
Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099   

ISBN 91-7063-069-0    

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Centrum för tjänsteforskning 

Karlstad University Studies
2006:38

Tommy Nilsson

Marionetter i systemet? 

Marionetter i systemet?

Utvecklingen i bussbranschen har inneburit att allt fler lokala och regionala busstur-
er lagts ut på entreprenad och konkurrensutsatts. Det ökade inslaget av konkurrens 
förväntades leda till utveckling i verksamheten och vara till gagn för såväl huvudmän-
nen, entreprenörerna som de anställda. I studien ställer jag frågan om utvecklingen är 
på kollisionskurs med ambitionen att utveckla kvalitet, förarnas arbetssituation och 
stimulera till ökat engagemang. Jag utgår mot bakgrund av denna fråga från modeller 
av ”det goda arbetet”, där jag fokuserar på fyra centrala begrepp: Inflytande, arbetskrav, 
kvalifikationskrav och socialt stöd. Studien fokuserar på bussförares upplevelser av 
dagens arbetsvillkor utifrån ovan beskrivna arbetsmiljödeterminanter, samt om och 
i så fall hur relationen mellan dessa determinanter har förändrats i någon riktning 
under senare år. Detta är en viktig dimension då det inte bara kan få stor betydelse för 
individers hälsa/ohälsa och för hur arbetet erbjuder utvecklingsmöjligheter, utan också 
för de anställdas engagemang, lojalitet och bidrag till organisationen, samt ge signaler 
om utvecklingsbehov.

Resultatet visar att det finns stort behov av att utveckla förarnas arbetssituation när det 
gäller ovan beskrivna arbetsmiljödeterminanter. En majoritet av förarna upplever höga 
psykiska arbetskrav, lågt inflytande, små lär- och utvecklingsmöjligheter samt lågt socialt 
stöd. Dessutom framstår utvecklingen under senare år som mycket otillfredsställande då 
en majoritet av dem anger att möjligheterna att utöva inflytande har minskat samtidigt 
som arbetskraven har ökat. En majoritet anger också att det förekommer stora brister 
när det gäller socialt stöd från ledningen samtidigt som möjligheterna till lärande och 
utveckling har minskat. Ur ett hälso- och utvecklingsperspektiv framstår situationen 
som mycket begränsande och otillfredsställande då bussförare tycks arbeta under mycket 
pressande arbetsförhållanden som i mycket liten omfattning överensstämmer med 
kriterier för det goda och utvecklande arbetet. Studien ger vissa indikationer när det 
gäller att skapa förutsättningar för att utveckla den typ av kompetens, kunskaper och 
yrkesidentitet som motsvara de förväntningar och krav som ställs på förarna i dagens 
kollektivtrafik.
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Förord 
 
Projektet har finansierats av Vägverket och jag vill tacka för detta anslag. 
Utan det hade undersökningen helt enkelt inte kunnat genomföras. Den 
övergripande fråga som legat till grund för undersökningen är om 
bussförares arbetsvillkor har förändrats i samband med att verksamheten 
avreglerats och privatiserats. Utgångspunkten tas i förarnas perspektiv och 
erfarenheter av arbetet och en central frågeställning var hur de upplever de 
förändringar som skett samt hur de värderar dem i förhållande till tidigare 
arbetsvillkor. 
 Då en enskild studie inte kan säga allt om utvecklingen har jag varit 
tvungen att koncentrerat mig på några centrala dimensioner av bussförares 
arbetsvillkor. I studien utgår jag därför från modeller över det goda arbetet 
vilka i huvudsak inkluderar fyra centrala begrepp: Inflytande, 
kvalifikationsgrad, socialt stöd och arbetskrav. Jag har försökt att nå en 
djupare kunskap om huruvida relationen mellan dessa 
arbetsmiljödeterminanter har förändrats i någon riktning under senare år, då 
det inte bara kan få stort inflytande på individers hälsa/ohälsa, om arbetet 
erbjuder utvecklingsmöjligheter, utan också för de anställdas engagemang, 
lojalitet och bidrag till organisationen. En analys av dessa förhållanden kan 
enligt min uppfattning ge indikationer på vilka inomorganisatoriska villkor 
som skapar möjligheter eller begränsningar för att utveckla den typ av 
kompetens, kunskaper och yrkesidentitet som motsvarar de krav och 
förväntningar som ställs på förarna från olika håll, samt ge signaler om 
utvecklingsbehov.  
 
Karlstad i november 2006 
S. Tommy Nilsson 
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1. Inledning och bakgrund 
 
I denna rapport diskuteras bland annat frågan hur bussförare upplever 
möjligheterna att utöva inflytande, lära nytt och få använda kunskaper i 
arbetet (kvalifikationsgrad) i relation till de krav arbetet ställer samt 
möjligheter att få feedback och socialt stöd. Utgångspunkten tas i 
bussförarnas perspektiv och erfarenheter av sitt arbete för att få en bild av 
hur yrkesgruppen upplever konsekvenserna av de omställningar som 
genomförts i verksamheten i samband med avreglering och 
anbudsupphandling och hur de värderar dem i relation till tidigare 
arbetsvillkor.   
 Såväl de politiska som huvudmännens förväntningar och ambitioner var 
att avreglering och upphandling av kollektivtrafik på en öppen marknad 
skulle leda till ökad effektivitet, kvalitet och lönsamhet i verksamheten 
(SOU 2001:106). Implicit innehöll de trafikpolitiska målbeskrivningarna 
förväntningar på att konkurrensen mellan privata trafikentreprenörer skulle 
utgöra ett vitaliserande tryck och stimulera till ökat engagemang, att arbeta 
kundorienterat och öka sina ansträngningar med målet att tillfredsställa 
medborgarnas krav på bra kollektivtrafik (jfr. Svedberg 1997). 
Erfarenheterna från 1990- och 2000-talet visar, trots goda avsikter, att för 
många trafikentreprenörer har anbudsupphandlingar och ökad konkurrens 
medfört nackdelar i form av minskad lönsamhet och ökade krav på 
kostnadseffektivitet. Flera konkurser i näringen kan exempelvis hänföras till 
olönsamma linjekontrakt (SOU 2001:106). Utvecklingen inom 
kollektivtrafikbranschen har således inte varit oproblematisk. Samtidigt har 
huvudmännen i ökad omfattning börjat ställa krav på tillgänglighet för 
funktionshindrade, miljövänligare fordon, servicekvalitet och personalens 
uppträdande i mötet med resenärer (prop. 2001/02:20; se även SOU 
2001:106).  
 Bussföretagets och huvudmannens krav på att förarna ska ge service och 
etablera god kontakt med resenärer, och samtidigt hantera tidspress, yttre 
trafikmiljö och framföra bussen på ett säkert sätt karaktäriseras av både höga 
och motstridiga krav. De anställda måste samtidigt mot bakgrund av 
avreglering, upphandling och återkommande organisatoriska omställningar i 
större utsträckning än tidigare lära sig hantera ökad oförutsägbarhet 
angående den framtida arbetssituationen samt vara öppna för förändringar 
med kort varsel (se t.ex. Sennet 1999).  
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 Man kan utifrån detta scenario ifrågasätta de trafikpolitiska 
målbeskrivningarna och förväntningarna angående de positiva effekterna av 
att övergå från en offentligt driven verksamhet till ökad marknadsanpassning 
och konkurrens mellan privata trafikentreprenörer. Såväl representanter för 
de fackliga organisationerna (se t.ex. Kommunal Yrkesforum 2002) som 
forskning på området visar att den retoriska argumentationen om en 
övergång från det gamla rigida och dåliga till det nya, flexibla och goda 
arbetslivet, som stimulerar till engagemang och lärande, behöver diskuteras 
(jfr. Karlsson & Eriksson 2000). Efter denna inledning ska jag gå vidare med 
att kort redovisa tidigare forskning inom området. 
 
  
1.1.  Tidigare forskning om bussförares arbetsvillkor 
 
Bussförare är en av de mest undersökta populationerna vad gäller 
yrkesrelaterad ohälsa (Netterström & Hansen 2000). Anledningen är att de 
uppvisar ovanligt höga ohälsotal. Såväl svensk, engelsk, tysk som holländsk 
forskning tyder på att sjukfrånvaron hos bussförare är signifikant högre än 
inom andra yrken (Garbe 1980; Gardell, Aronsson & Barklöf 1982; Kompier 
1988), och de förare som tvingas lämna sitt arbete på grund av hälsoskäl 
slutar vid en lägre ålder än yrkesskadade personer inom andra, jämförbara 
yrkesgrupper (Kompier & Martino 1995). I en engelsk studie uppvisade 
bussförare både lägre arbetstillfredsställelse och sämre psykisk hälsa än 
industriarbetare och normalbefolkningen (Duffy & McGoldrick 1990). Efter 
en longitudinell studie av medelålders män i Göteborgsområdet stod det klart 
att risken för att drabbas av hjärtinfarkt var tre gånger så stor bland buss- och 
spårvagnsförare som hos män inom andra yrken (Rosengren, Andersson & 
Wilhelmsson 1991).1  
 Aronsson och Barklöf (1980) utgår i en undersökning av bussförares 
arbetsvillkor från ett stressteoretiskt perspektiv, där stress och hälsoproblem 
sätts i samband med de kombinerade effekterna av de belastningsfaktorer 
den anställde exponeras för och tillgängliga resurser (personliga och 

                                                 
1 För en mer ingående diskussion om de studier som genomförts av bussförares arbetsmiljö, 
hälsorisker och olika interventionsprojekt hänvisas till en Kunskapssammanställning genomförd av 
Johansson, Fisher & Nilsson (2003): Stockholm: Kollektivtrafikens utbildningsorganisation – 
Kollega).  
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organisatoriska) för att hantera och uppnå kontroll över dem. Mönstret visar 
med hänvisning till olika aspekter av mental och fysisk utmattning att när 
arbetskraven stiger, så ökar problemen, men minskar när resurserna för 
kontroll ökar. Byström m.fl. (2000) hänvisar till tidigare insamlade data och 
menar i likhet med Aronsson och Barklöf att en dålig psykosocial 
arbetsmiljö med höga krav och lågt inflytande, som är hänförbar både till 
själva körningen med stressande storstadstrafik, tidpassning och till 
organisatoriska faktorer, har starkt inflytande på hälsan. De vänder sig 
således mot den ofta framförda förklaringen att den förhöjda risken för 
ohälsa och hjärtinfarkt hos bussförare isoleras till orsaksfaktorer såsom att 
bussförare äter för dåligt, röker för mycket, motionerar för lite, etc. Byström 
m.fl. menar att dessa faktorer påverkade risknivån endast marginellt. Istället 
finns en betydande del av orsaksförklaringen till förhöjd risknivå inbyggd i 
organisationen. De anser att det är fel på organisationen och pekar bland 
annat på att faktorer som hög omsättning av chefer, dåliga löner, lågt 
inflytande, höga arbetskrav, återkommande besparingsåtgärder och 
rationaliseringar har stor inverkan på förarnas hälsa och arbetsvillkor. 
Organisatoriska villkor kan således tillsammans med externa faktorer i 
trafikmiljön ha ett påtagligt inflytande över de anställdas hälsa, hur de 
upplever sin yrkesroll, möjligheter att utveckla kompetens och hur 
servicemötet mellan resenär och anställd utvecklas. En norsk studie av 
bussförares förändrade arbetsvillkor (Holter m.fl. 1998), vilka i stora drag 
kan ses som synonyma med de förändringar som skett inom kollektivtrafik i 
Sverige, visar exempelvis hur ökad stress, låg egenkontroll och dålig 
kundbehandling är ett resultat av en pressad och otrygg arbetssituation (se 
även Johansson m.fl. 2003; Nilsson 1999; Nilsson 2003).  
 Ska man dra några slutsatser av senare års studier av utvecklingen inom 
kollektivtrafikbranschen, så tycks denna ha medfört en försämring av 
arbetsvillkoren för många förare och gå i motsatt riktning till vad man brukar 
definiera som ”det goda och utvecklande arbetet” (Holter m.fl. 1998; 
Byström m.fl. 2000; Nilsson 2003). Bussförare har i olika studier uppgett att 
exempelvis målen för de omställningarna som genomförts i verksamheten i 
huvudsak hade definierats av ledningen och att de i liten grad varit 
involverade eller haft inflytande på de processer som har genomförts för att 
realisera målen eller i diskussioner om resultatet av dem (Holter 1998; 
Gunnes 2003; Byström m.fl. 2000). I en norsk studie uppgav förarna att de 
inte längre kände sig värdesatta och menade att den egna ledningen i liten 
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utsträckning brydde sig om deras kompetens eller erfarenheter i förhållande 
till den dagliga driften. Att bli betraktad som en kompetent och attraktiv 
förare upplevdes inte längre vara ett eftersträvansvärt mål att uppnå (Gunnes 
2003). Det tenderar samtidigt att under senare tid ha blivit svårt att rekrytera 
nya förare (SOU 2001:106) och att det finns en ökad benägenhet att vilja 
sluta i yrket (Nilsson 2003). Det finns därmed stor risk att den lokal- och 
erfarenhetskunskap som är förvärvad under många år i yrket kommer att 
försvinna ur näringen och inte komma vare sig nya förare eller 
organisationen till godo (se t.ex. Gunnes 2003).  
 Det finns mot bakgrund av de strukturella och organisatoriska 
förändringar som skett i branschen behov av att fördjupa kunskapen om hur 
förändrade arbetsvillkor kan generera paradoxala effekter på lägre nivåer 
inom organisationer, då dessa kan få stor betydelse för såväl individers 
engagemang och utvecklingsmöjligheter som servicekvalitet (Olsson 1998; 
Holter m.fl. 1998). Det kan utifrån detta perspektiv finnas betydande vinster 
att göra för branschen om arbetsvillkor, yrkesförarrollen och 
kompetensfrågor integreras i verksamhetens planering som viktiga 
systemkomponenter och i framtida forskning.  
 
 
1.2.  Syfte 
 
Den mer eller mindre retoriska argumentationen om de ”fria” 
marknadskrafternas välgörande effekter på såväl organisationers framgång 
och konkurrenskraft som de anställdas arbetsvillkor kan följaktligen 
ifrågasättas utifrån flera empiriska studier under senare år (Nilsson 2003; 
Byström m.fl. 2000; Holter m.fl. 1998; Gunnes 2003). Visserligen har 
strategin med att avreglera och konkurrensutsätta kollektivtrafik inneburit 
ekonomiska vinster för den offentliga sektorn, men det fordras mer forskning 
om vilka omedvetna eller medvetna krav den anställde ställer på arbetets 
innehåll för att detta inte enbart ska bli en inkomstkälla. Detta inkluderar 
forskning som kan ge svar på vilka krav och förväntningar som ställs på 
personalen, samt ge signaler om organisationsinterna förändringsbehov i 
förhållande till de kvalitetskrav som ställs på dagens kollektivtrafik. Syftet 
med studien är sammanfattningsvis att studera vilka möjligheter och 
begränsningar som existerar för att utveckla en god arbetsmiljö med 
engagerade och motiverade anställda. I detta avseende utgår jag från centrala 
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begrepp som inflytande, kvalifikationsgrad (möjligheter att lära nytt och att 
få användning för kunskaperna i arbetet), återkoppling på utfört arbete och 
socialt stöd, och slutligen ställer jag dessa begrepp mot de psykiska krav 
arbetet ställer. Mot bakgrund av dessa centrala arbetsmiljödeterminanter ska 
jag också försöka att belysa hur förarna bedömer utvecklingen under senare 
år.  
   
 
1.3.  Urval, redovisning och referensdata 
 
Studien fokuserar, som nämnts ovan, på bussförares upplevelse av dagens 
arbetsvillkor samt om det har skett några förändringar under senare år. Jag 
utgår i detta avseende från modeller över hur det ”goda arbetet” kan se ut 
och vilka krav som såväl anställda som teorier ställer på ett sådant. Först 
något kort om urval, redovisning av data och de referensdata jag använder 
mig av för att jämföra resultatet i studien med ett slumpmässigt urval av 
anställda i Sverige. 
 
 
1.3.1. Vilka ingår i studien? 
 
Studien omfattar tillsvidareanställda bussförare vid fyra av Swebus depåer i 
Värmland. De depåer där data samlats in är Hagfors, Arvika, Kristinehamn 
och Karlstad. Totalt har 16 stycken bussförare fördelade på de olika 
depåerna intervjuats och 141 stycken har besvarat en enkät där de olika 
teman och frågor som behandlas bygger på en analys av intervjuerna.  
 Cirka 70 procent av de förare som besvarat enkäten arbetar vid depån i 
Karlstad. De andra fördelar sig procentuellt på de övriga enligt följande, 
Arvika 10 procent, Kristinehamn 12 procent och Hagfors 8 procent. Detta 
innebär att den procentuella fördelningen för samtliga förare väger tyngre 
vid Karlstaddepån då en majoritet av dem arbetar där. De trafikslag jag 
redovisar data från är stadstrafik, länstrafik och expresstrafik. 35 procent av 
förarna kör i huvudsak stadstrafik, 53 procent länstrafik och 12 procent 
expresstrafik. Under konstruktionen av enkäten fördes kontinuerligt samtal 
med representanter för den lokala fackföreningen. Dessa samtal berörde i 
huvudsak vilka aktuella temaområden som skulle tas med i enkäten, 
frågornas formulering och disposition av de olika temaområdena. Såväl 
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tryckning som distribution och insamling av enkäten från de olika depåerna 
sköttes av representanter för det lokala facket. 
 
