur denna kan hantera olika kriser och förluster 
(Johnson 2003). En persons självkänsla är tu-delad, dels söker den stöd hos andra för att 
styrka jaget, dels att samtidigt utmanar självkänslan till att prestera mer och bättre (Johnson 
2003). Här ser vi individer med stark självkänsla vad gäller sina unika kunskaper, de utmanar 
sig själva genom att accepterar de förändringar som sker. De ser förändringarna som 
utmaningar och som något positivt. Den delen där deras självkänsla och unika kunskaper kan 
speglas hos andra är inte lika tydlig. Den närhet som är ett utmärkande drag för att bygga upp 
goda stresshanteringsresurser finns inte. Hur detta påverkar de anställda i ett längre perspektiv 
är svårt att säga utifrån detta material. 

6.4.3 Närhet 

De ändrade kraven och det hårdnande klimatet gör att kamratstöd och socialt stöd från 
personer i den närmaste omgivningen blir viktig. Respondenterna säger att de har stöd av sina 
arbetskamrater och kollegor, även om någon av dem sitter långt ifrån har de alla utarbetat 
strategier för hur de ska kunna ha kontakt med varandra. Johnson (1991) visade att ett socialt 
stöd på en arbetsplats kan ses som ett kollektivt arbete. Med en låg grad eller inget socialt stöd 
ses arbetet som individuellt och isolerat. Flera av respondenterna arbetar självständigt, och är i 
sex av åtta fall ensam på en stationeringsort. De har sina chefer och kollegor geografiskt 
utspridda - ett isolerat arbetet enligt Johnsons definition. Ingen av dessa respondenter utryckte 
att de var ensamma eller isolerade, snarare uttryckte de att de hade bra kontakt med sina 
chefer och kollegor genom mejl, telefon och dator. Kamratstödet finns även om de inte alltid 
upplever att den närmaste omgivningen förstår eller vet vad de arbetar med så har de ett stöd 
där ändå. Det rent professionella stödet finner de hos sina geografiskt utspridda kollegor. För 
att ett arbete ska vara hälsosamt och utvecklande för individen bör det finnas komponenter 
som återkoppling och tydliga målformuleringar, samt belöning menar Hultberg et al.(2006).  
Vidare skriver Hultberg et al. att ledning och chefer aktivt måste arbeta för att dessa 
komponenter finns inom organisationens gränser för att utveckling och effektiv produktion 
ska vara möjlig. Av svaren framkommer det att cheferna inte alltid vet vad dessa respondenter 
gör och att chefer och ledare alla sitter geografiskt långt bort. Komponenter som talar för att 
det sociala stödet inte är starkt utan snarare stadd i utarmning. Det sociala stödet är viktigt för 
hur en individ hanterar kriser och ökad stress (Orth-Gomér 2003). Det sociala nätverket en 
individ har påverkar även hur bra eller dåligt individen kan hantera olika stressorer (Johnson 
2003). Vilket dessa respondenter tyckte att de hade om än att de närmaste inte alltid visste vad 
de sysslade med så uppskattade de sina kollegor och närheten till dem även om de inte arbetar 
med samma saker och känner till varandras arbetsuppgifter så väl. Respondenternas svar går 
emot den forskning som jag har funnit. Respondenterna säger att de har bra kontakt att detta 
hjälper dem i deras arbete och fortsatta utveckling samtidigt som det är tydligt att de har 
ensamarbeten som i stort är isolerande. 
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6.4.4 Rebellism 

