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Abstract  
Modern research in the subject of organization looks on coworkership as an important 
part in leadership and hence our exam paper is focused on the co-workers role in the 
organization. We carried out a company case study, where management had a need for a 
deeper understanding of one of the working team’s psychosocial and physical conditions. 
Since the aim of the study was to thoroughly describe coworkership in a physically 
demanding working site, the study will become an aid for the company’s design for a 
more modern plant and its working environment.  
 
Empirical material was collected by us through attended observations and open 
interviews, and analysed from Tengblads (2003) and Hällsténs & Tengblads (2006) 
theoretical models of coworkership. Since a mature coworkership implies individual 
responsibility of the co-worker, we used the five forms for evaluation of coworkership 
(Tengblad, 2003) about how large responsibility is put on the co-worker and to what 
degree of trust the organization shows him. We also describe the coworkership using the 
model of four cornerstones (Hällstén och Tengblad, 2006), applying the concepts of 
confidence and sincerity, spirit of community and solidarity, devotion and 
meaningfulness plus conviction and power of initiative. In the coworkership analysis we 
also considered the theories and laws concerning work environment, since those and the 
coworkership ethics, emphasize the well-being of colleagues and dignified working 
conditions.  
 
The analysis of gathered data showed in many aspects, that the coworkership need to be 
developed for the subdivision in question, in spite of the fact that the working team itself 
experience a good coworkership, based on a strong spirit of community. In spite of the 
hard work, the comradeship keeps the co-workers from leaving the subdivision, making 
them pay with their own physical health for the felt sensation of good coworkership.  
The company has tried to alter a traditional form of coworkership to a group oriented, but 
to succeed in this transformation the co-workers must become more aware about what 
signifies the role as a self-governing group and develop their ability to conduct the job in 
a way that support coming times of good physical and psychical health. 
 



 
 

Sammanfattning  
Modern organisationsforskning ser medarbetarskapet som en viktig del av ledarskapet 
och därför har vi valt att fokusera på medarbetarens roll i organisationen i vårt 
examensarbete. Vi genomförde en fallstudie på ett företag där ledningen hade behov av 
att få en djupare förståelse av en arbetsgrupps psykosociala och fysiska 
arbetsförhållanden. Då studiens syfte är att ingående beskriva medarbetarskapet på en 
fysiskt krävande arbetsplats, kommer studien att bli ett stöd i företagets planering av 
arbetsmiljön i en ny modernare fabrik.   
 
Vi samlade in empiriskt material genom deltagande observationer och öppna intervjuer 
och analyserade det utifrån Tengblads (2003) och Hällsténs & Tengblads (2006) 
teoretiska modeller om medarbetarskap. Då ett myndigt medarbetarskap innebär att 
individen ska vara ansvarstagande, utvärderar vi genom medarbetarskapets fem former 
(Tengblad, 2003) hur stort ansvar som läggs på medarbetaren och vilken grad av tillit 
som organisationen visar denne. Vi beskriver även medarbetarskapet genom modellen 
om medarbetarskapets fyra hörnstenar (Hällstén och Tengblad, 2006), utifrån begreppen 
Förtroende och Öppenhet, Gemenskap och Samhörighet, Engagemang och 
Meningsfullhet samt Ansvarstagande och Initiativförmåga. I analysen av 
medarbetarskapet har vi även tagit hänsyn till teorier och lagar som rör arbetsmiljön, 
eftersom dessa liksom medarbetarskapets etik framhåller vikten av en medarbetares 
välmående och värdiga arbetsförhållanden.  
 
Analysen av insamlade data visade att medarbetarskapet i den studerade avdelningen i 
många avseenden behöver utvecklas, men att arbetsgruppen upplever ett gott 
medarbetarskap på grund av en stark gemenskap. Gemenskapen gör att medarbetarna 
väljer att stanna kvar i avdelningen trots det slitsamma arbetet, vilket gör att de betalar för 
det upplevda goda medarbetarskapet med sin egen fysiska hälsa. Företaget har försökt att 
gå ifrån ett traditionellt medarbetarskap till ett grupporienterat, men för att lyckas med 
förändringen måste medarbetarna bli mer medvetna om vad rollen som en självstyrande 
grupp innebär och utveckla sin förmåga att styra upp sitt arbete på ett sätt som främjar en 
god fysisk och psykisk hälsa över tid. 
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1 Inledning 
I vårt inledande kapitel förbereder vi läsaren på examensarbetets upplägg och ger 
läsaren förståelse för det problem som vår studie behandlar. Examensarbetet är ett 
resultat av en hel termins arbete som motsvarar 30 ECTS och ingår i nationella och 
internationella ekonomprogrammet med inriktning mot Management på Högskolan i 
Skövde.    

1.1 Problembakgrund  
Chefen kan ses som organisationens representant och ansikte utåt. Kanske är det därför 
som tidig forskning om ledarskap ofta fokuserade enbart på ledaren, medan moderna 
studier ser medarbetarskapet som en viktig del av ledarskapet (Tengblad 2003). I vårt 
examensarbete fokuserar vi därför på medarbetarens roll i organisationen.  
 
När vi sökte ett företag att samarbeta med till examensarbetet upplevde vi att frågor som 
rörde medarbetarskap inte var högt prioriterade. Däremot fanns det intresse för idéer till 
optimering av produktionen. Tyvärr verkar det som att företag inte lägger tillräcklig stor 
vikt vid medarbetarskapets roll för ett företags framgång.  
 
När ett företag växer görs planer för olika investeringar och nya visioner och mål 
utformas. Dessa beskrivs ibland på ett sätt som gör att organisationen framstår som en 
maskin och det bortses ifrån att en organisation består av människor som tänker och 
tycker (Watson, 2006). Det är därför som ledningen kan överraskas av motstånd och 
oanade reaktioner från medarbetarna när ledningen försöker att driva igenom ett beslut. 
Ledningen kanske inte alltid förstår den egentliga anledningen till varför olika idéer 
motarbetas och upplever således att det finns ett sorts glapp mellan ledningen och 
företagets olika arbetsgrupper. Forskning om medarbetarskapet betonar därför att det är 
viktigt att ledarna tar sig tid till att skapa sig förståelse för hur medarbetarskapet ser ut på 
arbetsplatsen.  

1.2 Avgränsning av ämnet  
På det företag vi samarbetade med fanns det ett speciellt behov att göra en studie över en 
särskild arbetsgrupp med mer fysiskt tunga arbetsuppgifter än andra anställda inom 
företaget. Ledningen hade ett behov av att få en djupare förståelse av den utvalda 
gruppens psykosociala och fysiska arbetsförhållanden. Vi valde därför att genomföra en 
studie om medarbetarskapet i den utvalda arbetsgruppen för att ge företagets ledare ökad 
förståelse för medarbetarnas bild av sin arbetssituation. Studien kan även utgöra ett stöd 
för företaget i planeringen av en ny modernare fabrik.  
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Utifrån ett forskningsperspektiv ser vi det som intressant att studera medarbetarskap 
tillsammans med arbetsmiljö, då medarbetarskapets etik betonar individens 
välbefinnande på arbetsplatsen. Vår studie av medarbetarskapet i den utvalda 
arbetsgruppen utgår därför ifrån Tengblads (2003) och Hällsténs och Tengblads (2006) 
teoretiska modeller om medarbetarskap samt utifrån torier och lagar som rör arbetsmiljö.   

1.3 Problemformulering 
Vad utmärker medarbetarskapet på en arbetsplats med en fysiskt krävande arbetsmiljö? 

1.4 Syfte  
Studiens syfte är att beskriva och belysa medarbetarskapet på en fysiskt krävande 
arbetsplats utifrån Tengblads (2003) och Hällsténs & Tengblads (2006) teoretiska 
modeller om medarbetarskap samt utifrån teorier och lagar som rör arbetsmiljö. 
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2 Metod 
För att kunna beskriva på ett trovärdigt och giltigt sätt den verklighet som en rapport har 
till syfte att utforska, är det viktigt att välja rätt metodik (Jacobsen, 2002). I följande 
kapitel redogör vi för de konkreta tillvägagångssätt som planerats för genomförandet av 
vår vetenskapliga studie. Vi kommer även att reflektera över olika metoders för- och 
nackdelar för att läsaren ska kunna förstå våra val.  

2.1 Val av undersökningsuppläggning 
Vi har valt en intensiv utformning av studiens upplägg, eftersom många variabler då kan 
studeras på få utvalda enheter. Studien blir dock i hög grad specifik för det studerade 
fallet och kan bli svår att generalisera till andra fallstudier.  Fördelen med den intensiva 
utformningen är att den ger oss detaljrika och relevanta data, i motsats till en extensiv 
utformning där de individuella skillnaderna och nyanserna ofta går förlorade (Jacobsen, 
2002). 
 
I linje med den intensiva utformningen av upplägget har vi valt att genomföra en 
fallstudie. Fallstudien är en detaljerad och intensiv studie som ofta begränsar sig till att 
studera en enda analysenhet (Grønmo, 2004). Fallstudien är därför väl lämpad för vår 
undersökning, eftersom analysenheten är en specifik avdelning på ett företag. I fallstudier 
ligger fokus snarare på process än på resultat, och den betonar kontext mer än specifika 
variabler samt framhåller att det är viktigare att upptäcka än att bevisa (Merriam, 1994). 
Genom att gå på djupet med hjälp av en fallstudie skapas en förståelse för samspelet 
mellan de studerade individerna i analysenheten och den speciella kontexten (Jacobsen, 
2002). Fallstudien är dessutom ett utmärkt verktyg för att utveckla vetenskapliga begrepp, 
hypoteser och teorier (Andersen, 1997).  
 
Arbetet avser att undersöka verkligheten vid en given tidpunkt, varpå en tvärsnittsstudie 
har valts. Tvärsnittsstudien beskriver ett tillstånd vid en given tidpunkt och är lämplig för 
att se hur olika fenomen förhåller sig till varandra vid den givna tidpunkten. Även om 
undersökningen sträcker sig över en kortare period kan denna ändå ses som en specifik 
tidpunkt, eftersom undersökningen inte studerar utvecklingen av ett fenomen över tid, 
vilket är fallet i en tidsseriestudie.  Fördelarna med en tvärsnittsstudie är att den är enkel 
och inte så kostsam och tidskrävande att genomföra som en tidsseriestudie (Jacobsen, 
2002).    

2.2 Val mellan kvalitativ och kvantitativ ansats 
Kvalitativ och kvantitativ ansats är två skilda metoder för att samla, strukturera och 
analysera data. Den förstnämnda metoden återger resultatet i ord utifrån personers 
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upplevelser och tolkningar av olika situationer, medan den kvantitativa ansatsen redogör 
för resultatet i siffror. Valet av en kvalitativ ansats utesluter inte att kvantitativ 
datainsamling används i undersökningen, eftersom de två metoderna inte är varandras 
motsatser (Jacobsen, 2002). De ska snarare ses som ytterpunkterna på en skala och 
kompletterar varandra istället för att konkurrera med varandra. Valet mellan kvalitativ 
och kvantitativ ansats avgörs av vilken metod som bäst belyser undersökningens 
problemformulering (Grønmo, 2004).  
 
Valet av kvalitativ ansats i vår studie motiverar vi från flera olika utgångspunkter. Den 
kvalitativa ansatsen skapar förståelse för ett visst fenomen, då den ger en nyanserad 
beskrivning av det. Den kvalitativa ansatsen stämmer väl överens med den intensiva 
uppläggningen vi valt, då den går på djupet och ger många detaljer. Den kvantitativa 
ansatsen i sin tur inriktar sig på att undersöka många enheter och kan då enbart studera ett 
fåtal variabler. Genom en detaljerad beskrivning av verkligheten kan vi göra tolkningar 
om hur de studerade individerna förstår sin situation, vilket är av stor vikt i vår studie. 
Den kvalitativa ansatsen kan leda till att samband mellan individ och kontext tydliggörs, 
samt att klarhet kan lättare skapas åt den frågeställning vi valt att undersöka (Jacobsen, 
2002).   
 
Vårt arbete kräver också en flexibel uppläggning av undersökningen, då det fanns vissa 
oklarheter om ämnet och utformningen av problemformuleringen. Den kvalitativa 
ansatsen ger möjlighet till en mer flexibel uppläggning, eftersom upplägget kan ändras 
och anpassas under studiens gång (Grønmo, 2004). I den kvalitativa studien kategoriseras 
insamlingen av data i efterhand, medan i den kvantitativa sker kategoriseringen innan 
data samlas in (Jacobsen, 2002).  
 
Som vi tidigare nämnt har vi i vår studie ett behov av öppenhet i datainsamlandet, 
samtidigt som vi ämnade basera vår studie på teoretiska modeller. Det ledde oss in på 
valet mellan en deduktiv eller induktiv ansats av vår studie. Den deduktiva studien utgår 
från teoretiska modeller som prövas utifrån insamlad empiri, medan den induktiva går 
ifrån empiri till teori. Nackdelen med den deduktiva ansatsen är att forskaren enbart 
samlar in empiriska data utifrån konkreta förväntningar och då blundar för annan viktig 
information (Jacobsen, 2002). Vi har valt en deduktiv ansats med inslag av den induktiva, 
då vi ville få ett brett empiriskt material och minska risken för att förbise viktig 
information.  

2.3 Val av datainsamlingsmetod 
Data är insamlad information som systematiskt har bearbetats och registrerats för att 
sedan analyseras (Grønmo, 2004). Vid insamling av teoretisk och empirisk data har vi 
använt metoder för både primär och sekundärdata. Med primärdata menas information 
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som direkt samlas in av forskare, medan sekundärdata syftar till att forskaren använder 
sig av data från andra informationskällor (Jacobsen, 2002).  
 
För att fördjupa oss inom de teoretiska modellerna som är relevanta för vårt valda ämne, 
använde vi sekundärdata till den teoretiska referensramen. Sekundärdata har även använts 
till företagsbeskrivningen i det empiriska kapitlet.  
 
Vi valde att genomföra en ”provdag” på företaget, då en mindre ingående observation 
genomfördes för att få en helhetsbild av fabrikens process. Vi kunde på detta sätt även 
lättare överväga vilka metoder som bäst skulle vara lämpade för vår studies syfte. 
Intervjuer och observationer är två vanliga kvalitativa metoder för datainsamling och blev 
även de två källor av primärdata som vi använde oss av i vår studie (Jacobsen, 2002). Vi 
valde att kombinera två olika metoder för framtagning av primärdata för att på ett 
nyanserat och allsidigt sätt kunna belysa vår problemformulering. Om en analys av de 
båda metodernas framtagna data sedan ger liknande resultat, ökar även trovärdigheten för 
metoderna och resultaten. På grund av den kvalitativa ansatsen är vårt förhållande till de 
primära datakällorna präglat av närhet och sensitivitet, eftersom vi arbetade direkt med 
och tillsammans med källorna. Att skapa ett nära förhållande till källorna gör att 
forskaren lättare kan vara känslig för vilka data som är relevanta för studien och att 
forskaren bättre kan förstå vilken innebörd olika förhållanden har för de studerade 
individerna (Grønmo, 2004). 

