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Abstrakt 
Den tidiga synen på industriarbetaren gestaltades genom grovt arbete, en tydlig hierarkisk 
fördelning av arbetsuppgifter och ett diktatoriskt ledarskap. Arbetare inom industrin kunde 
då beskrivas i termer likt ett djur och fokus låg enbart på effektivitet. Idag förväntas 
industriarbetaren involveras mer genom delaktighet i arbetsprocesser. Fortfarande 
förknippas dock de personer som arbetar inom industrin med att ha ett instrumentellt synsätt, 
där det huvudsakliga syftet med arbetet är att uppnå en tillfredsställande lön, utan att 
engagera sig mer än nödvändigt i sitt arbete. Under dessa premisser finns det begränsade 
möjligheter till förtroende mellan ledning och arbetare. De mål som ett företag arbetar mot 
kan på ett bättre sätt genomsyra verksamheten om en förtroenderelation existerar. Finns 
detta förtroende skapas förutsättningar för självstyrning, där arbetarna kan styra sig själva 
till att försöka uppnå målen som hela företaget är strävar mot. En förtroenderelation kan 
därmed främja att industriföretagen inom ramen för det instrumentella synsättet kan skapa 
självstyrning i arbetet. Syftet med denna studie är att undersöka hur maskinoperatörer på ett 
industriföretag upplever förtroende till sin ledning och hur de styr sig själva i sitt arbete. 
Studien är utförd med en kvalitativ metod då det har gjorts nio stycken individuella, 
semistrukturerade intervjuer. Respondenterna arbetar alla i en industri på en mindre ort i 
södra Sverige. Slutsatserna efter denna studie är att ett förtroende till ledningen existerar på 
det undersökta företaget, dock upplever maskinoperatörerna en brist på tillit till dem. 
Förtroendet grundar sig att maskinoperatörerna känner en trygghet i de övergripande 
systemen på företaget och att de upplever att ledningen fattar de beslut som är bäst för 
företaget. Genom att detta förtroende existerar uppstår även möjligheten till självstyrning då 
maskinoperatörerna känner sig trygga med att styra sig själva i arbetet i enlighet med 
ledningens riktlinjer. Den instrumentella inställning som operatörerna har till sitt arbete tror 
vi motarbetar möjligheterna till att uppnå en tillitsrelation mellan ledning och arbetare, vilket 
vi dock inte upplever att maskinoperatörerna är intresserade av att ha. Mellan 
maskinoperatörerna existerar en känsla av tillit till de som följer samma normer och regler 
som är normala på arbetsplatsen och som även tillhör samma grupp som de själva. Inom 
denna grupp skapas en tillitsrelation där en närhet och ärlighet till gruppmedlemmarna 
existerar. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Denna uppsats handlar om hur maskinoperatörer på ett industriföretag upplever förtroende 
och tillit till sin ledning och hur de styr sig själva i sitt arbete. För att individer skall styra sig 
själva i sitt arbete finns en tanke om att det krävs en förtroendefull relation mellan ledning 
och arbetare. Tidigare forskning visar på att det kan finnas begränsade förutsättningar för att 
skapa förtroendefulla relationer inom industrin (Goldthorpe, et al., 1971:68). Dessa 
svårigheter kan grunda sig i att industriarbetare har ett instrumentellt förhållningssätt och 
inte upplevs engagera sig mer än nödvändigt i sitt arbete. Det instrumentella 
förhållningssättet förknippas ofta med industriarbetare, då de främst arbetar för att tjäna 
pengar. Industriarbetare vill endast slutföra sitt eget arbete, utan att hjälpa sina kollegor. 
Detta för att de inte anser att det ligger inom ramen för deras arbetsuppgifter och 
ansvarsområden att göra någon annans arbetsuppgifter (Bennehall, 2009:52). Det är av vikt 
att alla på ett företag strävar mot samma mål. Om det finns en förtroenderelation mellan 
ledning och arbetare finns det förutsättningar för självstyrning, genom att företagsmålen kan 
genomsyra verksamheten. En förtroenderelation kan därmed främja att industriföretagen kan 
skapa självstyrning i arbetet inom ramen för det instrumentella synsättet.  
 
Det instrumentella synsättet förknippas oftast med en uppfattning om att arbetarna ser på sitt 
arbete som medel för att uppnå en tillfredsställande fritid (Oudhuis, 1998:52). Fokus på 
arbetet som medel rådde redan under industrialismens glansdagar. Fadern i familjen 
arbetade i syfte att livnära sin familj och det spelade ingen roll om han trivdes med sitt 
arbete eller ej. Den tidiga synen på industriarbetaren gestaltades genom grovt arbete, en 
tydlig hierarkisk fördelning av arbetsuppgifter och ett diktatoriskt ledarskap. Arbetarna 
kategoriserades efter lämplighet för att kunna utföra arbetsuppgifter på mest effektiva sätt 
och därefter belönades de efter sin arbetsprestation. Uppfattningen av industriarbetaren var 
allt utom mänsklig och de kunde till och med beskrivas i termer likt ett djur; ”han är endast 
en karl av ox-typ, tungrodd både andligt och kroppsligt”(Taylor 1920:82). Industriarbetaren 
förväntas idag att involveras mer genom delaktighet i arbetsprocesser vilket exempelvis 
visar sig genom lagar som kräver miljöskyddsombud och fackliga representanter i företaget 
(SFS 1977:1160), (SFS 1974:358).  

1.2 Företaget  
Vår studie ligger inom ramen för den instrumentella synen på arbetet eftersom 
undersökningen är gjord på ett industriföretag på en mindre ort i södra Sverige. Företaget 
har anläggningar både i Tyskland och i Sverige vilka ingår i en större koncern. Företaget i 
fråga befinner sig inom plastindustrin och tillverkar artiklar till livsmedels– kosmetik- och 
medicintekniksindustrin, vilket innebär att det ställs höga krav gällande hygien på företaget. 
Många av artiklarna som tillverkas använder vi i vår vardag, produkterna kan vi exempelvis 
hitta på våra frukostjuiceförpackningar. Precis som i många andra industrier ligger stort 
fokus på effektivitet och stora kvantiteter. Företaget har kring 100 anställda och har en 
pågående produktion dygnet runt sju dagar i veckan, dock i en lägre kvantitet på helgerna. I 
vår studie har vi inriktat oss på maskinoperatörer. Deras arbetsuppgift är att kontrollera och 
sköta ett visst antal maskiner som producerar olika typer av produkter. Arbetet är 
självständigt, då det inte existerar något löpande band, men maskinerna producerar 
produkter i en jämn takt och det är operatörens ansvar att se till att produkterna blir 
kontrollerade och att maskinerna går utan driftsstopp. Maskinerna är placerade i olika 
maskinhallar där det oftast är en operatör som är ansvarig för maskinerna i den hallen.  
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1.3 Problemformulering och syfte  
De begränsade förutsättningar som kan finnas för att skapa förtroenderelationer på en 
industri, kan leda till gruppindelningar på arbetsplatsen. Dessa gruppindelningar kan skapa 
en misstro till både ledning och arbetskamrater. 
 
Eftersom ett industriföretags, såväl som andra företags, huvudsakliga mål är att nå maximal 
effektivitet och ekonomisk vinning är det viktigt att industriarbetarna är produktiva i sitt 
arbete. Tidigare forskning visar att produktivitet lättast uppnås genom att arbetarna fritt får 
styra över sitt eget arbete, samtidigt som de bör vara beroende av ett system, exempelvis att 
företaget går bra så att arbetarna får sin lön och trygghet. (Foucault 2003:31–32). Det blir 
därför intressant efter ovanstående diskussion att undersöka hur förtroende och tillit upplevs 
ur maskinoperatörernas synvinkel samt hur maskinoperatörer styr sig själva i sitt arbete. För 
att självstyrning ska kunna fungera krävs att arbetarna känner en trygghet till systemet de 
arbetar i, vilket således innebär att ett förtroende för ledningen bör existera hos arbetarna.  
 
Diskussionen kring förtroende och tillit mellan arbetare och ledning i relation till 
självstyrning resulterar i syftet med denna undersökning, vilket är att undersöka hur 
maskinoperatörer på ett industriföretag upplever förtroende och tillit till sin ledning och 
vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i sitt arbete.  
 

1.4 Frågeställningar 
- Hur styr maskinoperatörerna sig själva i sitt arbete? 
- På vilket sätt upplever maskinoperatörerna förtroende och tillit till ledningen? 
- Hur förhåller sig maskinoperatörerna till arbetskamraterna? 

 
De relevanta begrepp som presenteras i syfte och frågeställningar såsom förtroende, tillit och 
självstyrning kommer att definieras i den löpande texten i arbetet.  
 

1.5 Avgränsningar  
I vår studie har vi valt att avgränsa oss till ett specifikt industriföretag i södra Sverige. Detta 
är ett val vi gjort för att göra studien geografiskt möjlig samt för att vi anser att det är 
intressant att intervjua personer på en och samma arbetsplats. Vi kommer även att enbart 
fokusera på maskinoperatörer och deras upplevelse av förtroende och tillit till ledningen och 
vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i sitt arbete. Denna avgränsning gjorde vi 
eftersom maskinoperatörerna beskrivs arbeta självständigt i produktionen samtidigt som de 
måste rätta sig efter ledningens bestämmelser.  
 

1.6 Uppsatsens disposition  
I det inledande kapitlet diskuterar vi vad som ligger till grund för denna undersökning. Det 
görs utifrån en bakgrund, en beskrivning av företaget samt en problemformulering. Därefter 
följer syfte, frågeställningar, avgränsningar och uppsatsens disposition.  
 
I kapitel två presenterar vi tidigare forskning, både svensk och internationell, som gjorts 
inom det valda området. Vi inleder detta kapitel med ledarskap inom industrin och 
betydelsen av förtroende för att sedan presentera arbetsgrupper inom industrin. Kapitlet 
avslutas med en presentation av arbete som medel och mål.  
 
I det tredje kapitlet för vi fram de teorier som ligger till grund för vår studie. Vi presenterar 
här begreppen förtroende, tillit, misstro samt Foucaults resonemang om självstyrning och 
övervakning.  
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Kapitel fyra beskriver studiens metod, där vi presenterar vilket vetenskapligt perspektiv vi 
antagit. Sedan följer val av metod, urval, tillvägagångssätt vid insamling av material, 
bearbetning och analys av material samt vår förförståelse.  
 
I kapitel fem redovisar vi det resultat som vi fått fram efter de utförda intervjuerna på ett 
industriföretag.  
 
I det sjätte kapitlet knyts studien ihop. Det förs en diskussion som binder ihop syfte, metod, 
resultat, tidigare forskning och teori. Utifrån våra frågeställningar presenterar vi egna 
tolkningar i förhållande till den teori och den tidigare forskning som vi tidigare fört fram.  
 
I det avslutande kapitlet för vi en fram avslutande diskussion, slutsats egna reflektioner, en 
metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning  
2.1 Ledarskap inom industrin och betydelsen av förtroende 
Det finns forskning om ledarskap i industrin som diskuterar betydelsen av personliga 
relationer och vikten av förtroende, detta är av relevans för vår studie då vi vill undersöka 
hur maskinoperatörer på ett industriföretag upplever förtroende och tillit till sin ledning och 
vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i sitt arbete. Tidigare forskning beskriver 
att en förtroenderelation uppstår i organisationer som vågar lita på sina arbetarstagares 
kompetenser och som tar beslut därefter (Rolandsson & Oudhuis, 2009:132). Resonemanget 
visar att förtroende är betydelsefullt för att individen skall kunna utvecklas inom sin 
livsvärld. Forskningen beskriver vidare att ledare bör upprätta en dialog med sina anställda 
för att kunna skapa ett förtroende mellan ledning och anställda och måste samtidigt behålla 
och förnya resurser för att inte förlora detta förtroende (Rolandsson & Oudhuis, 2009:146). 
Studier pekar på att förtroendeproblematiken kan te sig i olika former beroende på olika 
arbetsförhållanden. Inom industrin kan strukturen inom organisationen vara så pass 
hierarkisk att det inte går att bryta ner muren mellan ledare och anställda, således blir en 
förtroenderelation mellan ledning och arbetstagare standardiserad och istället uppstår ofta 
grupperingar (Rolandsson & Oudhuis, 2009:147). Besitter däremot arbetstagare värdefull 
kompetens bör ledningen implementera mer ansvarsfulla uppgifter åt sina anställda för att 
befästa företroendet mellan ledning och anställda (Rolandsson & Oudhuis, 2009:147). 
 
Studier har genomförts angående hur ledarskapet i en tillverkningsindustri bör utövas för att 
uppnå gott resultat, både i avseende till företaget och till de anställdas välmående på 
arbetsplatsen. Detta kan vara intressant att ta del av då de anställdas uppfattning av ett 
ledarskap kan påverka hur förtroendet visar sig i en organisation, vilket är fallet i vår studie. 
Ledarskapsstilen som förespråkas benämns som ett omvandlande ledarskap och innefattar 
ett ömsesidigt stöd från ledarens sida i strävan efter att uppnå ett gemensamt syfte inom 
företaget (Scarborough, 2001:3). Ledaren har som uppgift att skapa en förutsättning för 
kommunikation och utbyte av idéer mellan sig och de han leder, vilket då innefattar att ta 
hänsyn till människans olika beteenden. Enligt forskningen handlar det om att som ledare 
kunna kombinera sin egen roll i organisationen med de som arbetar där och på så sätt även 
involvera dem i ledarskapet (Scarborough, 2001:3). Genom en god dialog mellan ledare och 
anställda kan engagemang och sammanhållning stärkas, exempelvis genom att alla personers 
kompetens tas tillvara på inom organisationen. Inom industrin visar forskning att det verkar 
finnas en förväntan från de anställda om en hierarkisk utformning och ett rollbaserat 
förtroende är där av stor vikt. Dock försvårar detaljstyrda arbetsuppgifter och tekniskt 
rationalitet att med förtroende skapa förändringar inom organisationen(Rolandsson & 
Odhuis, 2009:125-127). I ett lyckat ledarskap bör ledaren våga ta beslut och lita på sina 
anställdas kompetens, för att i gengäld få sina anställda att ställa upp och identifiera sig med 
verksamheten. Förtroenderelationen kräver dock ständigt arbete eftersom denna relation är 
svår att upprätthålla (Rolandsson & Oudhuis, 2009:127–132).  
 
I tidigare forskning diskuteras även hur en god ledare bör agera i en organisation för att 
skapa förutsättningar för förtroende mellan dem och de anställda. Viktiga egenskaper 
benämns här vara att ha hög moral och att ständigt bete sig etiskt korrekt i sitt ledarskap och 
sina beslut, oavsett om detta sker inom företaget eller ute i samhället. Orsaken till att ledare 
bör tänka på att uppträda etiskt korrekt även utanför organisationen är för att de fungerar 
som en förebild för sina anställda och personer runt omkring dem genom att kunna förmedla 
och stå för sina värderingar oavsett i vilken situation de befinner sig. För att stärka 
människorna de leder i företaget bör de även ”ge upp” lite av sin egen makt, i den 
bemärkelsen att de lägger ut mer ansvar och på samma gång skapar delaktighet till 
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personerna runt omkring sig, vilket då också involverar dem i ledarskapet utan att de för den 
delen tar över det (Scarborough, 2001:10–11). Vidare beskriver tidigare forskning att även 
om ledningen har stor ambition att engagera personalen på nyss nämnda sätt, kan problem 
uppstå då ledningen och personalen inte alltid möts på samma nivå. Detta problem kan bero 
på att ledningen redan börjat arbeta med sina tankar och funderingar kring hur de vill att det 
ska vara på arbetsplatsen och således inte involverat de anställda från början. De anställda 
känner då varken att de är involverade i detta arbete och är heller inte redo för förändring på 
samma sätt som ledningen är när förslagen presenteras, vilket får negativ effekt på 
arbetarnas förtroende för ledningen (Källqvist, 2009:32,37).  
 