 
1.3.2. Några utgångspunkter för redovisning av data 
 

Data redovisas bland annat i form av intervjucitat, där jag i enlighet med 
krav på anonymitet undanhåller läsaren uppgifter som skulle kunna avslöja 
intervjupersonernas identitet. Detta innebär bland annat att vissa 
platsangivelser har utelämnats och att jag i vissa fall har fogat samman olika 
intervjuutdrag i vissa citat och/eller att en textenhet har delats upp på flera 
citat. Genom att på detta sätt värna om intervjupersonernas anonymitet ställs 
krav på förtroende från läsarens sida och min förhoppning är att jag korrekt 
har återgett grundmeningen i det intervjupersonerna sagt, även om jag inte 
återger de exakta omständigheterna. När det gäller analysen av intervjudata 
bygger jag mitt resonemang på Thomasteoremets tes om hur människor 
reagerar på och interagerar med sin omgivning. Teoremet lyder: ”Om en 
individ upplever en situation som sann så blir den verklig till sina 
konsekvenser.” Mer konkret betyder detta att individer reagerar på och 
handlar i förhållande till olika situationer utifrån vad de uppfattar som sin 
verklighet. Det betyder att olika individers verklighetsuppfattning har starkt 
inflytande på deras organisatoriska beteende eller åtaganden i form av 
engagemang, ansvarstagande, servicebeteende och förhållningssätt till sitt 
arbete på det hela taget, oavsett hur andra upplever samma situation. 
 När det gäller kvantitativa data redovisar jag dessa med hjälp av tabeller 
och en procentuell fördelning av förarnas svar på de frågor/påståenden som 
ställdes i enkäten. Jag redovisar svarsfördelningen vid de olika trafikslagen 
och depåerna i samband med tabellerna då detta kan anses relevant med 
tanke på skillnader i svarsfördelning. Detta för att läsaren ska få en 
uppfattning om vilken förarkategori som lämnat synpunkter eller hur 
fördelningen av enkätsvaren ser ut vid de olika depåerna. Där det inte 
föreligger signifikanta skillnader i svarsfördelningen vid de olika depåerna 
eller trafikslagen delger jag läsaren den totala fördelningen för samtliga 
förare.  
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1.3.3. Referensdata 
 
Under redovisningen av data avser jag att som jämförelse använda mig av 
referensdata från en studie av flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor 
(Karlsson & Eriksson 2000). I nämnda studie samlades data in i ett första 
steg genom ett slumpmässigt urval av organisationer och i ett andra steg av 
ett slumpmässigt urval av anställda vid de aktuella arbetsplatserna. 
Datamaterialet består av 1992 stycken anställda inom olika verksamheter och 
hierarkiska positioner och utgör ett representativt urval av sysselsatta i 
arbetskraften.  De centrala arbetsmiljödeterminanter där jag avser att jämföra 
egna data med data från ovan nämnda studie berör områden som Inflytande 
(på det egna arbetets utförande, på verksamhetsnivå och inflytande genom 
fackföreningen). Ett annat område är Kvalifikationsgrad (dvs. huruvida den 
anställde erbjuds möjlighet att lära nytt samt få användning för sina 
kunskaper och erfarenheter i arbetet). Ett tredje område berör i huvudsak 
Psykiska arbetskrav (krav på att arbeta snabbt samt arbetets repetitiva 
karaktär). Ett fjärde och sista område gäller Socialt stöd från 
arbetsledningen.  
 Mot bakgrund av att flera tidigare studier har visat att bussförare är en 
yrkesgrupp som har sämre värden på vissa av ovan beskrivna determinanter 
jämfört med anställda i andra yrken ser jag ett visst värde i att jämföra 
bussförarnas svarsfördelning med referensdata då dessa determinanter, 
förutom risken för ohälsa och personligt lidande, kan ha stort inflytande på 
hur anställda engagerar sig i sitt arbete och för hur deras organisatoriska 
åtagande kan komma att konkretiseras i det dagliga arbetet. Detta torde ha 
betydelse om man betraktar yrkets förändrade karaktär i samband med 
avreglering och ökade krav på organisatorisk anpassning till förändrade 
verksamhetsvillkor, och skulle kunna ligga till grund för en kritisk 
diskussion angående utvecklingen i verksamheten. Detta berör inte bara hur 
bussförarna upplever sina arbetsvillkor utan också hur man skulle kunna 
skapa förutsättningar för utveckling, där de olika arbetsmiljödeterminanter 
som antas leda till det goda arbetet får en mer framskjuten position i den 
dagliga driften och i planering av framtida verksamhet.   
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2. Modeller av arbetets innehåll 
 
För att kunna studera hur kontinuerligt förekommande anpassningsstrategier 
och förändrade arbetsvillkor kan komma att påverka och skapa villkor som 
både begränsar och möjliggör ett visst handlingsutrymme för den anställde i 
den konkreta arbetssituationen, kan det vara fruktbart att använda sig av 
modeller över arbetets innehåll. I detta kapitel diskuteras den teoretiska 
grunden för hur aktiva och lärande arbeten uppkommer samt vad anställda 
själva lägger stor vikt vid för att uppnå ”det goda arbetet” (Gunnes 2003). 
Jag börjar med att redogöra för vad de anställda lägger i begreppet ”det goda 
arbetet” och övergår sedan till en mer teoretiskt förankrad modell som mer 
konkret berör relationen mellan arbetskrav, kontroll, kvalifikationsgrad och 
socialt stöd. Jag avlutar med en mer övergripande diskussion om förändrade 
arbetsvillkor och de anställdas potentiella reaktionsmönster.   
 
 
2.1 Arbetsvillkorens centrala roll 
 
Människors villkor i arbetslivet är ett område som intresserat såväl anställda 
som forskare och arbetsmarknadens parter under lång tid. Anledningen till 
de anställdas intresse för det goda arbetet är inte svårt att förstå då man får 
anta att alla vill arbeta under trivsamma, trygga, förutsägbara och ofarliga 
förhållanden. Ur ett arbetsgivarperspektiv finns det samtidigt ett utbrett 
antagande om att när de anställda trivs, så är det bra för företagets 
produktivitet och effektivitet (Karlsson & Eriksson 2000). I slutet av 1960-
talet presenterade Thorsrud och Emery (1969) vad de kallade ”psykologiska 
principer” vilka handlade om möjligheter till lärande, utrymme för eget 
beslutsfattande, anseende, mellanmänskligt stöd, att visas respekt, samt att 
det skapas förutsättningar för att se ett sammanhang mellan arbetet och 
omvärlden och att se arbetet som förenligt med en önskvärd framtid. Dessa 
områden fick starkt genomslag inom arbetsmiljöforskningen där den bärande 
tanken var att skapa arbetsförhållanden som inte enbart eliminerar negativa 
effekter av olika fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, utan som 
också främjade välbefinnande, utveckling och lärande.   
 Inte minst det sist nämnda har i samband med utveckling av olika 
verksamheter och näringar fått ökad uppmärksamhet under senare år och 
syftar till att utveckla en kompetent och lärande arbetskraft. Mot denna 
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bakgrund genomförde man vid Fafo (Gunnes 2003) ett projekt på uppdrag av 
Norska LO under 1996 som kallades ”Det goda arbetet”, och som avsåg att 
återspegla de anställdas uppfattning om vad som bör ingå i ett sådant. I 
projektet utkristalliserades olika dimensioner, vilka jag sammanfattat nedan.  
Det goda arbetet ska:  
 
1. bidra till fysisk och psykisk hälsa och eliminera fysiskt och psykiskt slitage.  
2. hindra intrång i den personliga integriteten, säkra stabiliteten i arbetets ramvillkor och 

ge trygghet. 
3. vara jämlikt och förhindra att anställda blir utsatta för särbehandling mot bakgrund av 

kön, etnicitet, ålder, etc.  
4. upplevas som meningsfullt, vara intressant, ge möjlighet till personlig utveckling, 

avancemangsmöjligheter och upplevas som en meningsfull handling. 
5. ge social tillfredsställelse, erbjuda meningsfull samhandling och kommunikation med 

arbetsledning, arbetskamrater och andra grupper som har nytta av arbetet, såsom 
kunder, patienter och klienter. 

6. vara demokratiskt, ge rätt och möjlighet att delta i beslutsprocesser som har betydelse 
för arbetsvillkoren och säkra den information som ger insyn i dessa förhållanden.  

 

De dimensioner för det goda arbetet som de anställda själva la stor vikt vid 
är i stort sett synonyma med de ”psykologiska principer” Thorsrud och 
Emery formulerade i sin studie från 1969. Resultatet från ovan beskrivna 
projekt visar samtidigt på en stabilitet i människors uppfattning över tid om 
vad som är goda arbetsförhållanden, vilket också indikerar att de ”klassiska” 
studierna är fruktbara att använda även vid en analys av moderna 
förhållanden. Detta ger oss, tillsammans med nedan beskrivna modell, 
redskap för att analysera och värdera effekterna av de förändringar som 
genomförts inom kollektivtrafikområdet när det gäller de anställdas 
upplevelse av arbetsvillkor, möjligheter till lärande och utveckling, etc. 
Modellen nedan utgår från arbetets krav, den anställdes möjligheter att 
utöva inflytande i olika sammanhang, stöd i arbetet, grundtrygghet och 
kvalifikationsgrad (Karlsson & Eriksson 2000). Enligt denna modell bör det 
finnas en balans mellan arbetsuppgifter, arbetskrav och inflytande, vilket 
kan betraktas som avgörande faktorer för välbefinnande och generera 
möjlighet till lärande och utveckling.  
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2.2 Krav, kontroll, socialt stöd och grundtrygghet 
 
Fram till 19970-talet var arbetslivsforskare i stor utsträckning intresserade av 
aspekter som man idag definierar som den fysiska arbetsmiljön (Eriksson 
1998). Därefter har intresset kommit att utvidgats till att gälla psykosociala 
aspekter. Här kan man urskilja två dominerande forskningsriktningar: 
stressperspektivet och kvalifikationsperspektivet (se exempelvis Aronsson & 
Barklöf 1981). Företrädare för det sist nämnda perspektivet (Björkman & 
Lundqvist 1981) studerar primärt arbetets krav på den som utför det, medan 
de som utgår från det först nämnda främst intresserar sig för de 
stressreaktioner som följer på arbetskraven. 
 Karasek (1990) sammanför de två traditionerna och hans utgångspunkt är 
att de anställdas reaktioner på arbetsvillkoren påverkas av de krav som 
arbetet ställer på den enskilde samt de möjligheter han eller hon har att själv 
utöva inflytande på och kontrollera sitt eget arbete. Genom att kombinera 
höga respektive låga arbetskrav med hög respektive låg kontroll, kommer 
modellen att innehålla fyra typer av arbeten. Resonemanget resulterar också i 
en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal (figur 2.1.). Längs 
stressdiagonalen finner vi lågstressarbeten och högstressarbeten, längs 
aktivitetsdiagonalen hittar vi passiva respektive aktiva och utvecklande 
arbeten. Enligt Karasek blir risken för ohälsa större ju längre ut på 
stressdiagonalen vi kommer. Detta beror på att glappet mellan kontroll och 
arbetskraven ökar, det vill säga höga arbetskrav i kombination med låg grad 
av kontroll och inflytande. Grundtanken är att det råder balans mellan dessa 
båda determinanter för att undvika stress och ohälsa. Aktivitetsdiagonalen 
utpekar arbeten som inte är direkt skadliga, eftersom arbetskraven aldrig 
överstiger kontrolldeterminanten. Däremot kan man säga att ju längre ut på 
denna diagonal vi kommer, desto större potential för lärande och utveckling 
eftersom kraven inte överstiger individens kontroll och handlingsutrymme i 
arbetet.  
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Figur 2.1 Karaseks krav/kontroll-modell (Karasek & Theorell 1990:32) 
 
                   Psykologiska arbetskrav 
                                            Låga               Höga 
 
        
                      Hög   Aktivitetsdiagonal 
                            
Kontroll 
(Beslutsmöjligheter) 
       

Låg   Stressdiagonal 
       
                                                             
 
Psykiskt påfrestande arbetsvillkor och ohälsa antas således uppstå genom 
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krav och hög egenkontroll anses reducera stress och ohälsa och leda till 
aktiva, stimulerande och lärande arbeten. Den sist nämnda situationen kan 
ses som en optimal arbetssituation som möjliggör ett lärande som kan få 
långsiktig positiv effekt på individens förmåga att hantera framtida 
situationer, svårigheter och belastningar. 
 När det gäller arbetskrav kan denna determinant delas upp i fysiska och 
psykiska arbetskrav. Fysiska arbetskrav belyser om arbetet kräver fysisk 
ansträngning, arbete i obekväma kroppsställningar, om arbetet är repetitivt, 
etc. Det jag lägger tyngdpunkt på i denna studie är psykiska arbetskrav som 
belyser aspekter såsom krav på snabbhet, om den anställde har tillräckligt 
med tid för att utföra arbetsuppgiften, omåttliga eller motstridiga krav, krav 
på långvarig koncentration, etc.    
 Kontrollbegreppet delar Karasek upp i två delar (Karasek & Theorell 
1990). För det första gäller det arbetets kvalifikationsgrad och för det andra 
den anställdes möjligheter att fatta egna beslut. Kvalifikationsgrad handlar 
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kunskaper i den dagliga praktiken. Beslutsmöjligheter berör i vilken 
utsträckning arbetet tillåter att den anställde själv avgör hur det egna arbetet 
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det gäller verksamheten som helhet. Jag räknar också in den fackliga 
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organisationen räknas i den sist nämnda dimensionen eftersom lagstiftningen 
överlåter en stor del av medbestämmandet på denna. 
 Den ursprungliga krav/kontrollmodellen (figur 2.1) har vidareutvecklats 
genom att man har lagt till socialt stöd som en tredje determinant (ej i figur) 
vilken belyser möjligheter till kontinuerligt socialt umgänge med kollegor 
och/eller arbetsledning. Socialt stöd i arbete kan ha en viktig funktion dels 
direkt genom att det tillgodoser grundläggande behov av socialt umgänge, 
gruppkänsla och identifikation samt delning av erfarenheter och kunskaper, 
dels indirekt genom att det fungerar som en buffert mellan arbetskrav och 
tillgängliga individuella och/eller organisatoriska resurser för att hantera 
arbetets krav. Det sociala stödet kan ha två källor, de överordnade – primärt 
närmaste arbetsledare – och arbetskamrater. 
 Jag kompletterar den ovan beskrivna modellen med vad Björkman och 
Lundqvist (1981) kallar grundtrygghet. De menar att arbetsmiljön består av 
tre olika områden, som alltid måste vara uppfyllda för att man ska kunna tala 
om en god sådan. Dessa områden är förutom grundtrygghet och stabilitet i 
arbetets ramvillkor, sociala relationer och kvalifikation. Sociala relationer 
och kvalifikationer handlar i likhet med föregående diskussion dels om 
möjlighet till samarbete och tillfredsställande socialt umgänge, dels att ges 
möjlighet att lära nya saker och att ens resurser tillvaratas. Grundtrygghet 
innebär såväl fysisk som emotionell säkerhet och påverkas av förhållanden 
som anställningsförhållanden, lön, arbetstider, etc. och är en viktig aspekt 
som kan komplettera den tidigare diskuterade modellen.  
 En annan utgångspunkt som kommit att uppmärksammas utgår från ett 
slags systemsynsätt som inte direkt fokuserar speciella faktorer i den 
psykosociala arbetsmiljön som studeras, utan det system eller den helhet som 
dessa utgör – dvs. en komplex väv av olika sociala, organisatoriska och 
samhälleliga förhållanden. Det är individens upplevelse av arbets- och 
livsvillkoren i helhet som framhålls. En av de mer välkända teorierna i 
sammanhanget är Antonovsky´s (1987 i Hanson 2004) resonemang om vad 
han kallar känslan av sammanhang och mening. För att individen ska 
uppleva arbetssituationen som meningsfull, emotionellt och kognitivt 
begriplig, fordras att hon ges möjlighet att se hela arbetsprocessen och den 
egna delen i detta. Utifrån detta perspektiv bör det goda arbetet organiseras 
så att det främjar situationens begriplighet och erbjuda tillräckliga resurser 
och information för att individen ska kunna sätta in det egna arbetet i ett 
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större sammanhang – ett sammanhang som upplevs som hanterbart, 
begripligt och meningsfullt.  
  
 
2.3.  De dynamiska arbetsvillkoren 
 
Ovan beskrivna relation mellan olika arbetsmiljödeterminanter och dess 
konsekvenser för såväl hälsa/ohälsa som för den anställdes rörelse längs 
stress- eller aktivitetsdiagonalen är inte ett statiskt fenomen utan i hög grad 
ett dynamiskt. Det krävs därför, i förhållande till ökade krav på 
kostnadseffektivitet, återkommande omställningar och förändrade 
arbetsvillkor ett dynamiskt perspektiv på förändringsprocesser och dess 
konsekvenser för individers förhållningssätt till sitt arbete. Nedskärningar 
och rationaliseringar har blivit en strategi som favoriserats bland många 
organisationer för att hantera eller klara av fundamentala förändringar i 
marknadsekonomin (Mishra & Spreitzer 1998). En effekt av arbetslivets 
omvandling är, enligt Isaksson (2001), bland annat att många anställda har 
fått uppleva att begreppet anställningstrygghet har ändrat betydelse. Stora 
grupper av anställda som tidigare upplevt att de haft en trygg anställning har, 
trots att inga avgörande förändringar har skett i lagen om anställningsskydd, 
fått uppleva att så inte varit fallet.  
 Holter m.fl. (1998) konstaterar mot bakgrund av resultatet från ett antal 
branschstudier att den negativa sidan har varit dominerande där 
förändringsprocesser inte knutits till utveckling och medverkan för de 
anställda. Flera av de organisationer som genomfört effektiviserings- och 
rationaliseringsåtgärder uppnådde inte bättre produktivitet eller ekonomiska 
förbättringar. Orsakerna till att man misslyckades var delvis uppenbara, 
menar Sennet (1999), och det var att kampviljan och motivationen bland de 
anställda sjönk dramatiskt under nedskärningens olika åtstramningsturer. Det 
visade sig också att de anställda under lång tid efter själva 
omställningsprocessen behöll de känslor av osäkerhet och misstänksamhet 
som väcktes då man tvingades stå utanför de processer som lett till 
förändring. När organisationer går in i åtstramnings- eller 
effektiviseringsprocesser där inflytandet minskar och arbetskraven ökar är 
det inte ovanligt att den så kallade hot-och rigiditetsresponsen börjar göra sig 
gällande (Holter m.fl. 1998). Med detta avses att människor i organisationer 
tenderar att bli rigida, knyta sig samman, och de blir upptagna av att försvara 
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de territorier de har kvar istället för att se framåt. Kommunikationen blir 
lidande och man får mindre öppenhet för lärande och risktagning. Holter 
m.fl. hävdar att upplevelse av minskad kontroll är en viktig del av 
problembilden. De pekar på att graden av autonomi påverkar inställningen 
till och reaktioner på omställningar. Hög grad av autonomi inger en känsla 
av att kunna kontrollera vardagen, medan upplevelsen av att visas förtroende 
och respekt genom medverkan och inflytande, förstärker känslan av kontroll 
och av att vara delaktig i det som sker. En balanserad relation mellan såväl 
tidigare diskuterade arbetsmiljödeterminanter (figur 2.1.) som mellan de 
olika, ofta outtalade, förväntningar parterna har på varandra kan skapa 
trygghet och lojalitet hos de anställda, medan obalans kan medföra minskad 
lojalitet och lågt engagemang och ha ett negativt inflytande på den enskildes 
organisatoriska åtaganden. Resultaten från dessa studier har inte bara 
betydelse för att förstå de anställdas reaktioner under förändringsprocesser, 
utan också i hög grad för vad som sker därefter (jfr. Holter m.fl. 1998). 
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3. Resultat och analys 
 