2.3.1 Observation 
Vår studie inleddes med en deltagande observation, som innebär att vi studerade 
individer genom att se på hur de handlade och samspelade och genom att höra deras 
åsikter (Grønmo, 2004). Vi studerade medarbetarnas arbetsmiljö, som t.ex. deras 
arbetsuppgifter, arbetsplatsens fysiska miljö och relationen mellan de anställda. Vi deltog 
även i informella diskussioner under vår rundvandring på företaget. Vi fick därmed inte 
bara ett yttre perspektiv på arbetsmiljön utifrån en forskares ögon, utan även ett inre 
perspektiv från medarbetarnas egen tolkning av sin vardag.  
 
Observation är en metod som ger möjlighet att studera faktiska förhållanden, dvs. se vad 
individer gör och inte vad de säger sig göra. Kritik mot denna metod är att observatören 
omedvetet kan påverka den situation han/hon studerar, men samtidigt anser vi att det var 
ett bra sätt att komma så nära inpå medarbetarnas vardag som möjligt (Jacobsen, 2002).  
 
Ingen detaljerad förberedelse gjordes inför observationen, eftersom det är omöjligt för en 
forskare att förutse individers agerande. Däremot gjordes vissa viktiga val och 
ställningstaganden (se Grønmo, 2004).  
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Först och främst valdes det fält som skulle observeras. Vi begränsade observationen till 
en särskild avdelning på företaget, nämligen limhallen, då VD ansåg att denna avdelning 
var mest relevant för vår problemformulering. Observationen pågick under en hel 
arbetsdag för att kunna följa alla de olika arbetsuppgifterna från morgon till eftermiddag. 
Vi blev under provdagen presenterade av vår handledare på produktionskontoret för de 
andra ledarna i produktionen och medarbetarna i den utvalda avdelningen. Vi upplevde 
att vår handledare fungerade som en ”dörrvakt” och att vi fick på så sätt både fick ett 
formellt och informellt tillträde till verksamheten, präglat av förtroende och öppenhet. Vi 
upplevde det positivt att vi två observatörer representerade de båda könen. Vi fick en mer 
nyanserad bild av medarbetarnas upplevelser, eftersom våra dialoger med medarbetarna 
inriktade sig på olika samtalsämnen.   
 
Eftersom en observatör inte har möjlighet att registrera alla syn- och hörselintryck vid 
varje tidpunkt, krävs det att observatören väljer ut det fokus som ska prioriteras (Grønmo, 
2004). Vårt fokus i observationen var att se på medarbetarskapet fångat i avdelningens 
fysiska kontext. 
 
Vi valde att använda oss av en öppen observation, vilket innebär att individen är 
medveten om att personen ifråga blir observerad. Nackdelen med öppen observation är 
att människor har en tendens att förändra sitt beteende under observation, men samtidigt 
är metoden mer etisk än en dold observation, eftersom den inte döljer studiens intentioner 
(Jacobsen, 2002). Studiens syfte presenterades öppet inför medarbetarna under hela 
arbetets gång. Efter observationens slut informerades de även om vår fortsatta forskning 
på företaget. 
 
Dataregistreringen bestod av observationsanteckningar som noterades under hela 
observationen. Vi lät sedan våra noteringar komplementera varandra och bearbetade 
dessa till en gemensam upplevelse i form av en noggrann och detaljerad redogörelse så 
nära tidpunkten för observationen som möjligt.    

2.3.2 Intervju  
Vi utförde intervjuer både med medarbetarna i den utvalda avdelningen och med de 
ledare på företaget som har beslutsmandat att förändra medarbetarnas arbetsförhållanden. 
Eftersom det var svårt att forma frågor som täcker in alla respondenters svar, använde vi 
oss av öppna intervjuer. Vi styrde intervjun utifrån olika ämnen och tillät på detta sätt 
spontana dialoger och följdfrågor. (Intervjumallen finns bifogad i slutet av arbetet). 
Intervjun är en lämplig metod för vår studie, då den är bra för att undersöka få enheter 
och för att fånga respondentens individuella tolkning av verkligheten (Jacobsen, 2002).  
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Vi genomförde först en pilotintervju med en av medarbetarna för att prova vilken metod 
för dataregistrering som skulle fungera bäst och bestämde oss därefter för att göra digitala 
inspelningar av intervjuerna. Vi fick då ett mycket mer detaljerat material än vad en 
antecknad intervju hade kunnat ge, samtidigt som vi båda fick större möjlighet att delta i 
samtalet. Vi fick samtliga respondenters samtycke till att spela in intervjun och 
informerade även respondenterna om intervjuns syfte och om att uppgifterna från 
intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Ljudinspelningarna skrevs sedan ned och 
sammanställdes på dator.  
 
Pilotintervjun med en medarbetare på den utvalda avdelningen hade också betydelse för 
det slutliga urvalet av respondenter. Eftersom pilotintervjun endast tog 20 minuter att 
genomföra, bestämde vi oss för att intervjua samtliga tio medarbetare i limhallen. Detta 
gjorde att de fick ett större förtroende för att anonymiteten skulle säkerhetsställas. Vi 
valde att genomföra intervjuerna med medarbetarna på det fackliga kontoret som låg i 
korridoren utanför avdelningens fikarum. Vårt första val hade varit att genomföra 
intervjuerna i medarbetarnas egna fikarum, eftersom det kändes som en mer neutral plats. 
Fikarummet kunde dock inte garantera en ostörd och tillräckligt god 
kommunikationssituation, varpå det fackliga kontoret valdes i samråd med några av 
medarbetarna.  
 
För intervjuerna med företagets ledare använde vi oss av ett strategiskt urval. Det 
strategiska urvalet innebär att enheter väljs ut som är strategisk relevanta och intressanta 
att ta med i urvalet med tanke på problemformuleringen. Insikten om vilka ledare som 
borde intervjuas växte fram under studiens gång, vilket är vanligt i just kvalitativa studier 
(Grønmo, 2004). Vi tog hjälp av Johan Wahn, vår handledare på företaget som VD 
tilldelat oss för att ringa in de ledare vars arbete på något sätt påverkade medarbetarnas 
vardag i den utvalda avdelningen. Johan Wahn har arbetat på företaget ett halvår och 
ansvarar för olika projektarbeten i produktionsavdelningen. Intervjuerna med ledarna 
genomfördes på ledarnas egna kontor, vilket skapade en avslappnad stämning och en god 
kommunikationssituation.  

2.4 Källkritik 
Tillförlitligheten i primärdata kan vi anse som god, då vi har följt de metodiska 
tillvägagångssätt som anges i metodkapitlet. Vi fick relevanta data eftersom vi prövade 
oss till vilka metoder som passade bäst för att studera den utvalda kontexten. På grund av 
olycksrisken i den studerade avdelningen fick vi inte själva delta i arbetet. På så vis 
begränsades observationstiden till en arbetsdag och större vikt lades vid intervjuer. Alla 
respondenterna fick även möjlighet till att godkänna det insamlade materialet.  För att öka 
trovärdigheten valde vi att utföra observationen och intervjuerna med medarbetarna innan 
intervjuerna med ledarna genomfördes. Detta gjordes för att vi skulle bilda oss egna 
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förstahandsintryck av medarbetarnas arbetsförhållanden. Källornas trovärdighet 
förstärktes även av kombinationen av observation och intervju, eftersom resultaten från 
de båda metoderna kunde jämföras. Genom att samla in eget material fanns även 
möjligheten att kritiskt granska de teoretiska modellerna.  
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3 Teoretisk referensram  
Kapitlet presenterar hur forskningen kring ledarskap mynnat ut i studien av 
medarbetarskapet och vi visar de modeller som vi använder i analysen av 
medarbetarskapet i den studerade avdelningen. Vi motiverar även varför arbetsmiljön är 
viktig för förståelsen av medarbetarskapet i vår rapport.   

3.1 Från ledarskap till medarbetarskap 
En organisation är ett socialt system, där arbetsgivare och arbetstagare samagerar för att 
uppnå vissa bestämda mål. En ledares arbete är att få människorna i organisationen att 
förverkliga dessa mål, samtidigt som människorna ska trivas på sin arbetsplats (Jacobsen 
& Thorsvik, 2002). 
 
Tidig organisationsforskning fokuserade endast på ledaren eftersom ledarens roll ansågs 
viktigare än arbetstagarens. Forskningen gick från att innan mitten av 1900-talet studera 
ledarens egenskaper till att efter andra världskriget inrikta sig på olika ledarstilar, 
eftersom ledarens beteende ansågs påverka arbetstagarnas effektivitet. Efter att ha prövat 
olika teorier kom forskarna fram till att ett effektivt ledarskap snarare beror på situationen. 
När situationen som ledaren styrde i förändrades, så förändrades även ledarstilen 
(Kreitner & Kinicki, 2001).  
 
Katz & Kahn (1951) identifierade under mitten av 1900-talet två generella ledarstilar. 
Den ena ledarstilen beskrevs som produktionsorienterad och fokuserade på planering, 
styrande samt produktivitet. Den andra orienterade mot de anställda (employee oriented) 
och la vikt vid en god relation med de anställda, öppenhet och acceptans på arbetsplatsen 
samt betonade vikten av att bry sig om de anställdas känslor och problem (Katz & Kahn, 
1951). En annan studie gjordes på Harvard University under samma tid och identifierade 
två grupper av beteendemönster hos ledare, nämligen uppgiftsspecialisten och den 
socioemotionella specialisten (Bales & Slater, 1955). Jacobsen och Thorsvik (2002) 
översätter den socioemotionella specialisten med medarbetarorienterad ledning. James 
Meindl (1990) menade att ledarskapets roll för en organisations framgång är överdriven 
och visade i sin forskning att intresset för ledarskap varierade med den amerikanska 
börsens ned- och uppgång. I svåra ekonomiska tider skrevs fler artiklar om ledarskap än i 
goda tider, som en förhoppning om att ett gott ledarskap skulle kunna vända negativa 
ekonomiska trender. Han kallade detta fenomen ”ledarskaps-romantisering”. 
 
Hällstén och Tengblad (2006) har valt att inrikta sin forskning mot hur medarbetarna 
förhåller sig till sin arbetsgivare och övriga medarbetare istället för att utgå ifrån ledarens 
roll. De anser att medarbetarskapet inte ska ses som en motsats till ledarskap eftersom 
alla i grund och botten är medarbetare. I stället är det en del av ledarskapet och de är 
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varandras förutsättningar. Utgångspunkten för det myndiga medarbetarskapet är goda och 
förtroendefulla relationer mellan chefer och medarbetare. Ett gott samarbete leder till att 
medarbetarnas förmågor förstärks och att medarbetarna agerar ansvarsfullt samt utvecklar 
goda vanor och handlingsmönster. Ett myndigt medarbetarskap innebär alltså att 
medarbetaren känner ett stort ansvarstagande i sin relation till arbetsgivaren och har 
förmågan att skapa en god balans mellan rättigheter och skyldigheter (Hällstén och 
Tengblad, 2006). 
 
Begreppet medarbetarskap kommer i viss mån ifrån engelskan empowerment (Kinlaw, 
1995). Detta begrepp syftar på hur organisationen hanterar medarbetarna i form av 
bemyndigande, spridning och delegering av makt för att medarbetaren ska känna sig mer 
delaktig i verksamheten (Hällstén och Tengblad, 2006). Empowerment är en 
ledningsstrategi för hur organisationen på bästa möjliga sätt kan utnyttja personalens 
kompetens till förbättring i verksamheten.  (Karlsson och Lovén, 2001). Medarbetarskap 
är däremot inte ett styrmedel utan en organisationsfilosofi och handlar om hur 
medarbetarna hanterar relationen till sitt arbete, sina arbetskamrater och sina chefer 
(Hällstén och Tengblad, 2006). 

3.2 Medarbetarskapets etik 
Det finns tre olika etiska skolor som ligger till grund för medarbetarskapets etik som är 
viktiga för att förstå helheten i medarbetarskapets etik. Pliktetiken, som kan relateras till 
Kants medborgarbegrepp, beskriver att det inom varje organisation finns skapade regler 
som den anställde förväntas följa. Dygdetiken fokuserar däremot på de goda exempel på 
handlingsmönster som redan finns hos medarbetarna, eftersom plikter och regler som 
formas i organisationen ofta inte efterlevs. Därför bör goda vanor som främjar 
organisationen lyftas fram. Nyttoetik i sin tur betonar företagets existensberättigande 
vilket relaterar till företagets uppgift att tillgodose kunden nytta genom de produkter och 
tjänster som det erbjuder.  
 
Förvaltaretiken är nyttoinriktad och visar på att företagets mål och uppgift är att skapa 
nytta för sina ägare och förvalta relationen till kunder, leverantörer, anställda och övriga 
intressenter. Den förmågebaserade etiken handlar om vikten av att utveckla 
medarbetarens kompetens och betydelsen av att behandla varandra väl för att skapa ett 
värdigt arbetsliv. Medarbetarskapets etik vill följaktligen förstärka en medarbetares 
drivkraft och ambition att göra rätt för sig i varje situation. Etiken kombinerar 
organisationens strävande och medarbetarnas välmående för att främja ett värdigt 
arbetsförhållande (Hällstén och Tengblad 2006).  
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Figur 3.1, De teoretiska grunderna för medarbetarskapets etik (Hällstén och Tengblad, 
2006). 

3.3 Medarbetarens arbetsmiljö  
Under den industriella revolutionen i slutet av 1800- talet tog arbetstagarna skada av de 
nya produktionsformerna och efter påtryckningar från politiska grupper påbörjades en 
utveckling av lagar för att förbättra de anställdas fysiska arbetsförhållanden. Det dröjde 
fram till 1960-talet tills de psykiska och sociala förhållandena uppmärksammades. År 
1978 stiftades arbetsmiljölagen som krävde att arbetsgivarna utförde förebyggande 
åtgärder i arbetets psykiska och fysiska förhållanden för att förhindra ohälsa och 
olycksfall. Sedan 2001 finns en föreskrift som fastställer att arbetsgivaren ska bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete och på så sätt göra arbetstagarens krav på välbefinnande i 
arbetet till en naturlig del av verksamheten (Zanderin, 2005).  
 