Forskning visar att ledaren bör arbeta aktivt för att personerna i gruppen ska få möjligheter 
att utveckla sig, både gällande kompetens och som person. I beslutsprocesser ska en god 
ledare kunna balansera kraven från en komplex och ständigt föränderlig organisation med 
kraven på de anställdas välbefinnande i sitt arbete samt med samhällets krav på etik och 
moral, så att ingen av faktorerna blir lidande av en annan (Scarborough, 2001:11). Det talas 
även om ett företroendekapital som är viktigt att besitta om ledaren vill lyckas med att både 
företräda vad som bör framstå som en framgångsrik organisation i termer av vinst. Samtidigt 
som de anställda inte ska få rollen som ett objekt vilka endast används för att producera. 
Detta resonemang kan härledas ur diskussionen om problematiken med att sammanfläta ett 
instrumentellt perspektiv på produktion med ett arbete som främjar självförverkligande och 
social gemenskap (Rolandsson & Oudhuis, 2009:13–16).  
 
Forskningen visar vidare att en kultur där utveckling ska kunna ske bör främjas, även om 
detta ibland kan resultera i misstag. Skulle detta vara fallet, bör de anställda få lära sig av 
sina misstag och sedan fortsätta med sitt arbete, utan att utsättas för bestraffning 
(Scarborough, 2001:9–10). Ytterligare forskning som gjorts inom detta område beskriver 
hur arbetarrörelsen har gått från det tayloristiska arbetssättet där fokus låg på att få ut 
maximal effektivitet ur arbetarna genom rationaliserade metoder till att skapa en arbetsplats 
där det sociala utrymmet får mer plats. Förr trodde ledare att arbetet kunde effektiviseras 
genom att placera rätt person på rätt plats, utifrån individens karaktär och intelligens (Rose 
& Miller 1995:433).  Även om förbättringar mot ett synsätt där det sociala rummet skall få 
mer plats inom den industriella sfären råder det fortfarande en emotionell missanpassning 
och forskning visar att hälften av den amerikanska personalomsättningen berodde på 
industriella problem. Dessa problem kan tyda på en typisk industriell inställning där brist på 
samarbete, dåliga arbetsprestationer, småaktig svartsjuka, fysisk sjukdom, olyckor och 
uttryckligt missnöje råder (Rose & Miller 1995:434).  
 
I motsats till ett ledarskap där ledaren involverar gruppen i beslut och sänker barriären av 
maktskillnader finns det ledarskap som beskrivs som en mindre bra ledarskapsstil. Denna 
kännetecknas av ett diktatoriskt ledarskap där makt används för att styra en grupp och där 
gruppmedlemmarnas olika behov inte blir respekterade då det enda som betyder något är att 
företaget ifråga ska gå med vinst. Därigenom har de anställda ingen uppfattning om vilka de 
konkurrerar med eftersom de inte vill eller kan förstå vad deras arbete senare resulterar i. 
Detta kan även förstås som ett resultat av ett ledarskap där ledaren säger en sak, men gör en 
annan och där de moraliska samt etiska värdegrunderna blir mindre viktiga ju längre upp i 
hierarkin ledaren rör sig, vilket även får en negativ effekt på de anställdas känsla av 
förtroende för ledaren (Scarborough, 2001:10–11). 

2.2 Arbetsgrupper inom industrin  
Arbetsgrupper är ett annat tema som återkommer inom tidigare forskning om industrin, 
därför blir även detta intressant att lyfta fram då en eventuell förtroende- eller tillitsrelation 
även kan existera mellan medlemmar i arbetsgrupper. Arbetsgrupper och deras arbetssätt har 
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förändrats över tid. Frederick Taylor (1920) utövade en morot- och piskateknik (Taylor, 
1920) som innefattade kontroll och styrning av gruppen där en disciplinär makt utövades för 
att övervaka arbetsprocessen (Foucault, 2003:140). Därefter har Human Relations – skolan 
(Wolvén, 2000:88) utvecklats där fokus främst ligger på arbetsgruppen och dess 
gruppsammanhållning. Förtroendet till varandra inom gruppen är där viktigt för att få en bra 
arbetscykel. Därefter har ett sociotekniskt system utformas som kommit att bli allt mer 
central inom dagens industrier. I det sociotekniska systemet involveras arbetarna i hela 
arbetsprocessen, således blir arbetarna självstyrande inom ramen för sitt arbete och 
förutsättningar för ett förtroende mellan ledning och arbetare uppstår. 
 
Tidigare forskning visar på att gruppvärderingar och gruppnormer har stor betydelse för hur 
arbetsgruppen reagerar i olika delar av sin arbetssituation (Goldthorpe et al., 1971:58-63). 
Detta är något som har framkommit främst genom Human Relations – skolan, som nämns 
ovan, där det läggs väldigt stor vikt på arbetsgruppen och människan och deras 
arbetstillfredsställelse är i fokus (Wolvén, 2000:88). Denna skola har dock fått en del kritik 
där bland annat produktionsteknologi beskrivs som en motsättning till att enbart kunna 
fokusera på arbetsgruppen. För att kunna förstå sociala relationer på arbetsplatsen krävs det 
också att se till strukturen och arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. En existerande teknologi 
och strukturer som stödjer gruppsammanhållning samt en god relation i gruppen krävs alltså. 
Vidare beskriver forskning att diskussioner mellan maskinarbetare gällande arbetsprocesser 
ofta saknas, vilket motverkar skapandet av solidariska grupper och ett förtroende mellan 
dem. Dessutom kan avståndet mellan maskiner och förflyttningar för arbetarna mellan 
maskiner skapa ett avstånd mellan arbetskollegor (Goldthorpe et al., 1971:58–63). I 
skapandet av solidariska arbetsgrupper bland arbetare på verkstadsgolv visar forskning att 
den tekniska organisationen är av betydelse, speciellt i skapandet av genuina arbetsgrupper. 
Dock finns det inget som visar på att den skulle hindra skapandet av solidariska grupper helt 
och hållet. Det finns vissa arbetskamrater som håller kontakten trots att den tekniska 
organisationen förhindrar detta (Goldthorpe et al., 1971:68). Vidare visar forskning på att 
arbetare inom industri inte ser gruppgemenskap som central inom ramen för sina 
arbetsuppgifter. Varken någon känsla av solidaritet eller plikt gentemot organisationen 
existerar hos den instrumentella arbetaren. Det enda som är av vikt för den instrumentella 
arbetaren är att ”maximera den individuella vinsten av arbetet” (Berglund, 2001:61). En 
arbetare med denna attityd till arbetet blir sällan en del av arbetsgruppen på ett genuint sätt, 
alla handlingar utförs med en tanke på den individuella målsättningen i och med detta 
kalkylerar individen för att räkna ut vad som ger mest vinning för denne själv. Genom att det 
inte finns någon solidarisk inställning till arbetsgruppen kan den instrumentella arbetaren 
förhandla med arbetsgivaren om enskilda överenskommelser utan en tanke på rättvisa. 
 

Annan forskning inom ämnet pekar på att dagens generation av arbetare, så kallad 
millennium generationen, har en mer individualistisk inställning till sitt arbete (Nichols et 
al., 2009:244). Forskning kring förtroende inom industriella grupper pekar på att förtroende 
och tillit till varandra leder till ökad prestation och engagemang (Nichols et al., 2009:243). 
Vidare finns även studier som pekar på att tillit inom grupper förbättras över tid när även 
kommunikationen utvecklas (Nichols et al., 2009:246). Ökad arbetsrotation och gemensamt 
beslutsfattande leder enligt forskning till ökad tillit. Flexibilitet för arbetstagare kan även 
öka arbetarens tillit, flexibilitet inom ramen för uppgifter gällande arbetscykel och 
arbetstimmar (Nichols et al., 2009:258). Forskning visar att arbetstagare med kortare 
anställningstid har mer förtroende till ledning än arbetstagare som varit anställda längre än 
en femårsperiod (Nichols et al., 2009:252). Främsta anledningen till att arbetstagare stannar 
kvar i organisationer en längre tid är eftersom de har bildat en god relation gentemot sina 
arbetskamrater och känner en bekvämlighet i företaget samt att de har en trygghet i ett fast 
arbete (Nichols et al., 2009:259). Tidigare forskning kring förtroende inom industriell miljö 
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visar att arbetsledningen till viss del ser sina arbetstagare som en handelsvara. För att skapa 
en förtroendefull arbetsmiljö bör arbetstagares synpunkter tas tillvara på samt att ledningen 
behandlar dem med ärlighet (Nichols et al., 2009:261).  

2.3 Arbete som medel eller mål  
Genom att vi vill få en förståelse för hur maskinoperatörers upplever förtroende och tillit till 
sin ledning och vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i sitt arbete, har vi även 
ett intresse av att titta på tidigare forskning som rör vilket förhållningssätt löntagare har till 
sitt arbete. Det brukar talas om två olika synsätt på sitt arbete. Det första synsättet, att ha 
arbete som medel, innebär att den som arbetar har en föreställning om att arbetet är ett medel 
för att uppnå en välfärd utanför arbetet. Det andra synsättet innebär att arbetet är ett sätt att 
uppnå självförverkligande, vilket beskrivs som att ha arbetet som mål (Oudhuis, 1998:29).  
 
Arbete som medel är ett instrumentellt förhållningssätt till sitt arbete där målet med arbetet 
är att ha en tillfredsställande fritid (Berglund, 2001:56). Det instrumentella synsättet 
förknippas ofta med industriarbetare då det främst är de okvalificerade och de 
halvkvalificerade arbetarna, som ser sitt arbete som medel (Goldthorpe et al., 1971:210-
211), (Theandersson, 2000:140-141). Senare forskning går i linje med den äldre då dessa 
visar att arbete som medel är vanligare bland vissa arbetande grupper än andra. Studier visar 
att det är främst okvalificerade industriarbetande män som upplever att inkomsten är den 
viktigaste faktorn för att arbeta, vilket alltså kan förklaras som arbete som medel 
(Theandersson, 2000:140-141).  Personer som har arbetet som medel skapar en tydlig gräns 
mellan sitt arbete och sin fritid och för att arbetaren ska vara trogen gentemot sitt arbete 
krävs det att vinsterna överväger förlusterna. De aktiviteter som är självförverkligande och 
identitetsskapande utförs på fritiden, medan arbetet bara är att sätt för att uppnå detta 
(Berglund,2001:56). De arbetare som ser sitt arbete som medel vill konsumera på fritiden 
och arbetar för att uppnå en ekonomisk vinning (Goldthorpe et al., 1971:210-211). Oudhuis 
beskriver arbete som medel på detta sätt: ”det viktiga är att uppnå denna materiella välfärd, 
inte hur den uppnås.” (Oudhuis, 1998:52). Med denna inställning till arbetet vill arbetaren 
uppnå en så hög ekonomisk vinning som möjligt, med minsta möjliga ansträngning. Detta 
innebär att arbetaren har låg grad av involvering i själva arbetet och är inte heller särskilt 
involverad i aktiviteter utanför sina arbetsuppgifter, som hör till arbetet (Goldthorpe et 
al.,1971:53-54).  
 
Enligt forskningen finns det även ett annat synsätt som diskuteras i samband med arbete som 
medel och det är arbete som mål, vilket ses som en motpol till arbete som medel. Arbetare 
som har arbetet som mål vill genom sitt arbete kunna utvecklas och växa som person 
(Oudhuis, 2008:49). Arbete som mål delas av vissa forskare in i fler typer av inställningar 
såsom solidarisk och en byråkratisk inställning. Genom den solidariska inställningen ser 
arbetaren sitt arbete som att uppnå en gruppaktivitet, det instrumentella synsättet existerar 
fortfarande, vilket gör att detta synsätt befinner sig i gränslandet mellan arbete som mål och 
arbete som medel. Dock kan arbetaren avstå vissa ekonomiska vinningar för att vara lojal 
mot gruppen och sitt företag. Denna syn på sitt arbete kan i viss mån skapa motsättningar på 
arbetsplatser, då arbetsgruppen kan se sig som en motpol mot resten av organisationen. Den 
grupp som bildas på arbetsplatsen kan få stor betydelse på fritiden då den blir viktig även 
utanför arbetet vilket innebär att det blir en svag gränsdragning mellan fritid och arbete 
(Goldthorpe et al., 1971:54-55). Tidigare forskning visar att den byråkratiska inställningen 
innebär att arbetaren ställer sitt förfogande till en organisation i utbyte mot en karriär, det 
vill säga en hög inkomst, social status och trygghet. I detta synsätt blir arbetarens karriär och 
framtidsplaner en viktig del av dennes identitet. Detta innebär att arbetet blir ett livsintresse 
och ett mål i sig att uppnå. Med denna inställning till arbete kan en eventuell svag 
gränsdragning mellan arbete och fritid ske, då kollegorna och organisationen kan utgöra en 
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del av arbetarens sociala liv. Detta är dock inte en nödvändighet (Goldthorpe et al., 1972:54-
55). Det existerar även en diskussion angående en fjärde inställning till arbetet, nämligen en 
individualistisk inställning. Denna individualistiska inställning har sin grund i att allt fler 
personer utbildar sig och detta skapar en förväntning hos personerna till att vilja göra karriär. 
Det finns även fler valmöjligheter och individen måste alltid reflektera över de val denne gör 
i arbetslivet (Berglund, 2001:65-66). 
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3. Teori 
3.2 Förtroende och tillit 
För att närma oss maskinoperatörernas upplevelse av förtroende och tillit utgår vi ifrån de 
engelska begreppen trust och distrust, vilka har förts fram av Giddens (1991) och Kramer 
(1999). Genom att studera förtroende och tillit kan en fördjupning kring hur 
maskinoperatörer förhåller sig till ledning och arbetskamrater utföras. 
 
Enligt Giddens (1991) finns det två olika typer av begreppet trust, vilka hädanefter benämns 
som förtroende och tillit. Förtroende uppstår i relationen mellan en individ och de abstrakta 
system som finns runt om oss i vardagen. Dessa system inger en trygghet till individen då vi 
identifierar ”att det finns stora områden av säkra och samordnade handlingar och händelser 
som gör det moderna sociala livet möjligt” (Giddens, 1996:109). Då individen ingår i detta 
system måste denne ha förtroende för systemet eftersom vi lever i en föränderlig värld. 
Människan kan alltså inte ta något för givet eftersom omständigheterna idag kan vara 
förändrade imorgon (Giddens, 1991:133–134). Dock genererar förtroende inte samma typ av 
psykologiska uppmuntran som tilliten ger.  
 
Tillit uppstår till skillnad från förtroende i personliga relationer. Ömsesidighet är här ett 
nyckelbegrepp och kan sättas i samband med både respons och engagemang gällande en 
tillitsrelation. Individen känner att denne kan lita på att den andre personen är ärlig. 
Skillnaden mellan dessa begrepp är alltså att förtroende kan erbjuda säkerhet och 
tillförlitlighet i vardagslivet men kan inte erbjuda den ömsesidighet eller närhet som uppstår 
i personliga relationer (Giddens 1996:110). 
 
Kramer (1999) för resonemang kring begreppen trust och distrust samt hur dessa produceras 
eller motverkas inom organisationer. Inledningsvis problematiserar Kramer begreppet 
förtroende och diskuterar dess olika innebörder. Kramer hänvisar till förtroende som en 
allmän attityd eller förväntningar som andra människor eller det sociala systemet har på en 
individ. Dessa förväntningar kan vara av både social och moralisk karaktär (Kramer 
1999:571). Han beskriver vidare att distrust och misstänksamhet är vanligt förekommande 
inom de flesta organisationer (Kramer, 1999:587). Distrust skildrar Kramer som misstro och 
förklaras som en brist på tillit till andra. Misstänksamhet betraktas som en central kognitiv 
komponent av misstro (Kramer, 1999:587). Kramer konstaterar att forskning pekar på att 
social kategorisering kan öka misstro och misstänksamhet mellan individer från olika 
grupper inom en organisation (Kramer, 1999:588). Således kan misstro och misstänksamhet 
bidra till en gruppindelning inom organisationen.  
 