Respondenterna har utvecklat strategier för att kunna skapa utrymme för sitt eget kreativa 
arbete, de har alla stora kontaktnät som de konsulterar vid olika problem. De använder sig 
snarare av dessa än de etablerade datasystem som finns om de vill att något ska ske fort och 
smidigt. Viss rebellism mot de strukturer som företagets ledning byggt upp, ett sätt för 
individerna att kunna uttrycka sin egen makt och kreativa förmåga till att lösa problem på. 
Motstånd handlar inte bara om att försvara det som varit utan är även en handling för att 
bevara sin egen autonomi, självständighet och subjektivitet gentemot förändringar, som 
Huzells (2005) avhandling visar. Det kan innebära att aktivt motarbeta ett förslag till 
förändring för att skydda sina egna intressen och självständighet i sitt eget arbete, det jag 
kallar för rebellism d.v.s. man vill bevara sin egen autonomitet och självständighet gentemot 
sin arbetsgivare. Samtidigt är de anställda lojala mot sin arbetsgivare och arbetar för 
organisationens bästa, då det är en win-win situation att företaget går bra. Meningsfullhet, 
visar sig genom den strategi dessa respondenter har valt att se dessa förändrade förutsättningar 
som något som man kan möta och arbeta med, de har inga svårigheter att möta dessa ändrade 
förutsättningar. Något som Antonovsky (1991) menar är en förutsättning för en lyckad 
bearbetning av stressorer.  

6.4.5 Egenansvar för utveckling 

I viss mån kan KASAM synas i att respondenterna ger svar på att de har fått utbildning. 
Företaget har satsat på dem. Respondenterna har haft möjlighet att byta arbeten inom 
organisationen, och på så vis kunnat utveckla sig och sina kunskaper. I ett företagsperspektiv 
där det sägs att de anställda är den viktigaste resursen stämmer sådana satsningar väl in. 
Samtidigt som en av respondenterna säger: du får utbildning om du själv levererar. Vilket 
betyder att någon annan tar besluten för dig och din utveckling. Respondenter säger också att 
denne själv initierar till egen utbildning och förhandlar fram en lösning. Något som kan ses 
som det individuellt baserade utvecklingsprogram som Wettergren (2001) och Allvin et al. 
(2006) skriver om. Wettergren (2001) skriver att i organisationer där man inför mer flexibla 
system ges även ansvaret en annan form än tidigare, de enskilda individerna i organisationen 
får mer ansvar att sköta vidareutbildning och vara med att utveckla organisationen. Allvin et 
al. (2006) skriver att det verkar som att arbetslivet i allt högre grad handlar om ett personligt 
utvecklingsprojekt, snarare än att det fungerar som en kollektiv nyttighet och gemenskap. De 
menar även att gränsdragningarna blir allt mer upp till den egna individen att upprätta och 
upprätthålla, och att det blir upp till individen att själv ransonera i sina ansträngningar och 
motkrav med mera. Vilket, skriver de, kan medföra en allt högre känsla av att vara ensam och 
utelämnad med mindre möjlighet att luta sig mot en gemenskap även vad gäller normsystem. 
Ensamhet kan skapa en känsla av att inte vara behövd eller uppskattad, vilket i sin tur kan 
resultera i en försämrat välbefinnande. Wettergren (2001) ser också en fara med den alltmer 
ökade egenansvaret och pekar på att dessa individer har en egen styrka att styr och ta ansvar 
och kan vara mindre benägna att inkorporera sig i ett större sammanhang. Att inte delta i en 
gemenskap undergräver organisationens huvudmän att ge direktiv och handlingsplaner eller 
program till de medlemmar som finns i organisationen. Resultatet kan leda till allt mer 
sofistikerade kontrollsystem från arbetsgivarens sida. 

6.4.6 Rationellt tänkande 

Vad jag ser i de svar jag fått av mina respondenter är en organisation med ett mer rationellt 
tänkande, med effektivitet och kostnadsbesparingar som viktiga ingredienser. Kollektivet har 
slagits sönder. Från att ha sett till kollektivet är det nu individcentrerat. De vinster företaget 
eftersträvar nås genom individuella insatser. Om vi utgår från Lukes tredje dimension av 
makt, kan tolkningen bli att förhållandet mellan parterna är sådant att bägge vinner något. 
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Samtidigt som någon har högre status och prestige och därmed kan styra förhållandet d.v.s. 
någon har övertaget om besluten och de val som ska göras och kan göras. I den tredje 
maktdimensionen finns även aspekten att båda parter kan ha en liknande värderingsgrund för 
att en win-win situation ska uppstå och fungera. I respondenternas svar ser vi att de har en 
acceptans för de förändringar som gjorts och görs. De har ett förhållningssätt som gör att de 
kan fortsätta vara verksamma inom organisationens gränser. Samtidigt är det upp till varje 
individ att framhäva sig själv framför kollektivet, för att överleva i en organisation med ett 
rationellt system. Ett centretat tänkande har uppstått, där tanken på vinst och marknadsandelar 
är centrala begrepp, där den enskilde individen ska svara för sig och sin utveckling. Detta 
leder till att individen i organisationen blir ensam att försvara sina intressen. En klar 
maktförskjutning har skett. Individen ska anpassa sig för att kunna vara kvar som en del av 
ekonomin.  