Vi ser att det värdiga arbetsförhållandet som medarbetarskapets etik beskriver går i linje 
med arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. I en god arbetsmiljö ska 
arbetsförhållandena anpassas till varje anställds förutsättningar för att denne ska känna 
både psykisk och fysisk tillfredställelse. För att ett arbete ska vara psykiskt 
tillfredsställande ska det ges möjlighet till variation, social kontakt och samarbete. En 
arbetstagare ska även kunna se sammanhang mellan enskilda uppgifter och ha möjlighet 
till personlig samt yrkesmässig utveckling (AML 2 kap.1§, 2005). Vidare ska fysisk 
tillfredställelse uppnås genom att verksamheten bedrivs i en sund och säker miljö. 
Maskiner och redskap ska placeras och användas på ett sätt som skyddar medarbetaren 
mot ohälsa och olycksfall. I arbetslokaler ska ljud-, ljus- och vibrationsnivå samt luften 
vara tillfredställande (AML 2 kap. 3,4,5 §§, 2005). Skadeeffekten ifrån ljud och buller i 
arbetsmiljösammanhang inverkar på människan i form av hörselnedsättning, 
kommunikationsproblem och psykiska obehag (Zanderin, 2005). Andra faktorer som har 
en stor betydelse för uppkomsten av ohälsa och sjukdomar är moment som är ensidiga 
eller fysiskt ansträngande i form av tunga lyft och vibrationer (Hjelm, 2005). Vid 
utformande av en god arbetsmiljö tas dock hänsyn till arbetets natur och till samhällets 
generella utveckling (AML 2 kap.1§, 2005). 
 

Förvaltaretik – det gemensamma goda 

Förmågebaserad etik – att handla väl 

Medarbetar- 
skapets etik 
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Arbetsmiljölagen skiljer alltså mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Med fysisk 
arbetsmiljö menas den omgivning som en människa utför sitt arbete i och till denna miljö 
räknas allt som inte är personen själv, som t.ex. natur, byggnader, maskiner och andra 
människor (Denward, 2005). Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur personen 
upplever och reagerar på de fysiska arbetsförhållandena och andra medarbetare på 
arbetsplatsen formar en viktig del av den upplevelsen (Håkansson, 2005). Vi anser därför 
att ett gott medarbetarskap som beskrivs av Hällstén och Tengblad (2006) kan relateras 
till människans behov av en god arbetsmiljö. Vi tror också att ett bra sätt att få förståelse 
för vilka viktiga behov som uppfylls/inte uppfylls i arbetet och vilken inställning 
medarbetares har till sitt arbete, är att genomföra en studie om arbetsplatsens 
medarbetarskap och fysiska förhållanden. 

3.4 Medarbetarskapets fyra hörnstenar 
Hällstén och Tengblad (2006) definierar ett gott medarbetarskap utifrån fyra begrepp som 
skapar förutsättningar och egenskaper för att en myndig medarbetare ska formas. Hällstén 
och Tengblad (2006) kallar de fyra begreppen för medarbetarskapets fyra hörnstenar, 
nämligen förtroende och öppenhet, gemenskap och samhörighet, engagemang och 
meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga. Hörnstenarna är kopplade till 
varandra som i ett kretslopp och bildar en helhet. Samtliga hörnstenar påverkas därför om 
en eller flera av dem uppvisar brister (Hällstén och Tengblad 2006) 

 
Figur 3.2, Det myndiga medarbetarskapets delar (Hällstén och Tengblad, 2006) 
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3.4.1 Förtroende och öppenhet  
Det är viktigt att medarbetare och chefer känner ett ömsesidigt förtroende för varandra 
och att det även finns ett förtroende medarbetare emellan.  Förtroendet i dessa relationer 
är någonting som byggs upp utifrån handlingar och därför är det en lång process. Om 
förtroendet mellan medarbetare och ledare visar brister kan medarbetarna agera ett slags 
”motarbetarskap” och motsätta sig ledarnas beslut samt driva med deras handlingar. 
(Hällstén och Tengblad, 2006). Ett sätt att stärka förtroendet kan vara att involvera 
medarbetarna i de beslut som fattas och att cheferna visar förtroende för sina medarbetare 
genom att värdesätta positiva och negativa synpunkter. Detta främjar en god stämning 
och en öppen dialog på arbetsplatsen samt ger kreativa lösningar på problem i 
verksamheten (Hällstén och Tengblad, 2006). En god kommunikation mellan ledare och 
medarbetare bestämmer kvaliteten på den information som når fram till de båda parterna 
och har således en stor betydelse för att bra beslut fattas. Kommunikationen till övriga 
medarbetare och ledare kan försvåras av fysiska avstånd mellan dem och av avsaknaden 
av utrymmen som fungerar som informella mötesplatser t.ex. ett gemensamt fikarum 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det krävs dock inte bara fysisk närhet för att enkelt kunna 
kommunicera utan också att kommunikationen är regelbunden för att bygga upp ett 
förtroende mellan de anställda (Tengblad, 2003). En chef bör inte bara leda utifrån en 
formell maktposition, utan jobba för att skapa en nära relation till medarbetarna så att 
makten också ligger på ett personligt plan (Hällstén och Tengblad, 2006).  I 
kommunikationen mellan ledare och medarbetare är det även viktigt med återkoppling, 
som syftar både till beröm och kritik av medarbetarnas arbetsinsatser. Det är vanligt att 
chefer är bra på att framföra kritik, men de glömmer ofta bort återkopplingens andra sida 
– nämligen beröm. Ledstjärnan för en bättre återkoppling är ärlighet och om berömmet är 
slentrianmässigt tappar det sin effekt. Det är även viktigt att återkoppling fungerar inom 
arbetsgruppen (Håkansson, 2005).  

3.4.2 Gemenskap och samarbete 
Genom att stärka relationen mellan medarbetare och chef förstärks både ledar- och 
medarbetarskapet och det är därför viktigt att främja tillfällen till interaktion mellan de 
två parterna. Det är chefernas ansvar att anordna aktiviteter inom och mellan grupper i 
organisationen, som till exempel aktiviteter där deltagarna tvingas föra dialoger med 
varandra för att förbättra kommunikationen mellan olika avdelningar (Hällstén och 
Tengblad, 2006). För att en grupp ska fungera optimalt är det vanligt att den består av 5 
till 6 medarbetare, eftersom det finns en risk att undergrupper och splittring bildas om 
gruppen blir större. För att undvika splittring inom en större grupp kan ledaren förespråka 
arbetsrotation inom gruppen och låta gruppmedlemmarna delta i gruppmöten (Håkansson, 
2005). Det är även viktigt för ett fungerande samarbete att chefen är tillgänglig för 
medarbetarna (Hällstén och Tengblad, 2006). 
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En god gemenskap till arbetskamraterna är mycket viktigt för att en arbetsplats ska 
upplevas som trivsam och gemenskapen kan till och med väga upp avsaknaden av andra 
motivationsfaktorer (Håkansson, 2005). När medarbetarna upplever en tillhörighet och 
trivsel i arbetsgemenskapen tar de sin del av arbetsbördan och hjälper varandra i det 
dagliga arbetet.  Medarbetarnas förmåga att samarbeta och hjälpa varandra kan ta sig 
utryck i att vilja dela med sig av kunskap och att låta en medarbetare med ryggont utföra 
mindre tunga lyft. För ett fungerande samarbete krävs det att medarbetarna värdesätter 
varandras kompetens, litar på varandra och visar hänsyn. Däremot är medarbetarskapet 
inte till för att forma ”anpassningsbara och samarbetsorienterade ja-sägare”, utan strävar 
efter att bevara mångfald inom arbetsgruppen och tillåta personlighet. Mångfald kräver 
en stor förmåga av samarbete och därför finns det i det goda medarbetarskapet en 
öppenhet för individer med olika utbildningar, kön, ålder, ursprung och erfarenheter 
(Hällstén och Tengblad, 2006).  

3.4.3 Engagemang och meningsfullhet.  
För att medarbetarna ska känna engagemang till att utföra uppgiften på bästa sätt måste 
de uppleva att arbetet och arbetsuppgifterna de utför är meningsfulla (Hällstén och 
Tengblad, 2006). Innebörden i meningsbegreppet kan variera.  Medarbetaren kan mena 
att hans arbetsinsats är viktig för verksamhetens fortlevnad och att medarbetaren förstår 
sambandet mellan sin egen arbetsinsats och företagets resultat. Medarbetaren kan även 
syfta på att verksamheten känns meningsfull i sig och att företagets produkter är nyttiga 
och användbara för andra människor, vilket skapar stolthet och engagemang hos 
medarbetarna för deras arbete (Håkansson, 2005). Det är en chefs ansvar att hjälpa 
medarbetarna att se meningen med sitt arbete och känna stolthet att vara en del av 
organisationen (Hällstén och Tengblad 2006); (Bolman & Deal, 1997). En känsla av ökad 
meningsfullhet skapar i sin tur lojalitet för företaget (Bolman & Deal, 1997). Ett 
monotomt arbete gör det svårt för medarbetaren att förstå vilken roll sin arbetsuppgift 
spelar för helheten och det blir svårt att se arbetet som meningsfullt (Bruzelius & 
Skärvad, 2000). För att motverka monotomt arbete skapas ofta en arbetsrotation där 
medarbetarna växlar mellan olika arbetsmoment under dagen. Enligt Håkansson (2005) 
är det dock fortfarande samma kompetens som används i de olika momenten, och därför 
innebär denna typ av arbetsrotation ingen ”riktig” omväxling, eller reell variation i 
arbetsinnehållet vilket kan försvåra en ökad känsla av meningsfullhet (Håkansson, 2005). 
Trots att vissa arbetsförhållanden kan vara monotona och på så sätt fysiskt och psykiskt 
belastande, bör de negativa hälsoeffekterna jämföras med den ohälsa som kan skapas av 
långvarig arbetslöshet, eftersom det har stor betydelse för vår identitet att ha ett arbete 
(Hjelm, 2005). I det goda medarbetarskapet räknas det som en moralisk förpliktelse att 
alltid utföra ett bra jobb och därför kan bonus för ett extra väl utfört arbete, som ett sätt 
att skapa motivation, kritiseras utifrån ett etiskt perspektiv. Den naturliga viljan som 
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drivkraft att utföra ett gott arbete kan lätt ersättas av girighet när ”extra” goda 
arbetsprestationer ger extra ekonomiska belöningar (Deming, 1986).  

3.4.4 Ansvarstagande och initiativförmåga  
Den myndige medarbetaren har en förmåga att ansvara för det egna arbetet och dess 
reslutat, sina handlingar samt konflikter på arbetsplatsen (Tengblad, 2003). Hur mycket 
ansvar en medarbetare klarar av att ta är personligt och det är viktigt att medarbetaren 
med sitt ansvar tilldelas den befogenhet som krävs för att kunna utföra och påverka 
uppgiften. Ansvar bör också fördelas efter medarbetarens kompetens och medarbetaren 
måste tycka att ansvaret känns meningsfullt. För att medarbetaren ska kunna och tillåtas 
ta mer ansvar, måste det även finnas utrymme för att utveckla gamla och nya färdigheter. 
Ledaren bör i sin roll stötta medarbetaren till att ta egna initiativ som utvecklar 
verksamheten. Chefen bör även kontrollera att medarbetaren har förmågan att balansera 
initiativ och ansvar med fysiskt och psykiskt välbehag över tiden. Det ska finnas en 
balans mellan hur mycket ansvar en medarbetare vill, kan och tillåts ta i sitt arbete och då 
är det nödvändigt att medarbetaren kan påverka graden av ansvar. Om 
ansvarsbelastningen blir allt för stor för medarbetaren leder dock detta i längden till ett 
kontraproduktivt arbete, utmattning, utbrändhet, uppgivenhet och bristfällig arbetsmoral. 
Därför kan ansvarsfrågan kopplas till en hållbar bemanningsnivå. Arbetare och ledare kan 
tillsammans i olika gruppsamtal utveckla bättre arbetsmetoder, höja kvaliteten och 
därmed värdet på företagets produkter (Hällstén och Tengblad, 2006). När medarbetarna 
själva får friheten att påverka hur de vill utföra sina uppgifter ökar deras förtroende till 
ledarna och de känner sig stimulerade (Håkansson, 2005). 

3.5 Fem former av medarbetarskap 
Då ett myndigt medarbetarskap innebär att individen ska vara ansvarstagande, har 
Tengblad (2003) skapat en modell för att utvärdera hur stort ansvar som läggs på 
medarbetaren, det vill säga den grad av tillit som organisationen visar medarbetaren, 
tillsammans med dennes förmåga att ta ansvar.  Tengblad (2003) pekar således på i sin 
modell på sambandet mellan organisationens tillit till individen och dennes förmåga att ta 
ansvar. De fem formerna av medarbetarskap skildras i en trappliknande modell, där 
medarbetarskapet blir mer utvecklat ju högre upp medarbetaren stegar upp mot trappans 
topp.    
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Figur 3.3, Medarbetarskapstrappan (Tengblad, 2003 )  

3.5.1 Traditionellt medarbetarskap 
Den första formen av medarbetarskap bygger på en traditionell uppdelning mellan 
arbetare och tjänstemän, vilket märks genom att varje grupp har sina egna arbetstider och 
arbetar i separata lokaler. Det finns även liten samhörighet med övriga avdelningar, vilket 
gör att kommunikation blir dålig mellan de ”skilda världarna”. Medarbetarens arbete 
övervakas för att få en effektiv produktion och det finns alltså en brist på tillit mellan 
medarbetare och ledare. I ledarnas beslutsfattande har medarbetaren en passiv roll och får 
ingen större möjlighet till kompetensutveckling eller utbildning. Eftersom medarbetaren 
har en passiv roll i den traditionella formen, krävs det att chefen är närvarande för att 
medarbetarna ska utföra sina uppgifter (Tengblad, 2003). Enligt Håkansson (2005) 
påverkar chefens människosyn medarbetares inställning till sitt arbete, då misstro och 
känslan av övervakning i kombination med mindre frihet och ansvar kan skapa passivitet 
hos arbetstagaren. Ett exempel på där traditionellt medarbetarskap tillämpas är inom 
byggbranschen (Tengblad, 2003). 