Sedermera förs resonemang där individen gör rationella val till vem de har förtroende till. 
Inom det rationella valet tar individen ställning till förtroende och om detta kan 
tillförskansas, därefter beräknar individen förväntade vinster och förluster i transaktionen 
emellan de båda parterna. Detta innefattar att individen ska kunna lita på förvaltaren samt att 
denna ska kunna hedra och uppfylla detta förtroende (Kramer, 1999:572). Vidare diskuterar 
Kramer hur tillit byggs utifrån sociala och relationella val som inte innefattar kalkylering. 
Här läggs fokus på hur pass pålitlig personen som ges tilliten är och hur de påverkas för att 
sedan kunna engagera sig i en förtroendefull interaktion. Detta innefattar även bekymmer till 
vem individen skall ge sin tilltro, därför är det viktigt att ha mycket information om 
personen eller organisationen som tillslut väljs ut som tillförlitlig (Kramer, 1999:574).  
 
Eftersom förtroende, tillit och även misstro kan ligga till grund för hur maskinoperatörer styr 
sig själva i sitt arbete presenterar vi Foucault (2003) och dennes resonemang kring 
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självstyrning. Foucaults (2003) diskussion kring självstyrning följs sedan utav Foucaults 
(2003) resonemang kring det panoptiska systemet och den övervakning som utövas i olika 
maktsituationer. 

3.3 Självstyrning och övervakning 
Enligt Foucault (2003) kan makt fördelas in pastoral, disciplinerande och reglerande makt. 
Den reglerande makten är totaliserande och kan ge uttryck i regeringsformer för kontroll 
över en befolkning (Huhtala 2004). Inom den disciplinerande makten är individen ett objekt 
för makten medan den pastorala makten gör individer till subjekt för sig själva (Huhtala 
2004). Den pastorala makten agerar genom subjektet vilket kräver en aktiv individ och 
kontrollen befinner sig hos individen själv, vilket beskrivs som självstyrning (Huhtala 2004). 
Vidare styr individerna sig själva med påverkan av varandra, det existerar med andra ord en 
styrning både från individen själv och från personer i individens omgivning. Detta är ett sätt 
att fördela makten på alla individer och låta den verka överallt, genom att samhället eller en 
organisation följer samma normer och regler, samtidigt som de övervakar varandra till att 
följa dessa regler och normer (Foucault, 2003:82). Foucault (2002) intresserade sig främst 
för hur de underordnade påverkades av maktens utövare. Här framhåller Foucault (2002) att 
där makt existerar finns det även motstånd (Foucault 2002:105). Detta motstånd finns 
överallt vilket han kallar för maktnätet där olika sorter av motstånd existerar. Dessa 
motstånd kan te sig vara ”möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, 
samordnade, smygande, våldsamma, oförsonliga, kompromissvilliga, egennyttiga eller 
beredda till offer” (Foucault 2002:106).  
Foucault menar att ”kroppen inte blir någon användbar kraft förrän när den är på en gång 
produktiv och beroende” (Foucault, 2003:31). Om individen är beroende av ett system 
samtidigt som denne är produktiv, finns det en möjlighet att utnyttja hela individens förmåga 
(Foucault, 2003:31–32).  
 
Genom att disciplinera individer finns det enligt Foucault (2003) en möjlighet till 
självstyrning, då behöver inte makten komma utifrån utan den kommer från gruppen i sig 
självt, genom att det existerar en rad normer inom gruppen. Foucault menar att 
disciplineringen består av att individen ständigt utsätts för en mängd vanor och regler och 
efter en tid utför individen dessa vanor och regler automatiskt (Foucault, 2003:130, 221).  
Istället för att tvinga arbetaren till att göra som makten vill, disciplineras denne till att utföra 
arbetet med den effektivitet, med den teknik och den snabbhet som makten önskar, genom 
att normer och regler har införlivats i individen (Foucault, 2003:140).  
 
Enligt Foucault (2003) finns det inom industrin något som uppfattas som ”normalt” och 
utefter detta regleras utformningen av produkter och hur tillverkningen skall gå till. På 
samma sätt regleras även arbetarna, de styr sig själva i sitt arbete utefter vad som anses vara 
”normalt”. Genom rangordning och klassificering jämförs, accepteras och utesluts individer, 
och genom denna uppdelning av individer i olika fack styrs individer till att styra sig själva 
till att vara någon som passar in (Foucault, 2003:184–185). Foucault beskriver att 
disciplinen inte endast syftar till att öka människokroppens färdigheter utan vill även skapa 
ett förhållande som gör kroppen lydigare ju nyttigare den är och tvärtom. Detta förhållande 
vill makten skapa för att på så vis få individen till att utföra det makten vill på bästa sätt 
(Foucault, 2003:139–140).  
 
Vidare skildrar Foucault (2003) hur individen kan ses som en produkt framställd av tvång 
och disciplinering. Foucault (2003) nämner en rad olika tekniker för att disciplinera 
människor och en av dem är inrutningens princip. Inom inrutningens princip gäller det att 
kontrollera vilka som är närvarande och frånvarande, hålla isär arbetarna från att grupperas, 
förhindra lösdriveri och antingen belöna eller bestraffa individerna utifrån dess agerande. 
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Gruppbildning förhindras på grund av att arbetaren inte ska vara en del av ett sammanhang, 
genom disciplineringen vill makten uppnå en individualisering där individen kan röra sig 
fritt bland ett nät av relationer (Foucault, 2003:145).  
 

Det arkitektoniska uttrycket för samordning av maktmekanismer är Panopticon, vilket 
skapades av den brittiska filosofen Bentham. Panopticon liknar en cirkelformad byggnad där 
det i mitten av byggnaden finns ett torn där övervakare kan se de människor som befinner 
sig i den cirkelformade byggnaden, men människorna i byggnaden kan inte se dem 
(Foucault, 2003:201–203). Panopticons huvudsyfte är att fången i denna byggnad ska bli 
medveten om att han när som helst kan bli övervakad. När fången sedan är medveten om 
Panopticons tillvägagångssätt så blir själva övervakningen permanent (Foucault, 2003:202). 
Efter en stunds utövande när fången ständigt blivit påmind om att övervakningen fungerar så 
behöver inte makten utövas lika frekvent. Vidare ansåg Bentham att makten skulle vara 
synlig och okontrollerbar. Synlig i och med att fången har ett torn utanför sitt fönster där det 
finns fönster i samtliga vinklar och okontrollerbar eftersom fången aldrig vet när och om han 
är övervakad (Foucault, 2003:202). Panopticon behöver inte endast fungera inom 
fångvårdsanstalten utan lämpar sig även väl inom exempelvis sjukvården, skolan och 
industrin. Foucault beskriver hur Panopticon kan fungera likt ett maktlaboratorium, och för 
var dag som går med hjälp av övervakning blir makten starkare där den kan fördjupa sig i 
människans beteende, ”ett ökat medvetande uppstår varje gång makten gör framsteg och 
upptäcker nya föremål att känna till inom all de områden där makten utövas” (Foucault, 
2003:205).  
 
Foucault (2003) beskriver hur Panopticon, den klassiska cirkelformiga fängelsebyggnaden 
med ett torn i mitten har förändras till att bli en modernare from av disciplinär anordning, en 
slags genomskinlig byggnad där maktutövning kan kontrolleras av hela samhället och som 
således kan kontrolleras demokratiskt (Foucault, 2003:208). Panopticon kan till exempel 
användas som övervakning av arbetare inom industrin, för att upprätthålla en hierarki. 
Samtidigt är Panopticon ett sätt att införliva människor i rum för att därefter fördela 
människorna i förhållande till varandra. (Foucault, 2003:206). Det Panoptiska systemet 
beskrivs av Foucault (2003) som en växelanordning mellan en maktmekanism och en 
funktion som kan få maktrelationer att verka. Systemet kan bland annat verka till att behålla 
moralen, bevara hälsan och att ge nya krafter åt industrin arbetskamraterna sinsemellan 
(Foucault, 2003:207).  
 
Dessa teorier blir intressanta att sammankoppla inom ramen för denna undersökning, om det 
finns en förtroenderelation mellan ledning och arbetare finns förutsättningar för 
självstyrning. Dock kan även en misstro till arbetskamrater uppstå eller till den organisation 
som individen tillhör 
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4. Metod 
4.1 Vetenskapligt perspektiv 
Hermeneutik och positivism kallas de två centrala inriktningarna inom vetenskapsteorin. 
Positivismen utgår från ett naturvetenskapligt synsätt, men används delvis även på andra 
vetenskapliga områden. En positivist vill förklara ett fenomen och helst få en absolut 
kunskap genom att logiskt räkna ut och iaktta med sina sinnen (Thurén, 2007:16-17). 
Forskarens uppgift är att systematisera och samla in den data som finns (Alvesson & 
Sköldberg 2008:32). Hermeneutiken är istället ett vetenskapligt perspektiv som utgår från 
humanismen. Med detta perspektiv vill forskaren få en förståelse om människan för att tolka 
och skapa en förståelse för dennes upplevelse kring ett fenomen (Thurén, 2007:16-17,94-
95). I vår studie har vi valt att utgå från hermeneutiken då vi vill få en förståelse för hur 
maskinoperatörerna på ett industriföretag upplever förtroende och tillit till sin ledning och 
vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i sitt arbete. Hermeneutiken var även att 
föredra i vår undersökning då vi utgått från olika delar av empirin för att försöka skapa en 
helhetsförståelse, vilket beskrivs som den hermeneutiska cirkeln. Denna bygger på att 
forskaren går från del till helhet och sedan tillbaka till delen för att skapa en förståelse kring 
fenomenet (Alvesson & Sköldberg 2008:193).  
 
Det finns olika förklarings- och förståelseansatser som forskare brukar utgå från. Den 
induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från empirin, alltså enskilda fall och skapar en 
teori utifrån dessa (Alvesson & Sköldberg: 54-56). Den deduktiva ansatsen utgår istället från 
en allmän sanning, en teori, för att förklara empirin (Alvesson & Sköldberg: 54-56). Det 
finns även en tredje ansats som är en blandning mellan dessa två ansatser, nämligen 
abduktion. Abduktionen utgår från empiri samtidigt som teorier inte avvisas och blir därför 
den ansats som vi kommer att utgå från i vår studie (Alvesson & Sköldberg: 54-56). Detta är 
ett val vi gör då vi tagit fasta på teoretiska kunskaper om ämnet innan vi genomfört studien, 
samtidigt som empirin är den huvudsakliga utgångspunkten för vår studie  

4.2 Val av metod 
Kvalitativ metod inkluderar verbala utformningar i både tal och text. Fokus ligger här på att 
tolka respondenten och förstå eller förklara dennes uttalanden. Enskilda händelser, element 
eller intervjuer är centrala i tolkningen och fokus läggs på dessa uppgifter. Vid användning 
av mätning med hjälp av matematik och statistik benämns metoden som kvantitativ 
(Backman 2008:33). Vi bedömde att kvalitativ metod lämpade sig bäst för vår studie 
eftersom vi vill fördjupa oss i hur maskinoperatörerna upplever förtroende och tillit till sin 
ledning och vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i sitt arbete på den 
undersökta arbetsplatsen. Med den kvalitativa metoden som grund hoppas vi kunna insamla 
respondenternas tankar och upplevelser kring detta. Det finns olika metoder att använda sig 
utav inom den kvalitativa forskningen. En av dessa är deltagande observation där forskaren 
vill förstå människan genom att delta i de aktiviteter som är vardagliga för de personer som 
ingår i studien. Denna metod används främst i induktiva ansatser då studiens teorier växer 
fram genom observationerna (May, 2001:179-180). Litteraturstudie är även en metod som 
går att använda inom den kvalitativa forskningen, vilken går ut på att analysera litteratur 
utefter en frågeställning. Det kan exempelvis röra sig om en frågeställning där man vill 
undersöka hur en diskurs har förändrats över tid, eller i vilket sammanhang och vad som har 
skrivits om ett specifikt ämne (May, 2001:237). 
 
Inför intervjuerna valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer, vilket är ett intervjusätt 
som ligger mellan fokuserade och strukturerade intervjuer. De fokuserade intervjuerna är av 
en väldigt öppen karaktär vilket således medför att respondenten kan tala fritt utan 
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begränsningar. De strukturerade intervjuerna är av en mer begränsad form som inkluderar 
exakt frågeställning, vilket oftast användas vid surveyundersökningar (May 2001:149). Vi 
ser flera fördelar med att använda semistrukturerade intervjuer. Frågorna vi utformat är 
specifika men det finns samtidigt utrymme för respondenten att fördjupa sig i svaren. De 
standardiserade frågorna tillför information gällande ålder, kön och anställningstid (May 
2001:150). Samtidigt innehåller vår tematisk utformade intervjuguide beskrivande frågor där 
respondenten ges möjlighet att utveckla och fördjupa sig kring dennes uppfattningar om sin 
världsbild. 

4.3 Urval 
I vår studie har vi valt att intervjua maskinoperatörer. Då detta är en specifik yrkesgrupp är 
urvalet av strategisk karaktär. ”Vid strategiskt urval väljer man ut dem som ska ingå i 
undersökningen utifrån en redan känd egenskap” (May 2001:121). Antalet intervjuer vid 
kvalitativ forskning ligger vanligtvis mellan tio och femton men antalet kan variera 
beroende på tid och resurser. Att utföra fler intervjuer än det finns tid och resurser till kan till 
och med motarbeta kvalitén och därför kan färre intervjuer ge högre kvalité (Kvale 1997:98-
99).  
 
Vi avgränsade oss till nio semistrukturerade intervjuer inom ett och samma företag där vi 
främst intresserade oss för hur maskinoperatörer upplever förtroende och tillit till sin ledning 
och vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i sitt arbete. Motiveringen till valet 
av nio intervjuer är att vi vill dela upp respondenterna utifrån tre arbetsskift. Detta innebär 
att tre intervjuer utfördes med morgonskiftet, tre intervjuer med eftermiddagsskiftet samt tre 
intervjuer med nattskiftet. Detta val har vi gjort då de olika skiften arbetar med olika distans 
till ledningen. Det kan därigenom finnas en skillnad i de olika skiften och hur de styr sig 
själva i sitt arbete samt vilken tillit och förtroende de har till ledningen och den egna 
arbetsgruppen. Eftersom en person i vår arbetsgrupp tidigare har arbetat på industriföretaget 
där studien är förlagd utförde endast två av oss intervjuerna. Anledningen grundar sig i att vi 
inte vill att respondenterna ska ha någon personlig relation till intervjuaren. Vi anser att detta 
val gynnar studien eftersom det inte går att negligera att respondenterna annars skulle kunna 
hålla inne på material. För att denna person ändå skulle vara delaktig i hantverket var denne 
med och genomförde pilotintervjuerna som vi beskriver nedan. Personen var även delaktig 
genom informella samtal med intervjupersonerna. Den informella informationen har vi inte 
använt oss utav i resultatet, däremot har det bidragit till en djupare inblick i respondenternas 
tankar och varit en del av gruppens förståelse. Samtliga arbetare på skiften blev informerade 
om undersökningen och de som inte ville bli intervjuade fick skriva upp sig på en lista. De 
respondenter som sedan deltagit i undersökningen var de som hade tid att bli avbytt från sina 
arbetsuppgifter.  
 
Nedan följer en kort presentation av samtliga respondenter som vi intervjuat, vilket ger en 
god överblick och kan leda till ökad förståelse för resultatet av studien. Vi har valt att inte 
nämna vilket skift respondenterna arbetar på, med hänsyn till anonymitetskravet. Vidare 
använder vi fingerade namn när vi citerar respondenterna i studien. 
 