En mer generell effekt av avreglering, anbudsupphandling och ökad 
konkurrens mellan privata trafikentreprenörer är att det har skett dramatiska 
förändringar i ägandestruktur hos många bussföretag. Genom omfattande 
uppköp under hela 1990-talet, för att bland annat uppnå konkurrens- och 
stordriftsfördelar, har de stora bussföretagen blivit ännu större och det 
utländska ägandet har ökat (SOU 2001:106). Detta har bland annat inneburit 
att många entreprenadorganisationer fått en mer komplex och hierarkisk 
struktur samtidigt som man har genomfört omfattande centraliseringar av 
funktioner som tidigare var integrerade delar av de lokala verksamheterna. 
Den ökade konkurrensen har också bidragit till ökade krav på att bedriva 
verksamheten kostnadseffektivt och olika rationaliseringsåtgärder är ett 
kontinuerligt återkommande inslag inom många entreprenadorganisationer 
och påverkar förarnas vardag på olika sätt.  
 Detta mönster gäller även för Swebus organisation. Till detta kan läggas 
att den aktuella organisationen har haft flera olika ägare under perioden 1992 
till 2003, samtidigt som det har skett relativt täta byten av lokala chefer. 
Detta är naturligtvis faktorer som bör vägas in och som kan ha inflytande på 
förarnas upplevelse av hur arbetsvillkoren förändrats och på hur relationen 
mellan ledning/arbetsgivarrepresentanter och dem själva utvecklats. Detta är 
en viktig aspekt då kommunikation och ett fruktbart samarbete är beroende 
av en längre interaktionshistoria där parterna ges möjlighet att utveckla och 
fördjupa relationen. Jag vill dock tillägga att den ovan beskrivna situationen 
inte är ovanlig inom bussbranschen idag. Resultaten från ett flertal 
forskningsprojekt visar på liknande tendenser (se t.ex. Byström m.fl.2000; 
Brunnberg m.fl 2004; Gunnes 2003; Holter m.fl 1998; Nilsson 2003). De 
avslöjar bland annat att de försök av anpassning till ”marknadskrafterna” 
som genomförts inom stora delar av branschen kan generera en rad olika 
begränsningar och problem när det gäller att forma en positiv arbets- och 
inlärningsmiljö. 
 Det bör också i sammanhanget påpekas att det nya branschavtal som blev 
klart i januari 2003 för förare och reparatörer i de privata bussbolagen har 
medfört ett flertal förbättringar såsom kortare arbetstider, ersättning för res- 
och gångtid, högre lön, etc. En annan förbättring är att avtalet är 
kostnadsneutralt, vilket innebär att alla förare kostar lika mycket, oavsett 
vilken trafikentreprenör de arbetar för. I klartext betyder detta att inte någon 
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förare ska behöva vakna upp en morgon och gå till jobbet med lägre lön, 
färre semesterdagar och kortare pauser, därför att en ny entreprenör vunnit 
en upphandling (Hjulet 2003, nr. 1, sid. 3-4). Men jag vill samtidigt hävda att 
trots de förbättringar som det nya branschavtalet inneburit finns fortfarande 
många frågor att lösa. En sådan central fråga är anställningstrygghet. Det 
förekommer fortfarande stor osäkerhet bland många förare om de vid ett byte 
av entreprenör får behålla jobbet. Jag vill därför med hjälp av några artiklar i 
branschtidskriften Hjulet (2005, nr. 1, sid. 6-7) inledningsvis ge en 
övergripande bild av hur några förare, oberoende av arbetsgivare och ort, 
upplever situationen. En av dem menar att förutom att en anbudsförlust 
skapar allmän oro kan man inte vara säker på att återanställas av den nya 
entreprenören.  
 

Det var mycket oroligt för ett par månader sedan (…)  Ett halvår före varje 
upphandling diskuterar folk kring frågan om de ska få behålla jobbet eller inte.  
Alla var ju tvungna att söka jobbet på nytt och som vanligt blev det fråga om 
provanställning. Det var ett fåtal som hamnade utanför och flera 
långtidssjukskrivna blev utan tjänst, det är ju en tråkig konsekvens.  
 

Föraren i citatet ovan minns hur arbetskamrater med hus och familj sprang 
till chefen och vädjade om att få stanna kvar. En annan anser att frispråkighet 
kan utgöra en risk vid ett byta av entreprenör och trots att föraren i citatet 
nedan vid tillfället hade haft fast anställning i 14 år erbjöds denne 
timanställning. 
 

Själv fick jag inte fast jobb. Jag var ju facklig förtroendeman och sa vad jag 
tyckte och tänkte (…) Företaget handplockade folk till jobben.  

 
En facklig representant menar att det alltid finns risk att urvalet av de förare 
som återanställs sker på godtyckliga premisser.2 
 

Risken finns att urvalet sker godtyckligt. Kanske har någon tidigare 
entreprenör sagt något ofördelaktig… och det är vansinnigt att förare får gå 
och vänta ett halvår innan de får besked. 
 

En förare som var anställd vid Swebus i Göteborg, vilket är ett av de företag 
som förlorat anbud under 2003, illustrerar i en artikel i Hjulet (2003, nr. 1, 
                                                 
2 Vad den facklige representanten avser i citatet är att en tidigare eller den entreprenör som förlorat 
en upphandling tipsar den tillträdande entreprenören om obekväma eller besvärliga förare, där den 
senare på detta sätt ges möjlighet att sortera bort sådana individer vid tillsättning av tjänster. 
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sid. 10), på ett uttrycksfullt sätt upplevelsen av att inte kunna bedöma 
följderna av en anbudsförlust, eller vad som händer när en ny entreprenör 
träder in på ”scenen”.   
 

Jag känner mig förtvivlad och osäker inför framtiden (…) Nu måste vi byta 
arbetsgivare väldigt ofta. Förra gången jag fick en ny arbetsgivare är tre år sedan 
och ändå är det redan dags igen. Jag har inte någon aning om vad som händer mig. 
Det här är inte någon trygg anställningsform och de flesta som jag har talat med är 
lika oroliga som jag. Det är otryggt att vara bussförare idag. 

 

Frågan om anställningstrygghet tycks fortfarande vara aktuell för många 
bussförare och citaten ovan har använts för att visa att detta inte är en 
isolerad fråga för förare hos en specifik entreprenör utan gäller, med vissa 
undantag, branschen i stort. Det finns också aktörer på högre positioner inom 
verksamhetsområdet som ser orosmoln i horisonten eftersom ingen ännu vet 
vad det nya branschavtalet kommer att kosta. Mellan 10 och 27 procents 
tillägg på bussbolagen har nämnts och en fråga man kan ställa sig i 
sammanhanget är hur aktörerna på marknaden kan hantera detta i en sedan 
redan tidigare pressad ekonomisk situation. Blir det neddragning på trafiken, 
vilket handlingsutrymme lämnas för personalsociala och 
företagsdemokratiska frågor? Om detta råder delade meningar. En del 
aktörer tror och hoppas på att det ska gå att övertyga politiker om att de 
måste ge mer pengar till kollektivtrafik. Andra tror på stora nedskärningar 
och försämringar i framtiden (Hjulet 2003, nr. 1). Huruvida det blir får dock 
framtiden utvisa då det nya branschavtalet i väntan på att nya upphandlingar 
ska genomföras inte införts på många platser.  
 Jag avser därmed att övergå till att diskutera hur de förare som ingår i 
denna studie upplever anställningstryggheten och därefter ta upp inflytande 
och kvalifikationsgrad i relation till de krav arbetet ställer samt socialt stöd. 
Jag avser också att diskutera huruvida det råder balans mellan dessa 
determinanter, samt om balansen mellan dem har förändrats i någon riktning 
i samband med avreglering och upphandling och organisationens strävan att 
anpassa strukturen till förändrade verksamhetsvillkor. Jag kommer också att 
jämföra förarnas svarsfördelning med referensdata (Karlsson & Eriksson 
2000). 
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3.1. Anställningstrygghet  
 
Mot bakgrund av att nuvarande regler för upphandling inte garanterar 
förarna fortsatt anställning vid byte av entreprenör, ska jag börja med att 
diskutera hur de upplever dagens anställningssituation. En av förarna gav 
under intervjun uttryck för en mer generell bild över konsekvenserna av de 
avtalskonstruktioner som gäller vid upphandling av trafik. Denne förare 
menade bland annat att minskad grundtrygghet har påverkat yrkets 
attraktivitet negativt och påpekade samtidigt att detta är en viktig fråga inför 
framtiden då det kan bli svårt att rekrytera och behålla personal om de inte 
upplever långsiktighet och stabilitet i anställningsrelationen.  
 

En viktig fråga inför framtiden är hur vi behåller personalen. Det är ju inte bara 
så att de ska trivas, de ska ju vilja komma hit också. Har vi korta avtal ger det 
inte någon trygghet och då får vi inte någon personal. Så avtalen måste vara 
långsiktiga för att man ska känna trygghet och stanna kvar.  

 
På den enkätfråga som berörde huruvida förarna upplever stor eller liten 
anställningstrygghet är det något förvånande 82 procent av samtliga som 
anger att den upplevs som tillfredsställande (ej i tabell). Den höga andel som 
svarade positivt på enkätfrågan är något överraskande med tanke på att 
minskad anställningstrygghet är något som ofta framhålls från förare, i 
branschtidskrifter och från fackligt håll som en konsekvens av nuvarande 
regler för upphandling av trafik. Det framgick dock under intervjuerna att 
den trygghet förarna upplever eller ger uttryck för, inte på ett tydligt sätt kan 
associeras eller kopplas till det formella anställningskontraktet. Det är istället 
andra faktorer såsom bristande tillgång på förare,3 att bibehålla eller upprätta 
en god relation till ledningen, att undvika klagomål från resenärer samt 
orimligheten i att en ny entreprenör byter ut all personal vid samma depå, 
som tycks inge en känsla av förutsägbarhet när det gäller framtiden. Det 
kommer dock till yttryck en viss oro över situationen hos en av förarna i ett 
av citaten nedan. Man kan exempelvis ligga i riskzonen vid ett ägarbyte om 
man inte har möjlighet att tillgodose en ny entreprenörs önskan om 
tjänstgöringstider. 
 

                                                 
3 På denna punkt kan man säga att förarnas tolkning av situationen bygger på konkreta fakta. 
Bussbranschens företrädare har under de senaste åren påtalat bristen på förare i regional och lokal 
kollektivtrafik och bristen förväntas öka de närmaste åren (SOU 2001:106, sid. 43). 
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  Idag fattas det ju så många förare, de vet ju inte var de ska få tag på folk. Så jag 
tror att de flesta är ganska trygga ändå. 

 
Jag känner mig ganska trygg. Förare behövs ju alltid oavsett vem man kör åt. Jag 
känner mig inte direkt hotad så. Och jag har ju inte haft några problem med 
arbetsgivaren, och jag har ju skött mitt jobb och inte fått några direkta klagomål 
från resenärerna 

 
Vi vet ju inte vad som händer om det kommer en ny entreprenör. Men jag tror 
inte att man tar över ett bolag som det här utan att ta med förarna. I så fall måste 
man ju skaffa nya förare. Vi kan ju vårt jobb så jag är väl inte så bekymrad.  
Men det är klart… jag kan ju ligga lite risigt till eftersom jag inte kan jobba 
helger. 

 
Det är följaktligen faktorer utanför det formella anställningskontraktet som 
tycks skapa ett slags ”ställföreträdande” trygghet och förutsägbarhet (se även 
Nilsson 2003), men är samtidigt en bräcklig grund att sätta sitt hopp till då 
villkoren snabbt kan förändras, vilket också antyds i citatet närmast ovan. En 
annan fråga som jag ställde i enkäten hade en mer direkt koppling mellan 
gällande upphandlingssystem och upplevelsen av anställningstrygghet (tabell 
3.1.). På denna fråga är det 75 procent av samtliga förare som anger att det 
befintliga upphandlingssystemet har undergrävt känslan av anställnings-
trygghet.  
 
Tabell 3.1.  Andel anställda fördelade efter huruvida de upplever att 
anbudssystemet har påverkan känslan av anställningstrygghet (horisontell 
procent). 
 
   Den är Den är       Summa    Antal        
Fråga    större  mindre  

 

Har systemet med  
anbudsupphandling påverkat  
anställningstryggheten 
i någon riktning?              25       75            100              139 
 

 
Det förekommer inte några stora variationer i svarsfördelningen vare sig 
mellan depåer eller trafikslag. Känslan av att nuvarande regler vid 
upphandling undergräver anställningstryggheten tycks vara en allmän 
uppfattning hos en majoritet av förarna. Svarsfördelningen på frågan i 
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tabellen närmast ovan ger visserligen en annan bild av hur förarna upplever 
sin anställningstrygghet jämfört med svarsfördelningen på föregående fråga, 
men man bör samtidigt vara försiktig med hur man tolkar svarsfördelningen i 
förhållande till frågekonstruktionen. Det vill säga, man kan inte dra 
slutsatsen att 75 procent upplever anställningsotrygghet. Däremot kan man 
tolka svarsfördelningen som att upphandlingssystemet tenderar att skapa 
större oförutsägbarhet angående den framtida arbetslivssituationen för en 
betydande andel av förarna. Ett flertal av förarna bekräftade denna bild under 
intervjuerna. Upplevelsen av att framtiden ter sig osäker och oviss tycks vara 
en realitet för många av dem.  
 

Det (upphandlingssystemet: eget förtydligande) skapar ju inte någon trygghet, 
snarare tvärtom. Jag tycker… man vet ju inte hur framtiden kommer att se ut. Man 
vet ju inte när det här avtalet löper ut… vad händer då? Blir det en ny entreprenör 
och vem blir det då? 

 

En fråga som jag ställde mig under intervjuerna var om det mot bakgrund av 
förarnas uttalanden enbart är upphandlingsförfarandet i sig som påverkar 
upplevelsen av ökad anställningsotrygghet eller finns det även andra 
mekanismer som tillsammans med upphandlingssystemet förstärker 
upplevelsen av otrygghet? Det framgick när jag väl konfronterade förarna 
med denna dimension att det också finns andra mekanismer utanför den 
formella anställningsrelationen som tenderar att förstärka denna känsla. 
Förarna gav, i likhet med artiklarna i Hjulet (2005, nr. 1. Sid. 22 och 23 i 
denna rapport), exempel på några mer dolda dimensioner av relationen 
mellan anställd och arbetsgivare, där oron inför framtiden bland annat 
grundar sig på misstankar om att en ny entreprenör genom att förbigå regeln 
om först in sist ut kan komma att tillämpa vad man skulle kunna kalla 
strategisk kostnadsreduktion i samband med ett trafikövertagande. Den 
innebörd förarna lägger i detta är att en ny entreprenör vid ett 
trafikövertagande har möjlighet att ”eliminera” ekonomiska risker eller andra 
”obekväma” objekt och att det, för den svenska arbetsmarknaden vanligt 
förekommande turordningssystemet, inte har särskilt stor giltighet då en ny 
entreprenör vinner en upphandling.  
 
  När Swebus tog över blev vi ju nyanställda av Swebus, men… jag menar, en ny 

ägare kan ju handplocka de förare han vill ha och rata dem han inte vill ha (…) 
Så den anställningstrygghet vi hade tidigare, den är ju borta. 
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En ny entreprenör kan ju gallra bort de förare han inte vill ha. Det kanske är 
någon som varit mycket sjukskriven (…) Det är ju bara att gallra ut.  

 
  Låt säga att han (den nye entreprenören) får reda på att någon varit kaxig, ställt 

krav på arbetsmiljön och… ja, då kanske han inte anställer den personen. Han 
kanske rensar ut kvinnor mellan tjugo och trettio år för han misstänker att de 
kommer att skaffa barn och bli borta från jobbet. Du kanske har hög 
sjukfrånvaro, en arbetsskada eller går på rehabilitering, så… Det är många som 
upplever den här osäkerheten. 

 

Den gamla regeln om först in sist ut vars funktion av tradition har varit att ge 
anställda med lång anställningstid en relativ trygghet vid uppsägningar, 
rationaliseringar och liknande tycks, enligt förarnas tolkning, ha satts ur spel 
i dagens system. Att det traditionella turordningssystemet inte skapar 
trygghet för dem med lång anställningstid visar Nilssons (2003) studie då det 
är de förare med mer än 15 års anställningstid som uppvisar högst andel som 
upplever låg anställningstrygghet. Denna möjlighet, såsom förarna tolkar 
situationen, till ”strategisk utrensning” tenderar att förstärka känslan av 
oförutsägbarhet och ger uttryck för att det kan förekomma olika former av 
diskriminering med syftet att eliminera framtida kostnader eller andra 
obekväma faktorer. Förarnas beskrivning av dagens situation indikerar 
samtidigt att man känner ett slags inneboende misstro mot potentiella 
arbetsgivares intentioner och motiv redan innan relationen har konkretiserats 
i en formell anställningsrelation. Detta beskriver en situation som kan skapa 
ett mycket dåligt utgångsläge för en ny entreprenör att uppnå ett bra 
samarbetsklimat med befintlig personal vid ett övertagande. 
 Vad innebär då ökad otrygghet och oförutsägbarhet för den enskildes och 
arbetsgruppens engagemang och motivation att ”jobba” för bättre villkor och 
goda servicerelationer? När det gäller individens funktion att fungera som 
signalsystem när det uppstår oegentligheter i organisationen indikerar 
intervjusvaren att situationen snarare har frammanat ett passivt än ett aktivt 
förhållningssätt hos förarna. De menade att det många chefer tycks uppskatta 
är förare som inte märks, utan är tysta och lär sig att anpassa sig till rådande 
förhållanden.  
 

Många vågar inte ha så mycket åsikter och vågar inte… Jag upplever att de 
känner sig… ja, att de inte har någon andra chans, de kan inte någonting annat. 
Och får de inte behålla sitt jobb då, om de gör eller säger någonting som inte 
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passar… jag upplever att de är rädda och tysta och de vill inte stick fram hakan 
och säga ifrån om det är någonting.    