6.5 Politiska beslut 
Jag inledde mitt arbete med att beskriva hur politiska beslut har möjlig gjort en liberalisering 
av de tidigare monpolistiska marknaderna som tele, el, järnväg, post och flyg. Bakom de 
politiska besluten har funnits en önskan att ge konsumenterna valmöjligheter och bättre priser 
på sin service. Besluten innebär att valet blir att förlitat sig på de marknadsekonomiska 
krafternas självreglerande effekter. Vad som inte varit i fokus under den delen av 
liberaliseringen var hur den enskilde anställdes valmöjligheter inför sin arbetssituation. Den 
anställde sitter på två stolar; dels som medborgare i samhället, dels som en medlem av den 
organisation som utsatt för dessa förändringar.  
 
Två aspekter som ses som viktiga delar och som legat till grund för de politiska besluten 
(SOU 2005:4) om en avmonopolisering är ett utvecklande är empowerment eller 
bemyndigande (Prop. 2007/08:110) som skapar stimulerande och attraktivt arbete. 
Bemyndigande är en del av maktutövning, som Theorell (2003) skriver; kontroll över arbete 
är en direkt demokratiseringsfråga. Vilket får mig att se bemyndigande i olika organisationer 
som en form av maktutövning. Vill ledningen ha en fri och deltagande medarbetare eller vill 
man att medarbetarna ska följa direktiv. Ett problem med bemyndigande är att olika 
medlemmar av en organisation löser problemen på sitt sätt och inte på ett standardiserat sätt. 
Vilket kan resultera i en spretig organisation, där var och en drar åt sitt håll.  

6.5.1 Ytterligare aspekter 

Jag tolkar Karaseks modell som en modell som vilar på en föreställning om gemensamma 
individintressen och gemensam växkraft i samhällsekonomin. Jag upplever att krav och 
kontroll utifrån Karaseks modell inte lever upp till de maktaspekter som jag tolkat i de svar 
jag fått av mina respondenter. Korrelationen mellan vad respondenterna säger och vad 
modellen visar balanseras inte på ett adekvat sätt. Makt och dominans i krav och kontroll 
modellen kan ge ytterligare tydlighet i de psykologiska bakomliggande aspekterna på hur en 
individ upplever, agerar och reagerar på de krav och den kontroll som finns i en organisation. 
Speciellt vid förändringar och omorganisationer av den storleksordning som nuvarande 
TeliaSonera AB gått igenom. För mig framstår det som att krav-kontroll-stöd modellen kan 
ges ytterligare fler dimensioner för att rättvisare få fram den komplexitet som dagens arbetsliv 
utgör. Jag hade behövt en dimension mer lik den som Lukes (2005) presenterar, den tredje 
dimensionens makt, som ytterligare en aspekt i Karaseks modell. I Lukes (ibid.) tredje 
dimension av makt vilken i korthet handlar om värderingar, status, förhållandet mellan parter 
- den dominerande och den som domineras, och ansvar. Det finns även två aspekter av denna 
makt: A, att individen i strukturen tror på de värderingar som uttrycks; B, individen har 
resignerat för de uttryckta värderingarna. Lukes (ibid.) menar att intentionen som någon har 
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kan uttryckas i att vara till ditt eget bästa men samtidigt har jag sett till mina egna intressen 
först. Lukes (ibid.) tredje form av makt tar sig utryck i olika former av dominans. Dominans 
visar på den maktutövning som sker mellan grupper samt mellan individer. Denna form av 
makt är, enligt Lukes, beroende av medgivande för att upprätthålla sin dominans. Medgivande 
tar sig enligt Lukes uttryck både i form tankemönster och i handlingar. Makt handlar om att 
skapa legitimitet, sociala mönster och samverkan mellan individer och grupper (Svensson 
2006). Han menar att det är de som blir ledda som ger de som leder den legitima makten att 
styra, kontrollera och leda (ibid.). Att få ett medgivande mellan individer som bygger på 
dominans så som Lukes (2005) presenterar ett tredimensionellt maktperspektiv. I Lukes 
arbete finns även aspekten att individen rationaliserar och bortförklarar handlanden (Dowding 
2006). Något som gör att individer i en organisation kan rationalisera kring sina val och beslut 
om strategier. Vilket kan ses som en copingstrategi lik den som Theorell (1990) beskriver 
snarare än Antonovskys (1991) definition av coping som en medvetet vald strategi för en 
individ. 