Lisa: Kvinnlig maskinoperatör i åldern 21-30 år, som arbetat på företaget i 3 år.  
 
Tony: Manlig maskinoperatör i åldern 41-50 år, som arbetat på företaget i 27 år.  
 
Charlotte: Kvinnlig maskinoperatör i åldern 51- 60 år, som arbetat på företaget i över 20 år. 
 
Gunnar: Manlig maskinoperatör i åldern 41- 50 år, som arbetat på företaget i 17 år.  
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Jerry: Manlig maskinoperatör i åldern 41- 50 år, som arbetat på företaget i 8 år. 
 
Marita: Kvinnlig maskinoperatör i åldern 21- 30 år, som arbetat på företaget i 2 år.  
 
Bertil: Manlig maskinoperatör i åldern 31- 40 år, som arbetat på företaget i 10 år.  
 
Fanny: Kvinnlig maskinoperatör i åldern 31- 40 år, som arbetat på företaget i 10 år.  
 
Ronja: Kvinnlig maskinoperatör i åldern 31- 40 år, som arbetat på företaget i 4 år.. 
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4.4 Tillvägagångssätt vid insamling av information 
Innan vi genomförde våra intervjuer var vi noga med att dokumentera vår egen förförståelse 
om ämnet vi skulle undersöka. Detta ansåg vi vara viktigt för att denna förförståelse inte 
skulle påverka oss och undersökningen omedvetet under processens gång. Eftersom en av 
gruppens medlemmar tidigare arbetat för det företag vi gjort vår undersökning hos, fick 
samtliga personer i gruppen en uppfattning om undersökningsämnet på det specifika 
företaget redan innan vi hade varit där. En högre uppsatt person på företaget hade genom 
dialog med en av gruppens medlemmar uttryckt en önskan om hjälp med att undersöka 
ämnet ifråga, vilket vi erbjöd oss att göra efter diskussioner i gruppen. Via telefon och mail 
förklarade vi syftet med undersökningen samt att vi önskade genomföra nio intervjuer med 
maskinoperatörer på företaget. En av medlemmarna i guppen informerade även 
maskinoperatörer och skiftledare om syftet med undersökningen på ett gemensamt 
informationsmöte och undersökte även om det fanns några personer som inte ville delta i 
studien. Vi genomförde intervjuerna med nio respondenter under deras respektive tre skift 
och eftersom operatörerna helst inte ville ställa upp på intervju på sin fritid, genomfördes 
dessa under arbetstid i ett avskilt rum.  
 
För att kunna utforma en intervjuguide (Bilaga 1) som innehöll rätt frågor för 
undersökningens syfte, tog vi först fasta på teorier som berörde begreppen självstyrning 
förtroende och tillit för att sedan ta del av tidigare forskning om ledarskap, arbetsgrupper 
och arbete som medel och mål. Utifrån denna litteratur växte sedan passande 
frågeställningar fram och syftet kunde nu formuleras mer konkret. För att underlätta 
intervjuguidens utformning tog vi hjälp av våra valda teorier och tidigare forskning för att 
skapa teman som ramade in relevanta frågor, vilka skulle ge oss en ökad förståelse kring vårt 
syfte och frågeställningar. Även om vi hade intervjuguiden som utgångspunkt att följa under 
intervjuerna så ville vi inte utesluta att respondenterna skulle kunna tala om ämnen som vi 
inte hade frågor om.  
 
Innan vi genomförde intervjuerna med våra respondenter genomförde vi två pilotintervjuer 
med personer som arbetat eller arbetar inom industrin. Detta i syfte att kontrollera så att våra 
frågor uppfattades på samma sätt av dem som av oss och för att kontrollera att vi kunde få ut 
den relevanta information som var nödvändig för att få svar på vårt syfte. Efter att 
pilotintervjuerna var genomförda lade vi till två stycken frågor för att få ännu mer utförliga 
och beskrivande svar i förhållande till vårt syfte. Vi valde att inte skicka något 
informationsbrev till företaget då vi redan haft kontakt via telefon, mail samt haft ett 
informationsmöte på plats hos företaget. Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter och 
spelades in. Innan varje intervju informerades respondenterna om bandspelarens funktion 
vilket vi förklarade var att vi som intervjuare kan koncentrera oss bättre på respondenten 
(May, 2001:168), och syftet med undersökningen upprepades. De fick även chans att ställa 
eventuella frågor kring undersökningen. Därefter påbörjade vi transkriberingen av material. 
Sedan började vi att bearbeta och analysera informationen som vi tillgivits under 
intervjuerna, vilket samtliga gruppmedlemmar var aktiva i, precis som under hela 
utformandet av studien.  

4.5 Bearbetning och analys av material 
Därefter påbörjade vi transkriberingen av material. Vi började med att bearbeta och 
analysera informationen som vi tillgivits under intervjuerna, vilket samtliga 
gruppmedlemmar var aktiva i, precis som under hela utformandet av studien. Vi använde oss 
i ett första läge utav meningskoncentrering då vi analyserade materialet genom att korta ner 
de långa intervjusvaren till det mest kärnfulla i svaren (Kvale, 1997: 174). Intervjumaterialet 
kategoriserade vi därefter inom ramen av våra teoretiska utgångspunkter.  Utifrån 
respondenternas uttalanden har vi format resultatet så att det stämmer med vårt syfte och 
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frågeställning. Efter att vi studerat resultatet från intervjuerna närmare kom vi fram till att 
använda oss av meningskategorisering vilket innebär att intervjun kodas i kategorier (Kvale 
1997:174). Kategorierna delades upp i förtroende gentemot ledning, förtroende gentemot 
arbetskamrater och inställning till arbete. Dessa kategorier var överrubriker till en del 
underrubriker inom dessa ämnen. Varje respondent fick sedan ett fingerat namn samt en färg 
för att vi lättare skulle kunna återgå till varifrån vi fått informationen. Denna analysmetod 
kallas för marginalmetoden och går ut på att låta vissa koder representeras av en viss färg, 
detta för att få en överskådlig bild över materialet (Aspers 2007:172-173).  
 
Kategoriseringen bidrog till att resultatets form började ta vid. Tydliga uttalanden relaterade 
till de kategorier som utformats efter teorier och tidigare forskning kunde identifieras 
omgående. Efter att vi kategoriserat respondenternas uttalanden efter vilka som var frekvent 
förekommande placerade vid dessa under rubriker som kan härledas till vårt syfte samt 
frågeställningar.  
 
I kvantitativa undersökningar brukar det föras en diskussion angående reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig och att det inte finns några 
tillfälligheter som kan påverka resultatet. Validitet bygger på att forskaren undersöker det 
som är meningen att undersökas (Thurén, 2008:26). Vi anser att denna diskussion även är 
intressant att föra i en kvalitativ undersökning då det är av vikt att en kvalitativ studie är 
tillförlitlig och att det som är meningen att undersökas undersöks.  För att vårt resultat ska 
bli så tillförlitligt som möjligt väljer vi att fokusera på olika grupper av maskinoperatörer. I 
vårt urval har vi sett till att både kvinnor och män av varierande ålder deltagit. Detta för att 
skapa en bred bild av vår undersökta grupp, vilket gör att en specifik grupp inte kan påverka 
resultatet.. Vårt material har vi kodat gemensamt vilket innebär att det inte är olika personer 
som gått igenom vårt material och på så vis har varje respondent fått samma typ av kodning. 
För att kunna uppnå en validitet har vi genomfört en pilotstudie där vi testat om de frågor vi 
konstruerat i vår intervjuguide för att ge en förståelse kring vårt syfte och frågeställningar. 
Under intervjuerna ställdes även följdfrågor för att på så sätt få respondenten att utveckla de 
svar som kunde vara intressanta för undersökningen. För att dessa följdfrågor skulle stämma 
överens med det vi ville undersöka utformade vi en text efter varje fråga i intervjuguiden där 
vi beskriver vad vi vill få ut att våra huvudfrågor (Se Bilaga, intervjuguide).  
 

4.6 Egen förförståelse 
Eftersom vår förförståelse påverkar hur vi bearbetar och tolkar det material vi fått fram är 
det viktigt att vi är medvetna om den. Förståelsen för ämnet i denna studie grundar sig i att 
alla gruppmedlemmar någon gång har arbetat på en industri. Vår förutfattade mening är att 
industriarbetare ofta ser sitt arbete som medel, nämligen att de går till sitt arbete för att få en 
inkomst och således inte för att arbetet i sig är tillfredsställande. Då en av våra 
gruppmedlemmar även har arbetat under en längre tid på den undersökta arbetsplatsen finns 
därför en förförståelse om hur organisationen är uppbyggd och hur arbetet utförs på den 
aktuella arbetsplatsen som vi undersökt. Detta innebär även att gruppmedlemmen har 
överfört en del av sina upplevelser till de övriga gruppmedlemmarna, såsom hur denne har 
upplevt förhållandet mellan arbetskamraterna och förhållandet mellan ledningen och 
maskinoperatörerna. Dessa upplevelser bygger bland annat på att det finns en mängd olika 
gruppsammansättningar bland maskinoperatörerna, men att sammanhållningen i dessa är 
bra. Som på många andra företag tror vi att det existerar en uppdelning mellan de som 
arbetar på golvet och de som arbetar på kontorsnivå vilket kan motverka förtroendet mellan 
dessa grupper.  
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4.7 Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) arbetat fram, har som syfte att 
fungera som vägvisare till hur forskaren ska bete sig med hänsyn till individskyddskrav och 
forskningskrav. De är därmed på inget sätt fulländade utan guidar och stödjer forskaren 
under forskningsprocessen. De fyra huvudkraven kallas informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren bland annat ska informera respondenterna om syftet med studien, att 
respondenterna medverkar frivilligt i den samt att de när som helst kan avbryta deltagandet.  
Samtyckeskravet betyder för respondentens del att denne själv har rätt att bestämma över sin 
medverkan i en undersökning och att det är upp till forskaren att inhämta detta samtycke 
från respondenten. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i en 
undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet beskriver att 
uppgifter om respondenterna endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 
2002).  
 
För att ta hänsyn till dessa forskningsetiska principer informerades vår kontaktperson via 
telefonkontakt om vad syftet med vår undersökning var, att deltagandet var frivilligt och att 
respondenterna fick vara anonyma. Vidare informerade vi respondenterna mer ingående på 
plats vid ett gemensamt möte samt inför varje intervju om vad vi avsåg att uppnå med 
intervjuerna och även vilka teman som skulle beröras. Vi upprepade även att deltagandet var 
frivilligt men att vi uppskattade om de ville ge det ett försök eftersom de fick chans att 
avbryta medverkan om de kände minsta obehag under intervjusituationen. Eftersom vi hade 
flera maskinoperatörer att välja på och att vi bokat in fler intervjuer än vad som var 
nödvändigt för omfattningen på vårt arbete förelåg inget beroendeförhållande mellan oss 
som forskare och enskilda individer vid ett eventuellt avbrytande. Bandupptagningarna från 
intervjuerna raderas direkt efter transkribering vilket respondenterna informerades om. Detta 
material används därför inte i annat sammanhang än just för vår undersökning.  I arbetet 
benämns maskinoperatörerna med fingerade namn vilket gör det svårt att identifiera vem 
som uttryckt vad i studien. 
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5. Resultat 
Syftet med vår studie är att undersöka hur maskinoperatörer på ett industriföretag upplever 
förtroende och tillit till sin ledning och vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i 
sitt arbete. I empirin har det framkommit att ett förtroende till ledningen existerar då 
maskinoperatörerna upplever att ledningen utnyttjar sina kunskaper för att utveckla 
företaget. Dock upplever maskinoperatörerna en distanserad relation till ledningen vilket 
resulterar i en brist på tillit. 
Maskinoperatörerna beskriver sin arbetssituation som frihet under ansvar samtidigt som de 
upplever att de blir övervakade av olika system och av ledningen. Synen på arbetet är 
överlag instrumentellt betonat eftersom respondenterna främst ser sitt arbete som ett medel, 
då de huvudsakligen arbetar för att få en lön och uppnå en tillfredsställande fritid. Resultatet 
visar att maskinoperatörerna gör motstånd till ledningens förbättringsåtgärder oavsett om 
dessa är av positiv eller negativ betydelse för deras arbetsutförande. Respondenterna 
beskriver att de klagar på dessa förändringar utan att visa förståelse för åtgärdens betydelse. 
Övergripande går maskinoperatörernas åsikter gällande våra frågeställningar isär, vilket 
visar på en motsägelsefullhet i resultatet. 

5.1 Motsägelsefull syn på arbetet 
5.1.1. Lönens betydelse 

Flera av respondenterna uttrycker att lönen har stor betydelse i deras arbete och att detta är 
huvudanledningen till att de går till sitt arbete. Samtidigt som de uttrycker att lönen är av 
stor betydelse och uppskattar den trygghet som ett fast arbete innebär, finns även tankar om 
att arbetet till viss del behöver vara tillfredsställande. Att lönen är viktig märks dock tydligt, 
vilket kan tolkas som att operatörerna har en instrumentell syn på sitt arbete. Detta är något 
som Gunnar beskriver: 
 
”jag är ju här i princip bara för pengarnas skull, om man ska vara helt ärlig..o de tror jag 

att dom flesta är. De skadar ju inte om man tycker det är roligt, men jag tycker varken det är 
roligt eller tråkigt.” 

 
Respondenterna uttrycker att det enbart är en bonus om de också trivs med sina 
arbetskamrater och sina arbetsuppgifter. Merparten av respondenterna är överens om att de 
har en tillfredsställande lön i jämförelse med andra företag i samma bransch och bygd, även 
om det inte skulle skada att få lite mer. Dock resonerar flera respondenter om svårigheter att 
locka till sig kompetent personal till företaget, vilket de menar skulle bero på lönen.  
En del av respondenterna uttrycker att lönen bör grunda sig på det arbete de utför då de 
upplever att det blir orättvist när alla operatörer har samma lön. Detta på grund av att det 
enligt vissa av respondenterna finns de som utför mindre arbete och kan mindre än andra, 
vilket de vill ska märkas på lönen. Det har även skett en del förändringar i arbetsuppgifter 
som gör att operatören får mer arbetsuppgifter som exempelvis städning och tester, vilket 
också är något som de anser bör öka lönen. Dessa extraarbeten är något som ett flertal 
uttrycker som jobbigt, att det kan bli för stressigt med allt fler arbetsuppgifter. Ronja 
beskriver detta när hon förklarar vad det är hon uppskattar mest i sitt arbete.  
 
”när maskinerna går bra, när det inte krånglar. När det flyter på. Det blir extrajobb annars 

när det krånglar.” 
 
Kommentarer liknande denna är det flera av respondenterna som uttrycker, vilket visar på att 
de ogärna vill arbeta mer än nödvändigt. Det är även ett flertal av respondenterna som, trots 
att de anser att det är positivt att ha ett arbete att gå till, menar att det bästa med arbetet är att 
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få gå hem igen och att de då inte tänker på arbetet alls. Däremot anser vissa respondenter att 
arbetet är svårt att släppa om de haft en tuff dag vilket således påverkar deras fritid. Vissa av 
respondenterna umgås mycket med sina arbetskamrater på fritiden, medan andra inte anser 
att arbetskamraterna har någon större betydelse för hur de upplever sin arbetsdag. 
 
Respondenterna har svårt att hitta områden i sitt arbete som de kan utvecklas inom och de 
uttrycker att det är mest i början av anställningen som de kunde lära sig nya saker och fick 
en tillfredsställande utveckling. Tillskillnad mot citatet där lönens betydelse lyfts fram så 
menar Bertil att det krävs utveckling för att inte tröttna på arbetet. 
  

”näh men alltså man blir ju trött på det till slut känner jag. När man inte får någon 
utveckling som man vill de sista månaderna här. Alltså efter en stund så kan man ju det här 

med att tejpa igen kartonger och ställa upp på pallen, skifta runt och allting sådär. Man 
måste få igång hjärnan, för man kommer ner hit och det är nästan som att man kopplar bort 

hjärnan.” 
 