 
Jag vet ju att många går omkring och känner att… de vill inte yttra sig och 
kanske framstå som negativa, de är hellre tysta och tiger. Det är ju synd och 
beklagligt, för de, speciellt de äldre, har varit med om förändringarna i 
branschen och har stor erfarenhet. Men jag tror att det är lite så för de flesta, man 
har gett upp. 

 

Förarnas uppfattning är således att det är arbetsgivaren eller dennes 
representanter som drar i trådarna och det handlingsalternativ som återstår, 
om man inte vill utsätta sig för risk, är att ”rätta in sig i ledet”. Denna form 
anpassningsinriktat lärande innebär att man lär sig att acceptera rådande 
arbetsförhållanden (Hanson 2004), vilket kan betraktas som det motsatta till 
det utvecklingsinriktade lärandet och leda till ”organisatorisk tystnad”. En 
relation präglad av tystnad och anpassning stimulerar inte till utveckling och 
förnyelse, varken på det personliga eller organisatoriska planet. Flera förare 
gav under intervjuerna uttryck för känslor av uppgivenhet och ett slags 
hopplöshetsförståelse (jfr. Holter m.fl. 1998). I den mån tystnad uppstår 
kommer inte heller den lokal- och erfarenhetskunskap som är upparbetad 
under många år varken organisationen eller andra förare till godo. Otrygghet 
och tystnad kan med andra ord bidra till att den många gånger unika 
kompetens erfarna förare innehar om verksamheten inte kommer andra till 
del även om de fortsätter i verksamheten. 
 En annan kategori förare, de timanställda, är också en grupp som kan 
hamna i ett negativt beroendeförhållande till arbetsgivaren. Den lösare 
anställningsformen gör det svårt för dem att uppträda som kritiker av dålig 
arbetsmiljö eller andra missförhållanden. En tillsvidareanställd förare ger oss 
sin syn på anställningsformen och menar att det beroende den timanställde 
kan hamna i närmast kan liknas vid ett ”modernt slaveri”, åtminstone då man 
har behov av en stadig inkomst.  
 

Timanställning är väl lite av ett modernt slaveri. Har du jobbat ett tag så blir du ju 
beroende av en stadig inkomst. Och är du beroende av pengarna då kan du inte 
ställa sådana krav som en mindre beroende kan göra. 

 
En förare som själv var timanställd vid intervjutillfället beskrev känslan av 
att arbeta under ett starkt beroendeförhållande till arbetsgivaren.  
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Som timanställd så sitter du i en rävsax, det gör man ju. För kommer man i onåd 
hos chefer eller de som planerar, då är man ute, så att säga. Man får, åtminstone i 
början, sälja sig, om man orkar med det. 

 
I förarnas vokabulär ingår termer som ”modernt slaveri”, ”rävsax” och ”sälja 
sig”, vilket ger uttryck för ett anställningsförhållande som är något 
kvalitativt annorlunda än vad man normalt lägger i detta och får tankarna att 
gå till underkastelse och uthärdande. Tystnad och uthärdande är, som 
framgick ovan, dock inte ett fenomen som enbart kan kopplas till de 
timanställdas reaktionsmönster. Det tycks även bli en mer vanlig strategi hos 
tillsvidareanställda förare för att säkerställa en fortsatt anställning och stadig 
inkomst vid ett eventuellt byte av trafikentreprenör. I mycket av det som 
framkommit i diskussionen ovan när det gäller relationen mellan anställd och 
arbetsgivare, oavsett anställningsform, finns gemensamma drag och 
reaktionsmönster som indikerar att intressemotsättningarna mellan anställd 
och arbetsgivare har ökat. Med detta avses att motsättningen mellan det 
mänskliga systemets behov av trygghet, förutsägbarhet, etc. och det 
ekonomiska systemets funktionssätt och krav tenderar att ha ökat. Förarna 
uppvisar brist på motivation och menar att anbudsupphandlingar, minskad 
anställningstrygghet och andra förändringar i verksamheten har urvattnat 
yrket på många av de faktorer som tidigare gjorde det till någonting annat än 
att bara köra buss och få en inkomst.  
 

Jag tror att det är så här att folk skiter i det här, de som är kvar i verksamheten. 
De orkar inte bry sig, de orkar inte mer, de har lagt av.  

 
Tidigare, när vi fortfarande var kommunala, då var vi måna om allt, varandra, 
bussarna, verkstaden, garaget, alla var ju liksom ett och man tog ett annat ansvar 
(…) Men nu, liksom… man gör sitt och bryr sig inte om resten. Det har blivit en 
sådan inställning, man bryr sig inte.     
 
Summan av vad som hänt blir ju att man inte får någon motivation, inte till 
någonting. Det är ju allt detta som hänt, upphandlingarna och… vi fick ju en hel 
del försämringar (…) Tidigare kände man på ett annat sätt och ansträngde sig 
extra, men som de behandlar oss idag, ja, man skiter i det. 

 

Att i psykologisk mening dra sig tillbaka och avskärma sig från det egna 
arbetet och andra organisatoriska angelägenheter, kan visserligen utgöra ett 
skydd och lindra upplevelsen av orättfärdig behandling, men innebär 
samtidigt att tidigare former av förtroende och lojalitet kan komma att lösas 
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upp (jfr Jones & Georges 1998; Aronsson & Sjögren 1994). Detta kommer 
till också till uttryck i citaten närmast ovan där förarna beskriver att de 
tidigare hade ett bredare åtagande mot arbetsgivaren och tog ett större 
kollektivt ansvar för verksamheten och arbetet, vilket i större utsträckning än 
idag tycks ha upplevts som meningsfullt och tillfredsställande. Den 
gemenskap och ”garageanda” som tidigare fanns tenderar vara på väg att 
försvinna.  
 Minskad anställningstrygghet är ett av flera relationsinslag som vanligen 
uppfattas som en rubbning av utbytesrelationen mellan anställd och 
arbetsgivare. En vanligt förekommande reaktion är att de anställda försöker 
återupprätta balansen genom att förändra sitt bidrag till organisationen, vilket 
också på ett tydligt sätt kommer till uttryck i citaten ovan. Under 
intervjuerna gav förarna uttryck för en utbredd misstro och bitterhet mot det 
sätt på vilket upphandlingssystemet tillåter att man hanterar människor. För 
många förare tycks minskad anställningstrygghet och andra negativa 
förändringar av arbetsvillkoren ha undergrävt yrkesstoltheten och påverkat 
såväl motivationen som engagemanget i negativ riktning. I en tidigare studie 
(Nilsson 2003) anger exempelvis en så hög andel som 86 procent av de 
tillfrågade förarna att de skulle ha upplevt större motivation att engagera sig i 
sitt arbete och yrkets framtid om inte verksamheten var utsatt för 
upphandling.  
 Det råder samtidigt inom forskarvärlden allmän enighet om att 
motivation är en viktig, kanske också tillräcklig inlärningsbefrämjande 
faktor. För den som är motiverad går lärandet i stort sett av sig själv. 
Samtidigt är motivation att lära nytt och att utveckla sig inte något som kan 
påtvingas de anställda. Den måste komma från den enskilde individen själv i 
interaktion med olika omgivningsfaktorer. Moxnes (1984) argumenterar för 
att ett sunt intresse för lärande stimuleras av ett tryggt psykologiskt klimat på 
arbetsplatsen. Det är när människor känner trygghet och när de får fullt stöd 
och uppmuntran från sina överordnade som de vågar inta den 
experimenterande attityd som är nödvändig för att lära mer och nytt och att 
våga misslyckas. Det blir med andra ord svårt att undvika att agera defensivt 
och med avståndstagande när den anställde upplever otrygghet och bär på en 
känsla av att ha behandlats på ett orättfärdigt sätt av arbetsgivaren (jfr. 
Aronsson & Sjögren 1994).  
 Sammanfattningsvis tror jag man kan säga att i den mån organisationen 
är upptagen av kvalitetsutveckling, vilket är ett centralt debattämne hos både 



 31

politiker, huvudmän och entreprenörer, indikerar förarnas beskrivningar att 
det mot bakgrund av de förändringar som skett i verksamheten förekommer 
dysfunktionella effekter.4 Anpassning och uthärdande är exempel på 
förhållningssätt som står i skarp motsättning till eventuella intentioner om att 
skapa ansvarsfulla, serviceorienterade, aktiva och lärande anställda då detta 
kräver motivation och ett tryggt psykologiskt klimat (Moxnes 1984). 
Förarnas inställning till arbetet indikerar att målsättningen med att utveckla 
en verksamhet med kompetenta och engagerade förare, höjd kvalitet och 
servicenivå kan bli svår att uppnå (jfr. Gunnes 2003).  
 Förutom minskad anställningstrygghet tycks även andra förhållanden 
ligga bakom förarnas attityder och förhållningssätt och förstärka den 
negativa bilden. Jag avser därför att nedan gå vidare med att diskutera några 
andra mekanismer som kan utgöra såväl möjligheter som begränsningar för 
att åstadkomma en utveckling mot det ”goda arbetet”. Dessa centrala 
mekanismer eller determinanter är inflytande, kvalifikationskrav, arbetets 
krav (framförallt de psykologiska) och socialt stöd. 
 
 
3.2. Inflytande, kvalifikationskrav, arbetskrav och socialt stöd 
 
Som vi såg i kapitel 2. kan förhållandet mellan grundtrygghet, inflytande, 
kvalifikationskrav, arbetskrav och socialt stöd ha stor betydelse för om 
arbetet och dess villkor kan karaktäriseras som ett lågstress-, högstress-, 
passivt- eller aktivt, motiverande och lärande arbete. Jag ska därför närmast 
nedan fortsätta med att diskutera hur förarna ser på sina möjligheter att utöva 
inflytande på sina arbetsvillkor för att sedan behandla kvalifikationsgrad. 
Därefter diskuterar jag arbetskrav och socialt stöd i nämnd ordning.  
 
 
 
 
 

                                                 
4 Uttrycket dysfunktion härstammar från Robert Mertons konfliktorienterade variant av 
strukturfunktionalism. Dysfunktion beskriver en struktur (ett socialt mönster) som fungerar dåligt 
eller omvänt i förhållande till bakomliggande intentioner eller syftet med exempelvis 
organisationsförändringar. Detta kan ta sig mer manifesta uttryck i de paradoxala förlopp och de 
psykosociala processer som människors känslor och handlingar ger uttryck för.  
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3.2.1. Inflytande på det egna arbetet och på verksamhetsnivå 
 
När det gäller begreppet kontroll omfattar det två delar. Den första delen 
gäller de anställdas möjligheter att fatta beslut och utöva inflytande på det 
egna arbetet, huruvida de kan påverka beslut som rör verksamheten som 
helhet vid arbetsplatsen samt via fackföreningen. Den andra delen gäller 
arbetets kvalifikationskrav. Kvalifikationskrav handlar, som jag nämnt 
tidigare, om huruvida man har möjlighet att lära sig nya saker och få 
använda sina kunskaper och erfarenheter i arbetet. Men innan jag går in på 
kvalifikationskrav ska jag belysa hur förarna upplever möjligheterna att 
utöva inflytande.   
 Förutom att mellanmänskliga faktorer spelar en central roll när det gäller 
i hur hög grad man ges utrymme för att påverka sin arbetssituation, är bristen 
på inflytande en starkt hämmande faktor för den enskildes engagemang, 
lärande och utveckling (Moxnes 1984). Jag låter en av de intervjuade förarna 
få inleda diskussionen med att beskriva hur han ser på möjligheterna att 
utöva inflytande och påverka arbetsvillkoren.  
 

Tidigare, fanns det massor med kommittéer där vi förare kunde vara med och ha 
åsikter om bussar och listor och… allt möjligt. Det enda som jag vet finns kvar 
idag är en listkommitté, allt annat har försvunnit. Så… ja, möjligheterna är ju inte 
stora. 
 

Det framgår att möjligheterna att utöva inflytande har försämrats över tid och 
att man tidigare, via olika arenor för kommunikation och interaktion med 
ledningen, erbjöds större utrymme att ge uttryck för förarkollektivets åsikter 
och synpunkter. Förutom tre, mer specifika påståenden som jag ställde i 
enkäten, vilka berörde förarnas uppfattning om sina möjligheter att utöva 
inflytande på det egna arbetets utförande, på verksamhetsnivå och via den 
fackliga organisationen, redovisar jag närmast nedan svarsfördelningen på 
två mer övergripande påståenden. Dessa ställdes för att jag skulle få en 
uppfattning om i vilket utsträckning det förekommer kommunikation mellan 
förare och ledning angående arbetets uppläggning och utförande. Det första 
påståendet formulerades på följande sätt (ej i tabell): ”Min arbetsledning 
lyssnar på vad de anställda tycker och försöker tillmötesgå önskemålen så 
långt som möjligt”. Svarsfördelning visar att en majoritet av samtliga förare 
upplever att ledningen inte är särskilt lyhörd för deras önskemål. 74 procent 
av samtliga instämmer inte i påståendet. Förarna vid depåerna i 
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Kristinehamn och Arvika anger dock att ledningen är mer lyhörd och 
tillmötesgående jämfört med förarna vid depåerna i Karlstad och Hagfors. 50 
respektive 45 procent instämmer i påståendet, vilket kan jämföras med de två 
sista nämnda depåerna där så låg andel som 21 respektive 22 procent 
instämmer. Förarna vid de två föregående depåerna tycks därvidlag arbeta 
under mer gynnsamma förhållanden när det gäller möjligheter att föra fram 
och få gehör för sina åsikter. Men ser vi till resultatet för samtliga förare där 
nästan tre av fyra anser att relationen mellan anställda och ledning inte 
präglas av dessa kvalitéer är det övergripande intrycket negativt. Flera förare 
uppgav under intervjuerna att det fanns tydliga kommunikationsbarriärer 
mellan parterna och att ledningen i liten utsträckning reagerade på eller 
brydde sig om förarnas synpunkter.   

 
Man tycker ju att sådana där små synpunkter som man har om linjesträckningar, 
bussar och… allt sådant som man tycker är galet, som de borde kunna göra 
något åt, men det hjälper ju inte. Man känner att det inte är någon som tar itu 
med det, fast att man försöker påpeka hur det ligger till.  
 
Man försöker ju hjälpa till genom att prata med dem, men det är… phu, nej, 
Många går omkring och mår dåligt av den situation som råder nu. Det är bland 
annat detta som gör mig så fruktansvärt arg, men de tar inte till sig detta. Det är 
ju förändringar… ja, stup i kvarten och man vet inte vad som ska hända. 
  

Förutom att vissa förare ger uttryck för frustration och ilska, associeras 
relationen till ledningen med att man tilldelats en ”åskådarplats”, vilket 
beskriver en situation som inte stimulerar till ökat engagemang vare sig i det 
egna arbetet eller verksamhetens utveckling (jfr. Anderson & Schalk 1999; 
Starrin 2001). Den andra, mer övergripande enkätfrågan löd (ej i tabell): 
”Händer det att du diskuterar eller rådslår med din arbetsledning angående 
arbetets uppläggning eller utförande?”. Svarsfördelningen på denna fråga är 
lika nedslående som på det föregående påståendet. 79 procent av samtliga 
menar att den typen av diskussioner förekommer sällan. Förarna vid depån i 
Kristinehamn utgör ett undantag även i detta sammanhang då 50 procent 
anger att de ofta diskuterar med ledningen angående arbetets planering och 
utförande. Jämförelsevis kan nämnas att endast 17 procent av förarna vid 
Karlstadsdepån svarar ofta på denna fråga. Resultatet indikerar att det 
kommunikativa klimatet mellan förare och ledning vid olika depåer när det 
gäller öppenhet och lyhördhet kan variera kraftigt och ge olika 
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förutsättningar för inflytande. Den övergripande bilden när det gäller 
samtliga förare är dock lika negativ som på föregående påstående.  
 Även om såväl arbetslivsforskare (se t.ex. Brunnberg m.fl. 2004) som 
managementlitteratur ofta förordar den ”goda cirkeln”, som karaktäriseras av 
öppen kommunikation mellan olika organisatoriska nivåer och aktörer, kan 
man i förarnas fall ifrågasätta såväl tillämpningen av som förutsättningarna 
för att genomföra strategin i praktiken. Detta ska ses mot bakgrund av att 
olika funktioner, exempelvis ansvar och ekonomiska beslut, har 
centraliserats och att de lokala chefer som står nära verksamheten och har 
lättare att se olika alternativ till den ”onda cirkeln” inte, enligt förarnas 
uppfattning, ges mandat att pröva dessa.  

 

Jag menar, hur ska vi kunna påverka på den här nivån. De (lokal ledning) får ju 
knappt ta några beslut själva. Så… nej de möjligheterna är nog väldigt små. 

 
Förr fattades besluten på lokal nivå, nu fattas de högre upp i organisationen. Det 
blir liksom… ja, vi har ju inte en chans att säga vad vi tycker när det blir så långt 
borta. 

  

Tycker vi att någonting är på tok så anser jag att arbetsgivaren ska göra 
någonting åt det. Men idag är de ju så hårt styrda ekonomiskt och… kan inte ta 
några egna beslut på lokal nivå. Så det blir ju så att säger jag någonting så… 
nehej, det är inte någon som bryr sig. Då skiter man i att ens försöka. 

 
Centraliseringen av vissa administrativa funktioner och ekonomiska 
styrinstrument tar sig, enligt förarna, uttryck i minskad autonomi på lokal 
nivå och en ökad ”systemtröghet” samtidigt som ”toppstyrningen” upplevs 
som både stark och diffus (jfr. Nilsson 2003; Holter m.fl. 1998). En annan 
negativ konsekvens av detta är att när de underordnade i en organisation 
börjar betrakta den närmaste arbetsledningen som positionsinnehavare utan 
makt att ta egna beslut finns risk att förtroendet urholkas, vilket kan komma 
att försvåra ett framtida samarbete omkring organisationens mål (SØrhaug 
1996).  
 Även på två av de mer specifika påståendena som gällde förarnas 
utrymme att själva besluta hur arbetet ska utföras samt hur man ser på 
möjligheterna att utöva inflytande på verksamhetsnivå är det en majoritet 
som anser att man har litet inflytande (tabell 3.2.). Förarna vid 
Kristinehamnsdepån avviker återigen från övriga då 50 procent instämmer i 
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första påståendet. Men trots detta får man betrakta totalbilden som negativ, 
då endast 37 procent av samtliga instämmer i att de har inflytande på hur det 
egna arbetet ska utföras.  
 
Tabell  3.2. Andel förare fördelade efter hur de upplever möjligheterna att utöva 
inflytande på det egna arbetet och verksamhetsnivå (horisontell procent). 
 