6.6 Utveckling av bemyndigande 
En utveckling av bemyndigande inom kontroll-dimensionen hade även varit en ytterst 
verkningsfull att använda i Karaseks modell. Hur hög/låg grad av bemyndigande behövs för 
att ge en individ det handlingsutrymme som behövs för att nå en form av egen kontroll över 
arbetsuppgifter och dess utförande? För att få en engagerad och motiverad anställd i 
organisationen? Bemyndigande av individen ges större och större plats i kölvattnet av 
avregleringar, men det åtföljs nästan alltid av andra regleringar. Tidigare regleringar var 
kollektiva och rörde alla, de nya regleringarna är riktade mot och till individen. Individen 
förutsätts internalisera nya mål, visionerna som styr verksamheten i en organisation (Allvin et 
al. 2006). Allvin et al. (2006) beskriver avregleringar av den typ som TeliaSonera AB 
genomgått för ett individbaserat flexibelt organiserande. Respondenternas svar gör att de 
hamnar inom den sfär som Alvin et al. (ibid.) kallar för en grupp som arbetar med förtroende 
och tillit. Förtroendevariabel ger en arbetsmiljö som bygger på en relation mellan ledning och 
individen genom respekt för varandra och varje individs kunnande, vilja och erfarenhet. 
Utbytbarhetsvariabel utgör en ökad stressor på den enskilde i form av prestationer men även i 
osäkerheten till fortsatt arbete. Även inom denna variabel kan vi sätta in respondenternas svar. 
Även om alla respondenterna betonar förtroendevariabeln mycket mer i sina svar. 
Förtroendevariabelns utgångspunkt är att organisationens medlemmar har förmåga att vara 
flexibel när det gäller arbetstider, arbetsuppgifter och utförandet av arbete. Något som även 
mina respondenter svarade att de har. I mitt arbete tycks det finnas en underliggande vetskap 
hos respondenterna om att makten för hur deras arbetsliv ser ut inte finns hos dem, utan att det 
styrs av andra ledningen, aktieägares intressen. I Lukes makt dimension beskrivs värderingar 
som en avgörande del av förhållandet mellan parter. Antingen kan de anställda dela 
värderingarna, så som Huzell (2005) beskriver ett managementperspektiv, eller så tolereras 
dessa och de har ett likgiltigt förhållande till värderingarna inom organisationen och dess 
strävan till effektivitet och produktivitetshöjande åtgärder.  