Även om respondenterna talar om att lönen som den främsta och ibland enda anledningen 
till att de går till arbetet så talar de även om en önskan om att kunna utvecklas i arbetet. 
Denna motsägelsefullhet är genomgående när respondenterna talar om synen på sitt arbete. 

5.1.2. Delaktighet 

Trots att det är flertalet av respondenterna som beskriver att de inte utvecklas på sitt arbete 
är det en del som faktiskt söker efter utveckling och känner att de får det. Detta är en 
förändring som respondenterna har upplevt under senare år, då det tidigare inte funnits 
utrymme för någon personlig utveckling bland operatörerna. Vid intervjutillfället höll 
företaget på med en plastutbildning för hela företaget, vilket upplevdes på olika sätt bland 
respondenterna. Några av dem ansåg att det var nyttigt och såg fördelar med att få en större 
förståelse för materialet de arbetade med, medan andra såg det som tidsödande och förstod 
inte vilken nytta de skulle ha av kursen i arbetet. Detta visar på en stor skillnad i 
operatörernas vilja till utveckling, något som även respondenterna uppmärksammade då de 
ansåg att de som ville skulle ha möjlighet till utveckling, medan de som inte ville borde få 
avstå. Företaget arbetade även med att få operatörerna mer delaktiga i förändrings- och 
förbättringsarbetet genom att det har tillsatts en grupp med personer från olika delar av 
företaget för att ta upp olika frågor gällande arbetet. Detta tycker Bertil är väldigt positivt: 

 
”vi jobbar lite i gruppen och nu frågar de oss när vi ska göra förändringar och det är 

jävligt positivt för det höjer en montör som mig, då känner man jaha jag gör någon nytta i 
alla fall när man får vara med och tycka till lite.” 

 
Genom detta citat kan vi se en tvetydighet, även om de flesta går till arbetet på grund av 
lönen finns det också en vilja att bli uppmärksammad och lyssnad på. Några av operatörerna 
tycker att deras arbete är väldigt viktigt och av betydelse, de uttrycker till och med att utan 
dem så skulle inte företaget existera då det är operatörerna som kör maskiner, synar detaljer 
och godkänner dem. Det fanns stora skillnader i hur involverad operatörerna var i sitt arbete, 
då vissa ansåg att det bästa med arbetsdagen var att få gå hem, medan andra var väldigt 
engagerade i sitt arbete. Fanny beskriver detta i jämförelse med lönen.  
 

”det är naturligtvis viktigt. Att man får betalt. Men det är nog inte det viktigaste, det är 
viktigare att man trivs på sitt arbete.”  

 
Det är alltså fler faktorer än lönen som gör att vissa operatörer arbetar på företaget.  Några 
av respondenterna uttrycker också en känsla av frihet i sitt arbete, att de upplever att arbetet 
är självständigt. En av respondenterna menar att de arbetar efter devisen frihet under ansvar, 
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medan en annan menar att friheten bygger på att de får gå och fika när de vill förutsatt att 
maskinerna går som de ska. Den friheten som beskrivs framkommer främst hos respondenter 
som arbetar natt. 
 

5.1.3. Motstånd 

Det faktum att respondenterna klagar på olika saker var något som ständigt återkom under 
intervjuerna. Så fort ledningen meddelade att en förändring skulle genomföras beskrev 
respondenterna hur de per automatik klagade innan de ens visste vilka förändringar det rörde 
sig om. Förslagen från ledningen meddelas ofta på skiftmöten och respondenterna beskrev 
att de ofta var tysta och ointresserade då ledningen framförde dessa. När mötet sedan har 
slutat startar ryktesspridning inom samtliga skift och i de flesta arbetslokaler. Fanny 
beskriver nedan när och varför ett missnöje kan urskönjas.  

 
”så fort dom kommer med förslag så klagar vi (båda skrattar) /…/ men samtidigt vet vi att 
när de testar nått så blir det så… och därför är vi lite rädda för förändringar och därför 

börjar vi klaga direkt istället för att lyssna färdigt” 
 
Detta missnöje kommer enligt respondenterna bland annat från att bonus och lönesystem 
inte fungerar som det ska, att brister i ergonomin inte uppmärksammas samt att ledningen 
inte involverar dem vid förändringsarbete. För ett antal år sedan fanns ett bonussystem för 
arbetarna som nu har tagits bort vilket upprört vissa respondenter. De såg bonusen som en 
morot till att utföra ett hårt arbete, både för sig själva samt för företagets skull.  
Överlag beskrivs att den nuvarande arbetsbelastningen inte är funktionell i förhållande till 
belastning på kropp. Respondenterna går flertalet gånger in på att ergonomin måste 
förbättras eftersom de även vill ha en fungerande kropp i framtiden. De tycker att företaget 
gör många förändringar men att de inte lyssnar på de förändringar som arbetarna vill att de 
skall utföra. 
De arbetare som varit anställda vid företaget längst förklarar att den nuvarande VD:n agerar 
på en föredömligt sett, men att han är närvarande för sällan. Samtidigt förklarade 
respondenterna att det rekryteras allt för många chefer till positioner där arbetarna inte vet 
vad deras arbetsuppgifter egentligen är vilket skapar ytterligare ryktesspridning och 
konflikter, både om arbetare och om ledning. 
 
Det finns alltså en tvetydighet både gällande synen på arbetet samt respondenternas attityder 
till förändringar. Arbetarna är överlag upprörda över förändringar som ska genomföras men 
är samtidigt tacksamma för de förändringar som redan vidtagits. De uttrycker att lönen är 
anledningen till att de går till arbetet men resonerar även om att utveckling i arbetet är 
viktigt för att trivas.  

5.2 Förtroende till ledningen 
5.2.1. Distans till ledningen 

Under intervjuerna kom det fram att informationen på företaget inte löpte smidigt. Det var 
enbart en av respondenterna som ansåg att de fick den informationen de behövde och att den 
kom fram på ett smidigt sätt. En annan uttryckte att informationsöverföringen hade blivit 
bättre men ansåg ändå att detta var något som behövde förbättras ytterligare. Något som 
beskrivs som positivt är införandet av en tavla där maskinoperatörerna får information om 
vilka maskiner som går och hur de har gått den senaste tiden. Denna tavla utgår skiftledarna 
från under de dagliga mötena, det är också vid dessa möten som operatörerna får ny 
information från ledningen, vilket förmedlas av skiftledaren. Ibland hålls också större möten 
där den högre ledningen är närvarande och vid dessa möten meddelas ny information. Flera 
av respondenterna menar dock att detta egentligen är ett möte för att beskriva om det går bra 
eller dåligt ekonomiskt för företaget. När vi talar om saker som kan bli bättre på företaget 
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kommer det ofta fram att det är just informationen som bör bli bättre. Gunnar uttrycker sitt 
missnöje med informationen på detta sätt: 
 
”informationen från ledningen till oss och vi sinsemellen då som informerar varandra osv. 
det skulle behöva kunna vara mycket bättre. Om ledningen informerar mig om nån liten sak 

så kan den andra personen säga tvärtom ena sekunden det är mycket att dom skyller på 
varandra att naaeej det har inte jag sagt..de har inte jag..” 

 
Försöker vi förstå citatet ovan kan vi ta fasta på att det finns problem med 
informationsöverföringen från alla håll, inte bara från ledningen och neråt, utan också 
operatörer sinsemellan. Information tenderar att glömmas bort eller fastnar någonstans på 
vägen. Några av respondenterna upplever att det blir problem till följd av den bristande 
informationen, vilket resulterar i ryktesspridning och bristande förståelse av beslut som tas. 
Respondenterna beskriver att det lätt kan uppstå diskussioner om saker som ledningen säger 
att operatörerna måste göra för att kunden kräver detta, utan att berätta varför. Om de istället 
skulle förklara varför operatörerna ska följa vissa riktlinjer tror respondenterna att det skulle 
vara lättare att få dem att göra detta utan diskussioner. En av respondenterna ger exempel på 
en lyckad information av detta slag. Personen som är miljö- och kvalitetsansvariga 
förklarade varför maskinoperatörerna inte får ha portarna öppna mellan hallarna då detta 
kunde orsaka hygienproblem. Efter denna information var det ingen som hade problem med 
att hålla dessa portar stängda. En annan respondent menar att för att få alla att följa 
riktlinjerna så krävs att arbetsledarna är hårdare och säger till när det är någon som inte 
sköter sig.  

5.2.2. Stämningen på arbetsplatsen 

Respondenternas åsikter angående förändringar i företaget går isär markant. Vissa 
respondenter anser att förändring enbart är positivt och välkomnar att ledningen gör 
förändringar i arbetet, vilket de upplever som en chans att förnya sättet de arbetar på. De 
framhåller dock vikten av att kunna vara med och påverka arbetet med förändringsprocesser 
tillsammans med ledningen, vilket skulle kunna förbättras. Samma respondenter anser även 
att de måste ge förändringar en ärlig chans innan de börjar kritisera dem. De berättar om 
förändringar som visat sig fungera alldeles utmärkt trots skeptisk inställning från 
operatörernas sida. De beskriver även förändringar som tagits bort då de inte alls fungerat 
bra. Majoriteten av respondenterna anser att en specifik förändring lett till ökad förståelse 
för deras arbete. Denna förändring är kurser där operatörerna får lära sig om vad som händer 
inne i maskinerna de kör, hur materialet reagerar i olika situationer och varför det ibland blir 
fel i hanteringen av det. En respondent förespråkar denna typ av förändringar då han menar 
att det skulle vara intressant att få en inblick i hur kunderna resonerar kring krav och 
bestämmelser som direkt påverkar operatörernas arbetsförhållanden. Han menar även att den 
förbättringsgrupp som nyligen införts är ett exempel på en mycket positiv förändring vilket 
visar att ledningen är på rätt väg när det gäller att engagera sina anställda i 
förändringsarbete. Respondenterna är överens att det är en specifik grupp av människor som 
förhåller sig negativt till förändringar på företaget, nämligen de äldre. Det är även denna 
grupp som enligt respondenterna motsätter sig förändringar som införs, vilket skapar en 
tråkig atmosfär. Detta är även en uppfattning som de äldre respondenterna har om sig själva. 
Jerry beskriver detta fenomen nedan: 
 

”så är de vissa som inte gillar förändringar som har vart här i 25-30 år, sånna riktigt 
sura..att han ska göra på sitt sätt o då ska det vara så.. det har med åldern att göra helt 

klart, att dom har vart här längst o du ska inte komma o säga till mig vad jag ska göra, jag 
gör hur jag vill, så är det. Å då blir det ju problem” 
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Majoriteten av respondenterna anser att det är skiftledarens ansvar att säga till de äldre 
människorna på skarpen så att de rättar sig efter samma regler som alla andra gör, vilket inte 
är fallet nu. Flera respondenter talar om en särbehandling av äldre personer, vilket inte 
uppskattas. Respondenterna menar att ledningen har svårt att ge individuell kritik till de som 
missköter sig på arbetsplatsen. Något som är återkommande är rasterna, arbetarna har en 
begränsad tid att sitta på rast, men det är några av operatörerna som missköter detta. När 
detta ska uppmärksammas av ledningen blir det i form av kollektiv kritik, vilket resulterar i 
en allmänt dålig stämning. Detta anser några av respondenterna vara väldigt dåligt då det 
hellre vill att ledarna ska prata med personerna det gäller. Fanny uttrycker det på detta sätt: 
 

”dom är fega och vågar inte säga ifrån. Rasterna nu igen då… Istället för att klaga vid 
möten borde dom tala med dom som sitter väldigt mycket på rast, Nu sitter ni väldigt mycket 
på rast och du får skärpa dig. Istället blir det att det ältas väldigt mycket varje möte om att 

vi sitter för mycket och att vi sköter inte det och det och det” 
 
Samtidigt menar några av operatörerna att det framförs enskild kritik, men att det bara är de 
nya på arbetsplasten som får ta kritiken. Den upplevelse som några av respondenterna har är 
att ledningen inte vågar säga till de som har arbetat på företaget en längre tid, för att de inte 
vill ta den diskussionen som kan uppstå och därför ger sig på de som inte brukar säga emot. 
Utifrån ovanstående citat kan vi ta fasta på att problem med arbetsdisciplinen verkar vara ett 
gemensamt problem bland de anställda, vilket innebär att felet inte enbart är ledningens. 
 

Några av respondenterna känner sig övervakade i sitt arbete, då ledningen kan kolla upp hur 
mycket maskinerna går och om de anställda kommer i tid eller inte då de använder sig av 
stämpelklocka. En av respondenterna uttrycker att detta borde skapa underlag för ledningen 
att faktiskt kunna säga ifrån till de som regelbundet misslyckas med att komma i tid till 
arbetet. En annan menar att övervakningen skapar en press på operatörerna då det vet att 
ledningen kan kolla dem när de vill.  
 
Flera av respondenterna framhåller att ledningen måste bli bättre på att ta tillvara på förslag 
till förbättringar som maskinoperatörerna kommer med, samt att uppmuntra dem till att 
ständigt komma med sådana förslag. De upplever att deras förslag ratas på en gång av 
ledningen i nuläget. Ledningens ändrade gruppsammansättning är även något som påverkar 
respondenternas uppfattning om dem, då de nu består av flera personer istället för en. Detta 
tror en av respondenterna leder till ovisshet om vad de nya chefernas egentliga uppgifter är 
och tror att detta kan bli bättre om de blev informerade om vem som gör vad i 
ledningsgruppen. Förändringar som ledningen infört om noggrannare städningsregler, 
ändrade arbetstider och omotiverade befordringar leder enligt vissa respondenter till stress, 
medans andra anser att sådana förändringar är nödvändiga för att ett företag ska kunna 
utvecklas. 
 
Flera respondenter har en uppfattning om att det klagas väldigt mycket från 
maskinoperatörernas håll redan innan en förändring är implementerad vilket de tror beror på 
de gånger då det visat sig att förändringarna inte fungerat. Eftersom operatörerna även 
klagar på saker som bör förbättras så måste ledningen agera, vilket endast bemöts av mer 
klagomål och således leder till en ond cirkel, enligt en respondent. En annan respondent tror 
att klagomålen kan bero på rädsla från operatörernas sida och att de automatiskt börjar klaga 
innan de ens hunnit lyssna klart på vad förändringen skulle innebära. En mer öppen dialog 
mellan ledning och operatörer förespråkas och respondenterna är eniga om att det förutsätter 
att båda parter drar sitt strå till stacken i den frågan. Fanny resonerar om detta nedan: 
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”problemet kan vara att ledningen säger nu gör vi det här istället för att säga att kunden vill 
ha det så här eller såhär, kan ni komma på en bra lösning? Men det är väl också för att vi 

klagar jämt..hehe...Så det är lite sådär från båda hållen” 
 

En annan respondent har en känsla av det inte går att diskutera saker när människor är 
inställda på att klaga och hoppas att ledningsgruppen kan avsätta tid för att prata med alla 
avdelningar för att på så sätt ventilera problemområden och önskemål. Detta tror hon skulle 
kunna förebygga klagomål och främja ett framtida samarbete mellan ledning och anställda. 