Påstående         Instämmer Instämmer Summa      Antal 
  inte 
 

Jag har frihet att bestämma  
hur mitt eget arbete Ska utföras   63        37 100         141 
 

Jag har inflytande över beslut som  
rör hela verksamheten vid min  
arbetsplats   94          6                100         140 
 

 
Resultatet skiljer sig åt när det gäller olika trafikslag (ej i tabell). De som 
tycks ha minst inflytande på hur det egna arbetet ska utföras är förare som 
kör stadstrafik då endast 27 procent instämmer. Därefter kommer länstrafik 
där 35 procent instämmer och de som i störst utsträckning anser att de har 
frihet att bestämma hur det egna arbetet ska utföras är förarna vid 
expresstrafik där 57 procent instämmer i påståendet. Bussförares möjligheter 
att utöva inflytande på hur det egna arbetet ska utföras är totalt sett mycket 
små om man jämför med svarsfördelningen i referensdata (Karlsson och 
Eriksson 2000), där 68 procent av respondenterna instämmer i första 
påståendet. Med utgångspunkt i bussföraryrkets karaktär och behov av 
handlingsutrymme visar svarsfördelningen på en ganska negativ bild. Tittar 
vi sedan på verksamhetsnivå blir bilden ännu ”mörkare”. Endast 6 procent av 
samtliga instämmer i påståendet att man har inflytande över beslut som rör 
hela verksamheten vid arbetsplatsen (i referensdata är det 27 procent som 
instämmer). Skillnaden mellan de olika depåerna och olika trafikslag när det 
gäller svarsfördelningen på detta påstående är endast marginell.  
 Den samlade erfarenheten inom såväl forskning som i andra sammanhang 
är att genom att öka individens ansvar och befogenheter i arbetet är 
grundtanken med det goda arbetet att tillfredsställa hennes behov av 
intellektuell stimulans. På detta sätt kan också produktionen bli mer effektiv 
eftersom de anställdas motivation och engagemang tenderar att öka (jfr. 
Hanson 2004). För bussförarnas del tycks arbetssituationen i relation till 
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grundtanken med det goda och utvecklande arbetet i detta avseende vara den 
omvända.  
 Det finns förutom brist på arenor för interaktion och kommunikation och 
att den större organisationen med en mer centraliserad maktstruktur har ökat 
avståndet mellan förare och reella beslutsfattare och försvårat 
kommunikationen andra orsaker till att förarna upplever att möjligheterna att 
utöva inflytande är litet och tenderar att ha minskat över tid. En sådan är att 
entreprenören och huvudmannen i samband med avreglering och beställar – 
utförarmodellens införande är uppdelade på två separata organisationer, där 
huvudmannen i egenskap av trafikeringsrättsinnehavare5 idag tar många 
beslut som på ett mer eller mindre påtagligt sätt influerar förarnas 
arbetsvillkor. Det kan gälla beslut om tidtabeller, linjesträckning, 
hållplatsplacering, bussgators placering och utformning, etc.  
 

Det är ju beställaren som bestämmer tidtabeller, hur många turer som ska gå på 
den eller den linjen, placering av hållplatser. De kan ju komma med vissa påhitt 
och då måste Swebus leva upp till dem. Så de styr ju väldigt mycket och det 
påverkar ju oss och vårt arbete. 
 
Även huvudmannen, som beställer trafiken, styr ju mycket. Och de kan ju ta 
vissa beslut som vi tycker är fel och obekväma. Men det kan man ju inte göra 
någonting åt, för besluten är redan tagna när vi får reda på saker och ting.  

   

Kommunikationen mellan parterna upplevs i detta avseende vara bristfällig 
och det finns idag inte kanaler där förarna erbjuds möjlighet att ge feedback 
eller kommentera beställarens beslut, eller att modifiera planerade 
förändringar utifrån de erfarenheter de har av den dagliga praktiken. En 
representant från en huvudmannaorganisation bekräftar att såväl distansen 
till som frånvaron av kommunikationskanaler mellan förare och huvudman 
är påtaglig och frågar sig samtidigt hur man ska komma till rätta med detta 
problem och samtidigt få en mer motiverad och engagerad frontpersonal.  
 

Vi är ju så långt ifrån frontpersonalen som vi kan komma. Hur ska vi arbeta för 
att det verkligen blir så att frontpersonalen blir den viktigaste resursen. Så att de 
blir engagerade och kundorienterade, orkar vara det, vill vara det och kan vara 
det (Enquist 2003). 

                                                 
5 Efter utredning inom kommunikationsdepartementet och remissbehandling beslöt regeringen våren 
1985 om proposition (1984/85:168) ”Om rätt att driva lokal och regional kollektivtrafik på väg.”  att 
trafikhuvudmännen gavs trafikeringsrätten för den trafik de hade det politiska och ekonomiska 
ansvaret för (SOU 2001/106). 
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Det är många förare som mot bakgrund av brist på kommunikationskanaler 
mellan förarkollektivet och huvudmannen känner sig ”överkörda” när det 
gäller beslut som på ett mer eller mindre direkt sätt påverkar deras 
arbetsvillkor och förutsättningar att utföra ett bra arbete i en god trafikmiljö.  
 Som jag nämnde i inledningsvis så räknar jag även in den fackliga 
organisationens inflytande eftersom svensk lagstiftning överlåter en 
betydande del av medbestämmandet på denna. Tittar vi på förarnas 
uppfattning om möjligheterna att utöva inflytande via den fackliga 
organisationen ger svarsfördelning, även i detta avseende, uttryck för en 
negativ bild (ej i tabell). Endast 19 procent av samtliga instämmer i 
påståendet som löd: ”Den fackförening jag tillhör kan påverka beslut som rör 
hela verksamheten vid den depå där jag arbetar.” Det är således 81 procent 
av samtliga som misstror fackets möjligheter i detta avseende. Förtroendet 
för den fackliga organisationens förhandlingsposition och dess möjligheter 
att tillvarata medlemmarnas intressen är överlag lågt, om man bortser från 
Hagforsdepån där 67 procent av förarna instämmer i påståendet. När det 
gäller uppfattningen hos förare vid olika trafikslag så är det vid 
expresstrafiken som man uppvisar den lägsta tilltron till fackets möjligheter 
att tillvarata förarnas intressen. Därefter finner vi stadstrafik och sedan 
länstrafik som uppvisar störst förtroende för fackets möjligheter att påverka. 
Förarnas föreställning om inflytandet på verksamhetsnivå och den fackliga 
organisationens möjligheter att driva deras frågor ger visserligen en ganska 
negativ bild, men den skiljer sig inte lika markant åt jämfört med 
referensdata, som när det gäller möjligheterna att påverka hur det egna 
arbetet ska utföras. När det gäller inflytande på verksamhetsnivå visar 
referensdata att 73 procent av respondenterna uppger att de inte har denna 
möjlighet och 77 procent misstror fackets möjligheter att driva deras 
intressen och frågor. 
 Några av de mer reflekterande inslagen i förarnas bedömning av 
fackföreningens förhandlingsposition är att den har underminerats av 
marknadskrafterna och att den i större utsträckning än tidigare är en av flera 
aktörer i ett nätverk av ömsesidigt beroende intressenter, där man tvingas 
jämka mellan olika intresseriktningar. 
 

De har ju fått mindre och mindre att säga till om. Jag upplever att de blir 
överkörda i mycket nu för tiden. Många med mig anser ju att facket har blivit 
alltför… ja, överslätade eller att de accepterar alltför mycket nu.  
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De är ju också utsatta för marknadskrafterna numer. Det tror jag gör att de 
instinktivt blir mer försiktiga. Jag tycker att facket idag spelar en svag roll i det 
hela.  
 

Det är svårt att påverka genom facket. Sedan tror jag att facket var starkare i den 
kommunala organisationen än vad de är privat och... jag tror att fackets roll har 
försvagats i många avseenden. Jag tror att vi mer och mer har tappat förtroendet 
för facket.  

 
Förarnas uppfattning är att de förtroendevalda i större omfattning än tidigare 
tvingas beakta andra intressen vid sidan av medlemmarnas intressen, vilket 
påverkar möjligheterna att i tillräcklig utsträckning fokusera medlemmarnas 
behov. De förtroendevalda tycks ur ett mer generellt perspektiv, paradoxalt 
nog ha mist medlemmarnas förtroende. När det gäller de anställdas 
kontrollmöjligheter handlar det också om kvalifikationskrav vilket jag avser 
att diskutera närmast nedan.  
 
 
3.2.2. Läro- och utvecklingsmöjligheter 
 
När det gäller kvalifikationskrav handlar det om två aspekter, nämligen 
möjligheter att lära nya saker samt möjligheter att få använda sina kunskaper 
och färdigheter i arbetet vilket anses vara det viktigaste kriteriet på god 
arbetsmiljö (Björkman & Lundqvist 1981). Kvalifikationskravet har 
samtidigt en nära koppling till självbestämmande och inflytande, vilket 
innebär att höga värden på kvalifikationsvariabeln skulle kunna moderera 
negativa effekter av höga arbetskrav och samtidigt möjliggöra lärande och 
utveckling. 
 För förarnas del behövs utveckling och lärande för att klara av att hantera 
kundernas behov och önskemål samt uppfylla huvudmannens krav på 
kvalitet och service. I SOU 2003:67 ges uttryck för detta på följande sätt: 
”Personalförsörjningen måste tryggas och kompetensen breddas genom 
kompetensutveckling och utbildningsinsatser inte minst på förarsidan …..”. 
Till skillnad mot dessa intentioner eller rekommendationer visar 
svarsfördelningen i tabell 3.3. att endast 14 procent av samtliga förare 
instämmer i att de har möjligheter att lära nya saker i arbetet och 21 procent i 
att de får användning för sina kunskaper och färdigheter i arbetet.  
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Tabell 3.3. Andelen förare fördelade efter hur de upplever möjligheterna att lära 
nytt och utvecklas i arbetet (horisontell procent).  
 
Påstående inte Instämmer Instämmer     Summa        Antal 
 Inte 
 

I mitt arbete har jag möjlighet  
att lära mig nya saker  86   14                 100            140  
 

I mitt arbete får jag användning  
för mina idéer, kunskaper  
och färdigheter      79  21   100     140 
 

 
Om man jämför resultatet med referensdata (Karlsson och Eriksson 2000) 
törs jag säga att för bussförarnas del så är kvalifikationskravet långt ifrån 
uppfyllt. Referensdata visar exempelvis att så hög andel som 60 procent 
instämmer i att de har möjligheter att lära nya saker i arbetet och 73 procent i 
att de har användning för sina idéer och kunskaper. Vid en sådan jämförelse 
tenderar förarna erbjudas mycket små möjligheter att utveckla den typ av 
kunskaper och kompetens som kan leda till personligt och/eller kollektivt 
lärande i relation till driften samt en god arbetsmiljö. Det förekommer 
således stora brister när det gäller denna aspekt av arbetsvillkoren. Och 
oavsett om vi jämför mellan olika trafikslag eller depåplacering så ser bilden 
lika negativ ut när det gäller första påståendet. På det andra påståendet tycks 
dock förarna vid Kristinehamnsdepån i högre utsträckning än förarna vid de 
andra depåerna få användning för sina kunskaper i arbetet då 43 procent 
instämmer i påståendet. Detta bör dock ställas i relation till referensdata där 
73 procent instämmer. Men trots detta ger svarsfördelningen vid 
Kristinehamnsdepån ytterligare bekräftelse på att handlingsutrymmet trots 
allt är större och mer öppet än vid de andra depåerna.  
 Om vi tittar på fördelningen mellan olika trafikslag när det gäller detta 
påstående framgår att förarna vid stadstrafik har större möjligheter än förarna 
vid läns- och expresstrafik att använda sina kunskaper och färdigheter i 
arbetet. 32 procent vid stadstrafik anger att de ges tillfälle att ge uttryck 
dessa färdigheter i den dagliga praktiken. Förarna vid läns- och expresstrafik 
fördelar sig på 12 respektive 21 procent. Några förare gav under intervjuerna 
uttryck för sina erfarenheter av möjligheter till kunskaps- eller 
kompetensutveckling och menade att dessa har försämrats under senare år.  



 40 

 
Det är väl mer pengarna som styr idag antar jag. Man önskar faktiskt lite mer 
kurser när det gäller kundhantering och sådana saker, den psykologiska biten, för 
det är ju en otroligt viktig del.  

 
Det var mycket mer kurser inom kommunen då. Utbildningarna var mer seriösa 
än vad de är idag och det gavs mer tid till allting.  Man gick utbildning varje år. 
Det var charmkurser, hot och våld och… det var mycket sådant. Men sedan (dvs. 
efter privatiseringen) har jag inte gått på någonting. 

 
Vad förarna efterfrågar är kompetenshöjande åtgärder i form av såväl 
formell adekvat utbildning som möjligheter till reflektion och informell 
kommunikation och interaktion där man kan ta del av andra förares 
erfarenheter och berättelser om problem och lösningar. Tidigare gavs man 
större utrymme för att dela erfarenheter och föra en fortlöpande dialog med 
andra förare och fördjupa sina kunskaper i vid mening. Den situation som 
råder idag upplevs som mycket otillfredsställande.  

 
Tidigare talade folk om vad som hade hänt och vad som skulle hända, om vad de 
hade hört och… man lärde sig någonting hela tiden. Man får aldrig möjlighet till 
detta numer. Det är ju väldigt otillfredsställande, man får inte den kontakten, 
liksom (…) Och det händer ju så mycket runtomkring och är man ny då så är det 
ju… bara att sitta och köra en massa passagerare är ju jobbigt. Och får man inte 
prata av sig och diskutera hur andra förare löst olika situationer, då är det ju 
väldigt svårt att lära sig och kunna släppa den där nervositeten.  

 
En sekundär konsekvens av detta blir, förutom att det uppstår begränsade 
möjligheter att ta del av varandras samlade erfarenheter och att reflektera 
över arbetet, att förarna får minskat utrymme att bearbeta problem och få 
prata av sig obehagliga händelser. Det var vid dessa informella sociala möten 
som exempelvis de mindre erfarna kunde ta del av de äldres kunskaper och 
erfarenheter. Här kunde informella diskussioner med kollegor ge stöd för ett 
visst handlande genom den bekräftelse andra kunde ge, man fick konkreta 
tips om hur man skulle hantera vissa, ibland konfliktfyllda situationer. 
Dessa, för en utomstående betraktare, kanske till synes meningslösa möten är 
således viktiga både för att utveckla kunskap med förankring i den dagliga 
praktiken och för stresshantering. En av förarna gav exempel på dessa 
informella sociala mötens dubbla funktion och vilka konsekvenser det kan få 
när organisationen inte lämnar utrymme för sådana behov. 
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Det vet ju alla att man mår bättre om man får prata av sig på en gång, om det 
hänt någonting. Man mår bättre. Men idag är det många som bär med sig olika 
saker. Det kan vara dispyter med resenärer eller inom gruppen eller… ja, och bär 
man med sig sådana saker så kan det ju bli att du kör sämre, ger sämre service, 
har lägre toleransnivå och… ja, det kan visa sig i alla moment i jobbet.  

 
Förutom att man tidigare kunde ta del av andras erfarenheter och där man 
också gavs möjlighet att bearbeta stress, kan nuvarande situation inte bara 
leda till ohälsa, utan också till sämre service och farligt trafikbeteende. 
Samtidigt och dessvärre är det en betydande andel av samtliga förare som 
anser att organisationen inte ger utrymme för informella sociala möten. 52 
procent (ej i tabell) av samtliga förare anger exempelvis att de i liten 
omfattning har möjlighet att få stöd och hjälp av arbetskamrater när de 
upplevt en stressig situation. Detta ska jämföras med referensdata (Karlsson 
& Eriksson 2000) där endast 19 procent uppger att möjligheterna att få stöd 
och hjälp av arbetskamrater är små. Jämförelsen visar med hänsyn till 
bussförares utsatthet när det gäller en rad olika stressituationer i arbetet på en 
mycket ogynnsam arbetssituation.  
 För att återgå till utvecklingsbegreppet så ligger det i detta att stärka 
förarnas kompetens bland annat i form av adekvat formell utbildning, men 
även att ges möjligheten att på ett mer informellt sätt dela erfarenheter och 
kunskaper och till gemensam reflektion över verksamheten (se t.ex. 
Brunnberg m.fl. 2004). Den sist nämnda dimensionen av den 
inomorganisatoriska kunskapsproduktionen anses av många forskare vara en 
viktig källa för en organisations konkurrensfördelar. Det vill säga det handlar 
om organisationers förmåga att producera tyst kunskap, vilket är den 
informella implicita kunskap som är inbäddad i interaktionen mellan 
människor och grupper och som kan bidra till ett i förhållande till 
arbetsuppgiften effektivt och flexibelt beteende. Det krävs dock en viss 
intensitet och kontinuitet i den informella sociala interaktionen mellan 
anställda för att både generera och omsätta den tysta kunskapen i adekvat 
handling (se t.ex. Jones & George 1998; Josefson 1991). 
 Jag ställde ytterligare ett par påståenden i enkäten för att nyansera bilden 
av hur arbetet möjliggör för den anställde att utvecklas i arbetet samt 
huruvida arbetet erbjuder variation. Genom svarsfördelningen i tabell 3.4. 
nedan bibehålls den negativa bilden då endast 12 procent av samtliga förare 
instämmer i påståendet att man i arbetet ges möjlighet att utveckla sig själv 
och sina färdigheter. Förarna vid Kristinehamnsdepån avviker även i detta 
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avseende på ett positivt sätt då 36 procent instämmer. När det gäller andra 
påståendet visar svarsfördelningen att arbetet också innehåller låg grad av 
komplexitet och variation. Endast 22 procent av samtliga instämmer i att 
man får utföra varierande arbetsuppgifter.  
 
Tabell 3.4.  Andelen förare fördelade mot bakgrund av deras uppfattning av 
möjligheter att utvecklas i arbetet samt arbetsuppgifternas komplexitet (horisontell 
procent). 
    