3.5.2 Organisationsorienterat medarbetarskap 
I den andra formen ingår medarbetarna i ett gemensamt system där ansvar fördelas från 
en central nivå i organisationen. För att medarbetarna ska acceptera ansvarsdelegeringen 
krävs att medarbetarens lön stämmer överens med den nivå av ansvar som delats ut. Trots 
att ansvar till viss del är delegerat finns det tydliga regler som begränsar medarbetarens 
befogenheter, och chefen har det slutliga formella ansvaret för resultatet så länge 
medarbetaren följer reglerna. Befogenheter till att fatta beslut i det 
organisationsorienterade medarbetarskapet är kopplade till den utbildning och kompetens 
som personalen har tillförskaffat sig inom och utanför organisationen. Hierarkiska nivåer 
kvarstår inom organisationen och cheferna genomför viss uppföljning av medarbetarnas 

Traditionellt medarbetarskap

Organisatoriskt medarbetarskap 

Grupporienterat medarbetarskap 

Individorienterat medarbetarskap 

Chefslöst medarbetarskap 

Hög organisatorisk tillit 

Hög förmåga till 
ansvarstagande 



 

17 
 

prestationer. Den organisationsorienterade formen förekommer inom bank och 
revisionsbyråer (Tengblad, 2003).    

3.5.3 Grupporienterat medarbetarskap 
Denna form av medarbetarskap präglas av att ansvaret fördelas mellan självstyrande 
grupper vars resultat följs upp av överordnade. Tanken är att en ökad självständighet 
inom grupperna leder till en effektivare verksamhet. Gruppmedlemmarna kan och vill ta 
ett kollektivt ansvar samt driver varandra till att utföra ett bra arbete, vilket fungerar som 
en intern kontroll. Det stora helhetsansvaret för uppgiften gör att medlemmarna har stor 
möjlighet att påverka sin arbetssituation. Inom gruppen kan det utöver grundlönen 
förekomma löneskillnader beroende på individens utbildning, kompetens, anställningstid, 
gruppackord, etc. Det är även vanligt att utnämna en gruppledare som har det yttersta 
ansvaret för gruppens prestation. I Tengblads (2003) studie av medarbetarskap var denna 
form synlig inom högteknologiska verkstadsföretag (Tengblad, 2003).  

3.5.4 Individorienterat medarbetarskap 
I medarbetarskapets fjärde form arbetar individen fritt och självständigt vilket kräver att 
medarbetaren har en stor förmåga att ta ansvar. Medarbetaren föredrar att arbeta i lösa 
nätverk framför i grupp och individernas arbete kontrolleras endast i form av att någon 
personalansvarig följer upp resultatet (Tengblad, 2003). När medarbetaren tilldelas en 
viss grad av frihet, självständighet och ansvar stimuleras denne i sitt arbete (Håkansson, 
2005). Arbetsuppgifterna är ofta omväxlande och individen arbetar med egna projekt där 
denne fokuserar mer på klienten än på organisationen i sin helhet. Däremot är 
arbetsbelastningen oftast hård och medarbetaren måste sätta egna gränser för vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras. Medarbetarna ansvarar även för sin egen professionella 
utveckling. Denna form av medarbetarskap är vanlig inom kunskapsföretag, och den 
offentliga sektorn, t.ex. arbete som handläggare (Tengblad, 2003).  

3.5.5 Cheflöst medarbetarskap 
Medarbetarskapets slutliga form kräver en absolut tillit mellan de självständigt arbetande 
individerna, eftersom chefsrollen helt eller delvis har avvecklats. Medarbetarna får själva 
utföra traditionella chefsuppgifter och beslutsfattandet har en kollektiv karaktär. För att 
kunna ta tillvara på medarbetarens fulla kompetens krävs det att det existerar former för 
effektivt beslutsfattande och att det finns en balans mellan medarbetarnas olika 
personliga mål inom organisationen.  Den chefslösa formen är vanligt förekommande i 
ideella organisationer och bland kooperatörer (Tengblad, 2003).  

3.6 Utveckling av medarbetarskap  
En utgångspunkt till förändring är att utgå från det medarbetarskap som finns och sedan 
bygga vidare på det kontinuerligt. Risker finns även när man försöker förbättra 
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medarbetarskapet att det bara blir till ord och inte märks konkret i handlingar. Försök till 
förändringar i medarbetarskapet bör inte endast vara styrt från ledningen, utan utvecklas i 
samarbete med medarbetarna.  Medarbetarna måste få känna att det är de själva som äger 
medarbetarskapet, annars slås lätt nya idéer bort när ”Not Invented Here”-syndromet slår 
in (Hällstén och Tengblad, 2006). Det kan skapa otrivsel om medarbetarna inte själva får 
vara med att bestämma om organisatoriska förändringar och bestämma över hur 
arbetsuppgiften ska utföras, eller när medarbetarna inte förstår motivet till förändringen 
(Håkansson, 2005). Det är inte bara medarbetarna som ska förändra sitt sätt att tänka 
genom att gå mot det myndiga medarbetarskapet, utan även ledarna måste vara öppna till 
att förändra sitt eget förhållningssätt till medarbetarna (Hällstén och Tengblad, 2006). Ett 
tydligare myndigt medarbetarskap främjas av att chefsrollen tonas ner och att 
medarbetarnas betydelse stärks (Tengblad 2003). Med ett väl fungerande medarbetarskap 
och en bra utvecklad psykosocial arbetsmiljö kan dessutom stora ekonomiska värden 
vinnas (Håkansson, 2005).  
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4. Empiri 
I följande kapitel ger vi läsaren en övergripande beskrivning av fallstudieföretaget med 
dess ledare och medarbetare samt en generell beskrivning av verksamheten. Vidare 
presenteras en sammanställning av de observationer och intervjuer som genomfördes på 
företaget.    

4.1 Företagsfakta- Moelven Töreboda AB 
Moelven Töreboda AB ingår i Moelvenkoncernen som har fabriker i Sverige, Norge och 
Danmark. Totalt arbetar 3200 personer inom koncernen som omsätter drygt sju miljarder 
kronor per år. Moelven är ett privat aktiebolag och den svenska delen av koncernen 
består av Moelven Timber, Moelven Wood, Moelven Töreboda, Moelven Eurowand och 
Moelven Byggmodul. (www.moelven.com/index.asp) 
 
Moelven Töreboda AB grundades 1919 av en norsk ingenjör vid namn Guttorm Brekke 
och företaget har en av Europas äldsta men samtidigt modernaste limträfabrik. Moelven 
Töreboda kallades från första början AB Träkonstruktioner och placerades i Töreboda på 
grund av den goda transportmöjligheten med den närliggande järnvägen. Företaget blev 
snabbt en betydande leverantör till statens järnvägar. Ingenjören David Tenning hade en 
viktig roll i företagets utveckling och ledde företaget till framgång med ett nytt 
väderbeständigt lim under slutet av 30- talet, vilket användes ända fram till 1990 (Holger, 
G. 2007, nr.1). 
 
Idag arbetar 150 personer på Moelven Töreboda, som har en omsättning på drygt 250 
miljoner kronor och en tillverkningskapacitet på 42. 000 m3 limträ per år. Företaget består 
av en lokalt förankrad personal från bland annat Töreboda och Mariestad, där familjer har 
arbetat i flera generationer på företaget. Töreboda är ett litet samhälle med fin 
boendemiljö, bra fritidsanläggningar och i hela kommunen bor det totalt 9400 invånare.  
Samhället är vackert placerat i Västra Götaland längs med Göta kanal mellan Vättern och 
Vänern och ligger nära Tivedens nationalpark. Töreboda har sedan länge varit känt inom 
byggnadsbranschen för sitt limträ över hela Europa (www.moelventoreboda.se/), 
(www.toreboda.se/). Enligt företagets VD är verksamheten trångt belägen mellan Göta 
kanal och järnvägen, vilket har gjort att fabriksbyggnaderna har brett ut sig på längden 
efter de geografiska förutsättningarna. 
  
Företaget tillverkar limträbalkar och träbroar samt marknadsför och säljer produkten 
kerto, som tillverkas av Finnforest Corporation. Kerto är ett slags fanerträ som har höga 
styvhets- och styrkeegenskaper. Broarna tillverkas i limträ och används som gång- cykel- 
och vägbroar. Limträ som konstruktionsmaterial har flera fördelar. Materialet har lika 
god bärförmåga som stål, men väger endast hälften så mycket, vilket är en fördel i 
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konstruktioner med stora spännvidder. Limträ är dessutom ett vackert material som 
kräver minimal underhållning och som är enkelt att montera samt tål värme bättre än 
många andra material (www.moelventoreboda.se).  
 
Limträ som tillverkas av grantimmer, kan formas till både standard- och specialbalkar 
och företaget är det enda i Sverige som tillverkar böjda balkar. Inom limträbranschen på 
den svenska marknaden finns endast en stor konkurrent, men produktionen av limträ 
konkurrerar även med andra konstruktionsmaterial som t.ex. stål. Limträ har alltid haft 
stor efterfrågan, men de senaste åren har den exploderat i Sverige, delvis på grund av 
byggkonjunkturen. En annan anledning till den ökade efterfrågan är att limträets goda 
miljöegenskaper värdesätts och att träbyggnader samt byggandet av träbroar har blivit 
mer populärt.  Utöver limträ, kerto och träbroar erbjuder företaget kvalificerad teknisk 
rådgivning och utvecklar specialkonstruktioner efter kundens önskemål. Vid behov 
hjälper även företaget till med montage på byggplatsen. (http://www.moelventoreboda.se/)  
 
Moelven Töreboda fokuserar på att erbjuda produkter som associerar till en god 
skandinavisk form och kvalitet. Företagets vision är därför att vara ”det naturliga valet för 
människor som skall bygga och bo skandinaviskt”. Företagets mission är att skapa ”goda 
rum”(www.moelventoreboda.se/ ). 
 
Moelven i Töreboda står för en rad kända byggnader i Sverige. Företaget har bland annat 
varit med och byggt Universeum i Göteborg och Elmia i Jönköping. Befinner man sig på 
Stockholms centralstation, ser man i taket Törebodas vackra limträbalkar, som har suttit 
där sedan mitten av 20-talet då stationen byggdes (www.moelventoreboda.se/). 
Kommande bygge som företaget projekterar är Göransson Arena, som blir Sandviken 
AIK bandys nya hemmaarena. (Kent Andersson intervju, 18/03/08/) 
 
För fyra år sedan tillsattes Roger Roser som ny VD på Moelven Töreboda och under hans 
period har företaget bytt affärssystem, gått från en volymbaserad till en 
mervärdeskapande verksamhet och har inlett planering för en ny fabrik. I slutet av maj 
2008 invigs även ett nytt större kontor. (Roger Roser intervju, 20/03/08) 

4.2 Beskrivning av tillverkningsprocessen 
Limträbalkar produceras i olika dimensioner och former i fabriken Töreboda Limträ. 
Produktionen inleds med att brädor (lameller) av gran i olika kvaliteter och bredder 
skarvas ihop till rätt dimensionerad längd. Den maximala längden på en balk som kan 
produceras i fabriken ligger mellan 28-30 meter. För balkens yttersidor krävs lameller 
med hög kvalitet, medan lameller med något lägre kvalitet används för balkens inre lager. 
Lamellerna förs på rullband från skarvningen till en lamellhyvel (skarvhyvel), där 
lamellerna till varje balk läggs i ett lager i väntan på att hyvlas och limmas. När 
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lamellerna från skarvhyveln åker på rullband in mot limhallen, passerar de en maskin 
som limmar lamellerna. Inne i limhallen plockas sedan de limmade lamellerna ner från 
rullbandet och placeras på varandra med rätt avstånd för att forma den balk som 
dimensioneras på ritningen. Lamellerna lyfts sedan till någon av de fyra limplanen inne i 
limhallen, beroende på om det ska bli en standardbalk, en böjd balk av mindre storlek, 
takstol eller en rak limträbalk. Lamellerna måste omedelbart spännas med tvingar till rätt 
form i mallarna som formar balkarna, så att inte limmet hinner torka. Efter att lamellerna 
pressats ihop och formats ska de härda minst 8 timmar. Den härdade balken passerar 
sedan genom en planhyvel in till bearbetningens lager. I bearbetningen sågas balkens 
slutgiltiga kurvor och ändar ut enligt ritningen. (Egen observation 27/02/08) 

 
Bild på tillverkningsprocessen (www.moelventoreboda.se/index.asp?menuItem=L84).  
 

4.2 Presentation av ledare och medarbetare 
Vi har valt att presentera ledarna och medarbetarna i limhallen för att läsaren ska få en 
bakgrund till respondenternas svar. 
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4.2.1 Företagets ledare 
Under vår tid på företaget kom vi i kontakt med flera ledare på olika ansvarsnivåer och vi 
valde att intervjua fyra chefer i ledande position som alla var män. Här beskriver vi deras 
roll i företaget och hur deras arbete berör vardagen i limhallen.  
 
Roger Roser är VD för Moelven i Töreboda sedan fyra år tillbaka. Roger beskriver sin 
roll i företaget som visionärsaktig och ser sig som ansvarig för att driva företaget in i 
framtiden.  Han beskriver sig själv som glad, utåtriktad och positiv. I sin chefsroll lägger 
han stor vikt vid att coacha de andra ledarna i företaget och verkar som ett bollplank för 
dem. Roger strävar efter att hela tiden förbättra sin direkta relation till medarbetarna i 
limhallen, genom att ta tid för dem, lyssna till deras idéer och till hur de mår.  (Intervju 
Roger Roser, 20/03/08) 
 
Stefan Bergström har arbetat som produktionschef på Töreboda Limträ sedan 1985 och 
har därför ett stort inflytande över medarbetarnas arbetssituation i limhallen. Hans 
arbetsuppgifter rör även inköps- personal- och skyddsfrågor inom produktionen. Stefan 
beskriver sig själv som en lyssnande ledare som gärna tar intryck från så många personer 
som möjligt innan han tar beslut. Hans säger att han har svårt att få tiden att räcka till för 
att utveckla relationen till medarbetarna i limhallen. (Intervju Stefan Bergström, 18/03/08) 
 
Kent Andersson började arbeta som operatör i produktionen på Töreboda Limträ 1974. 
Efter 12 år gick han vidare mot nya ansvarstaganden på kontoret med uppgifter som rörde 
försäljning och försäkringar. Kent som nu är försäljningschef, berättar att han inte har 
någon direkt kontakt med medarbetarna i limhallen, men arbetar ihop med dem i 
produktionsplaneringen. Han måste dock vara insatt i vad medarbetarna i limhallen ”kan 
och inte kan”, eftersom det krävs i kontakten med kunderna.  (Intervju Kent Andersson, 
18/03/08) 
 
Lennart Axelsson är sedan 1983 chef för företagets projektavdelning, men har tidigare 
haft titeln som konstruktionschef i flera år. Han började på företaget som ritare 1976 och 
utför samt ansvarar för de ritningar som medarbetarna i limhallen använder för att 
tillverka limträbalkar. Eftersom Lennart genom sina ritningar bestämmer 
svårighetsgraden på det medarbetarna konstruerar, för han en ständig dialog med 
limhallen om balkens storlek. Han är dock sällan i direkt kontakt med medarbetarna i 
limhallen. (Intervju Lennart Axelsson, 18/03/08) 
 

4.2.2 Medarbetarna i limhallen 
Gruppen i limhallen består av tio manliga medarbetare som bor i Töreboda, Mariestad 
och andra närliggande orter. Fem av medarbetarna är födda på 50- och 60- talet, och de 
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övriga fem är alla födda under 80-talet. Flera av arbetarna i limhallen har jobbat på 
företaget i mer än 25 år och de senast anställda har arbetat mellan 3-6 år. För att bevara 
medarbetarnas anonymitet har de fått andra namn i rapporten:  
 
 
Mats   Daniel 
Peter  Jimmy 
Leo  Svenne 
Örjan  Bertil 
Bosse  Erik 
Jenny 

4.3 Sammanställning av observationer  
Genom beskrivningar och berättelser från det dagliga arbetet försöker vi skildra 
medarbetarskapet i limhallen på ett äkta och trovärdigt sätt.  