5.2.3. Brist på delaktighet 

Respondenternas åsikter om graden av delaktighet i arbetet går isär, men majoriteten 
uttrycker att de inte känner sig delaktiga i beslut som ledningen tar. Dessa respondenter 
anser att ledningen är dåliga på att lyssna på deras förslag om olika förbättringar som gäller 
deras arbetsuppgifter och att detta skulle bero på skillnad i rangordning. Flera operatörer har 
en uppfattning om att de värderas lägre av ledningen och att deras förslag inte tas på allvar 
på grund av att de inte har samma utbildning som dem eller inte upplevs ha tillräckligt med 
kunskap som krävs för att fatta rätt beslut. Fanny anser att de borde involveras i beslut som 
tas då dessa påverkar dem i deras arbetsutförande vilket de vet mest om: 
 

”varför pratar dom inte med oss från början? Det är ju många gånger som dom har fått 
montera ner saker när vi har sagt till efteråt, det är ju ändå vi som kör maskinerna ju” 

 
Flera av respondenterna lyfter även fram en uppfattning om att ledningen bör ta till vara på 
operatörernas erfarenhet inom området innan de tar beslut och en respondent talar om 
fördelen med att operatörerna och ledningen ser olika på företeelser som det senare ska tas 
beslut om. En annan respondent diskuterar att denne fått en positiv känsla av att få vara med 
och tycka någonting, bli hörd och att ens åsikter respekteras. Att vara delaktig i en 
beslutsprocess tror de bidrar till välmående och en känsla av att kunna utvecklas inom sitt 
arbete vilket påverkar attityden och motivationen till sitt arbete positivt. Vidare anser 
respondenterna att ledningen både skulle tjäna tid och pengar på att involvera dem mer i 
beslutsprocesser än vad de gör i nuläget. Nedan resonerar Fanny om att mer delaktighet 
skulle kunna resultera i positiva följder inom andra delar av företaget också: 
 
”får man vara delaktig från börjar så blir det nog mer förtroende inom företaget och bland 

oss operatörer. Det är ju väldigt mycket rykten här jämt!” 
 
Det framkommer dock att alla inte är intresserade av att vara delaktig i beslut som tas på 
arbetsplatsen. Vissa respondenter upplever att det finns de operatörer som endast vill utföra 
sitt arbete för att sedan gå hem. De har således varken lust eller intresse av att vara delaktig i 
beslut som tas på arbetsplatsen men beskrivs ändå ha många åsikter om de beslut som 
faktiskt tas. Dessa åsikter är oftast av negativ karaktär och upplevs påverka stämningen 
negativt. För de operatörer som vill vara delaktiga i planering inom företaget finns enligt 
respondenterna nu en förbättringsgrupp där operatörer, produktionsledare och tekniker ingår. 
Tony beskriver att detta är något som företaget arbetar med. 
 

”ja dom har ju startat en förbättringsgrupp nu också då så de är ju bra, med både 
operatörer och skiftledare..ja hela biten då. Så det är ju kanonbra. Nått som är infört nu då, 

så de tror jag är bra.” 
 
Flera av respondenterna känner att de har en liten inblick i vad ledningen faktiskt arbetar 
med och att de sällan ser dem på golvet. En respondent menar att ibland kan någon från 
ledningen komma ut i produktionen och fråga hur det går och säger hej vilket uppskattas 
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bland operatörerna. En kritik som operatörerna tar upp gentemot ledningen är att de har 
lovat att komma ut och köra maskiner för att få en förståelse för hur arbetet är. Detta var 
över tio år sedan det kom på tal för första gången och än har det inte inträffat. Genom att 
ledningen ännu inte har genomfört det de sagt skapas en misstro till dem och operatörerna 
menar att inte ledningen har någon förståelse för arbetet i produktionen. Det finns en 
upplevelse bland respondenterna om att ledningen lägger allt för stort fokus på kunden. 
Ledningen hänvisar oftast till kunden när en förändringsåtgärd implementeras. Operatörerna 
säger sig till viss del ha förståelse för detta men vill gärna få en förklaring till varför dessa 
åtgärder måste genomföras.  
En av respondenterna menar också att när det uppstår ett problem eller att något har blivit fel 
skyller gärna de ansvariga på varandra, istället för att hjälpas åt att åtgärda felet. Samtidigt är 
det en del av respondenterna som tycker att det har blivit bättre med några av de nya ledarna 
och de känner mer förtroende för dem då de menar att de arbetar bättre än de förra. Andra 
respondenter menar att det är allt för många nya ledarpositioner som har tillkommit och att 
de som är anställda har för dålig kompetens för att kunna utföra det arbete som de är 
anställda för. De menar också att många av de som rekryteras till företaget har släktband 
eller vänskapsrelationer till personer på företaget vilket resulterar i att deras kompetens blir 
ifrågasatt.  

5.2.4. Brist på uppskattning 

Flertalet av respondenterna nämner vikten av att få uppskattning för det arbete de utför. I 
nuläget anser majoriteten av respondenterna att de inte får den uppskattning de förtjänar och 
flera respondenter upplever att flera av deras arbetskamrater verkligen skulle behöva någon 
form av uppskattning för att må bättre på arbetsplatsen. Dock lyfter en av respondenterna 
fram att den nya ledningen har blivit bättre på att framföra positiv feedback, men inte i den 
utsträckning som hon skulle vilja att de gjorde det. 
Uppskattningen nämns i samband med diskussioner om motivation och respondenterna 
upplever att motivationen skulle höjas om de fick mer uppskattning under sin arbetstid. Två 
typer av uppskattning kan urskiljas under intervjuerna. Den ena är av mer instrumentell 
karaktär då det talas om en bonus i form av vinstpengar och var något som delades ut bland 
de anställda förr i tiden. En uppskattning i form av extra pengar eller en företagsresa är 
förslag som respondenterna anser skulle vara uppskattade för att känna sig motiverade till att 
arbeta lite extra hårt under årets gång. Den andra typen av uppskattning som respondenterna 
lyfter fram, och som verkar värderas lite högre än den instrumentella belöningen är 
uppskattning i form av beröm. Beröm benämns som verbala uppskattningar främst från 
någon med högre rang än de själva, exempelvis en skiftledare och bör komma i anslutning 
till en arbetsprestation. Lisa exemplifierar detta på följande sätt:  
 
”om man gör något bra, att det är verkligen skulle vara nån som kommer och säger bra 
gjort, eller att man verkligen blir uppskattad för att man hjälper till .. om man byter av med 
någon som säger vad fint du har städat eller om bara skiftledaren gav en klapp på axeln” 
 
Uppfattningen som majoriteten av respondenterna har är att det fokuseras för mycket på det 
negativa som händer i produktionen och att de ofta upplever möten med skiftledare eller 
ställare som negativa då de endast får ta emot skäll när något gått fel i arbetsutförandet. En 
respondent nämner att han tror att detta beror på att de ”bara” är operatörer. Maritas citat 
representerar uppfattningen som de flesta respondenter har om sig själva: 
 

”det är vi som tittar detaljerna och det är vi som godkänner detaljerna i stort sett, därför 
tycker jag det ska vara mer fokus på oss” 
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Operatörerna anser att det borde läggas mer fokus på att uppmärksamma det arbete de 
faktiskt lyckas med att utföra eftersom de har en uppfattning om att deras roll är central för 
att företaget över huvud taget ska överleva.  
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5.3 Förtroende till arbetskamrater 
5.3.1. Samarbetet mellan arbetskamrater 

Resultatet av intervjuerna pekar på att övervägande delen av respondenterna upplever att 
samarbetet fungerar bra mellan arbetskamraterna. Vid raster hjälper de ofta varandra för att 
underlätta arbetsuppgifter åt sina kollegor, vilket främst gäller när någon behöver övervaka 
sin kollegas maskin. Resultatet pekar också på att samarbetet mellan arbetskamraterna är en 
bidragande orsak till uppskattning och benämns också som en viktig anledning till varför de 
anställda går till sitt arbete. Överlag upplever respondenterna ett kollektivistiskt tänkande 
kring samarbetet mellan arbetskamrater och att detta fungerar bra i stor utsträckning. 
Samarbetet lyfts fram som något väsentligt för att arbetet skall löpa problemfritt. Fanny 
beskriver nedan betydelsen av samarbetet och hur lätt det är att ta kontakt med kollegor vid 
behov av hjälp. 

 
”vi har ett bra samarbete, annars skulle det aldrig funka. Och så är det ju roligare att jobba 
tillsammans med nån än att jobba själv, så är de ju /…/ nej då är det bara att fråga, för är 

man osäker så ska man ju fråga, det är ju bättre att fråga en miljon gånger än att inte fråga 
alls och det blir fel” 

 
Dock kan vi urskilja en motsättning då flera av respondenterna uttrycker ett svagare 
kollektivistisk tänkande. Ett fåtal respondenter håller inte med om att samarbetet som 
beskrivits ovan fungerar särskilt bra. De påpekar att arbetsplatsen är gruppindelad och att 
kollegor inte hjälper till trots att de ser att någon behöver hjälp. Det försiggår även mycket 
ryktesspridning. Oviljan att hjälpa varandra samt ryktesspridningen bidrar därför till en 
osämja och dålig sammanhållning mellan vissa arbetsgrupper. Charlotte diskuterar kring 
detta resonemang. 
 

”med vissa är den bra, men med vissa andra är den ganska gruppindelad här, jag tycker 
inte att det är en sån bra stämning här överlag. Det är mycket skitsnack och det är många 
som inte hjälps åt och så är dålig sammanhållning /…/ ja det finns några enstaka som inte 

hjälper till och då hjälper man inte dom heller… så är det” 
 
Trots vissa negativa uttalanden kring samarbetet arbetskamraterna mellan tycks övervägande 
del uppleva samarbetet som väl fungerande. Detta tycks bottna i att de kan lita på att 
kollegorna ställer upp för varandra och för att arbetet ständigt måste fortsätta utan större 
avbrott i produktionen. Samarbetet ligger på en nivå där respondenterna delar uppfattningar 
om vad som är rätt eller fel utifrån företagets bästa. Resultatet visar alltså att samarbetet 
fungerar funktionellt för att företaget inte ska bli lidande samt att respondenterna själva inte 
ska bli drabbade av extra arbete, men att upplevelsen av dålig stämning ändå finns bland 
dem. 

5.3.2. Stämningen mellan arbetskamrater 

Som diskuterats ovan har respondenterna på senare tid upplevt en negativ trend gällande 
stämningen och den allmänna trivseln på företaget. Personerna som arbetar nattskift anser att 
trivsel och förtroendet för varandra fungerar bra och att det är en god stämning inom 
gruppen samt att arbetet fortgår som det har gjort under många år. Gunnar förklarar att 
trivsel är viktigt och att det är anledningen till att han fortfarande arbetar på samma företag. 
 

”vi är bra gäng här så de är ju därför jag är kvar. De är ju det som är mycket… alltså 
jobbarkompisar /…/ skulle vi inte haft kul ihop och så som vi har de så vetifan om jag hade 

vart här, annars skulle jag nog jobbat nån annanstans… så det är viktigt för mig att ha 
dom” 
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De respondenter som arbetar under dagen upplever dock att trivseln har blivit sämre under 
senare tid. Missnöjet grundar sig i att de anställda irriterar sig på kollegor då de inte utför 
sina arbetsuppgifter i tillräckligt högt tempo eller att de tar längre raster än tillåtet. 
Ledningen delar ut kollektiv negativ kritik under skiftmötet vilket de anställda tar illa upp 
vid och anser att ledningen borde ge individuell kritik till de som missköter sina 
arbetsuppgifter. Detta bidrar således till mycket ryktesspridning där olika uppfattningar 
bildas om de anställda. Sammanhållning kan bli mycket infekterad av ryktesspridning. 
Ronja uttrycker det på detta sätt: 

 
”jag har ju fått mycket skit då, det måste ju ha vart någon kollega som har sagt till om det, 
sådana grejer kan störa mig att en annan få kniven i ryggen, det är därför jag tycker det är 

så här dålig stämning” 
 
En respondent talar om att gruppindelningen som finns på arbetsplatsen leder till att vissa 
inte hälsar på varandra när de möts vid förbindelsegångarna. Denna oartighet leder till att 
respondenterna inte vill diskutera eller ens prata med vissa anställda, vilket i sin tur bidrar 
till att ryktesspridningen förstärks.  
 
Trots ryktesspridning och irritation upplever ändå de flesta anställda att stämningen överlag 
är bra på arbetsplatsen. Respondenterna tror inte att det klagas mer på deras arbetsplats än på 
andra företag och upplever att detta är något som förekommer mer vid vissa tillfällen och 
mindre vid andra.  Att trivseln blivit sämre under senare tid tror respondenterna beror 
mycket på att organisationsförändringar skett och att produktionen har haft en negativ trend. 
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6. Diskussion 
Syftet med vår studie är att undersöka hur maskinoperatörer på ett industriföretag upplever 
förtroende och tillit till sin ledning och vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i 
sitt arbete. 

6.1 Vilken betydelse tillskriver maskinoperatörerna sitt arbete  
6.1.1. Syn på arbete som medel 

Maskinoperatörerna i vår studie tillhör en grupp som beskrivs av Goldthorpe et al. (1971) 
som både halvkvalificerade och okvalificerade arbetare. Denna grupp framställs ha ett 
instrumentellt synsätt där arbetet endast ses som ett medel för att uppnå ekonomisk vinning 
(Goldthorpe et al., 1971:210–211). Detta är något som framträder klart i vårt resultat 
eftersom flertalet respondenter berättar om att lönen är den främsta anledningen till att de 
går till arbetet. 
Respondenterna beskriver ett instrumentellt belöningssystem där en saknad av bonussystem 
lyfts fram och de anser att det existerar ett orättvist lönesystem. Missnöjet ligger i att 
systemet inte bygger på en rättvis bedömning utifrån prestation. De anser att lönen borde 
bygga just på prestation, där den som utför mer arbetsuppgifter eller presterar ett bättre 
resultat borde få mer lön än de som inte presterar lika bra. Dock tror vi att denna typ av 
lönesättning skulle bidra till mer orättvisor och ytterligare missnöje än det som redan 
existerar, eftersom inget krav på denna typ av extraansträngning är uttalad från ledningens 
sida. Dessutom upplever vi att det kan vara svårt att värdera i lön. Vidare finns personer i 
företaget som inte har intresse eller lust att prestera mer men som fortfarande är beroende av 
lönen. Detta resonemang liknar diskussionen som Goldthorpe et al. (1971) för om att det 
instrumentella synsättet bygger på att arbetaren vill göra minsta möjliga ansträngning och 
samtidigt vill få ut så mycket ekonomisk vinning som möjligt (Goldthorpe et al., 1971:53–
54). Det diskuteras i resultatet om nyinförda, utökade arbetsuppgifter som bland annat ska 
påverka arbetsmiljön positivt. Genom att dessa arbetsuppgifter tillkommit, uttrycker 
respondenterna att de bör erhålla mer lön för att utföra dessa, det räcker alltså inte med att 
deras arbetsplats blir mer trivsam.  
 
I det instrumentella synsättet beskrivs maskinoperatörerna som individer med låg grad av 
engagemang i sitt arbete (Goldthorpe et al., 1971:53–54). Detta är något som till viss del 
överensstämmer med resultatet. Flertalet av respondenterna anser att de inte engagerar sig 
mer än nödvändigt i sitt arbete, eftersom de endast utför de arbetsuppgifter som krävs för att 
sedan släppa arbetet, både fysiskt och psykiskt, när de lämnar industrilokalen. Övergripande 
har få yttranden som kan kopplas ihop med arbete som mål uppkommit i resultatet, vilket 
innebär att vi betraktar maskinoperatörernas syn på arbete som medel i vår studie. 
Respondenterna uttrycker att det viktigaste är att erhålla en lön varje månad, och bryr sig 
inte speciellt mycket om vilka arbetsuppgifter som måste utföras för att erhålla denna lön, 
vilket stämmer med Oudhuis (1998) resonemang då hon förklarar att en arbetare som ser sitt 
arbete som medel lägger fokus på att nå upp till materiellt välstånd och inte lika mycket 
fokus på hur denna välfärd uppnås (Oudhuis, 1998:52).  
Vi tror att en tillitsrelation mellan ledning och maskinoperatörerna blir svår att uppnå 
eftersom arbetarna främst är intresserade av att få sin lön. Denna instrumentella inställning 
tror vi motarbetar möjligheterna till att nå en personlig relation mellan ledning och arbetare 
(Giddens 1996:110). 