6.6.1 Bemyndigande och makt 

I bemyndigande ligger även maktfaktor. Bengt Starrin (2000) avgränsar begreppet 
empowerment till aktiviteter som ökar människans kontroll över sitt liv. Genom gemensamma 
rörelser som kooperativ, där man mobiliserar sitt handlande och ges ett ökat självförtroende 
och självinsikt, ett uppmärksammande av resurs och förmåga hos individen, växer förmågan 
att påverka och styra sitt liv. Grunden till makt är ojämlikhet mellan människor, vilken kan 
vara frivillig eller påtvingad (Lukes 2002). Makt i sig är inget värdeladdat begrepp, det är hur 
makten brukas och utövas som ger en negativ eller positiv mening. Människans behov av 
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makt är en vilja att kunna kontrollera sitt liv och sin situation. Avsaknad av sådan makt skapar 
beroendesituationer där man förlitar sig på andra, vilket i längden ger otillfredsställda 
livsbehov, en känsla av vanmakt, ångest, hopplöshet och även somatisk sjukdom (Lukes 
2008). Genom att se makt som något expanderande, där en person delar med sig av sin makt 
till någon annan utan att därför förlora sin makt, undgår individer och organisationer att ha ett 
konkurrensperspektiv på makt. Makt är inte något bara en part kan besitta. Genom att 
informera alla i en organisation kan makten delas mellan individerna i organisationen, Lukes 
(2002) skriver att makt kan delas genom att ge möjlighet att ha och få ta del av information. 
Informationen som delges kan göra det enklare för individen att ta beslut och förstå sin 
närmaste omgivning. Att dela på makt genom information utjämnar maktförhållandet mellan 
personer och ger ett bemyndigande (Lukes 2008). Ett bemyndigande, där individen själv ska 
kunna bestämma, kunna göra avgörande val för att påverka sin situation, och bemästra sin 
tillvaro. Vilket syftar till att stärka individens tro på de egna resurserna för att uppnå ökad 
autonomi och ett högre inflytande på den egna situationen. Mina respondenters svar pekar på 
att de har möjlighet att påverka och ta beslut men att de styrs av yttre och högre mål satta av 
någon annan än dem själva. Att få mer kontroll genom bemyndigande av individen och dess 
kunskap och erfarenheter kan ske genom att information ges för att öka förmågan för 
individen att själv identifiera och bedöma problem och situationer, samt aktivt delta i beslut 
rörande dessa. Mina respondenter pekade dock på att information funnit om än tidigt och 
diffus, vilket lett till att den inte känts angelägen eller berört dem.  

6.6.2 Informationens möjligheter 

Makt och bemyndigande kan synas som två separata delar. Vad jag tolkar det som är att 
någon har makt, den makten kan fördelas till att ge utrymme för bemyndigande av 
medlemmarna i organisationen. För att lyckas med en del av bemyndigandet måste vissa 
andra kriterier uppfyllas, som information, utbildning och utveckling. Efter analysen av 
resultatet syns tydliga tendenser till att inskränka bemyndigandet och därmed den egna 
individens kontroll inom och över sitt arbete. Liksom att de krav som ställs styrs av 
ekonomiska och marknadsekonomiska krav snarare än av krav som individen alltid själv har 
resurser till att uppnå. Vilket enligt teorierna borde leda till ett minskat välbefinnande, 
tillfredställelse, handlingsutrymme och ett minskat KASAM för individen. För att öka 
bemyndigandet och makten hos den enskilde är information en viktig ingrediens, men av 
svaren framgår att information ges tidigt, är vag och diffus, och verkar inte angelägen för den 
enskilde. Resultatet blir nedgång i produktion för att diskussionerna går heta i korridorerna 
om den osäkra framtiden. Ur ett maktperspektiv kan tolkningen bli att bemyndigande endast 
sker när den som har makten kan dra fördelar av att delegera vissa delar av verksamheten till 
någon annan. 
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7. Diskussion 
 
Jag kommer att föra en diskussion om framtida frågeställningar som resultatet väckt. Jag inleder med 
en fråga kring hur svaren faller ut vid olika typer av konjunkturer, vilken betydelse kan konjunkturen ha 
på ett omstruktureringsarbete? Jag fortsätter med att presentera en annan modell av Karasek och 
Theorell som kan vara vägledande i en studie kring förändringsarbete. Därefter ställer jag mig frågor 
om hur utbildnings-, och utvecklingsprogram påverkas av de alltmer individcentrerade strategierna 
inom organisationer. Slutligen berör jag kort om hur olika strukturer av organisationer påverkar, och 
vilka konsekvenser de har för individen vad gäller kontroll, krav och det sociala stödet. 
 