Påstående                                     Instämmer Instämmer Summa   Antal     
                                                                inte  
 

I mitt arbete har jag möjlighet att utveckla  
mig själv och mina färdigheter 88     12    100 140 
 
I mitt arbete får jag utföra varierande 
arbetsuppgifter 78  22 100 140 
  

 
Förarna vid depån i Karlstad är de som till lägst andel uppger att de upplever 
variation i arbetet. Förarna vid de andra depåerna fördelar sig ganska jämnt 
och det är inte några stora variationer i svarsfördelningen när det gäller 
trafikslag. Det är totalt sett, en mycket hög andel som har begränsade 
möjligheter till utveckling och variation i arbetet. Det framgick samtidigt 
under intervjuerna att såväl kunskapssökande i allmänhet som att identifiera 
vad som ingår i servicerollen allt mer tycks ha blivit en individuell 
angelägenhet (jfr. Holter m.fl. 1998; Byström m.fl. 2000; Brunnberg m.fl. 
2004). Det har i stor utsträckning kommit att bli den enskilde individens 
intresse av att lära nytt och mer som styr ”kunskapsbygget” inom 
förarkollektivet. Att bli en bättre förare handlar bland annat om att själv hitta 
bättre sätt att utföra arbetsuppgifterna på. 
 

Jag kompetensutvecklar mig själv genom att försöka göra saker, försöker hänga 
med och söka olika saker, men det ger ju inte något i lön. Kanske egen 
tillfredsställelse att man kan utveckla sig kan ju vara värt en del, om man inte får 
hjärtinfarkt på kuppen.  

 

Jag söker kunskap själv när jag ser någonting nytt. Men generellt tycker jag att 
det är dåligt. Jag menar det handlar om säkerhetsutrustning i bussarna, hur det 
fungerar eller det, Vilka rutor är krossbara och vilka är det inte. Och, jag menar, 
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har du busskort, då ska du kunna köra en buss oavsett om ratten sitter till höger, 
vänster eller i mitten och hur reglagen fungerar, men det får du lära dig själv.  

Olika förare har dessutom sina områden de vill ”förädla” och väljer utifrån 
vad de tycker är viktigt i arbetet. Det kan exempelvis handla om att bli bättre 
på att bemöta resenärer, den psykologiska delen i servicemötet, eller att ta 
det lugnt i pressade eller hotfulla situationer. Det kan också handla om att 
lära sig mer om tekniska aspekter, säkerhetsutrustning, köra mjukt och 
behagligt men ändå hålla tiderna. Att lära nytt handlar följaktligen om att 
fånga tillfället i flykten, exempelvis genom egna iakttagelser och öppenhet 
inför nyheter (Nilsson, 2003). Även Byström m.fl. (2000) konstaterar i en 
studie att förarnas ambitioner att bli bättre i sin yrkesroll i stor utsträckning 
sker genom lärande på individuell nivå. Att lärande i och om olika aspekter 
av arbetet sker på individuell nivå och utifrån ett personligt intresse, innebär 
samtidigt att olika förare bär på mycket skiftande kunskap, som inte 
kommuniceras med andra i någon nämnvärd omfattning. Att lära sig på 
individuell basis och den ”tuffa” vägen kan dessutom innebära en 
individualisering av rollutförande och en ökad belastningsnivå då lärande 
blir vars och ens angelägenhet. Lärande för bussförarnas tenderar således 
inte i någon större omfattning ha att göra med organisatoriska strategier för 
att utveckla kollektivets kompetens och kunskaper i relation till 
arbetsuppgiften eller servicerollen. Om vi ser till kontrollbegreppet och dess 
olika innebörder kan vi konstatera att såväl möjligheterna att utöva 
inflytande på det egna arbetet och verksamhetsnivå som möjligheterna att 
lära nytt och få användning av sina kunskaper i arbetet är mycket små vid en 
jämförelse med referensdata (Karlsson & Eriksson 2000).  
 Så här långt har jag diskuterat kontrollbegreppets olika dimensioner och 
avser nu att gå vidare med att diskutera arbetskrav. Särskilt de psykiska 
arbetskraven beaktas i diskussionen nedan och som nämndes inledningsvis 
bör dessa krav vara i balans med beslutsutrymme och kvalifikationskrav (se 
t.ex. figur 2.1). Det vill säga att arbetskraven ska motsvaras av ett adekvat 
beslutsutrymme och läromöjligheter. 
 
 
3.2.3. Fysiska och psykiska arbetskrav 
 
När det gäller arbetskrav rör det sig om olika fysiska och psykiska krav som 
ställs på individen när hon eller han genomför sitt arbete (Karasek & 
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Theorell 1990). Fysiska krav handlar om i vilken utsträckning arbetet kräver 
fysisk ansträngning. De psykiska kraven berör förhållanden som om arbetet 
är enformigt, omåttligt omfattande, om det finns tillräckligt med tid för att 
utföra arbetsuppgifterna, etc. Jag börjar diskussionen med att ge en överblick 
över de fysiska arbetskraven. Jag tänker dock inte diskutera konsekvenser av 
dem eller penetrera problematiken på ett djupare sätt. Det visar sig, om man 
beräknar medelvärdet för de tre påståendena i tabell 3.5. att 37 procent av 
samtliga upplever den fysiska miljön som problematisk.  
 
Tabell 3.5. De som besvarat enkäten fördelade efter om de instämmer eller inte 
instämmer i olika påståendena om arbetets fysiska krav (horisontell procent). 
 
  Instämmer Instämmer      Summa     Antal 
Påstående      inte 
 

Mitt arbete kräver stor fysisk  
ansträngning  75 25    100            140 
 

Det krävs att jag arbetar långa  
perioder i fysiskt obekväma  
kroppsställningar  56 44      100            140 
 

Mitt arbete är sådant att jag får  
fysiska besvär  57 43    100         141 
 

 
Det är följaktligen en relativt hög andel av förarna som upplever den fysiska 
arbetsmiljön som belastande om vi jämför med referensdata (Karlsson och 
Eriksson 2000), där 24 procent instämmer i första påståendet, 20 i andra och 
14 procent i det tredje, vilket ger ett medelvärde på 19 procent som 
instämmer.  
 Som jag nämnde ovan avser jag inte att penetrera denna problematik på 
ett djupare sätt, utan avser istället att gå vidare till de psykiska krav arbetet 
ställer. För att få en bild av om de psykiska arbetskraven upplevs som höga 
eller låga, ställde jag tre påståenden i enkäten (tabell 3.6.). Det första avser 
belysa om arbetet ställer krav på snabbhet, det andra berör arbetets repetitiva 
karaktär och det tredje avser att kasta ljus över huruvida förarna anser att de 
har tillräckligt med tid till förfogande för att klara av att utföra 
arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. På första påståendet 
instämmer 68 procent av förarna. I referensdata (Karlsson & Eriksson 2000) 
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instämmer 56 procent. När det gäller arbetets repetitiva karaktär instämmer 
58 procent i referensdata. För bussförarnas del är det totalt 83 procent som 
instämmer. När det gäller de två första påståendena i tabellen nedan tenderar 
den psykiska arbetsmiljön vara mer problematisk för bussförare jämfört med 
respondenterna i referensdata. 
 
Tabell 3.6. Andelen förare fördelade efter hur de upplever de psykiska krav arbetet 
ställer (horisontell procent). 
 
 Instämmer Instämmer     Antal      Summa 
Påstående   inte 
 

Mitt arbete kräver att jag arbetar  
snabbt  32        68           100 139 
 

Mitt arbete innehåller många  
upprepningar  17        83           100 139 
 

Jag har tillräckligt med tid till  
förfogandeför att klara av att utföra 
mina  arbetsuppgifter 
på ett tillfredsställande sätt  71          29              100          139 
 

 
Vid en jämförelse mellan olika trafikslag finns vissa skillnader i 
svarsfördelningen när det gäller arbetets repetitiva karaktär. De förare som 
kör stadstrafik upplever högre grad av upprepningar än läns- och 
expresstrafik. 94 procent av förarna inom stadstrafik, 87 procent av 
länstrafikförarna och 78 procent av expresstrafikförarna instämmer i 
påståendet att arbetet innehåller många upprepningar. Därutöver är det en 
relativt låg andel förare (29 procent) totalt sett som anser att man har 
tillräckligt med tid till förfogande för att klara av att utföra arbetet på ett 
tillfredsställande sätt. Förarna vid Kristinehamnsdepån utgör även i detta 
avseende ett undantag då 64 procent instämmer i påståendet och torde 
därvidlag ha ett större handlingsutrymme och en mindre stressande 
arbetssituation jämfört med förarna vid de övriga depåerna. Men trots att 
förarna vid ovan nämnda depå ger uttryck för en mer positiv bild än övriga 
depåer så måste jag återigen konstatera att det är en klar majoritet av 
samtliga förare (71 procent) som anser att de inte har tillräckligt med tid till 
förfogande för att klara av att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 
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Detta innebär följaktligen att en majoritet inte har det handlingsutrymme de 
behöver eller önskar.   
 Jag ställde ytterligare två påståenden i enkäten för att få en bild av hur 
förarna upplever de psykiska arbetskraven (ej i tabell). Det första löd: ”Mitt 
arbete kräver att jag koncentrerar mig intensivt på arbetsuppgiften under 
längre perioder.” På detta påstående är det 70 procent av förarna vid 
Karlstadsdepån som instämmer. Vid Arvikadepån är det 82 procent, vid 
Hagfors och Kristinehamnsdepån är det 56 respektive 57 procent som 
instämmer. Jämför man mellan olika trafikslag finns en ganska markant 
skillnad mellan stadstrafik, där 82 procent instämmer och länstrafik, där 61 
procent instämmer. När det gäller det andra påståendet som formulerades på 
följande sätt: ”Jag försinkas ofta i mitt arbete av orsaker som jag inte har 
kontroll eller inflytande över”, finns det inte någon större skillnad mellan de 
olika depåerna, drygt varannan instämmer i påståendet. Däremot är det som 
väntat en högre andel förare vid stadstrafik (73 procent) jämfört med läns (57 
procent)- och expresstrafik (36 procent) som instämmer i påståendet. De 
okontrollerbara omgivningsfaktorer eller så kallade problemstressorer som 
kan förekomma är hindrande vägarbeten, felparkerade fordon, 
trafikstockningar, tillfälliga resenärstoppar, dåligt väder/väglag, etc. (jfr. 
Byström m.fl. 2000; Nilsson 2003). 
 Jämför vi referensdata (Karlsson och Eriksson 2000) med bussförarnas 
svarsfördelning när det gäller möjligheter att utöva inflytande, lära nytt och 
att få använda sina kunskaper i relation till psykiska arbetskrav framgår att 
den sist nämnda gruppen ha ett signifikant lågt inflytande samt små 
möjligheter till lärande och utveckling i kombination med höga arbetskrav. 
Referensdata visar att de respondenter som ingår här, totalt sett har ett 
betydligt större inflytande över sina arbetsvillkor samtidigt som man i 
betydligt högre utsträckning än bussförare har möjlighet att lära nytt och få 
använda sina kunskaper i arbetet i kombination med lägre arbetskrav. 
Skillnaden mellan bussförarna och respondenterna i referensdata är således 
ganska markant när det gäller dessa arbetsmiljödeterminanter, vilket 
sammanfattningsvis innebär att bussförare, förutom att de tenderar att 
utsättas för betydligt större risk att utveckla stressrelaterad ohälsa jämfört 
med respondenterna i referensdata, har mindre möjligheter att utveckla 
kunskaper och yrkesspecifika kompetenser.   
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 Jag ska nu gå vidare och diskutera återkoppling och socialt stöd då dessa 
determinanter i viss mån kan reducera de negativa stresseffekter som kan 
uppstå mot bakgrund av lågt inflytande och höga arbetskrav.   
 
3.2.4. Återkoppling och socialt stöd 
 
Socialt stöd kan, som tidigare nämnts, fungera som buffert (buffering effect) 
mot höga arbetskrav och små personliga eller organisatoriska resurser att 
utöva inflytande och verka stressreducerande. Socialt stöd i arbetet kan 
dessutom ha två källor – närmaste arbetsledare och arbetskamrater. I den här 
diskussionen är det stöd från närmaste arbetsledare som avses. Jag avser 
dock att börja med att redovisa hur förarna upplever den återkoppling de får 
på utfört arbete för att därefter diskutera socialt stöd. Återkoppling har idag, 
förutom att verka stressreducerande, fått ett egenvärde med tyngdpunkt på att 
ge anställda klarhet om deras kompetens och att förstärka 
kompetensupplevelsen. Kompetensupplevelsen är dels beroende av 
individens egen värdering av den egna förmågan, dels av andras värderande 
reaktioner i relation till typ av prestation (se t.ex. Westlander 1993). I tabell 
3.7. kan vi se att det är en mycket låg andel av samtliga som instämmer i 
påståendet att de ofta får återkoppling på utfört arbete. 

Tabell 3.7. Förarna fördelade efter om de anser att de ofta får feedback och socialt 
stöd av arbetsledningen (horisontell procent).  
 
 Instämmer    Instämmer       Antal            Summa 
Påstående          inte    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Min arbetsledning ger mig ofta 
feedback/återkoppling på det  
arbete jag utför         82    18                   100 141 
 

Jag får ofta stöd och  
uppbackning av min  
arbetsledning i mitt arbete              78    22                   100               141 
 

 
I likhet med resultaten från andra studier av bussförares arbetsvillkor 
(Byström m.fl. 2000; Holter m.fl. 1998; Nilsson 2003) visar den låga andel i 
tabellen ovan som instämmer i första påståendet att det tenderar vara 
problematiskt att nå ut till förarna med denna typ av bekräftelse på utfört 
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arbete. Förarna vid Kristinehamnsdepån utgör även på detta påstående ett 
undantag i förhållande till de andra depåerna då 50 procent instämmer, vilket 
återigen visar på en i förhållande till övriga depåer positiv situation. När det 
gäller olika trafikslag så är det förarna som kör expresstrafik som i större 
omfattning än övriga får återkoppling (29 procent) medan andelen vid 
stadstrafik och länstrafik fördelar sig på 16 respektive 17 procent. Den 
övergripande bilden är trots vissa skillnader i svarsfördelningen mellan 
depåer och trafikslag att det totalt sett finns tydliga brister när det gäller 
återkoppling på utfört arbete.  
 Några av förarna beskrev under intervjuerna hur de upplevde bristen på 
återkoppling eller snarare bristen på positiv återkoppling, och de erfarenheter 
de gav uttryck för var att återkoppling i huvudsak handlar om negativ kritik 
och väldigt sällan om uppmuntran och beröm.  
 

Det är också sådant som jag upplever … att man aldrig får höra att man gjort 
någonting bra. Men, skulle man göra någonting som inte är bra, då kommer det 
direkt. Jag menar att… det fungerar ju inte… så kan man heller inte göra, tycker 
jag. Det måste vara åt båda hållen.  
 

Det skulle ju räcka med så lite. Lite mer av, ja… ’bra gjort’!  Idag så är det 
nattsvart allting… väldigt mycket i alla fall. Det är bara när någon har ringt och 
klagat som… det är ungefär vad vi får höra. 

 
Det framgick med tydlighet under intervjuerna att lite mer av positiv 
återkoppling från arbetsledningen –  lite mer av ”bra gjort” ”det där fixade ni 
bra” – skulle kunna få positiva effekter på förarnas självtillit och stärka deras 
kompetensupplevelse samt påverka hur man över tid kan komma förhålla sig 
till yrkesrollen (Holter m.fl. 1998; Byström m.fl. 2000; Nilsson 2003; 
Gunnes 2003). Positiv återkoppling till en arbetsgrupp har såväl enligt olika 
forskningsresultat som enligt uttalandet i citatet nedan otvivelaktigt positiva 
konsekvenser för hur de anställda värderar sig själva i förhållande till 
servicerollen och det arbete de utför.  
 

Vi har, tror jag, inte en enda gång fått höra att vi gjort något bra (en stunds 
eftertanke). Jo, en gång, och då var det en av trafikledarna som gick ut med ett 
allmänt utrop, det var ett jäkla väder, mycket snö och glashalt på vägen. Han 
talade om att vi hade gjort ett bra jobb. Så lite som att någon gång emellanåt få 
höra att man inte bara är ett nödvändigt ont skulle höja moralen. Bara det lilla 
han gjorde där fick mig och andra att känna att vi gjort ett bra jobb, man… växte 
liksom, man kände ett värde i det man gör.  
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Positiv återkoppling kan således fungera bekräftande och ha betydelse för 
den enskildes självvärdering, självtillit och verka befrämjande och 
utvecklande, vilket är speciellt viktigt i inlärningssituationer (Moxnes 1984). 
Forskning visar samtidigt att arbetsgrupper som inte får återkoppling om hur 
bra de lyckats med det arbete de utför har fler missnöjda medlemmar och är 
mindre effektiva än den som får det. Den arbetsledning som i huvudsak drar 
fram det klandervärda i en arbetsgrupps arbetsinsatser kan bidra till att 
förstärka hela gruppens defensiva hållning. Den eller de grupper som i 
huvudsak får negativ återkoppling tenderar dessutom att börja bete sig på ett 
sätt som ger andra anledning att bevara sin negativa syn (Westlander 1993). 
Detta belyser en paradoxal situation som kan bli självförstärkande och skapa 
onda cirklar som kan vara svåra att bryta (Holter m.fl. 1998).  
 När det gäller förarnas uppfattning om huruvida de får socialt stöd av 
arbetsledningen, finner vi även på detta påstående en negativ fördelning. Av 
samtliga är det endast 22 procent som instämmer i påståendet (tabell 3.7.). 
En av förarna gör under intervjun en intressant koppling mellan socialt stöd 
och förtroende och menar att om stödet ska upplevas som stöd är det 
nödvändigt att relationen mellan parterna baseras på ett visst mått av 
förtroende. Känner man inte förtroende för de aktörer som ska fungera som 
stöd kan det vara svårt att ta åt sig stödet och därmed uteblir de positiva 
effekterna. Återigen bekräftas idén om vikten av att relationen mellan 
anställda och arbetsledning vävts av ett visst mått av förtroende. 
 

De (ledningen) har inte någon stödjande funktion. Jag tror att det mer är så att 
arbetskamraterna stöttar varandra, men inte uppifrån. Det existerar inte på 
varken lokal eller central nivå. 
 

Den funktionen har de (ledningen) inte. Av dem få du ingen uppbackning och 
stöd, över huvudtaget. Men framförallt så bottnar det nog i att förtroendet saknas 
och då ser man det inte som stöd heller.   

 

En annan gav uttryck för en viss förståelse för att det finns brister när det 
gäller den lokala ledningens roll som stödjande part. Hög arbetsbelastning 
och krav från högre chefer tycks i viss mån betraktas som en förmildrande 
omständighet, även om brister i detta avseende samtidigt kan vara ett uttryck 
för en viss ledningsideologi eller ett personligt förhållningssätt till 
personalen.   
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Vi har som det känns, inte så där väldigt mycket stöd bakifrån, från ledningen. 
Men de sitter ju också i en sits. De sitter ju under någon annan chef som sätter 
press på dem. De har ju press på sig att verksamheten ska löna sig så bra som 
möjligt. Men, jag menar att… det är klart att det beror lite grann på cheferna 
också, och… de kanske skulle försöka ta sig lite mer tid. Det vore ju önskvärt.  
 