4.3.1 Observation från provdag  
Observationsdagen den 27 februari 2008 användes till att få en generell överblick av 
verksamheten och den till studien utvalda avdelningen limhallen med guidning av 
projektledaren Johan Wahn.    
 
Under dagen fick vi tillfälle att samtala med ett flertal personer med olika ledande 
uppgifter nära den operativa nivån. När Johan berättade för personalen att studien skulle 
genomföras i limhallen, uttrycktes kommentaren ”alla vet ju varför”, vilket vi förstod 
syftade på den fysiskt tunga arbetsmiljön. Studien sades vara ett steg i projekteringen av 
den nya fabriken.  
 
Tord Wikström är Driftsledare i Limhall och A-hallen. Tord ansvarar bland annat över 
avdelningarnas gruppledare. Tord berättade om ett försök att delegera ut mer ansvar till 
operatörerna (medarbetarna). Den som förut var arbetsledare för den operativa gruppen 
blev istället gruppledare, men idén fungerar dåligt. Problemet ligger i att gruppledaren får 
mer betalt och operatörerna anser då att gruppledaren ska ”göra skäl för pengarna” och 
tar därför inte på sig mer ansvar. Ett problem som Tord ser i den operativa verksamheten, 
är att de anställda inte vill variera sina arbetsuppgifter, vilket leder till ett monotont arbete.  
Vanliga skador som uppkommer inom limhallen är ryggproblem medan 
handledsförslitningar är vanligt i skarvavdelningen. Tord tror att anledningen till att de 
anställda inte vill byta arbetsuppgift, är tryggheten de känner till sin uppgift.  Trots det 
slitsamma arbetet säger Tord att personalen i limhallen är i blandade åldrar och att 
personalomsättningen är låg. Det är vanligt att de äldre arbetarna har jobbat inom 
företaget i mer än 25 år. Gruppen arbetar från 6.48 till 16.00 på måndagar och onsdagar. 
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På tisdagar, torsdagar och fredagar arbetar de från 5.48 och slutar 16.00, förutom på 
fredagar då de slutar 12.18. Han säger att arbetet är som mest intensivt på morgonen då 
gruppen måste jobba undan de limbalkar som har härdat under natten.   
 
Johan Jacobsson är fackrepresentant för Skogs och Träfacket och arbetar i A-hallen. 
Johan berättade om olika grupper som kunde särskiljas på företaget.  Han säger att de 
anställda på bearbetningen ser sig själva vara ”folk som kan” och vara företagets finlirare, 
eftersom de slutjusterar produkterna till de beställda måtten.  I limhallen befinner sig 
däremot det ”coola gänget”. Gruppen anses även vara starkt sammansvetsad.  
 
Under eftermiddagen blev vi presenterade av vår handledare för de anställda i limhallen. 
Gruppen fick en inblick i vår studies syfte och vi upplevde ett positivt och öppet 
mottagande. Under en timmas tid fick vi en inblick i de olika arbetsmomenten i limhallen. 
Vårt första intryck var hur oerhört slitsamma de olika momenten var och vi fick även 
känna att verktygen var mycket tunga. Vi lade även märke till den mycket höga ljudnivån 
från maskiner och verktyg.  

4.3.2 En dag i Limhallen 
Observation måndagen den 3:e mars 2008 
 
Det kändes allt lite nervöst inför observationsdagen. Skulle vi smälta in i sammanhanget 
eller skulle det bara kännas konstigt att stå där bredvid bland maskinerna i limhallen och 
titta på? När vi mötte arbetarna som redan hade börjat sitt skift sedan 20 minuter, förstod 
vi att det inte skulle vara något problem att sätta sig in i deras vardag. De visade direkt att 
de bara var glada över att någon intresserade sig för deras arbete och berättade gärna om 
hur arbetet gick till. De var även pigga att svara på våra frågor och uttryckte på ett 
ogenerat och naturligt sätt sina åsikter.  
 
7.10 
När vi anländer till limhallen har gruppen precis tagit bort alla kilar och tvingar från 
fredagens produktion av limträbalkar och det är nu dags för en kort rast i fikarummet 
intill. Vi får dela på den sista kaffeslutten och inleder därefter vårt observationspass med 
papper och penna i högsta hugg. Arbetarna går klädda i traditionella blå snickarbyxor 
med flera fickor. Upptill bär de en blå t-shirt som är i samma färg som på byxorna och på 
bröstet har alla sitt för- och efternamn tryckt i vit färg, vilket underlättade kontakten med 
arbetarna avsevärt för oss. På vänster ärm står det även Moelven i vit färg.  
 
7.20 
Efter rasten bestod arbetet i att lyfta bort limträbalkarna från de olika limplatserna och 
flytta dessa med en slags lyftkran som styrdes från kontroll-balkongen via takbalkarna. 
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Det finns fyra olika limplatser. En standardvägg där standardbalkar böjs, mallplanen där 
mindre böjda balkar blir till, stocken som formar takstolar och hydraulbänken där raka 
balkar produceras. Nu var det dags att börja med de fyra standardbalkarna. Bertil sitter på 
balkongen och styr lyftkranen och tre av killarna hjälper till att lasta upp balken på 
kroken (hooken) för att sedan lyfta upp balken i luften. Balken transporteras till en annan 
del av hallen, där två yngre killar tar emot balken på två rullbord och främre delen av 
balken stöttas upp av en ”rullare” och sedan förs balken in i hyveln. En av de äldre 
männen står vid hyveln och kontrollerar att hyvlingen går rätt till. Eftersom den långa 
balken har en böjd form, behövs det ganska stort utrymme för att hyvla den, då den 
förflyttar sig i sidled när den går in i hyveln. På andra sidan hyveln, inne i avdelningen 
bearbetningen, står tre medarbetare från limhallen redo att ta emot balken utan handskar 
på två nya rullbord. Limträbalkens ojämna yta har nu blivit slät och granträet lyser vitt. 
Den lyfts sedan vidare in i bearbetningen med lyftanordningarna i taket och en av 
männen styr balken fram med en stor fjärrkontroll. I bearbetningen är det trångt, eftersom 
det är fullt med hyvlade balkar staplade på varandra och det tar lite tid att balansera 
balken i luften fram till sin rätta plats. I limhallen har man redan lyft över den andra 
standardbalken till hyveln och plockar bort plankorna som skyddat limträbalken från 
standardväggens hårda metallyta. Hyveln brummar högljutt och arbetarna i limhallen 
måste vänta med att hyvla tills den första balken är på plats. Arbetarna har på sig 
hörselskydd, men en av killarna verkar klara sig utan. Den tredje standardbalken ska 
placeras längre in i bearbetningen och gör att limhallen får en mindre väntetid.  
 
När den sista standardbalken hyvlats och lagrats undan är det dags att ge sig på balkarna 
från mallplanen. Dessa är mindre och ligger närmare hyveln än standardbalkarna. 
Balkarna vibrerar lätt när de går igenom hyveln. Killarna i limhallen väntar mellan 
balklyften och de yngre samlas i grupp för att prata. De sitter en stund på 
mallplansbalkarna och vilar. Jenny som har jobbat tre veckor i limhallen är enda tjejen 
där. Hon beger sig mot kapen i en annan avdelning för att ”skolas in” inför sommaren. 
Idag är bemanningen nämligen full i limhallen, förutom Jimmy som är på fackligt 
uppdrag. Bertil, Örjan, Bosse och Erik tillhör den äldre generationen arbetare. Peter, Mats, 
Daniel och Leo är yngre medarbetare. Svenne säger sig dock vara ”mittemellan” och 
tycker att han umgås lika lätt med den yngre gruppen som den äldre. Svenne säger att det 
är ett ”grabbigt gäng” och att de normalt är väldigt barnsliga men att de uppträder lite mer 
mognare nu när vi är där. Hade hans fru sett hur han beter sig på jobbet skulle hon få 
spader, säger han. 
 
8.35 
Bertil sitter uppe på kontrollbalkongen i en stol och styr lastkranen. Det är lätt att 
balkarna hamnar i gungning när de lyfts och det krävs träning för att köra kranen. Det 
gäller att tajma lyften också så att arbetet flyter på. Bertil har kontakt med två av männen 
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nere på golvet genom en hörselslinga i deras hörselskydd. Det är bra för Bertil att veta 
om han ska sänka eller höja limträbalken ytterligare när han siktar in den på rullborden. 
Bertil säger att han brukar lyfta ut de härdade träbalkarna på morgonen och tror att de 
yngre inte vill köra då, eftersom de kanske föredrar att vara på golvet och prata med 
varandra.       
 
Killarna säger sig trivas med att inte vara fast vid ett visst moment som på vissa andra 
delar i fabriken. De arbetar inte heller i ett jämt tempo, utan det blir mycket dötid. De 
säger att när de väl jobbar, så jobbar de hårt. Svenne jobbade förut flera år i A-hallen, 
men nu vill han helst inte rotera till andra delar av fabriken, för han trivs med gänget i 
limhallen.  
 
8.45 
Nu har den andra balken från mallplanen lyfts bort och man förbereder sig då för att lyfta 
balkarna från limplatsen stocken. Det ligger tre stockbalkar på varandra med skyddande 
brädor emellan. Balkarna i stocken ska slutligen tjäna som takstolar i ett köpcenter i 
Skövde. Det är inte alltid som gruppen vet var balkarna kommer att monteras, men om 
man vill veta det så är det lätt att ta reda på. De tycker inte alltid det är intressant att veta 
vart balkarna kommer att hamna. Det är i så fall om det är speciella balkar vars form 
skiljer sig ifrån det vanliga. Balkarna i stocken lyfts upp med tre krokar istället för två, 
eftersom balkarna är mycket större än de andra modellerna. När den första balken från 
stocken står på tur att hyvlas blir det äntligen frukost. 
 
9.00 
I det lilla fikarummet som ligger vägg i vägg med limhallen finns två matbord. Varje 
bord har 6 stolar och det finns ytterligare två stolar bredvid väggen. Vid det ena bordet 
sitter de fyra yngre killarna och spelar kort och för en noggrann årlig statistik i ett block 
över resultaten av spelet Chicago. Jimmy som idag är på fackuppdrag brukar även han 
vara med. Vid det andra bordet sitter det äldre gänget. Denna gruppindelning ser vi mer 
av under vår observation. Vi får också höra ett par gånger ifrån dem att ”vi har inga 
bestämda platser… men”. Under vår observationsdag hade i princip alla sin egen plats i 
fikarummet. 
 
Belysningen i fikarummet består av en lysrörslampa i taket mellan borden, vilket gör att 
ljuset blir ganska dämpat, men ett fönster som sitter i väggen mot limhallen lättar upp 
något. Det dämpade ljuset gör att de äldre som vill rasta sig har möjligheten till att göra 
detta och att de som vill sysselsätta sig med någonting kan göra det. Det är även ofta som 
det är helt släckt i taket. 
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Vid det andra bordet sitter de äldre arbetarna och samtalar om vardagliga ting som vad 
som har försiggått under helgen och vilka nya matrecept som man bytt med varandra och 
prövat hemma. Idrott är även ett populärt ämne och då särskilt fotboll. Någon kommer 
ihåg att gratulera Bertil – det är hans födelsedag idag. Man pratar även om hur osäker sits 
arbetarna på Electrolux i Mariestad sitter i när produktionen eventuellt är på väg ut i 
Europa. Någon tycker att alla borde vara med i facket på Töreboda limträ, men att alla 
inte är det.  
 
När rasten börjar närma sitt slut, säger Örjan att det är för många raster under dagen och 
att han skulle kunna tänka sig att ta bort en av rasterna. Detta resonemang håller inte de 
övriga arbetarna med om, och försöker att tysta ner Örjan på ett skämtsamt sätt. Däremot 
är flera av gruppen villiga till att arbeta mer.  De skulle kunna tänka sig att arbeta på 
lördagar (som de gjorde för ett par år sedan) för en högre timlön, men även jobba över på 
en vardag. Örjan berättar att de en gång faktiskt arbetat gratis för att bygga ett ridhus åt 
handikappade och att han skulle kunna ställa upp på mer välgörenhetsarbete och främja 
projekt i Afrika. Vad som däremot skulle motivera Svenne är att företaget anordnar resor 
till exempel till FA-cupen i fotboll. 
 
9.30 
Nu är frukosten slut och planhyveln fortsätter att skala av fem mm på varje sida av 
balkarna. 15 minuter senare är den sista balken som härdat över fredagsnatten hyvlad och 
medarbetarna måste vänta på att nya limmade lameller skickas in till dem i limhallen via 
skarvhyvelrummet. I limhallen förvånas man över att det dröjer så länge och tror att 
något är fel.  
 
Vid skarvhyveln arbetar Jerker och Jesper. Jerker, som har jobbat vid hyveln ett tjugotal 
år säger att det aldrig har varit någon person där som har fått sluta på grund av 
förslitningar. Däremot har företaget fått omplacera vissa personer, till exempel på grund 
av utslag på huden från hanteringen av oljan och limmet.  
  