 

Valet av modellerna i analysarbetet har gjorts med tanke på dess väl inarbetade roll inom 
samhällsvetenskaperna. De olika variabler, som på ett gott sätt belyser viktiga aspekter i en 
individs arbetsroll och som kan appliceras på olika arbetsmiljöer. Jämvikten mellan 
arbetskrav och arbetskontroll utgör en grund för att minska upplevd stress och kunna öka 
individers välbefinnande både på arbetsplatsen och i sin privata sfär. Under arbetets gång har 
jag funnit det frustrerande att inte ha med en tydligare maktaspekt i teorimodellerna. Makt 
utgör en yttre och inre dimension på hur individer agerar och interagerar i en strukturerad 
verklighet. I den samhällsekonomi som påverkar dagens organisationer har maktstrukturens 
inflytande stor påverkan. När organisationer slimmar sina led och gör andra förändringar syns 
det allt tydligare vem som har makten och hur den påverkar den enskilde i organisationen. 
Organisationer försöker i allt högre grad att vara flexibla, men individerna som befinner sig 
inom organisationer söker i viss mån stabilitet i sina liv. I arbetet ser vi flera uttryck för att 
respondenterna accepterar situationen och har antagit liknande värdegrunder som ledningen 
för företaget – om detta visar individernas egentliga ståndpunkt eller om det är en vald 
strategi för att behålla sitt arbete skulle ha varit intressant att veta. Hur påverkar den yttre 
samhällsekonomiska verkligheten deras val? Gör individen annorlunda val när det finns färre 
arbeten och är svårare att gå från eventuell arbetslöshet in i ett arbete än i en stabil och 
växande ekonomi? 

7.1 Stöd för ledare 
Karsek och Theorell (1990) utvecklade även en modell som de anser kan var ett stöd för 
organisationer, ledare, chefer och medarbetare vid omstruktureringar eller förändringar av en 
organisation. Modellen har fyra steg; engagemang, undersöka, förändring och sprida för att ge 
en bättre förståelse och möjlighet att lyckas med förändringar i en organisation. Det 
framkommer att individen sätt i centrum och ska vara delaktig för att en förändring ska ske 
smidigt och med effektivare och högre produktivitet som resultat. Om individen involveras 
skapas utrymmer för ett välbefinnande för individen (Karasek & Theorell 1990). Karasek och 
Thorell (1990) menar att Engagemang, som involverar energi och engagemang positiva 
förtecken som behövs för att nå över de hinder en förändring kan skapa; Undersöka, här sker 
mycken återkoppling till individen och gruppen/er. I denna dimension diskuteras olika förslag 
och dess konsekvenser; Förändring, där det kommer med olika förslag på hur förändringen 
kommer att ske och se ut. Här kan även olika gruppers intressen göra sig hörda med motstånd 
och försvar av det som har varit; Sprida, innebär att det blir viktig med att kommunicera med 
andra, yttre grupper, om vad som gjorts och på vilket vis det genomförts. Karasek och 
Theorell menar att dessa fyra aspekter kan vara ett gott hjälpmedel för ledare och chefer vid 
förändringar och omstruktureringar i organisationer och vid förändringar av arbetssituationer. 
Används verktyget rätt kan det ge mer involverande i processer kring förändringar av olika 
slag. Denna modell hade kunnat vara en annan vägledning i mitt arbete. Jag tror att om jag 
hade använt frågor som berörde dessa områden hade jag fått en annan bild av hur ledarskiktet 
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i organisationen gav av sin egen makt för att förankra förändringsprocesserna som 
organisationen genomgått. Jag kan ana att jag hade fått mer djupgående svar angående hur 
själva informationsarbetet genom engagemang, undersökning med återkoppling till grupper 
och medlemmar av organisationen sett ut och fungerat. Där hade jag kunnat se vilka som gavs 
information och vilka som exkluderades – varför mina respondenter upplever att det var vag 
och diffus information om de stora omstruktureringarna eller att den information som de fick 
inte ansågs angå dem. Hur såg processerna ut kring förändringsarbetet, var och är 
organisationen och dess ledare villiga att sprida sina erfarenheter till andra. 