6.1.2. Självstyrning och övervakning 

Även om det finns en instrumentell inställning till arbetet som medel för en del av 
respondenterna diskussioner om system och åtgärder som de är involverade i och som kan 
förbättra deras arbetsförhållanden. Foucault (2003) beskriver att när en individ är beroende 
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av ett system och är produktiv, styr denne även sig själv till att maximera sin kapacitet 
(Foucault, 2003:31–32) vilket tyder på en självstyrning. I resultatet kan detta resonemang 
liknas vid maskinoperatörernas vilja till utveckling och är ett uttryck av att vilja öka sin 
kapacitet. Resultatet visar även att självstyrning råder då respondenterna från ett utmärkande 
skift talar om frihet under ansvar. Resultatet framhåller att några respondenter uttrycker en 
känsla av frihet i sitt arbete då de upplever att arbetet är självständigt. En av respondenterna 
menar att de arbetar med devisen frihet under ansvar, medan en annan menar att friheten 
bygger på att de får gå och fika när de vill så länge maskinerna går. Detta blir meningsfullt 
utifrån diskussionen gällande självstyrning. Respondenterna upplever att de styr sig själva i 
sitt arbete, dock tror vi att det egentligen handlar om att det existerar en styrning både från 
individen själv och från ledningen. 
 
Utöver ovanstående resonemang existerar även en diskussion bland respondenterna om att 
de känner sig övervakade, dels genom ett datasystem som övervakar hur maskinerna går, 
dels genom en stämpelklocka samt genom ett städschema där maskinoperatörerna skall fylla 
i när och vad de har städat. Detta kan liknas vid Foucaults (2003) beskrivning av 
Panopticon, där personer ständigt känner sig övervakade, men de vet inte när övervakningen 
sker (Foucault, 2003:201–203). Foucault (2003) beskriver även inrutningens princip, där 
varje individ har en plats i organisationen. Det går att kontrollera vilka som är närvarande 
och frånvarande, grupper ska inte bildas och ledningen ska bestraffa eller belöna individer 
utifrån deras agerande (Foucault, 2003:145). Enligt vårt resultat efterföljer organisationen 
tillviss del denna inrutning. Stämpelklockan kontrollerar exempelvis arbetarnas närvaro på 
arbetsplatsen och genom städschemat formas maskinoperatörerna ytterligare av ledningen. 
Det har framkommit att respondenterna vill att de personer som gör ett bra arbete ska bli 
belönad både i form av uppskattning och högre lön medan de som inte sköter sina 
arbetsuppgifter istället ska få tillsägelser. I resultatet finns det även indikationer på att det 
existerar en gruppbildning bland arbetskamraterna på arbetsplatsen, vilket inte stämmer 
överens med inrutningens princip, där gruppbildning skall motarbetas. Då inrutningens 
princip är en gammal metod ser vi det som positivt att denna inte efterföljs av företaget. 
Samtidigt upplever vi att det borde finnas ett tydligare belönings- och bestraffningssystem, 
främst för att vårt resultat visar att detta inte fungerar idag. Vi tror att det krävs ett 
konsekvent bestraffningssystem för att skapa en mer rättvis arbetsplats. Genom denna 
övervakning och inrutning kan vi återigen se att det finns en koppling mellan vårt 
undersökta företag och arbete som medel.  

6.2 Hur förhåller sig maskinoperatörerna till ledningen? 
6.2.1. Brist på tillit till ledningen 

I studien framkommer att majoriteten av respondenterna upplever en distans mellan den 
löpande verksamheten och ledningen. En bidragande faktor beskrivs vara problematiken 
med informationsflödet. Denna problematik beskrivs som bristfällig i det avseende att viss 
information rörande arbetsuppgifter inte alltid når fram till maskinoperatörerna eller att 
informationen ändrat innehåll längs vägen, vilket resulterar i irritation och ryktesspridning. 
Respondenterna framhåller att informationen som kommer uppifrån transporteras i allt för 
många led innan den når fram till dem. Samtidigt framhåller maskinoperatörerna att det inte 
finns möjlighet att påverka informationens innehåll genom att de själva skulle kunna få 
komma med förslag till ledningen. Detta känner vi igen från Rolandsson & Oudhuis (2009) 
diskussion om att engagemang och sammanhållning kan stärkas genom en god dialog 
mellan ledare och anställda. Det är viktigt att dialogen fungerar för att kunna ta tillvara på 
och använda anställdas kompetens (Rolandsson & Oudhuis, 2009:125–132). Detta tror vi 
även är av stor vikt då ledningen förlorar väsentlig information angående arbetet i 
produktionen om de inte har denna dialog, vilket maskinoperatörerna menar att de har mest 
erfarenhet av, då de spenderar all sin arbetstid i produktionen. Vi kan ändå se goda 
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intentioner inom detta område från ledningens sida eftersom de tillsatt en förbättringsgrupp i 
syfte att ta vara på maskinoperatörernas synpunkter.  
 
Industriarbetare beskrivs ha en förväntan på en hierarkisk uppbyggnad där ledaren förväntas 
ta en specifik roll (Rolandsson & Oudhuis, 2009:125–132). I denna uppbyggnad bestämmer 
ledaren vad som får eller inte får göras vilket återspeglas i vårt resultat. Maskinoperatörerna 
litar på att ledningen tar beslut som gynnar företaget, vilket i sin tur leder till att de får 
behålla sin anställning. Detta förtroende existerar alltså trots känslan av en fysisk distans till 
ledningen. Vi tror att distansen till ledningen skulle kunna minska om ledningen främjade en 
mer tillåtande kultur med högre i tak, där åsikter och delaktighet välkomnas och tas tillvara 
på. Ledningen bör även lägga tid på att förklara varför vissa förslag inte fungerar att 
genomföra. Viktigt är även att maskinoperatörerna får en förståelse för varför kunden ställer 
de krav de gör, vilket påverkar förståelsen och tilliten till ledningen och de beslut som de tar. 
Exempelvis kunde ansvariga för produkten och kunden hålla ett gemensamt 
informationsmöte för samtliga maskinoperatörer om detta. Dessa möten skulle kunna hållas 
så fort ny information och nya produkter påverkar maskinoperatörernas arbete. Viktigt är 
även att operatörerna får en förståelse för vad ledningens arbete består av och vad varje 
person i ledningen gör för nytta. Detta eftersom det framkommer i resultatet att 
respondenterna tycker att ledningen är för frånvarande och att de inte förstår varför det finns 
så många personer som sitter på kontoret. I resultatet beskrivs ett scenario där en person från 
ledningsgruppen förklarade varför portarna på företaget skulle hållas stängda då det hade 
slarvats med detta, och när arbetarna fick en förståelse för varför kunden och ledningen 
krävde att denna regel skulle följas så hölls portarna stängda. Genom att arbeta på detta sätt 
får maskinoperatörerna en uppfattning om vad deras handlingar och arbete resulterar i, vilket 
Scarborough (2001) menar är av stor vikt för ett lyckat ledarskap (Scarborough, 2001:10–
11).  

6.2.2. Misstro och motstånd 

Flera av respondenterna anser att ledningen bör vara tydligare i sitt beslutsfattande och att de 
samtidigt bör ta hänsyn till maskinoperatörernas åsikter och önskemål. Vi urskiljer en 
önskan om en ledarstil som både ska vara mjuk och hård, vilket vi tror kan vara svårt att 
uppnå som ledare. Skilda meningar angående ledarskap kan även urskiljas då 
respondenterna å ena sidan efterfrågar enskilda tillsägelser vid olämpliga beteenden såsom 
att komma försent, men å andra sidan ogillar de när enskilda tillsägelser faktiskt sker. 
Däremot vet vi att de respondenter som upplever enskilda tillsägelser som något negativt har 
blivit utsatta för dessa, vilket kan förklara deras åsikter i frågan. Respondenterna anser att 
kollektiva tillsägelser vittnar om en mesighet hos ledningen men tycker ändå inte att en 
person ska behöva bli särbehandlad.  
 
Vidare framkommer att ledningen inte tillrättavisar enskilda personer när de gör fel, vilket 
enligt resultatet visar på en uppfattning om att ledningen inte vågar ta den reaktion som kan 
uppstå vid dessa tillsägelser. Eftersom ledningen inte tydligt ger tillsägelser till vissa 
maskinoperatörer som inte sköter sina åtaganden gör vissa maskinoperatörer ett nödvändigt 
motstånd vilket skapar osämja på arbetsplatsen (Foucault 2002:106). Ur detta resonemang 
kan vi även urskilja en tillitsproblematik gentemot ledningen då kollektiva tillsägelser 
utövas medan maskinoperatörerna anser att berörda skall få enskild tillsägelse. 
 
 
Detta resonemang tror vi visar på en misstro till personerna i ledningen då operatörerna inte 
känner att de kan lita på personerna i ledningen (Giddens 1996:110), men även på ohållbara 
krav på ledarskapet från maskinoperatörernas håll. Oavsett hur ledningen beter sig, tror vi att 
det alltid kommer att finnas någon på företaget som misstycker och som gör motstånd mot 
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ledningens agerande. Vi tror dock i likhet med vissa respondenter att enskilda tillsägelser 
kan vara att föredra då det visat sig i resultatet att det ofta är samma problem som uppstår, 
med samma personer. Detta kan vi koppla till Scarboroughs (2001) resonemang kring att 
negativa effekter från de anställdas relation till ledningen kan uppstå, då ledningen säger en 
sak, men gör en annan (Scarborough, 2001:10–11). Genom att ledningen inte tar tag i 
problemen ordentligt utan endast påpekar för samtliga anställda vad felet är, men låter det 
fortgå utan att gå till botten med problemet skapas en misstro till ledningens förmåga till att 
åtgärda problem i gruppen. Denna misstro tror vi bidrar till minskade förutsättningar för en 
tillitsrelation mellan ledning och maskinoperatörer och skapar istället motståndsstrategier 
från maskinoperatörernas sida.  
 
För tillfället beskrivs ryktesspridning, baktalande samt kritik mot ledningen som en form av 
motstånd från maskinoperatörerna. Motståndet grundar sig i att ledningen inte är tydlig i att 
förklara de regler som gäller och hur arbetsprocessen skall fortgå, således förlorar ledningen 
kontrollen över situationen och maskinoperatörerna ger här ett uttryck för pastoral makt 
(Foucault 2003).  Skulle ledningen i första hand ta tag i dessa problem såsom de gör nu i 
form av kollektiv kritik och sedan följa upp dessa genom enskilda samtal i samband med att 
personer missköter sig, tror vi att problemen skulle minska och så även ryktesspridning, 
baktalande samt kritik mot ledningen. 
 
Viktigt att tänka på för ledningen är att vara rättvis i bedömningen av vilka som bör bli 
tillsagda och att de exempelvis kan använda dokument som bevisar att en person kommit för 
sent till arbete under en längre tid. 

6.2.3 Förtroende och problematik med tillit 

Resultatet visar att samtliga respondenter har ett uttalat förtroende för ledningen vilket 
grundar sig i att de upplever att ledningen är professionella nog att göra det som är bäst för 
företaget. Resultatet visar att detta skapar en trygghet för operatörerna då de resonerar att ett 
bra resultat för företaget leder till att operatörerna får behålla sin anställning. Detta stämmer 
överens med Giddens (1991) förklaring om att förtroende uppstår i relationen mellan en 
individ och de abstrakta system som finns runt om oss i vardagen då de skapar en trygghet 
till individen (Giddens 1996:109). Det faktum att ledningen upplevs vara de som styr över 
operatörernas fortsatta anställning på företaget kan liknas med Kramers (1999) resonemang 
om att de som individerna bedömer kunna bidra med mest vinning för dem själva således är 
de som förskansas förtroendet (Kramer, 1999:571–574). Även om maskinoperatörerna 
upplever att ledningen kontrollerar de övergripande systemen och således den 
grundläggande tryggheten har operatörerna ändå en känsla av de kan styra sig själva i sitt 
arbete. Genom att ett förtroende existerar mellan operatörer och ledning så fungerar 
självstyrningen, vilket innebär att individer styr sig själva med påverkan av varandra. Det 
existerar med andra ord en styrning både från individen själv och från personer i individens 
omgivning (Foucault, 2003:82).  
 
Däremot uppkommer flera teman ur resultatet som visar på att respondenterna inte är fullt 
tillfredställa med ledningens arbete samt med relationen till dem. Exempel på detta som 
ovan nämn är brist på information från ledningen, att ledningen inte tar tillvara på 
maskinoperatörernas kunskap i förändringsprocesser, inte är närvarande i produktionen samt 
att de inte vågar tillrättavisa personer som gör fel. Dessa teman leder tillsammans till att 
respondenterna inte känner att de kan lita på att personerna i ledningen då den ömsesidighet 
som anses vara grundläggande i en tillitsrelation (Giddens 1996:110) bevisligen saknas. 
Dock tror vi att det kan vara svårt att befästa en tillitsrelation i en bransch där 
maskinoperatörerna främst arbetar för att erhålla lön. Eftersom detta instrumentella 
förhållningssätt endast fokuserar på en tillfredställande fritid (Berglund, 2001:56) verkar en 
personlig tillitsrelation med ledningen inte vara av största vikt eller intresse. Detta kan vara 



 

32 

en orsak till att de ovan nämnda motståndsstrategierna såsom ryktesspridning och kritik mot 
ledningen uppkommer. 

6.3 Hur förhåller sig maskinoperatörerna till arbetskamraterna? 
6.3.1 Tillit och solidariska grupper 

Resultatet visar att de flesta av respondenterna upplever att de har en god relation till 
varandra där de hjälps åt med arbetsuppgifter och att en positiv stämning råder. Dock är det 
inte alla som upplever denna goda stämning och detta har vi kunnat koppla till att de 
personer som inte upplever att det är en god stämning är de som inte håller sig inom de 
ramar som förväntas av de andra på företaget. Vi får uppfattningen om att de personer som 
inte håller sig inom dessa ramar är de som kommer för sent, sitter för länge på rast och 
kommer med klagomål angående arbetsuppgifter till ledningen. Detta kan kopplas till 
Foucault (2003) där han menar att individen styr sig själv mot vad denne anser vara normalt, 
genom detta uppstår en självstyrning där arbetsgruppen hjälps åt att upprätthålla de normer 
som råder (Foucault, 2003:155-156, 202). Detta stämmer överens med vårt resultat då det 
finns tecken på att de som inte följer de normer och regler som ses som normala på 
arbetsplatsen, blir utestängda från gruppen. Genom denna diskussion kan vi även urskilja en 
brist på tillit (Giddens 1996:110) mellan olika personer inom företaget. Det uppstår enbart 
en tillitsrelation mellan maskinoperatörerna om de följer normer som har blivit uppsatta på 
företaget och den gruppen de tillhör.  
I anknytning till diskussionen angående att följa normer menar Goldthorpe et al. (1971) att 
en solidarisk arbetsgrupp kan uppstå när personer håller sig till gruppnormen, vilket leder till 
en god sammanhållning och solidaritet gentemot varandra (Goldthorpe et.al., 1971:68). 
Goldthorpe et.al.(1971) diskuterar vidare att industrilokaler och maskinernas placering kan 
motverka bildandet av solidariska arbetsgrupper då medlemmarna oftast blir åtskilda från 
varandra men att det samtidigt inte är omöjligt att dessa arbetsgrupper uppstår (Goldthorpe 
et.al., 1971:58–63, 68). Resultatet visar att flera respondenter upplever sitt arbete som frihet 
under ansvar vilket innebär att möjligheten till att inte låta maskiner eller lokaler sätta stopp 
för bildandet av solidariska arbetsgrupper finns. Vi upplever att det som istället hindrar dessa 
arbetsgrupper på företaget att bli solidariska är de personer som inte agerar efter de 
informella gruppnormer som råder. I resultatet kan vi urskilja att en del av gruppnormen var 
att framföra klagomål till varandra inom arbetsgruppen istället för att vända sig till 
ledningen. Detta verkar även bidra till den kultur som finns på företaget, där missnöje 
framförs kring de olika områden som vi diskuterat i resultatet, enbart inom arbetsgruppen. 
Genom att vissa maskinoperatörer inte känner tillit (Giddens 1996:110) att öppet kunna 
diskutera problem med samtliga positioner i företaget tror vi att detta kan öka 
ryktesspridning och klagomålen på individer i företaget, vilket flera av respondenterna 
upplever som ett problem i nuläget. 
 