Även om det finns olika faktorer att ta hänsyn till när det gäller 
ledningspersoners arbetssituation kan vi konstatera att såväl återkoppling 
som socialt stöd tenderar att ha betydande brister då endast 18 respektive 22 
procent av samtliga instämmer i påståendena. Jämför vi förarnas 
svarsfördelning när det gäller socialt stöd, med referensdata (Karlsson & 
Eriksson 2000) där 61 procent instämmer i att de ofta får socialt stöd av 
arbetsledningen kan vi konstatera att det även i detta avseende finns mycket 
att förbättra. Till detta bör läggas att även stödet från arbetskamrater har 
påtagliga brister om man jämför med referensdata, vilket förstärker den 
negativa bilden. Det finns dock stor variation i svarsfördelningen mellan 
förarna vid de olika depåerna beträffande hur man upplever stödet från 
ledningen. När det gäller depåerna i Karlstad och Hagfors visar resultatet att 
endast 13 respektive 22 procent anser att de ofta får stöd. Detta visar på en 
relativt negativ bild dels med tanke på att socialt stöd från arbetsledningen 
dels kan reducera de negativa effekterna av höga arbetskrav i kombination 
med lågt inflytande och/eller kontroll, dels då såväl återkoppling som stöd 
kan ha inflytande på individens värdering av sig själv i relation till yrkesroll 
och kompetensupplevelse (Westlander 1993). När det gäller Arvika och 
Kristinehamn ser bilden ljusare ut då mer än varannan förare (56 respektive 
64 procent) instämmer i påståendet att de ofta får socialt stöd av ledningen. 
Förarna vid de sist nämnda depåerna kan därmed utifrån både ett stress- och 
kompetensupplevelseperspektiv antas ha en bättre arbetssituation än förarna 
vid de två andra depåerna.  
 Grimsmo (1992) är en bland många forskare som argumenterar för att när 
man som servicearbetare tar ”stöten där ute” och ska vara verksamhetens 
ansikte utåt och ge service till kunder har man extra behov av stöd och 
uppbackning från arbetsledningen. Men trots den allmänt spridda kunskapen 
om vikten av att anställda får återkoppling och socialt stöd är den totala 
bilden i denna studie att en mycket hög andel förare arbetar under 
ogynnsamma förhållanden när det gäller möjligheterna att förstärka 
kompetensupplevelsen och hantera stress (jfr. t.ex. Holter m.fl. 1998).  
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4. Diskussion och slutsatser 
 
Trots att aktörerna inom dagens kollektivtrafik har starkt fokus på kvalitet, 
service och resenärstillfredsställelse finns en tydlig tendens att man i allt för 
liten grad tar hänsyn till den anställdes roll, arbetsvillkor och förutsättningar 
för att klara av att ge kunderna den bästa möjliga service. Det tycks 
härvidlag förkomma en grundläggande motsättning mellan den politiska 
ambitionen och de intentioner som centrala myndigheter lägger till grund för 
principen om att all kollektivtrafik ska anbudsupphandlas, och vad som tycks 
ha skett på operativ nivå. Resultatet visar, vilket också bör ses mot bakgrund 
av bussförarnas centrala roll i organisationens kärnverksamhet och i relation 
till referensdata, att bussförare arbetar under mycket pressade 
arbetsförhållanden. Detta beskriver en arbetssituation som i mycket liten 
utsträckning harmoniserar eller överensstämmer med kriterier för det goda 
och utvecklande arbetet eller i förhållande till de krav som ställs på de 
anställda. 
 Bristande återkoppling och socialt stöd i kombination med lågt 
inflytande, små möjligheter att lära nytt och höga arbetskrav kan komma att 
inverka såväl enskilt som tillsammans med andra arbetsmiljöfaktorer på de 
anställdas hälsa och utvecklingsmöjligheter (Grimsmo 1994; Johansson m.fl. 
2003). Data visar visserligen att förarna vid två depåer (Kristinehamn och 
Arvika) upplever att de i större omfattning har möjlighet att utöva inflytande 
på arbetsvillkoren, att lära nytt och oftare får såväl återkoppling som socialt 
stöd från arbetsledningen än vid de två andra. Detta skulle kunna stimulera 
till lärande, motverka ohälsa och leda till en på det hela taget mer 
stimulerande och bättre arbetsmiljö. Men ser vi till den höga andel förare 
totalt sett som uppger att de upplever höga psykiska arbetskrav, lågt 
inflytande, små lär- och utvecklingsmöjligheter samt lågt socialt stöd, 
framstår bilden, inte minst i relation till referensdata, som mycket negativ ur 
ett hälso- och utvecklingsperspektiv. Tar man sedan hänsyn till förarnas 
uttalanden i citaten ovan där man ger uttryck för att det har skett en negativ 
utveckling under senare år ter sig situationen som oroväckande.  
 
 
 
 
 



 52 

4.1. Sammanfattning och en tillbakablick 
 
Hittills har vi under resultatredovisningen tittat på enskilda variabler. Jag har 
därför sammanfört de olika determinanterna i arbetsmiljön för att få en mer 
övergripande och sammanfattad bild av bussförares arbetsvillkor. I tabell 
4.1. nedan redovisas medelvärdet för de olika påståendena/frågorna inom 
respektive arbetsmiljödeterminant. Medelvärdena i tabellen bygger endast på 
de svarsfrekvenser som anges i tabellerna. De som exempelvis instämmer i 
påståendena om att de har inflytande över hur det egna arbetet ska utföras 
samt har inflytande över beslut som berör hela verksamheten har placerats i 
kategorin Hög. Samma tillvägagångssätt har gällt när det gäller dem som inte 
överensstämmer i påståendena, vilka placerats i kategorin Låg. Samma 
förfaringssätt har använts vid alla fyra determinanterna.  
 Vi kan se att beslutsutrymmet i arbetet (inflytande) totalt sett är mycket 
lågt för bussförarna. 78 procent anser att de har lågt inflytande. När det gäller 
kvalifikationsgrad – möjligheter att lära nytt och få använda sina kunskaper 
och idéer i arbetet är bilden än mer nedslående. Så hög andel som 83 procent 
anser att de har små möjligheter att utveckla sina kunskaper och att använda 
dem i sitt arbete. Vi kan också konstatera att de psykiska arbetskraven är 
höga (75 procent) samtidigt som andelen förare som upplever brister när det 
gäller återkoppling och socialt stöd från arbetsledningen är mycket hög (80 
procent). Det förekommer med andra ord en påtagligt negativ balans mellan 
inflytande, kvalifikationsgrad, återkoppling och socialt stöd i förhållande till 
de psykiska krav arbetet ställer.  
 
Tabell 4.1. Andel anställda fördelade enligt medelvärdet för de fyra olika 
arbetsmiljödeterminanter som diskuterats ovan (horisontell procent). 

 
Dimension Hög Låg Summa 
--------------------------------------------------------------------------- 
Inflytande  22  78   100 
 

Kvalifikationsgrad  17  83   100 
 

Psykiska arbetskrav  75  25   100 
 

Återkoppling/Socialt stöd  20  80    100 
-------------------------------------------------------------------------- 
 



 53

Resultatet överensstämmer till stor del med vad tidigare presenterade studier 
av bussförares arbetsvillkor visar. Men även om man utifrån relationen 
mellan de arbetsmiljödeterminanter som redovisas i tabellen ovan kan dra 
vissa slutsatser om bussförarnas arbetsvillkor när det gäller risken att 
utveckla så kallad arbetsrelaterad ohälsa respektive möjligheter att lära och 
utvecklas i arbetet så säger de inte någonting om hur hög andel av samtliga 
förare som anser att det har skett förändringar över tid. En fråga som därför 
kan vara intressant att ställa i sammanhanget är om utvecklingen under 
senare år har gått mot en sämre eller bättre balans mellan dessa 
arbetsmiljödeterminanter. Den sist nämnda utvecklingsinriktningen kan, mot 
bakgrund av tidigare studier, betraktas som nödvändig om organisationen har 
ambitionen att skapa en god arbetsmiljö som genererar lärande, utveckling, 
ett hälsosamt och bra arbets- och serviceklimat. 
 
 
4.1.1. Grundtrygghet 
 
Jag ska dock, innan jag försöker besvara ovanstående fråga, börja med att 
diskutera begreppet grundtrygghet som i det här sammanhanget använts i 
betydelsen anställningstrygghet och stabilitet i arbetets ramvillkor. Jag 
redovisar inte denna determinant i tabellen ovan, men den kan mot bakgrund 
av att 75 procent av förarna anger att anställningstryggheten har ”urholkats” 
vara viktig att inkludera i denna sammanfattande bild, då upplevelsen av 
trygghet respektive otrygghet kan ha stort inflytande på hur de anställda 
förhåller sig till sitt arbete och verksamheten. Det vill säga huruvida de 
accepterar den relativa otrygghet som tycks ha uppkommit eller om de slutar 
engagera sig i arbetet och istället söker sig till verksamheter där tryggheten 
upplevs vara större. Det framgår visserligen i data att 82 procent av samtliga 
förare anser att anställningstryggheten är acceptabel, samtidigt som det blir 
uppenbart att denna känsla av trygghet inte kan kopplas till det formella 
anställningskontraktet. Vad som istället kommer till uttryck i diskussionen 
om trygghet är att denna känsla som tycks bygga på mer eller mindre lösa 
antaganden eller spekulationer om att goda relationer med ledningen, 
orimligheten i att en ny entreprenör byter ut alla förare samt bristen när det 
gäller tillgången på kompetenta förare, utgör ett slags trygghetsfundament. 
Detta är dock som jag påpekat tidigare ett bräckligt fundament att bygga 
trygghet på då villkoren kan förändras relativt snabbt. Konsekvensen är 
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således, om man betraktar situationen ur ett vidare perspektiv, att för många 
förare har den tidigare stabiliteten i arbetets ramvillkor förändrats mot ökad 
instabilitet och oförutsägbarhet och detta är en situation som kan generera 
reaktioner som sänkt engagemang, flykt och undvikande, vilket bland annat 
innebär ett minskat bidrag till organisationen och en ökad benägenhet att 
sluta i yrket (jfr. Nilsson 2006). 
 Mot bakgrund av ovan ställda fråga ska jag nu gå vidare med att 
sammanfatta resultatet med hjälp av statistikdata och diskutera förarnas 
uppfattning om utvecklingen i branschen.  
 
 
4.1.2. Ett kontrollperspektiv 
 
 Som vi såg i tidigare diskussion angående bussförares möjligheter att utöva 
inflytande på arbetsvillkoren visar data att de har ett signifikant lågt 
inflytande på det egna arbetets utförande jämfört med referensdata. Detta 
gäller i viss mån även inflytande på verksamhetsnivå. Medelvärdet för de två 
påståenden som ställdes i tabell 3.2. (inflytande på det egna arbetets 
utförande och verksamhetsnivå) visar att andelen som anger lågt inflytande 
är hela 78 procent (tabell 4.1). Jag ställde också en fråga i enkäten som 
hänvisade till förändring över tid och som formulerades på följande sätt: 
”Har dina möjligheter att utöva inflytande på dina arbetsvillkor förändrats 
under senare år?”. Av svarsfördelningen (ej i tabell) kan man utläsa att 43 
procent av samtliga förare ser negativt på utvecklingen, vilket innebär att 
möjligheterna att utöva inflytande har minskat över tid. 48 procent anser att 
det inte har skett någon förändring, medan endast 9 procent bedömer att 
utvecklingen har varit positiv.  
 När det gäller svarsfördelningen vid de olika depåerna, finner vi endast 
marginella skillnader, med undantag av Hagforsdepån där en större andel 
förare är negativa till utvecklingen jämfört med förarna vid de andra 
depåerna. Tittar vi sedan på olika trafikslag så är det länstrafik tätt följd av 
stadstrafik som ger uttryck för det mest negativa utvecklingsperspektivet (44 
respektive 50 procent). Förarna vid expresstrafik är de som är minst negativa 
till utvecklingen (21 procent). Det är också förarna vid expresstrafik (36 
procent) som i större omfattning än förarna vid stats- och länstrafik (7 
respektive 6 procent) ger uttryck för att det har skett en positiv utveckling. 
Sammanfattningsvis överensstämmer detta resultat med resultatet från flera 
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av de tidigare refererade studierna (se t.ex. Holter m.fl. 1998; Byström m.fl. 
2000; Nilsson 2003; Brunnberg m.fl. 2004). Det vill säga att bussförare i 
betydligt större utsträckning än andra yrkesgrupper upplever att de sällan 
erbjuds möjlighet att utöva inflytande på arbetet, samtidigt som det är en 
relativt hög andel (43 procent) som anser att dessa möjligheter har minskat 
under senare år. Vi kan också konstatera att det är en ytterst liten andel (9 
procent) som anser att möjligheterna att utöva inflytande har ökat.  
 
 
4.1.3. Ett lär- och utvecklingsperspektiv 
 
En liknande tendens finner vi också när det gäller kvalifikationsgrad. 
Resultatet visar att bussförare har små möjligheter att lära nytt och få 
använda sina idéer och kunskaper i den praktiska verksamheten. Tittar vi på 
medelvärdet för de två påståenden som ställdes i tabell 3.3. framstår andelen 
som svarat instämmer inte, 83 procent (tabell 4.1.), som mycket hög. Jämför 
vi medelvärdet i referensdata där 34 procent upplever att de har små 
möjligheter att lära nytt och få användning för sina kunskaper i arbetet 
framstår andelen förare i denna studie som svarat att möjligheterna är små 
som mycket hög och indikerar att det inom bussnäringen finns uppenbara 
brister när det gäller möjligheter att lära och utvecklas i arbetet. Andra 
studier (Nilsson 2003; Holter m.fl. 1998; Byström m.fl. 2000) visar 
dessutom att dessa möjligheter har försämrats i samband med de 
omställningar som skett i verksamheten. I Nilssons studie angav exempelvis 
65 procent att möjligheterna att lära nya saker respektive få använda sina 
idéer, kunskaper och färdigheter i arbetet hade förändrats i negativ riktning. 
35 procent ansåg att det inte var någon skillnad mot tidigare och inte någon 
respondent ansåg att det skett en förändring i positiv riktning.  
 Många förare efterfrågar adekvat utbildning inom olika områden. Detta 
skulle kunna stärka deras kompetenser och öka möjligheterna att hantera 
kundernas behov och önskemål på ett bättre sätt samt öka den enskildes 
trygghet i servicerollen. Förutom att de formella utbildningsmöjligheterna 
anses ha minskat i samband med avreglering, upphandling och privatisering 
fanns det tidigare bättre förutsättningar för att överföra vad man skulle kunna 
kalla för en ”förarkultur”, där en viktig ingrediens var delning av 
erfarenheter och kunskaper mellan förarna i vid mening om yrket. Man gavs 
i större omfattning än idag möjlighet att berätta och delge varandra 
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erfarenheter om problem och lösningar, vilket tenderar att ha upplevts som 
ett mycket positivt inslag i arbetet (se t.ex. Nilsson 2003). Såväl Holter m.fl. 
(1998) som Gunnes (2003) tar upp förarnas behov av kontinuerlig 
kompetensutveckling för att klara av att hantera de krav arbetet ställer på 
dem, men påpekar att dagens arbets- och inlärningsmiljö dessvärre riskerar 
att leda till stagnation eller till och med kunskapsmässig återbildning. 
Kunskapssökande och strävan mot att bli en bättre förare har blivit den 
enskildes angelägenhet, vilket är kunskaper som i mindre omfattning än 
tidigare delas mellan eller kommer andra förare till del. Härmed undergrävs 
också möjligheterna att utveckla delad eller tyst kunskap som av många 
betraktas som en oumbärlig ingrediens för att uppnå konkurrensfördelar och 
ett i förhållande till arbetsuppgiften effektivt och flexibelt beteende.  
 
 
4.1.4. Ett kravperspektiv 
 
Samtidigt som en majoritet av förarna uppger små möjligheter att utöva 
inflytande på sina arbetsvillkor och att lära och utvecklas i arbetet tenderar 
de psykiska arbetskraven var höga i relation till referensdata. Medelvärdet 
för de två första påståendena i tabell 3.6. visar att 75 procent (tabell 4.1.) av 
förarna anser att arbetet ställer höga krav på snabbhet och innehåller många 
upprepningar. Motsvarande andel för referensdata är 57 procent. Förutom att 
arbetet ställer höga psykiska krav tenderar det dessutom att ha skett en 
negativ utveckling under senare år. Detta gäller såväl fysiska som psykiska 
arbetskrav. Frågorna jag ställde i enkäten löd som följer: ”Anser du att ditt 
arbete har blivit mer eller mindre fysiskt krävande under senare år?” och 
”Anser du att ditt arbete blivit mer eller mindre psykiskt krävande under 
senare år?” (ej i tabell). Förutom att 59 procent av samtliga förare anser att 
de fysiska arbetskraven har ökat så är det en så hög andel som 79 procent av 
samtliga som upplever att arbetet blivit mer psykiskt krävande. Endast 3 
procent anser att arbetet blivit mindre psykiskt krävande och 18 procent att 
kraven är oförändrade. Såväl förarna vid stadstrafik, länstrafik som 
expresstrafik ger uttryck för detta.  
 Att 79 procent av samtliga förare anser att de psykiska arbetskraven är 
högre idag jämfört med tidigare, kan anses som en mycket hög andel med 
tanke på att möjligheterna att utöva inflytandet och lära nytt i arbetet anses 
ha minskat under senare år. Kombinationen av små möjligheter att utöva 
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inflytande och små lär- och utvecklingsmöjligheter i relation till höga 
arbetskrav beskriver en situation som kan få långsiktigt negativa effekter ur 
ett hälsoperspektiv samtidigt som den underminerar möjligheterna att uppnå 
det goda arbetet och en positiv inlärningssituation. Att det dessutom tycks ha 
skett en utökad negativ balans mellan inflytande, kvalifikationsgrad 
respektive psykiska arbetskrav under senare år visar att det sannolikt blir 
svårt att uppnå ökad effektivitet, produktivitet och servicekvalitet. Stress kan 
visserligen under vissa förhållanden skärpa uppmärksamheten och öka 
motivationen, men ser vi till resultatet från denna studie där kraven är 
mycket höga i förhållande till egenkontrollen är sannolikheten stor att stress 
inverkar negativt. På det individuella planet kan detta, förutom det mänskliga 
lidandet, leda till mental överbelastning och en minskad förmåga att sortera 
inkommande information, att lära nytt och hantera problematiska situationer 
(se t.ex. Aronsson 1987).  
 