9.55 
Produktionen i limhallen börjar om från början igen när de första lamellerna glider in på 
rullbandet. Från rullbandet hoppar de skarvade och limmade brädorna ner och lägger sig 
på varandra på ett lutande plan. Bertil och Örjan får vara lamellplockare. De tar emot 
brädorna och mäter med hjälp av en pinne hur lamellerna ska placeras för att formas till 
en standardbalk. De andra arbetarna får vänta och de yngre killarna passar på att snacka 
en stund. Örjan tycker inte att det innebär så värst mycket ansvar att plocka lameller. 
Svenne tycker dock att det är ansvarsfullt, eftersom man måste försäkra sig om att alla 
lameller ligger rätt. När den sista lamellen på den första standardbalken är på plats läggs 
ett spännband runt balken och Leo lyfter över lamellerna med lyftkranen genom hela 
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lokalen till andra änden. De andra fyra yngre killarna har förberett sig på att ta emot 
balken borta vid standardväggen. Balken läggs på skyddsplanken på standardväggen och 
det är nu dags att lägga på tvingar för att forma balken. Två av arbetarna går bakom 
standardväggen och kör in tvingarna genom väggen och mellan balken. På framsidan får 
fem arbetare trä på ett slags lock (som kallas kil) på tvingarna och en av killarna för med 
sig en domkraft för att pressa brädorna jämnt mot underlaget. Eftersom de nu jobbar på 
det understa lagret av balk på standardväggen, får killarna stå med böjd rygg för att sätta 
på tvingarna. Den obekväma arbetsställningen har enligt arbetarna lett till att flera har fått 
ryggbesvär. Det är lätt att slå sig på tvingarna som sticker ut och kilarna väger en del de 
med. Det är viktigt att tvingarna sitter om lott mellan de olika nivåerna så att de inte 
ligger på varandra, för då lyfts balken högre på det stället. 
 
När en kil är på plats drar de två arbetarna innanför väggen på en spak som reglerar 
trycket på tvingen och den kläms ihop. Eftersom standardväggen är böjd sticker änden på 
balken rakt ut, men den dras in mot väggen i takt med att kilarna kommer på och spänns. 
Balkens ände vilar på ett rullbord som följer med träets rörelse mot väggen. Det känns 
otroligt att en så stor massa trä kan böja sig utan att gå sönder. Någon konstaterar att det 
här med att spänna balkar är ett spännande jobb. Medan Leo visar hur trycket ställs in för 
hand efter träets dimensioner lyfts redan nästa omgång lameller mot standardväggen.  
 
När den andra balken ska spännas på standardväggen tar vi oss en titt på hur de två 
killarnas arbete innanför väggen ter sig. De arbetar i en lång gång som är ca en och en 
halv meter bred där ena väggen består av en ställning full med flera våningar tvingar. 
Arbetarna uppskattar att tvingarna väger runt 25 kilo vardera och dessa får flyttas från 
ställningen för hand och knuffas igenom stålbalkväggen där nu två limträbalkar ligger 
ovanpå varandra. Det blir ett ganska rakt lyft rätt över gången och in i väggen när man 
tvingar den andra balken, men för det första lagret blir lyftet desto värre. Då är det böjd 
rygg som gäller. Daniel säger att det även är jobbigt att sätta tvingarna på plats på det 
fjärde lagret, eftersom det blir högt att lyfta. Vi räknar antal tvingar per nivå till 67 
stycken och kommer fram till att det blir 268 tvingar totalt på standardväggen. Den totala 
vikten på tvingarna blir mellan sex och sju ton som ska delas mellan två arbetare.    
 
Trots slitet med tvingarna tycker Peter och Daniel att det värsta arbetsmomentet är på 
morgonen när alla muttrar ska lossas från tvingarna på mallplanen och på stocken. Det 
känns jobbigt för kroppen. Tvingarna på standardväggen och hydraulbänken lossar 
däremot av sig själva när trycket släpps. 
 
10.40 
Nu lyfts den fjärde och den sista balken till standardväggen. Medan några förbereder 
väggen med skyddsplank, drar Daniel fram mutterdragaren till mallplanen. Den långa och 
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tjocka mutterkabeln ringlar som en orm genom fabrikslokalen. Daniel berättar att han 
flera gånger tappat hylsan på mutterdragaren och att någon ”registrerat” detta i taket 
bakom hydraulbänken, ett av de ställen i limhallen som används som klotterplank. Han 
säger även att någon har skrivit att han är en grinig typ, även om han inte vet vart detta 
kommer ifrån.  
 
Nu kör Daniel i kontrollen. När jag frågar varför alltid Bertil kör kontrollen på morgonen 
säger han att det bara har blivit så. Däremot kör olika arbetare kontrollen när lamellerna 
ska lyftas bort från rullbandet in till de olika limplatserna. Det blir ett sätt att variera 
arbetsuppgifterna så att man inte gör samma moment två gånger mellan balkomgångarna. 
Om man sätter på kilar på en omgång, kanske man lyfter balk i kontrollen i nästa. Enligt 
några arbetare fungerar inte samarbetet alltid som det ska. Det finns folk i olika åldrar 
som inte alltid vet vad som ska göras. Då måste man säga till dem. Det finns även 
tillfällen när initiativförmågan är lite sämre, då personer kan titta på trots att det finns 
arbete att utföra. När vi ser de olika arbetsmomenten, ser vi att det krävs att alla moment 
utförs tillsammans, i alla fall om tillverkningen ska utföras i tid. 
 
10.55 
Daniel och Peter släpar på en tung rullvagn från standardväggen bort till stocken och får 
preja sig igenom en massa små metallobjekt som ligger spritt på golvet. De får lyfta på 
mutterdragarens sladd för att köra under vagnen.  
 
11.00 
Rast! Vid de äldres bord pratar några om förslagskommittén. Kommittén ska motivera 
arbetarna genom att belöna nyskapande idéer och förändringar i produktionen. De tycker 
att systemet har blivit lite konstigt och att en del förbättringsförslag ingår i själva jobbet 
och att alla idéer inte borde belönas. De säger att vissa skickar in förslagslappar på minsta 
lilla grej. Flera gånger under dagen pratas det om hur förslaget att sätta upp en 
batteriladdare gav 700 kronor i belöning. När vi frågar Daniel vad han tycker om 
förslagskommittén tycker han att den är ”skitbra”. En av arbetarna berättar att han fick 
dela en belöning med en arbetskamrat för ett förslag, men det blev inte mycket kvar, då 
skatten på förslagspremier uppgår till 43 %.  
 
De diskuterar hur man skulle kunna få bort oväsendet från hyvlarna, och fantiserar ihop 
en slags isolerande vägg, men kommer fram till att branddörren då blockeras. Fikasnacket 
fortsätter och Svenne, som bor i Töreboda, skämtar om att Mariestadsborna som pendlar 
till Töreboda sliter på vägen och att en tull borde sättas upp för att betala in 
skatteskillnaden, eftersom Mariestads kommun har lägre skatt än i Töreboda.  
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De yngre har återigen dragit igång sin kortspelsturnering och lyssnar med ena örat till de 
äldres konversation om att planera en travresa till Örebro. Enligt Daniel anordnar 
gruppen vissa aktiviteter under året. De har bland annat varit och bowlat och försöker att 
anordna två till tre fester per år för gruppen. Företaget anordnar en aktivitet per år. En 
gång ordnades en resa för att åka och titta på en elitseriematch i ishockey. Företaget 
bidrar även med en slant per person en gång om året, om företagets personal ordnar med 
egna evenemang och aktiviteter. 
 
11.20 
Arbetet drar igång igen och nu lyfter Bertil vid kontrollen den första balken från 
rullbandet bort till mallplanen. Vid mallplanen görs tunnare u-formade balkar. På ena 
sidan mallplanen lastar två man på tvingarna medan två arbetare på andra sidan sätter på 
kilarna. Med böjda ryggar drar två arbetare samtidigt åt muttrarna och mutterdragarna 
vibrerar kraftigt. Här får alltså tvingarna spännas för hand med hjälp av mutterdragaren 
och istället för en pressmaskin för att jämna till brädorna slår en av killarna med en stor 
gummiklädd klubba på balkens yta. Det ser slitigt ut. Det smattrande metalliska ljudet är 
högt och tröttsamt. Vi räknar att det finns 34 tvingar på en våning. När de lyfter över den 
andra balken till mallplanen sitter Mats vid kontrollen och styr. 
 
11.30 
Nya lameller kommer hela tiden in på rullbandet från skarvhyveln. Denna gång tar Örjan 
emot brädorna när de glider ner från rullbandskanten och placerar brädorna rätt med hjälp 
av en mindre klubba. Örjan står själv vid rullbandet och kontrollerar att brädorna vänds 
så att limmet hamnar på rätt håll och räknar lamellerna. Hyveln spånar gällt i bakgrunden. 
Det är nästan alltid Örjan och Bertil som plockar lameller. Örjan berättar att det är tungt 
för armar och handleder och därför är det många av de andra arbetarna som har avsagt sig 
den uppgiften. Örjan berättar att arbetarna i limhallen får fyra kronor extra i lön för det 
slitsamma arbetet, som de brukar kalla limpålägget. Sedan får man även ett ålderstillägg 
på två kronor efter två års anställning och fyra kronor efter fyra år. Då hamnar man runt 
119 kronor i timmen.  
 
11.50 
Nu är arbetet färdigt i mallplanen och arbetarna är i gång att sätta på tvingarna i första 
lagret takbalkar i stocken. I denna mall får balken vad de kallar en viss överhöjd, 
eftersom den efter montering av trycket sedan sjunker ner till att bli helt vågrät. Sex 
personer lyfter dit tvingar och svingar in dem i stocken med kraft. För att få in dem 
ordentligt görs ett sista tryck på tvingarna med foten. Alla tar för sig av arbetsuppgifterna, 
och det är lite av ”först till kvarn” som gäller. Vid stocken har de till hjälp liksom vid 
standardväggen en pressmaskin som styrs med en kontroll som sitter på maskinen. Den är 
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kopplad till en järnbalk i taket via en vajer. Nu lägger fyra man på kilarna medan två drar 
åt med mutterdragarna.   
 
12.05 
Nu påbörjas det andra lagret i stocken. Mats råkar gå förbi kaffekokaren i fikarummet 
och tar sig en snabbkopp. Han berättar på ett roande sätt om att ett straff liknande 
morddom kan falla över den person som råkar ställa sin matlåda på ”fel plats” i matsalens 
värmeskåp. Han säger att arbetarna på bearbetningen är de som är mest kinkiga med detta 
och att de har sina bestämda matlådsplatser. Det är också riskfyllt att sätta sig på fel plats 
i matsalen. Ett av matsalsborden är strängt reserverat för de äldre kortspelarnas 
fyrmanswist. Mats tyckte det var konstigt när han började jobba på företaget att hans 
cykel alltid hade bytt ”parkeringsplats” vid arbetsdagens slut och att en annan cykel stod 
där istället. Efter ett tag blev det irriterande och han började flytta tillbaka sin egen cykel 
till ursprungsläget. Resultatet blev att han en dag hittade sin cykel borta vid containerna. 
Det var Adam på kvällsskiftet som försvarade ”hans” plats i cykelstället. Adam blev ännu 
argare när han en dag hittade sin cykel upphängd i en kran i fabriken. Visst klagar man 
öppet ibland, men det är mycket som klagas i det tysta. 
 
12.17 
Örjan fortsätter att plocka lameller och Peter kör bort spännmaskinen från stocken. Två 
arbetare hämtar en handsåg för att såga av en bräda till skyddsplank. Svenne sitter i 
kontrollen och det tredje lagret balk lyfts till stocken. Det känns som vi har koll på vad de 
håller på med vid det här lagret, så vi tar oss en titt på klotterplanken vid kontrollen. Det 
är en blandning av olika smeknamn och registrerade händelser vi ser där.  

 
Var är Bosse? Jesper tjurskalle Andersson  Örjan Stressmes 

 
Bertil ”Basajävel” Jonsson   Den 30/11 lyste Bosse med sin frånvaro. 
 
 Örjan ”påpeka allt” Svensson  Fredriksson=Floskelkungen  
 
Örjan Magont och Bertil Magont Han har gjort det igen! Får jag inte köra 

hyvel vill jag inte vara med. -97 
 
Det är även populärt att på ett humoristiskt sätt driva med personers felsägningar om 
limhallens maskiner och verktyg. Under dagen sa någon att han skulle ”hyvla en hyvel” 
när han istället skulle sagt hyvla en balk, och detta repeterades ett par gånger under 
arbetets gång.  
 
12.35  
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Nu spänns tvingarna på det tredje lagret i stocken och muttrandet drar igång. Bertil kör 
pressmaskinen och Daniel gungar med till en studsig låt på radion inne i hörselskyddet. 
Lamellerna har slutat droppa in och den sista balken i stocken är färdig. Det är bara att 
vänta in lunchen om en halvtimma. Utanför fikarummet hänger en lista på de balkar som 
ska göras färdigt under dagen på de olika limplatserna och det står även vilka 
dimensioner som gäller. Nu när stocken är avklarad stryks den från listan. Sedan är det 
bara raka limträbalkar i hydraulbänken som är kvar att göra.    
 
Arbetarna slår sig ner på stolarna i fikarummet och mörka ringar under ögonen kan anas.  
Tröttheten kommer in och det känns segt. De två arbetarna Jerker och Jesper från 
skarvhyveln kommer in i fikarummet och värmer sin mat innan de andra, de har nämligen 
förskjuten lunch för att kunna förbereda lameller så att arbetarna i limhallen kan dra 
igång direkt efter lunch. De räknas egentligen också in i limhalls-gänget.  
 
13.00 
Lunch. Tid för att äta och för vila. Två plaststolar i fikarummet är utmärkt för att sluta 
ögonen en stund. Några av de äldre drar sig till matsalen, som är en helig plats för 
kortspel, särskilt för de äldres fyrmanswist. Matsalen ligger i en separat byggnad intill 
limhallen.  
 
För att gruppen ska få information om vad som händer i företaget, har de ett 
informationsmöte i fikarummet varje torsdag från 9.30 till 10.00 med gruppledaren. De 
får även chans att framföra saker som de vill ska skickas vidare högre upp i företaget. 
Finns det ingen information att ta upp under mötena ”sitter de bara av tiden” säger Erik. 
Enligt en annan arbetare har kommunikationen av information blivit bättre efter 
påtryckningar från de anställda, men ibland undrar han varför man egentligen har mötena. 
Varje tisdag får de även ”veckonytt”. Det är ett informationsblad från VD Roger Roser 
som sätts upp på anslagstavlan i fikarummet.   
 