7.2 Utbildning och utveckling 
Frågor som rör utbildning och utveckling i framtiden, idag jämfört med igår hade varit 
intressant att belysa. Organisationer säger att personalen är deras viktigaste resurs, hur ställs 
detta mot vad Allvin et al. (2006) skriver att arbetslivet i allt högre grad verkar handlar om ett 
personligt utvecklingsprojekt? Ett utvecklingsprogram som gagnar den enskilde och där den 
kollektiv nyttighet och gemenskap ställs åt sidan. Även Wettergren (2001) ser en fara i och 
med ett ökat egenansvar. Wettergren pekar på att dessa individer som tar egenansvar även har 
styrka att styr och viljan att ta ansvar. Wettergren skriver att de därmed kan vara mindre 
benägna att inkorporera sig i ett större sammanhang. Om det ser ut så kan chanserna att skapa 
en gemensam plattform och utvecklingsgrund kullkastas för organisationerna. Detta skulle 
kunna vara en framtida fråga att undersöka. Hur ser företagsledningar på detta, hur ser den 
enskilde individen på detta och hur fungerar det? Vilka konsekvenser skulle det kunna få för 
organisationer, samhällsekonomin och för individen? 

7.3 Organisationsform hur påverkar det? 
En annan viktig aspekt som skapar förutsättningar för hur individen kan agera och interagera 
på arbetsplatsen är organisationens struktur. Fler och fler företag implementerar olika former 
av Lean produktion i sina organisationer, det blir viktigt att förstå varför ett företag 
organiserar sig på det viset. Dels ur kontrollhänseende, dels ur kravhänseende och hur det 
sociala stödet påverkar och påverkas i ett Lean produktionssystem. Det finns forskare som 
menar att Lean produktion är ett organisationssystem som ger den enskilde stort egenansvar 
och handlingsutrymme, och där tilliten till de anställdas förmåga och intresse för företaget är 
stort. Likväl som det finns forskare som menar på att liknande system utvecklar arbeten och 
arbetsplatser med alltmer standardiserade uppgifter och därmed minskar handlingsfrihet och 
handlingsutrymmet för individen. Det skulle vara intressant att se hur de olika ledningarna för 
de idag avmonopoliserade organisationerna, anställda och politiker diskuterar kring dessa 
aspekter. 

7.4 Jämförande studie 
Det här är en liten studie om hur individerna uppfattar och upplever omstruktureringarna som 
gjorts inom deras organisation. Det skulle vara intressant att se en större studie gjord inom 
samma organisation. Finns tendenserna som jag tolkat även i ett större sammanhang? Hur 
skulle en jämförande studie mellan andra avmonopoliserade marknader, el, järnväg, flyg, 
post, ge för svar. Här bör man ta i beaktande att andra aktörer har olika stark eller mycken 
konkurrens även efter avmonopoliseringen. 
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      Bilaga 1 
Semistrukturerat frågeformulär 
Liberalisering av det offentliga och dess konsekvenser 
En kvalitativ studie inom nätverksindustrin (Arbetstitel) 
 
Bakgrund 

• Man/kvinna, Ålder, Familjesituation, Fritidsintressen/fackföreningsarbete/politiskt 
arbete, Utbildning, nivå och år, Anställningsår i Televerket/Telia/respektive nuvarande 
arbetsgivare. Arbetsuppgifter idag, igår, och i framtiden? 

Kontroll 

• Hur många omstruktureringar har du varit med om? Hur fick du information om de 
förändringar som skulle ske? Kan du berätta hur informationen gavs och vad var din 
egen reaktion på det hela? Gavs ni några valmöjligheter? Hur såg dessa ut? (nya 
arbeten, söka jobb hos moderorganisationen, erbjudanden om utköp, pensionering). 

• Hur snabbt gick sedan förändringsarbetet? Genomfördes de helt, tog de uppehåll, 
snabb, sakta, beskriv med egna ord. Har det varit olika genomförande på de olika 
omstruktureringarna som du har varit med om? Kan du beskriva med egna ord? 