 
4.15. Ett stödperspektiv 
 
Ett par arbetsmiljödeterminanter som skulle ha kunnat fungerat som buffert 
mellan små möjligheter att utöva inflytande i kombination med höga 
arbetskrav och motverkat stress är positiv återkoppling och socialt stöd från 
arbetsledningen. Data visar dock vid en jämförelse med referensdata att även 
denna dimension av relationen tycks ha stora brister. Såväl återkoppling på 
utfört arbete som socialt stöd tenderar att vara en ”bristvara” inom dagens 
kollektivtrafik. 80 procent av samtliga (tabell 4.1.) anger att de saknar positiv 
återkoppling och brist på socialt stöd. Svarsfördelningen i tabell 3.7. visar 
exempelvis att endast 18 upplever att de ofta får positiv återkoppling samt att 
så liten andel som 22 procent upplever att de får socialt stöd ofta. Jämför 
man den låga andel förare som upplever att de får socialt stöd med 
referensdata där 61 instämmer i påståendet att de får socialt stöd av 
ledningen så visar detta på en tydlig brist i verksamheten. Trots att det i det 
här sammanhanget inte finns statistiska data som beskriver bussförarnas 
uppfattning ur ett förändringsperspektiv så tenderar även detta 
relationsinslag, av citaten att döma, att ha försämrats över tid. Den distans 
som tenderar att uppstått mellan förarna och ledning efter avreglering och 
anbudsupphandling är sannolikt en faktor som tillsammans med lågt 
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förtroende påverkar möjligheterna att få återkoppling och stöd i arbetet eller 
att ta åt sig stödet.  
 
 
4.2. Slutsatser och reflektion 
 
Under intervjuerna med förarna framgår att det finns en relativt utbredd 
misstro och bitterhet mot det sätt på vilket upphandlingssystemet tillåter att 
man hanterar människor. Uttalanden som: ”Det är ju ändå människor det 
handlar om. De bollar hit och dit med människor i de här upphandlingarna”, 
indikerar att de anställdas förväntningar på att känna trygghet och 
förutsägbarhet inte infrias. Många förare upplever att de behandlas som 
marionetter i ett system som till stor del bortser från den trygghetssökande 
individens behov av förutsägbarhet, långsiktighet och stabilitet, vilket skulle 
kunna betraktas som ett mer eller mindre flagrant brott mot tidigare 
anställningsvillkor. Björkman och Lundqvist (1981) pekar exempelvis på 
vikten av långsiktiga relationer och menar att utan grundtrygghet, vilken 
gäller i såväl fysiskt, materiellt som känslomässigt avseende blir tillvaron 
ångestfylld och undertrycker kreativitet, engagemang och lojalitet. Det är 
således sannolikt att nuvarande system för upphandling försvårar ett positivt 
och utvecklande lärande eftersom detta kräver ett psykologiskt tryggt klimat, 
där man känner förtroende för överordnade och får uppmuntran samtidigt 
som man tillåts och vågar inta den experimentella attityd som av många 
forskare på områden anses nödvändig för att lära mer och nytt (Moxnes 
1984; Hanson 2004).  
 Idag tycks många förare vara upptagna med att ödsla energi och kraft på 
att tackla otrygghet och oförutsägbarhet, istället för att tänka framåt. En 
åtgärd för att vända denna negativa trend skulle kunna vara att man från 
samhällets sida verkar för långa kontraktsperioder och att en ny entreprenör 
generellt övertar befintlig personal. Det finns således anledning att se över 
reglerna vid byte av entreprenör för att trygga anställningen, vilket skulle 
kunna bidra till att upphandlingsförfarandet får en tydligare social profil och 
ge ökad stabilitet i arbetets ramvillkor. En annan effekt skulle kunna bli att 
det skapas ett handlingsrum där tankar om framtiden får en mer realistisk 
innebörd och där frågor om ”vad händer nu, vem har gjort vad” ändras till 
”vad gör vi nu, hur går vi vidare”. Något som skulle kunna ha en positiv 
inverkan på den anställdes organisatoriska åtagande.   
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 Ett annat genomgående drag i data är att det finns ett stort behov av att 
etablera arenor för kommunikation och information mellan förare och 
arbetsledning, vilket skulle kunna bidra till att olika förändringar i 
verksamheten får tydliga och klara mål och samtidigt öka förarnas känsla av 
förutsägbarhet och kontroll. Om de anställda dessutom ges möjlighet att 
delta i utformningen av dem skulle olika förändrings- och 
anpassningsstrategier kunna stimulera till ökat engagemang och större 
möjlighetsförståelse. För att förarna ska kunna medverka till bättre 
arbetsvillkor och ett bättre serviceklimat utifrån sina erfarenheter och sitt 
yrkeskunnande krävs att de får möjlighet att möta sina chefer och 
gemensamt diskutera och lösa problem i arbetet. Att möjligheterna till 
delaktighet och inflytandet upplevs ha minskat och arbetskraven ökat 
antyder dessvärre en utveckling som går i motsatt riktning till vad som hade 
varit önskvärt ur såväl ett hälso-, utvecklings- som serviceperspektiv. Det 
finns följaktligen anledning att exempelvis se över och försöka nå en bättre 
anpassning mellan arbetskrav och de anställdas inflytande på såväl 
verksamhetsnivå som det egna arbetet. Genom att ge de anställda större 
inflytande skapas dessutom bättre förutsättning för dem att bemästra stress, 
samtidigt som de sociala och psykiska kostnaderna kan reduceras. Förarna 
har som diskuterats ovan behov av att det skapas olika former av kontakt 
med arbetsledningen och en sådan dimension av relationen gäller möjlighet 
till återkoppling och socialt stöd. När man ska fungerar som organisationens 
ansikte utåt och ska ge service till resenärer ökar behovet socialt stöd och 
den typ av återkoppling som kan förstärka den enskildes självtillit och 
kompetensupplevelse. Genom att utveckla horisontala och vertikala 
kommunikationskanaler skulle såväl återkoppling på utfört arbete som 
socialt stöd kunna bli en integrerad del och ett återkommande kontinuerligt 
inslag i arbetsprocessen och krympa den distans som tycks finnas mellan 
parterna och som kan utgöra ett direkt hinder för samarbete och en öppen 
kommunikation. 
 Det finns således starka skäl för att utveckla olika sidor av bussförarnas 
arbetsvillkor, inte minst därför att lågt inflytande och små möjligheter att få 
använda sina kunskaper i den praktiska verksamheten i relation till höga 
psykiska arbetskrav på sikt riskerar att underminera möjligheterna till 
lärande och utveckling. Den typ av lärande som krävs och som kan få ett 
positivt inflytande på de anställdas utveckling och engagemang måste 
innehålla utbildningsåtgärder som knyts till de anställdas erfarenheter och till 
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den verklighet de lever i. Detta är en kollektiv och aktiv läroprocess som 
kombineras med utbildning och handlande i berörda företags konkreta 
verklighet vilket skulle kunna  stärka förarnas säkerhet och minska riskerna 
för konfrontationer och andra stressande inslag i arbetssituationen. Dagens 
arbetsvillkor kan ur ett lärandeperspektiv istället verka begränsande och 
anpassningsinriktat, jämfört med den typ av lärande som avser personlig, 
kollektiv och organisatorisk utveckling och god arbetsmiljö. Konsekvenserna 
kan bli systematiskt avlärande och risken är stor att man utvecklar en 
avlärande organisation istället för en lärande. Detta pekar på en uppenbart 
paradoxal situation när det gäller både de mer eller mindre teoretiska 
antagandena bakom omställningarna och sättet att genomföra dem på, 
eftersom omställningarna i verksamheten genomfördes med intentionen att 
öka informationsnivån, stimulera kompetensutveckling och lärande samt 
ökad servicekvalitet.  
 De ovan diskuterade arbetsvillkoren belyser en situation eller utveckling 
som i det långa loppet kan få mycket negativa konsekvenser ur såväl ett 
individ-, organisations- som samhällsekonomiskt perspektiv om inte 
någonting görs för att häva den negativa spiralen. På grupp- och individnivå 
riskerar ensidigt arbete med höga arbetskrav och låga krav på 
problemlösande och med små möjligheter att utöva inflytande istället för att 
stimulera till lärande och utveckling leda till att individen endast i begränsad 
omfattning kommer att disponera över en handlingsrepertoar för att hantera 
komplexa situationer, att bearbeta stress och tillfälliga belastningar. På sikt 
ökar därmed risken att människor utvecklar psykosomatiska symtom och 
sänkt välbefinnande och kan så småningom komma att agera osystematiskt 
och oflexibelt och utveckla vad Aronsson (1986) kallar ”inlärd hjälplöshet”. 
De kognitiva effekterna av detta tillstånd innebär att individen i framtida 
situationer kan få svårt att uppfatta ett samband mellan egna handlingar och 
efterföljande händelser. Även om individens handlingar påverkar 
omgivningen positivt upplevs inte denna verkan då man har den generella 
inställningen att omvärlden existerar oberoende av ens egna handlingar. 
Individen väntar sig inte att hennes handlingar ska leda till något resultat och 
företar sig därför inte några försök att förändra situationen. Hon passiviseras 
och utvecklar en negativ inlärningsspiral. 
 Bussförarnas arbetssituation tycks ur ett mer övergripande perspektiv 
präglas av en långtgående arbetsdelning och de saknar i stor utsträckning 
stöd av organisationen i sitt arbete. De har små möjligheter att diskutera 
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igenom problem i den dagliga praktiken eller möjlighet att ge förslag på hur 
arbetet kan utvecklas eller förändras. En sådan åtskillnad mellan planering 
och utförande kan dels innebära att de olika parterna inte förstår varandras 
arbete, vilket kan skapa hinder och konflikter i den dagliga praktiken, dels 
kan det betyda att planeringen blir mindre effektiv genom att praktiken inte 
kan modifiera planeringen. Detta innebär följaktligen att möjligheterna att 
skapa grunden för ett gemensamt utvecklingsinriktat lärande hos chefer, 
planerare och förare, undergrävs (jfr. Brunnberg m.fl. 2004). Bristen på 
koppling mellan planering och utförande kan, utifrån ett mer strukturellt 
perspektiv, generera direkta hinder för att uppnå god balans mellan ”inre och 
yttre effektivitet”. Med detta menas att planeringen respektive praktiken eller 
utförandet riskerar att framstå som två separata system som var för sig utgår 
från den egna kunskapen och förståelsen av omgivningen. Det finns 
följaktligen behov av att stärka förarna, ledning och andra yrkeskategorier i 
deras kompetenser genom att möjliggöra utbyte av erfarenheter och 
gemensam reflektion över verksamheten. Detta kan få betydelse för olika 
aktörers förmåga att på ett bra sätt hantera de problem, förändringar och 
möjligheter som ligger i arbetet med att utveckla tjänsten. Det finns också 
anledning att se över behovet av att utveckla arenor för kommunikation 
mellan huvudman/beställare, entreprenör och förare. Detta eftersom de 
beslut som tas på huvudmannanivå har ett påtagligt inflytande över 
entreprenörens handlingsutrymme och förarnas arbetsmiljö. Förarna 
efterfrågar därför ökad delaktighet och ett större inflytande på de beslut som 
tas när det gäller linjesträckning, hållplatsplacering, bussgators utformning, 
tidtabeller, etc. För att kunna ta tillvara på förarnas kunskaper och 
erfarenheter från den dagliga praktiken behöver både entreprenören och 
representanter för förarna ges möjlighet att föra en diskussion med 
beställaren. På detta sätt skulle parterna kunna lägga grunden till att utveckla 
ett ömsesidigt ansvar för ”tjänstepaketet” som går utöver olika aktörers 
intressen och istället fokusera på det gemensamma målet för verksamheten.  
 Då bussförare arbetar under pressade arbetsförhållanden och lågt 
inflytande kan sårbarheten hos dem också bli ett produktions- och 
kvalitetsproblem utöver det individuellt mänskliga perspektivet på stress, 
ohälsa och lidande. Är ambitionen att inför framtiden höja kvaliteten på 
trafiksystemet bör de mänskliga trafikkomponenterna i större utsträckning än 
vad som görs idag ses som en integrerad del i detta system. Det innebär 
bland annat att personalekonomiska kalkyler bör upprättas och tas på allvar. 
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Dessa kan bland annat omfatta kostnader för nyrekrytering, sjukdom, 
rehabilitering, etc. liksom kostnader för sänkt systemkvalitet då 
kompetensförluster uppstår i samband med förtida personalavgång och 
arbetsbyte. Olika aktörer bör med andra ord utgå från ett helhetsperspektiv 
som på ett tydligare sätt inkluderar transportsystemets ”humankomponenter” 
(se Johansson m.fl. 2003). Så länge som en stor del av forsknings- och 
utvecklingsarbetet koncentreras kring infrastruktur, fordon och andra 
tekniska frågor finns risk att vi förbiser humankomponenternas koppling till 
och betydelse för ett vidare och mer långsiktigt perspektiv på den framtida 
kollektivtrafiken. Samhällssystemet behöver på ett annat sätt än vad som 
sker idag involveras i arbetet att säkra kostnadseffektivitet, ett kvalitativt bra 
kollektivtrafikutbud till resenärerna samt att värna om en bra arbetsmiljö för 
förarna. En åtgärd som dessutom på ett bättre sätt än vad som tycks vara 
fallet idag skulle leda till en avvägd balans mellan kollektivtrafikkommitténs 
visioner om ett långsiktigt och hållbart transportsystem (SOU 2001:106) och 
vad som tycks ske på operativ nivå.  
 Naturligtvis kan man fråga sig varför de omfattande forskningsresultat 
som funnits tillgängliga under lång tid skulle slå rot just i dagens läge (se 
t.ex. Johansson m.fl. 2003). Ett skäl är, förutom det mänskliga lidandet och 
risken för ökade kostnader vid sjukskrivningar, rehabilitering, förtida 
pensionsavgång, nyrekrytering, etc. att anställningsbehovet har ökat 
samtidigt som det har visat sig vara svårt att rekrytera förare. Det råder redan 
idag en brist på bussförare och konkurrensen om arbetskraften antas öka 
kraftigt. En arbetskraftsundersökning som kollektivtrafikens 
utbildningsorganisation Kollega genomförde i augusti/september 2001 visar 
exempelvis att branschen behöver anställa c:a 3 000 förare om året under de 
kommande fem åren (SOU 2001:106). Detta innebär att kollektivtrafiken, 
precis som många andra verksamheter, på ett mer påtagligt sätt än vad som 
gjorts tidigare måste söka olika sätt att öka sin attraktivitet. Dagens aktörer 
inom verksamheten bör bland annat skapa förutsättningar för att bibehålla 
eller återskapa de kognitiva, emotionella och fysiska resurser som ligger till 
grund för de anställdas arbetsprestation, personliga utveckling och 
välbefinnande (Gunnes 2003). Och oavsett om tonvikten ligger på utveckling 
eller hållbarhet handlar det utvecklande och goda arbetet ytterst om att nyttja 
mänskliga resurser på både ett för individen och organisationen optimalt sätt. 
Arbetsvillkor som gynnar ett fortlöpande lärande där de anställda ges 
möjlighet till medverkan och inflytande bidrar till att motverka otrygghet, 
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stress och ohälsa (Hanson 2004), vilket i hög grad kan påverka upplevelsen 
av arbetet och motivationen att engagera sig i utvecklingsfrågor. Detta är ett 
arbetsinnehåll som i större utsträckning än vad som tycks vara fallet idag 
bygger på element som karaktäriseras av det ”goda arbetet”, där trygghet, 
möjlighet till inflytande och medbestämmande, öppen dialog mellan 
anställda och ledning, att bli hörd och värdesatt för det jobb man utför samt 
ges möjlighet till personlig utveckling är några centrala beståndsdelar.  
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Utvecklingen i bussbranschen har inneburit att allt fler lokala och regionala busstur-
er lagts ut på entreprenad och konkurrensutsatts. Det ökade inslaget av konkurrens 
förväntades leda till utveckling i verksamheten och vara till gagn för såväl huvudmän-
nen, entreprenörerna som de anställda. I studien ställer jag frågan om utvecklingen är 
på kollisionskurs med ambitionen att utveckla kvalitet, förarnas arbetssituation och 
stimulera till ökat engagemang. Jag utgår mot bakgrund av denna fråga från modeller 
av ”det goda arbetet”, där jag fokuserar på fyra centrala begrepp: Inflytande, arbetskrav, 
kvalifikationskrav och socialt stöd. Studien fokuserar på bussförares upplevelser av 
dagens arbetsvillkor utifrån ovan beskrivna arbetsmiljödeterminanter, samt om och 
i så fall hur relationen mellan dessa determinanter har förändrats i någon riktning 
under senare år. Detta är en viktig dimension då det inte bara kan få stor betydelse för 
individers hälsa/ohälsa och för hur arbetet erbjuder utvecklingsmöjligheter, utan också 
för de anställdas engagemang, lojalitet och bidrag till organisationen, samt ge signaler 
om utvecklingsbehov.

Resultatet visar att det finns stort behov av att utveckla förarnas arbetssituation när det 
gäller ovan beskrivna arbetsmiljödeterminanter. En majoritet av förarna upplever höga 
psykiska arbetskrav, lågt inflytande, små lär- och utvecklingsmöjligheter samt lågt socialt 
stöd. Dessutom framstår utvecklingen under senare år som mycket otillfredsställande då 
en majoritet av dem anger att möjligheterna att utöva inflytande har minskat samtidigt 
som arbetskraven har ökat. En majoritet anger också att det förekommer stora brister 
när det gäller socialt stöd från ledningen samtidigt som möjligheterna till lärande och 
utveckling har minskat. Ur ett hälso- och utvecklingsperspektiv framstår situationen 
som mycket begränsande och otillfredsställande då bussförare tycks arbeta under mycket 
pressande arbetsförhållanden som i mycket liten omfattning överensstämmer med 
kriterier för det goda och utvecklande arbetet. Studien ger vissa indikationer när det 
gäller att skapa förutsättningar för att utveckla den typ av kompetens, kunskaper och 
yrkesidentitet som motsvara de förväntningar och krav som ställs på förarna i dagens 
kollektivtrafik.

Bussföraryrket - ett yrke med lågt inflytande, höga arbetskrav 
och små möjligheter till lärande och utveckling