Vi samtalar vidare med olika arbetare om frågor som rör kommunikationen inom 
företaget. En av arbetarna menar på att det finns personer som klagar mycket, men som 
inte vågar säga vad de tycker till chefen. När de talar om chefen syftar de oftast på 
produktionschefen. En annan arbetare påpekar att vissa saker som man tänker och tycker 
säger man inte, utan man håller det för sig själv. Några av personerna bredvid oss 
instämmer genom att nicka med huvudena. Flera visar i samtalet ett missnöje med 
produktionschefen. Vid många tillfällen då de är i kontakt med chefen får de nämligen 
skäll av honom, och de säger att de skulle uppskatta en klapp på axeln någon gång också. 
Enligt någon fjäskar vissa personer (både inom den administrativa avdelningen och i A 
och B hallen) för chefen för att skapa en bra relation, så kallade ”rövslickare” – ”personer 
som oftast gillar att spela golf”.   
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När vi frågar efter gruppledarens funktion, verkar uppfattningen vara att det är han som 
släcker och låser efter att de gått. De anser att gruppledarfunktionen kan slopas och några 
i gruppen ifrågasätter även varför gruppledaren ska få högre lön. De tycker i så fall att 
personen måste göra skäl för lönen. Någon anmärker att man inte får klaga direkt på en 
person utan att man måste gå till gruppledaren för att framföra sitt budskap. De andra 
arbetarna ser oförstående ut inför denna kommentar och en av dem säger att han ändå 
säger till andra direkt ibland. Han tycker att det är för många steg mellan gruppen och 
chefpersoner och VD:n och ibland vänder han sig därför i vissa ärenden direkt till 
driftsledaren Tord, även om detta inte är så populärt. Han menar att det annars tar för lång 
tid innan det händer något. Någon annan menar att det är bättre att prata direkt med den 
ansvarige personen för att genomföra en förändring än att tala med driftledaren. 
Arbetarna tycker att många av de ärenden som driftledaren ansvarar för tar lång tid. De 
frågar sig ibland vad han pysslar med och någon skojar att ”han ändrar på grejer som är 
bra”.  
 
13.50 
Arbetet med hydraulbänken har dragit igång. Arbetet i hydraulbänken liknar det i 
standardväggen, bara att hydraulbänken är rak. Trycket ställs in på hydraulen och Leo 
och Erik trycker igenom tvingarna på det understa lagret genom väggen inifrån. Vi räknar 
till 89 tvingar på det första lagret, men då handlar det om två balkar som formas bredvid 
varandra på samma lager.  
 
Det andra lagret av balkar lyfts över från rullbordet till hydraulen och spänningsarbetet 
påbörjas. Direkt efter att kilen tryckts på plats, drar den person som står innanför väggen i 
tryckspaken och tvingen kläms åt. Där skulle det inte vara roligt att ha ett finger emellan. 
Nya lameller strömmar igenom ett strilregn av lim när de går ut från skarvhyveln. Peter 
lägger på skyddsplankorna för det tredje lagret limträbalk. Där ska det också vara två 
balkar bredvid varandra. Vi passar på att ta en titt på klotterplanket i taket tillsammans 
med några av arbetarna. En av arbetarna säger att det skulle var synd om det togs bort, 
och att mycket av det som står ändå är sedan gammalt.   
 
Tommy H = vägraren Micke Grinpelle           När Jens bygger är det två borta 

 
30/11 -05 Nej, det var inte mitt fel sa Green  Idag går det inte fort 

 
Kan inte någon ge Tommy G en Pampers så att han   H=Hysch 
inte är så jävla vresig när han inte får reda på saker   H=Hysch 

C=Club 
Christer Slow Motion        Tommie den sure 
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Får jag inte köra hyvel vill jag inte      Det går långsamt när man inte har något att göra 
vara med sa Jerker och gick 23/5 -96 
 
Den 1/11-00 tog det Björn 30 min att kolla om kaffet var på.   ”Bertil drullen” 
  
En två tredje gången gillt. Han lyckades igen, får jag   Messmör är gott! Ha ha  
inte köra hyvel vill jag inte vara med. 28/5    SA ÖRJAN 
 
14.20 
Svenne sitter vid kontrollen. De upplyfta lamellerna kommer lite i gungning och går emot 
hydraulväggen med ett dovt duns. Tvingarna börjar sticka ut som långa metallsvärd 
emellan balkarna. Vi börjar känna att dagen varit lång, särskilt för observatören David 
som fick gå upp 4.15 på morgonen för att hinna med tåget. Vi kikar därför in lite 
hos ”grannarna” och finner att det är lugnt och behagligt inne i bearbetningen. 
Sprinklerna i taket pyser lätt för att hålla rätt fuktighet för de hyvlade limträbalkarna och 
ljudet från skarvhyveln har fått lite distans. Det luktar hyvlat trä. Mer solljus kommer in 
från fönstren. Det är en skön miljö med alla vackra träbalkar och det känns som man får 
lite avkoppling från arbetet i limhallen. Det är som en annan värld, ungefär som att ha 
gått hela dan vid konservhyllorna på ICA för att sedan komma in till fruktavdelningen. 
Det är tystare här och ljuset är mycket mer behagligt, lite gulare på något sätt. Ljuset och 
de vitmålade väggarna underlättar för en grupp arbetare som står lite längre bort i hallen 
och läser ritningar.  
 
14.40 
Vi är tillbaka till metallerna och limhallens arbetare är nästan klara med det tredje lagret 
balk på hydraulbänken. Svenne lyfter efter en stund den sista balken från rullbandet och 
det fjärde lagret spänns med tvingarna. Leo kör in fler skyddsplank på en vagn. Plötsligt 
är dagens arbete klart och Leo skriver in sluttiden i en svart liten loggbok. Kontrollanter 
tar del av uppgifterna för att göra en uppföljning av hur länge balkarna har legat i press. 
Leo säger att uppgifterna sparas i tio år. Vanligtvis skriver Jimmy in tiderna, men han är 
som sagt inte här idag. Kravet på genomsnittlig tillverkning i limhallen per dag ligger 
runt 33 m³ och denna måndag limmades 39,26 m³. Gruppen anser sig kunna tillverka fler 
balkar under en dag, men i dagsläget går det inte på grund av att ytan och limplatserna är 
begränsade.  
 
Arbetarna ser nöjda ut och resten av dagen får planeras till andra aktiviteter, som t.ex. 
eftersnack vid maskinerna. Det blir prat om lite av varje, och Daniel suckar högt när de 
andra börjar prata fotboll. En av skyddsplankorna blir till en utmärkt bänk. Det berättas 
om ett felbeslut uppifrån, om hur ett nytt lim skulle prövas. Kontrollanterna hade redan 
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efter en första koll sagt att kvaliteten inte skulle bli tillräcklig, men trots protest 
bestämdes det ändå att limmet skulle användas veckan ut. Arbetarna erkände viss 
skadeglädje när den veckans produktion fick kasseras.  
 
När det uppstår dötid innan dagens slut är det svårt att hoppa in i arbetet i någon annan 
avdelning av fabriken. Om någon från limhallen skulle vilja hjälpa till i bearbetningen har 
då plötsligt en annan person som jobbar där inget att göra enligt Bertil. Ett arbete de 
däremot kan utföra under dötider är att underhålla verktyg och maskiner som till exempel 
kontrollera oljenivåer. En annan möjlig uppgift (men inte så populär) är att städa lokalen. 
En av de yngre arbetarna skyller ifrån sig lite skämtsamt - ”det är ingen av de äldre som 
städar, så varför ska vi göra det?” Städning genomförs däremot grundligt två gånger per 
år. 
 
Det blir lite segt när det inte händer så mycket, men till slut börjar det bli dags att packa 
ihop och gå hem. Arbetarna säger lite illmarigt att de förväntar sig att vi ska komma även 
imorgon och observera – imorgon börjar de nämligen 5.48. Eftersom de börjar tidigare på 
tisdag och torsdagar, slutar de kl. 12.00 på fredagar. Tiderna har de själva varit med om 
att förhandla fram och de verkar alla vara nöjda med dem. Det har varit en lärorik dag 
och intrycken är många. Förhoppningsvis har vi kunnat förmedla känslan av hur det är att 
arbeta i limhallen.  

4.4 Sammanställning av intervjuer med medarbetare och ledare 
Respondenternas svar har kategoriserats efter medarbetarskapets fyra hörnstenar 
(Tengblad 2002) och efter den fysiska miljön som medarbetarskapet utspelar sig i. Vissa 
intervjufrågor som ställdes till företagets ledare riktade sig mer till VD och 
produktionschef, eftersom de är mer insatta i limhallens vardag än de andra två cheferna.  

4.4.1 Gemenskap och samarbete 
 
Medarbetarna i limhallen 
När vi frågar vad medarbetarna tycker är det bästa med limhallen nämner en stor 
majoritet av medarbetarna ord som gemenskap och kamratskap. 
 

”Det är gemenskapen vi har. Vi är ett roligt gäng som tycker om att ha skoj och tjata 
hela tiden”. 
 
”Gemenskapen, man jobbar nära de andra, i A-hallen jobbar man själv i ett hörn”  
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Det som medarbetarna uppskattar med arbetet i limhallen är att de utför arbetsuppgifterna 
tillsammans, medan arbetet i andra avdelningar är mer ensamt. En i gruppen berättar att 
arbetet i sig tillåter att de kan prata fritt medan de arbetar. 
 

”Det är fritt på något sätt. Man får röra på sig och gruppen är ju väldigt bra. Det är 
skönt att kunna få prata samtidigt. På andra avdelningar sitter man på ett ställe bara. 
När naturen kallar så kan man säga till. På andra ställen är det mest att knipa ihop”.  

 
Arbetsuppgifterna i limhallen kräver ett nära samarbete mellan arbetarna. Gruppen har 
bestått av samma medarbetare i flera år, vilket har gjort att de har kunnat lära känna 
varandra och hur de bäst arbetar tillsammans.  
 

”Det är ju ett bra gäng. Vi har ju varit rätt så länge här inne allihopa nu så, det har 
varit väldigt lite omsättning på personalen, de sista fem åren i alla fall. Det har varit 
lite mer förut. Det fungerar väldigt bra. Vi kompletterar varandra väldigt bra”. 

 
De beskriver sig själva som en grupp som har roligt tillsammans. Några av medarbetarna 
berättar att hyssen ibland går till överdrift, vilket inte uppskattas av alla som jobbar i 
limhallen.  
 

”Det är inga problem att hålla sams när vi arbetar, men när man busar och har sig, 
det är inte så populärt. Men de var ju likadana när de var i våran ålder. Det är det 
som vi inte fattar, att de kan bli så sura för någonting som dom en gång i tiden har 
gjort. Annars är stämningen bra. Den kan vara lite spänd ibland, men man får ju 
prata”.    
 
”Det är väldigt mycket lek här inne, med vattenslangar och så. Då sa jag till dem och 
då tog någon illa upp, och pratade inte med mig för det på ett bra tag”.    

 
De säger att de inte har några större problem att hålla sams i gruppen, men berättar att det 
ibland uppstår irritation och osämja. De säger även att många av de konflikter som 
uppstår är mellan den äldre och yngre gruppen, och de har alla förståelse för att man inte 
alltid kan vara överens. 
 

”Det är lite till och från. Det är mer vi yngre som kommer mer överens. Vi försöker ju, 
det är ju onödigt att gå omkring och vara irriterad på någon och känna att det liksom 
inte stämmer”. 
 
”Man kan bli lite förbannad på de yngre ibland när de kommer lite för sent på 
morgonen med flit, då det värsta jobbet är när man lossar allting”.   
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”Vi har väl haft våra duster. Det blir väl så när man slänger in 15 personer i en grupp, 
så det är inte så konstigt”. 
 
”Det brukar fungera bra. Det händer ju att man blir förbannad på någon eller att 
någon blir förbannad på mig, men det är bara att skrika ut sig och sen så brukar det 
ha lagt sig. Det brukar gå bra”.  
 

Medarbetarna berättar om vad de tycker om klottret som står skrivet inne i limhallen och 
de har delade meningar. Vissa tycker att man ska ta det med en klackspark och på ett 
skämtsamt sätt.  
 

”Ja, det får man alltid ta med en nypa salt. Det är som en liten dagbok. Händer det 
något roligt, eller någon säger något roligt, så brukar det inte ta lång tid innan det 
står där. Nu är det ju inte så mycket, men rätt som det är så hittar man något som man 
inte sett förut, då kan man stå och skratta lite”. 

 
De flesta påpekar att det mesta av klottret är sedan gammalt och att få nya kommentarer 
skrivs till. En av de äldre tycker att klottrandet är lite löjligt och tror att det kan ha med 
åldern att göra.  De som fått många negativa kommentarer skrivna om sig, säger att de 
upplever klottret som en form av mobbning.   
 

”Det kan man ta som mobbning faktiskt, en del, om man säger så. Det är svårt att 
övertyga folk om det. Vi kan vara rätt så fräcka i mun på varandra. Det kan vara 
någon som tar åt sig, det är känsligt det där.” 

 
Medarbetarna träffas utanför jobbet ett par gånger under året, även om inte alltid alla 
deltar i aktiviteterna. De säger att de brukar bowla, grilla, titta på tipslördag och de har 
även vid något tillfälle spelat Paintball. Antingen träffas de hemma hos någon av dem 
eller i fotbollsklubbens stuga. Gruppen får både aktivitetspengar från facket och från 
företaget.  
 

”Jodå, vi försöker anordna tillställningar själva, bowla eller åka hem till någon och 
grilla. Det brukar väl bli ett par gånger om året. Man kan ju få aktivitetspengar från 
facket då, man får 150 kronor per skalle en gång om året. Annars brukar vi göra så 
att vi lägger undan, och så kanske vi köper lite mat och så där. De flesta brukar 
komma. Det är väl några som säger att de ska komma, men sen när det väl är dags så 
kommer de, ”nja, men jag hade ju det här”. Det brukar alltid vara samma personer”. 

 
Örjan fungerar som en spindel i nätet och håller i mycket av aktiviteterna och anordnar 
även resor då hela företaget får åka med. Han är också med i företagets festkommitté, 
som ordnar en till två aktiviteter per år, bland annat en julfest för alla på företaget. 
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”Jag kallas för Örjanfix, ordnar att vi åker och kollar lite på ishockey, fotboll och trav 
som är den närmaste aktiviteten. Det är ju rätt populärt. Det är ju nästan samma som 
åker med, men vi är ju mellan 50 och 45 som åker med. Sedan kan man få plocka 
utifrån för att fylla upp bussen. Från personerna i limhallen så är det det stora hela 
som hänger på.  Sedan har vi nu i juni då vi är hos Tomas och grillar.  Jag är med i 
festkommittén också här på företaget, så nu den 31 maj ordnas en fest för invigningen 
av det nya bygget, då det kommer lite kommungubbar. Sen så är det lite på dagen, 
öppet hus. Det blir lite vin eller musserande om man säger så och sedan ska vi åka till 
Skara till Rosers Salonger. Då blir det lite uppträdande. Det har även varit en fest på 
Billinge också.  Sedan har företaget haft julfest enligt tradition, men folk lessnade på 
det.  Men sedan har de varit på Hjalmars revy. Det är kul att jobba för det. De är tre 
till plus VD som jobbar med det”.  