• Var arbetar/arbetade du sedan? Hur fick du den anställningen?(Kontakter, erfarenhet, 
head-hunted, annat). Blev det några förändringar vad gäller anställningsförmåner, 
beslutsvägar, påverkan-möjligheter, lön, pension, semester eller på annat vis? Hur 
relaterar du din lön till din arbetsprestation? Skulle du vilja utveckla. Upplever du att 
dina egna prestationer är i proportion till de krav och den kontroll som chefer har över 
det arbete som ska utföras? Hur ser en påfrestande arbetssituation ut? Vilket stöd har 
du vilka tidshorisonter arbetar du efter? Hur relaterar du din lön till din 
arbetsprestation? Skulle du vilja utveckla. 

Krav 

• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter igår (Televerket/Telia) och idag 
(nuvarande arbetsgivare) och i framtiden? Är det skillnader likheter och på vilket vis 
upplever du dessa/detta? Vilken typ av kontrakt har du? Hur ser dina arbetstider och 
anda förmåner ut? 

Socialt stöd 

• Hur ser strukturen ut idag? Vilken kontakt har du med dina arbetskamrater? 
(Dagligen, ibland, via telefonkonferenser, på annat sätt?) Har ni aktiviteter ihop 
utöver det dagliga arbetet, sport andra fritidsintressen som stöder 
gruppgemenskapen? 

• Hur ser din normala arbetsvecka ut vad gäller arbetstid, övertid, beordrad övertid, 
avsluta det du påbörjat/bli avbruten pga för lite tid pengar; ändrade förutsättningar, 
kan du påverka detta/dessa faktorer? Kan du själv föreslå och utarbeta din egen 
arbetsvecka? På vilket vis tas detta emot? Hur och på vilket vis, kan du utveckla? 

• Har du användning av din/a utbildning, erfarenheter i ditt arbete? Har detta 
förändrats med omstruktureringarna? Kan du utvecklas i ditt arbete, ges det 
möjlighet till att utveckla sig på arbetstid, hur ges detta stöd? 

• Hur fungerar återkoppling på din arbetsplats och till dig? Hur sker den/inte kan du 
utveckla o ge exempel. Ledare/chef  och arbetskamrater. 

• Vid konferenser/utbildning/sjukdom finns det ersättare eller ligger arbetet kvar o 
väntat? Har det hänt att du arbetat fastän du egentligen borde ha varit hemma? 

• Hur ser en påfrestande arbetssituation ut? Hur ser en tillfredsställande 
arbetssituation ut? Hur kan du påverka detta? 

• Vilket stöd har du? Vilka konsekvenser ser du av detta? I ditt arbete i ditt privatliv, i 
ditt förhållande till arbetskamrater och ledning (ledare/chefer)? 
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     Örebro 20100303 
 
Hej ! 
Jag heter Monika Rydstedt Nyman och läser Magisterprogram i Arbetsvetenskap vid Karlstad 
Universitet. 
Just nu genomför jag en undersökning som ska ligga till grund för min avslutande 
magisteruppsats. Studien rör omstruktureringen av den offentliga verksamheten, och då med 
fokus på Telekom-branschen. Undersökningen som jag genomför är baserad på intervjuer av 
anställda inom Telekom-branschen. Mitt fokus ligger på den enskilda individen, och hur du 
upplever att förändringen påverkat både arbetslivet och privatlivet, samt hur välbefinnandet 
upplevs efter omstrukturering/ar. 
 
Jag skulle vilja se att vi kunde träffas så snart som möjligt för en intervju. Du väljer plats och 
tid som passar dig. Jag kommer att spela in hela intervjun. Banden raderas efter att uppsatsen 
blivit godkänd. Om du väljer att delta garanterar jag total anonymitet och skydd av källa. 
 
Uppsatsen kommer att läggas upp för en ventilering vid Universitetet. När uppsatsen är 
godkänd kommer den även att läggas in i ett datasystem för Universitets bibliotek. 
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