Upplevelsen av relationen till sina arbetskollegor verkar alltså bero på i vilken grad 
maskinoperatörerna håller sig till gruppnormerna och således hur väl de passar in i gruppen. 
Viktigt att lyfta fram är att resultatet visar på att majoriteten av respondenterna upplever en 
övergripande bra stämning och gruppsammanhållning på arbetsplatsen. Vår uppfattning är 
dock att det finns mer problem i relationen mellan arbetskollegorna än vad som lyfts fram 
vilket vi grundar i den relativt stora omfattning av ryktesspridning och baktalande som 
respondenterna beskriver. 
 
Något som även påverkar relationen är den bristande kommunikation som framkommer i 
resultatet. Den leder till att produktionen påverkas negativt då viss information gällande 
produktionen inte når fram till alla, då vissa maskinoperatörer inte känner tillräcklig tillit 
(Giddens 1996:110) för sina arbetskollegor och därmed väljer att hålla inne med nödvändig 
information eller helt enkelt glömmer bort att framföra den. Ytterligare faktorer som vi tror 
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kan påverka kommunikationen mellan maskinoperatörerna är problemen med att komma i 
tid till skiftbyten vilket resulterar i irritation, ryktesspridning och negativ påverkan på 
produktionen, vilket beror på att dessa personer inte följer de regler och normer som gäller. 
Detta kan kopplas ihop med diskussionen ovan om arbetarnas relation till ledningen då de 
inte tar tag i problem där vissa individer troligen behöver få enskilda tillrättavisningar för att 
problemen ska upphöra. Detta skulle enligt respondenterna leda till att det finns en möjlighet 
att avlägsna en viss del av denna irritation och baktalande. Vidare kan vi se ett samband från 
ovanstående diskussion om relationen till ledningen där förtroendet från operatörer till 
ledningen består av en kalkylering av vad operatörerna kan vinna på att känna detta 
förtroende (Kramer, 1999:571–574). Vi kan se indikationer på samma typ av kalkylering då 
samarbete enbart sker med de kollegor som operatörerna upplever att de kan få något utbyte 
av och som de därför även litar på. Maskinoperatörerna gör en bedömning angående vilka 
som kan ge dem något tillbaka då det uppstår en transaktion mellan dem (Kramer, 
1999:572). 

6.4 Avslutande diskussion 
Syftet med vår studie är att undersöka hur maskinoperatörer på ett industriföretag upplever 
förtroende och tillit till sin ledning och vilken betydelse detta har för hur de styr sig själva i 
sitt arbete 
Uppfattningen som vi fått efter genomförd studie är att maskinoperatörerna ser sitt arbete 
som medel. Detta på grund av att många maskinoperatörer menar att arbetsuppgifterna i sig 
inte är så tillfredsställande utan att det är lönen som har störst betydelse för dem i sitt 
arbetsutförande. Arbetet tillskrivs således betydelsen av att generera lön i utbyte mot att 
utföra vissa arbetsuppgifter. I indelningen diskuterar vi hur industriarbetare som förknippas 
med att ha ett instrumentellt förhållningssätt främst arbetar för lönen. Den instrumentella 
inställning som operatörerna har till sitt arbete tror vi motarbetar möjligheterna till att nå en 
personlig relation mellan ledning och arbetare, vilket vi heller inte upplever att 
maskinoperatörerna är intresserade av att ha. Genom detta byggs det inte upp någon 
tillitsrelation mellan maskinoperatörer och ledning.  Dock frågar vi oss om en tillitsrelation 
är av relevans för ledningen att fokusera på i ett industriföretag då de med en 
förtroenderelation kan skapa självstyrning för arbetarna. 
 
Problematiken med att skapa en förtroendefull relation mellan arbetare och ledning beskrivs 
bero på att industriarbetare inte engagerar sig mer än nödvändigt i sitt arbete. En 
förtroenderelation kan främja möjligheter för att arbetarna styr sig själva i arbetet, vilket 
visar på att självstyrning bygger på att ett förtroende existerar. Denna förtroenderelation 
upplever vi existerar på den undersökta arbetsplatsen, då maskinoperatörerna uttrycker att de 
upplever att ledningen är professionella nog att göra det som är bäst för företaget, ur ett 
vinstperspektiv. Detta förtroende baseras på en känsla av trygghet av att maskinoperatörerna 
får behålla sin anställning i företaget och erhålla en lön. Tryggheten resulterar även i att 
maskinoperatörerna upplever att de kan styra sig själva i arbetet då några av respondenterna 
talar om frihet under ansvar. Samtidigt som de upplever att de styr sig själva i arbetet sker 
detta efter de riktlinjer som ledningen beslutat om. Operatörerna upplever dock inte att de 
känner tillit till ledningen. De talar exempelvis om en mesighet hos ledningen gällande att ta 
tag i problem som sen ankomst och för långa fikapauser. Dessutom beskrivs ett missnöje 
med hur information delges och tas tillvara på. I de flesta fall talar arbetarna inte med 
ledningen om eventuella problem eller åsikter utan hellre med varandra. Dessa exempel 
visar på en saknad av tillit där arbetarna inte känner att de kan lita på personerna i ledningen 
då de inte upplever att de får någon ömsesidig respons av dem.  
 
Vi har fått uppfattningen om att maskinoperatörerna förhåller sig på olika sätt mot olika 
arbetskamrater. Detta grundar sig i att de personer som följer samma normer och regler som 
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är normala på arbetsplatsen således även tillhör samma grupp. Inom denna grupp skapas en 
tillitsrelation där en närhet och ärlighet till gruppmedlemmarna finns. De personer som inte 
följer de normala normer och regler som existerar genom att exempelvis komma försent till 
skiftbyten, sitta för länge på rast eller påpeka missnöje till ledningen blir inte accepterade i 
gruppen. De upplever därför att de inte känner en tillitsrelation till sina arbetskamrater.  
 
För att binda samman slutsatserna med vår förförståelse så kan vi se att många av våra 
tidigare uppfattningar har stärkts genom denna undersökning. En av dessa är att 
maskinoperatörerna går till sitt arbete främst för att erhålla en lön, vilket visar på att de 
uppfattar sitt arbete som medel. Gruppindelningar existerar precis som vi förmodade, dock 
styr gruppnormerna dessa mer än vad vi trodde och påverkar även känslan av tillit till 
medlemmarna i gruppen. De maskinoperatörer som inte rättar sig efter de normer som gäller 
för gruppen blir utestängda från grupperna. Efter denna studie har vi fått en förståelse för att 
tillitsrelationer skapas i grupper där gruppmedlemmarna följer samma normer. Därigenom 
skapas en misstro till de som inte följer normerna och sticker ut från det som anses vara 
”normalt”. 
 
Denna undersökning har varit väldigt intressant då vi i vår framtida yrkesroll kommer att 
arbeta med personal och för att kunna motivera personal till att arbeta behövs ett förtroende. 
Om det skall finnas en möjlighet till att leda individer till att styra sig själva i sitt arbete 
istället för att peka med hela handen måste ledaren bygga upp en relation till personalen som 
bygger på förtroende. Denna relation är väldigt svår att bygga upp och lätt att rasera, men i 
och med denna undersökning har vi kommit fram till att det arbete som detta kräver är värt 
ansträngningen. Detta för att förtroende kan innebära mindre arbete för oss i vår framtida 
yrkesroll när förändringar och dylikt skall genomföras, personalen har då en tilltro till att vi 
fattar rätt beslut.   
 

6.5 Metoddiskussion  
Efter genomförd studie upplever vi att valet av kvalitativ metod var mest passande för att 
besvara syftet med vårt arbete. Eftersom vi ville få en förståelse för respondenternas syn på 
deras arbete fann vi det även naturligt att intervjua dem utifrån en semistrukturerad 
intervjuguide vilken höll oss inom ramen för vår undersökning men samtidigt tillät oss att 
följa upp andra mönster som framkom under intervjuerna. Vi anser även att pilotstudierna 
som genomfördes bidrog till att vi än en gång fick arbeta om vår intervjuguide för att vara 
säkra på att den reflekterade vårt syfte på bästa möjliga sätt.  
 
Något som kan ha påverkat respondenternas trovärdighet negativt är det faktum att 
intervjuerna genomfördes i ett rum med fönster i företagets lokaler. Vetskapen om att deras 
chefer finns i samma byggnad kan vara en bidragande faktor till att de kanske inte vågade 
vara ärliga på alla punkter, vilket vi även upplevde hos vissa respondenter. Dock hade 
chefen ingen vetskap om vilka som intervjuades och vi försökte minimera risken att bli 
igenkänd genom att respondenten placerades med ryggen mot dörren, där inga fönster fanns. 
Eftersom maskinoperatörerna bär samma kläder och har håret instoppat i en mössa är det 
även svårt att känna igen sittande personer bakifrån.   
 
En av gruppmedlemmarna fick inte chansen att genomföra någon intervju på grund att  
medlemmen kände respondenterna innan undersökningen, då denna person inte fått vara 
med och uppleva de ickeverbala signaler som respondenterna förmedlar under en intervju. 
Dock fick denna person en uppfattning om vad som sades under intervjuerna genom 
transkriberingsprocessen och de andra två medlemmarna i gruppen berättade om eventuella 
utstickande kroppsspråk och andra betydande signaler som framkommit under intervjuerna. 
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Fördelen var dock att gruppmedlemmen som arbetade under intervjuerna fick chans att prata 
med respondenterna efter intervjuerna på en neutral plats där de kände sig trygga.  I dessa 
informella samtal kom det fram en del ny information, som vi inte använde i resultatet, då vi 
kände att det inte var etiskt korrekt. Denna information har vi ändå använt oss utav i vår 
egen tolkning och har bidragit till en djupare förståelse för respondenterna, vilket har 
underlättat i tolkningen av resultatet.  
 

6.6 Vidare forskning  
Då vi endast undersökte maskinoperatörers syn på arbetet samt hur de förhöll sig till 
ledningen vore det intressant att bedriva vidare forskning om ledningsgruppens upplevelse 
av förhållningen till maskinoperatörerna, vilket skulle ge en helhetsbild för hur människor 
på olika positioner i en industri upplever samma fenomen. Intressant att fokusera på i en 
vidare forskning med inriktning mot ledningsgruppen skulle kunna vara att undersöka hur de 
arbetar med att skapa ett förtroende hos arbetarna och om de överhuvudtaget arbetar med att 
skapa tillit och hur viktigt detta egentligen är i en industri. Vidare skulle det vara av intresse 
att även studera skiftledare och ställares upplevelser då de arbetar i en position där de både 
bestämmer över arbetarna samtidigt som de måste ta hänsyn till ledningens bestämmelser.  
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Bilaga 
Intervjuguide  
Deskriptiva frågor 
Hur länge har du arbetat här som maskinoperatör? 
 
Beskriv en vanlig dag på jobbet.  
Egna kommentarer: försöka få respondenten att beskriva sin arbetssituation. På vilket sätt 
verkar respondenten uppfatta sitt arbete. 
 
Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
Detta för att få en förståelse för själva arbetet. (Hoppa över om svaret kommer i ovanstående 
fråga). Är arbetet självständig eller är det mycket kontakt med andra? 
 
Arbete som medel eller mål 
Vad uppskattar du mest i ditt arbete? 
Egna kommentarer: Positiva erfarenheter från arbetet. Mjuka upp respondenten. 
 
Vad skulle du vilja förbättra på din arbetsplats?  
Egna kommentarer: Negativa aspekter på arbetet.  
 
På vilket sätt känner du att du utvecklas på din arbetsplats? 
Detta för att få en uppfattning om utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Följdfråga: - 
Tycker du att det är viktigt att utvecklas i ditt arbete? 
 
På vilket sätt har lönen en betydelse för dig? 
Egna kommentarer: Vi vill se om den instrumentella betingelsen är av vikt i respondentens 
arbete 
 
Är du nöjd med din nuvarande lön? 
Egna kommentarer: Detta för att se om det finns något missnöje hos respondenten angående 
lönen. (Kan vi ha en annan typ av förklaring för att koppla till vår frågeställning?)  
 
Vad betyder ditt arbete för dig? 
För att få en förståelse för individen och dennes upplevelse av att behöva arbeta. 
 
På vilket sätt påverkar arbetet dig på fritiden?  
I vilken utsträckning tänker maskinoperatören på sitt arbete på fritiden.  
Följdfråga: - umgås du med många av dina arbetskamrater på fritiden?  
Detta för att koppla till den byråkratiska och solidariska inställningen till arbetet samt till 
avsnittet om förtroende till arbetskamrater. 
 
Förtroende gentemot arbetskamrater 
Kan du beskriva hur stämningen på arbetsplatsen är? 
Egna kommentarer: Grundläggande fråga för att skapa förståelse för hur respondenten 
upplever gruppgemenskap. 
 
Beskriv hur samarbetet med dina arbetskollegor fungerar. 
Egna kommentarer: Hur respondenten upplever vikten av samarbete samt hur denna process 
ter sig. 
 



 

 

Upplever du att det finns missnöje bland dina arbetskamrater? 
Egna kommentarer: upptäcka om ett missnöje finns bland arbetarna. 
- Vad tror du att ett eventuellt missnöje isåfall beror på?   
 
Kan du beskriva tillfällen under din arbetsdag när du har möjlighet att tala med dina 
arbetskamrater? 
Detta för att få en förståelse om i vilken utsträckning maskinoperatörerna har möjlighet att 
prata med varandra under ett arbetspass.  
 
Földfråga: - är det viktigt för dig att ha en god kontakt med dina arbetskamrater? 
 
Förtroende gentemot ledning 
Kan du beskriva hur ledarskapet fungerar på din arbetsplats? 
Egna kommentarer: Detta för att få en uppfattning om hur respondenterna ser på ledarskapet 
i organisationen på alla nivåer.(mellanchef? Skiftledare? Högsta ledningen)  
 
Följdfråga: - Följer ledarna det de själva förespråkar? 
 
Hur tycker du att ett bra ledarskap bör vara? 
Egna kommentarer: Få respondenten att beskriva sin syn på ett bra ledarskap. 
 
På vilket sätt är du delaktig i beslut som tas på din arbetsplats? 
Egna kommentarer: Vi vill få ut om de tycker att de är tillräckligt delaktig eller om det är 
något som saknas. 
 - Följdfråga: Skulle du vilja vara mer delaktig i beslut som tas på arbetsplatsen? 
 
Vad känner du inför förändringar i dina arbetsuppgifter? 
Egna kommentarer: Detta för att få en upplevelse om respondenterna känner sig positiva 
eller negativa till förändringar.  
 
Kan du beskriva någon förändring som har blivit införd här nyligen?(Ex. Införandet av 
städschema eller arbetsorder på dator?) 
Egna kommentarer: tillgång till information, delaktighet osv. fördjupning av 
respondenternas upplevelse av förändringar. 
 
På vilket sätt skulle du vilja vara delaktig i förändring, från planering till genomförande? 
Egna kommentarer: Detta för att få veta om det finns något missnöje i delaktigheten hos 
respondenterna.  
 
Avslut 
Om du skulle få förändra något på företaget vad skulle det då vara? 
Egna kommentarer: en avslutande fråga för att knyta ihop säcken och upptäcka eventuella 
förbättringsåtgärder.  
 
Är det något mer du känner att du skulle vilja lägga till?  
 