 
Enligt några av medarbetarna umgås de yngre och äldre tillsammans på festerna, men 
under arbetstid ser de däremot en uppdelning mellan de yngre och de äldre. En av de 
äldre tror att det beror på att de har olika intressen. Några andra berättar om grupperna:  
 

”Det har ju liksom blivit så. Det är ju fem stycken som är lite yngre då och vi som är 
lite äldre. Det har blivit en uppdelning så, men annars när vi jobbar är det ju inte den 
här uppdelningen, utan då jobbar vi alla tillsammans.  Men vi sitter vid olika bord och 
så när vi fikar, men nej, det fungerar bra”. 
 
”Det har ju blivit så. Det är ju tråkigt, det är klart att det är det, men det är mest så på 
jobbet, för när vi har haft fester och så där så är det ingen som grupperar sig så, utan 
det är bara på jobbet. Jag vet inte varför det har blivit så. Det har blivit så 
automatiskt”. 

 
Några av de yngre medarbetarna säger att de umgås ibland utanför jobbet: 
 

”Jodå, det händer ju, i och med att vi är tre som bor på samma gata. Jag och Daniel, 
vi bor ju i samma trappuppgång. Så jag brukar gå ner till honom och ta lite kaffe”. 

 
Någon av medarbetarna berättar att han uppskattar att alla i gruppen har sina speciella 
karaktärer och egenheter.  
 

”Det är roligt att alla har sina rutiner. Som Örjan, som varje dag vid tio, kvart över 
tio, då försvinner han, då är det naturen som kallar. Sådana där småsaker. Vi har 
olika personligheter”. 
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Inom gruppen råder en grabbig stämning. Däremot upplevde de att det inte uppstod några 
problem när det under en period kom in en tjej i gruppen.   
 

”Vi hade ju en tjej här förut, hon slutade väl nu i veckan – Jenny. Men med henne gick 
det bra. Det blir ju lite lenare i truten, det blir det ju, det är ju grabbigt så inne i 
helvete här inne. Det är det ju, det är ju grova ord och så där. Det är alltid bra när det 
är blandat. Jag tror alla går in i en grabb-roll lite så där, sån är man kanske inte 
egentligen jämt. Så jag tror alltid det är bra när det är blandat”.  
 
”Hon som var här, var ju väldigt frispråkig, så det gick att umgås med henne på alla 
nivåer. Så jag tror inte att hon kände sig utanför på något sätt. Det blir lite lugnare 
stämning på alla tror jag. Det funkade hur bra som helst. Nu är hon ju i skarven då, 
men hon ville väldigt gärna vara här inne”. 

 
”Det spelar ingen roll om man är tjej eller kille, ”de ska fan i mig lära sig” och har 
de kommit in i limhalllen så ska de klara lyften där inne, annars skulle de tacka nej till 
arbetet.” 

 
Företagets ledare 
Samtliga ledare upplever att stämningen mellan arbetarna i limhallen är mycket god och 
nämner ord som kamratskap och god sammanhållning. De ser gruppen som ett glatt gäng, 
som har arbetat med varandra i flera år. Lennart och Kent tror att medarbetarna trivs ihop, 
eftersom de arbetar kvar i limhallen trots det hårda arbetet. Lennart berättar: 

 
”Sedan har det varit i alla fall en väldigt glad eller bra stämning där ute. Det är 
väldigt bra kamratskap där ute, de är beroende av varandra. I andra område jobbar 
de mer enskilt. Jag vet ju personer som har varit på väg därifrån, men har kommit 
tillbaka på grund av kamratskapet”.   

 
Stefan upplever inte att det finns några större konflikter mellan medarbetarna och tror att 
han skulle ha blivit informerad av gruppledaren om konflikter förekommit. Stefan säger 
dock att gemenskapen i limhallen inte alltid har varit lika bra. 
 

”För ett antal år sedan så var det en dålig stämning. Då var det mycket bråk och tjafs. 
Nu är de 16 personer som det stämmer väldigt bra med”. 

 
Ledarna berättar att företaget anordnar en stor aktivitet för anställda en gång per år, då 
även respektive är välkomna. De nämner aktiviteter som julfester, utflykter till Billinge 
hus och Lundsbrunn. Något år köpte företaget in jackor till samtliga anställda.  Stefan 
säger att medarbetarna i limhallen umgås även utanför arbetet, men tror att umgänget 
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styrs av de två olika åldersgrupperna. Stefan säger att företaget bidrar med 
aktivitetspengar när medarbetarna själva försöker att anordna en aktivitet varje år, då de 
grillar eller går på Bistro. Roger nämner att företaget även sponsrar medarbetarnas egen 
innebandyturnering och att arbetarna anordnar egna resor.    
 
När det gäller kvinnor på företaget under åren, är de lätt räknade menar Kent. Han tror 
det skulle vara bra med mer kvinnor för att bryta stämningen som är i limhallen. Till 
företaget söker mest killar i och med att företaget efterfrågar snickare och personer med 
träteknisk utbildning med maskinvana, vilket är mansdominerade yrken.   

4.4.2 Ansvarstagande och initiativförmåga 
 
Medarbetarna i limhallen 
När vi frågade medarbetarna om hur stort ansvar de har i sitt arbete, svarade två av dem 
(en yngre och en äldre) att de inte upplevde något större ansvar i sitt arbete. De andra 
däremot upplevde att de har ansvar på olika sätt och det framkom även i svaren att 
medarbetarna har en kollektiv syn på ansvaret i limhallen.  
 

”När man är i limhallen ska man se till att det flyter på. Men i och med vi är i en 
grupp, så tycker man att alla har det ansvaret”.  

 
Samtidigt upplever många att de har ett speciellt ansvar för någon viss arbetsuppgift i 
limhallen. På samma fråga beskriver nämligen många av dem vilka praktiska uppgifter de 
ansvarar för, istället för att svara att de har ”mycket” eller ”lite” ansvar. Två av killarna 
förknippade sitt ansvar med byggandet av bänkar (limmallar) och två andra med arbetet 
vid planhyveln. Ytterligare två medarbetare berättade att olika ansvarsområden har delats 
ut bland arbetarna i limhallen. De uttryckte dock en viss osäkerhet när vi frågade efter 
vilket ansvarsområde de hade och vad det innebar. En av dem beskriver sitt 
ansvarsområde: 
 

”De höll ju på med att ordna med ansvarsområden och så där, att man skulle få olika 
saker att ta ansvar för, men jag upplever att det inte blev någon skillnad. Jag har ju 
standardbänken som mitt ansvarsområde, men det var väl mest att han 
(produktionschefen) fick det på papper i stort sett. Så upplever jag det i alla fall. Jag 
vet ju knappt riktigt vad för uppgifter det är jag ansvarar för. Det är väl vad som än 
går sönder, men alla säger ju till om det är något som går sönder. Jag har inte upplevt 
att ”det här är ditt ansvarsområde, så nu får du fixa det”. Så resonerar man inte, utan 
alla hjälps åt” 
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En av de äldre sa att han kände ansvar gentemot de yngre, att se till att de gör rätt och 
flera andra beskrev ett ansvar fokuserat på produktens resultat. De menade att en 
felkonstruerad balk orsakar stora kostnadsförluster samt kan påverka konstruktionens 
säkerhet. Ansvaret de känner för produktens resultat beskrevs av flera både på ett 
generellt och specifikt sätt: 
 

 ”Man har ju det ansvaret att det blir så bra som möjligt. Man får göra så bra man 
kan. Nu kör jag ju hyvel, så då har jag ju lite ansvar för mått och så där så att det blir 
rätt”. 
 

Uppfattningen om möjligheten till att få mer ansvar om man så önskar är delad bland 
medarbetarna och blandad i åldrarna. Hälften av dem svarade att de har möjlighet att 
påverka hur mycket ansvar de har. De tyckte inte att det finns några hinder för att söka 
sig till nya uppgifter och trodde inte att någon skulle sätta sig emot om de ville lära sig 
något nytt.  
 

”Det tror jag att det skulle finnas chans till. Om man vill lära sig något, så är det ju 
ingen som säger emot”. 
 

Däremot var någon osäker på vilket slags extra ansvar han skulle kunna få i limhallen. En 
annan medarbetare var inte helt säker, men trodde att det kanske berodde på hur 
engagerade de var och menade att det inte var någon vits med att ta på sig mer ansvar om 
de inte fick mer betalt för det. Tre av medarbetarna var dessutom nöjda med det ansvar 
som de hade i dagsläget, och visade inget intresse för att ta på sig mer ansvar. 
 

”Jag tycket det är bra som det är. Jag skulle säkert kunna få mer ansvar, det hade nog 
inte varit några problem, men jag vet inte vad för slags ansvar som jag kan få här ute.  
Jag tycker inte att man ska ha för mycket. Lagom är bäst”. 

 
Fyra andra medarbetare trodde inte att det finns någon möjlighet att påverka hur mycket 
ansvar de kan få i limhallen. Enda möjligheten skulle vara att flytta till en ny avdelning i 
fabriken eller att bli befordrad till gruppledare i limhallen.  

 
”Inte här inne, då får man nog flytta på sig. Men jag känner att det är därför att vi vill 
ha det så också, just att vi delar så mycket som möjligt på alltihopa. Och så får vi ju 
lika i lön, förutom ålderstrappan och så där.”  
 

Den allmänna åsikten i gruppen var att alla inte arbetar lika hårt och att en medarbetares 
prestation och initiativtagande kan skifta under dagen. En av de yngre berättade att alla 
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medarbetarna i limhallen inte alltid arbetar lika hårt och påpekade även att arbetsinsatsen 
kan bero på hur personen mår just den dagen.  
 

”Det gör vi inte, men samtidigt så… Men då säger man till bara, ”du får fan göra lite 
du med”, och då brukar det lösa sig. Men det är klart, det finns ju alltid folk som är 
lite latare än andra. Ibland kanske de har sina skäl och vissa kanske bara är sådana. 
Ibland känner man ju bara inte för att vara här. Då kanske bara någon går runt, och 
det gör jag med.” 

 
Några av de äldre ansåg att den yngre gruppen är något bekväm av sig, men en av de 
äldre medarbetarna ansåg att den ibland bristfälliga arbetsinsatsen inte beror på åldern.  
 

”Nu känns det som att det är för många i limhallen. Det måste man säga. Nu går man 
ju på varandra. Just sådana här dagar som vi har mycket att göra. Ibland kan det 
vara så att vissa gör mindre än andra. En del står och hänger lite mer, men det gör vi 
nog allihop. Man får passa på att ta igen sig då när man kan”.      
    

Företagets ledare 
 
Ledarna betonar enhälligt i sina svar att de tycker att medarbetarna i limhallen har ett 
stort ansvar i sitt arbete. Lennart berättar att det är viktigt att arbetarna följer ritningarna 
så att balkarna får rätt dimensioner. Enligt Kent har det hänt att några träbalkar har torkat 
ifrån dem i limhallen, och om det då är en av de större balkarna kan det röra sig om 
kostnadsförluster upp mot 25 000 – 30 000 kronor per balk. Stefan beskriver arbetarnas 
ansvar mer generellt:  
 

 ”De vet vad de ska göra varje dag när de kommer hit. De har ansvar för att sköta 
sina arbetstider, komma på morgonen och sköta arbetstiden under dagen. Sen vet de 
vad de ska fylla veckorna med.” 
 

Både Kent och Roger tror att medarbetarna har god förståelse för vilket stort ansvar de 
har i sitt arbete, eftersom företaget får mycket få reklamationer på limträbalkarna. Roger 
berättar: 
 

”Jag tror de känner ett fruktansvärt ansvar, för det är stora byggnader, stora 
konstruktioner och de ser hela företaget och inte bara till limhallen. De ser att de har 
ett väldigt ansvar i det de gör. Det sitter i de här väggarna” 

 
Stefan beskriver att medarbetarna kan påverka sitt ansvar genom att söka internt inom 
företaget till andra arbetsuppgifter. Han säger att flera medarbetare genom åren har gått 
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den långa vägen från operatörsarbete till att bli ledare i företaget och att företaget visar en 
vilja att plocka folk internt. Samtidigt betonar han att vissa tjänster självklart kräver att 
den arbetssökande har rätt skolutbildning. Roger tror dock att medarbetarna upplever det 
svårt att påverka sitt ansvar: 
 

”Jag tror de känner att det har svårt att påverka, det tror jag att de känner. De flesta 
människor som man frågat här känner inte att de kan påverka sin arbetssituation, men 
det kan de. Det är här det gäller att ändra inställningen, men man kan inte ändra allt 
på en gång. Man har försökt med mer självstyrande grupper, men man har inte lyckats 
med det. Men vi måste alltså jobba med mål i varje avdelning, så man får mer 
självstyrande grupper. Förut hade de självstyrande grupperna inte någon morot, man 
fick inget extra för att göra det här. Nu har vi börjat med att marknaden har sina mål, 
ritavdelningen sina mål, försäljningen sina och konstruktörerna sina mål. Då kommer 
de att märka att de kan påverka sin vardag.”  
 

Stefan säger att medarbetarna i limhallen inte tar samma initiativ i arbetet, men betonar 
samtidigt att det ser likadant ut på andra avdelningar i företaget. Han tror att 
medarbetarna i limhallens arbetsinsats kan påverkas av hur de mår fysiskt och att det är 
svårt att orka med det tunga arbetet om man till exempel känner sig sjuk. Roger tror 
också att arbetsinsatsen varierar bland arbetarna, men föredrar att se på medarbetarnas 
arbetsinsats som i en grupp. 
 

”Det tror jag inte, men man vill alltid tro det. Det finns alltid folk… ”social loafers” 
heter de på engelska, det finns alltid sådana. Men jag ser det inte så, jag ser de som 
ett gäng, ett bra team, jag tror de har gemensamma mål ändå där ute. Det finns alltid 
de som tar mer ansvar än någon annan, som har jobbat lite längre och som känner 
mer för det.”  

4.4.3 Förtroende och öppenhet 
 
Medarbetarna i limhallen 
Medarbetarna i limhallen berättar att de öppet kan framföra sina åsikter till de flesta i 
gruppen, men att de även känner viss reservation för att uttrycka sig allt för fritt. Vid 
några tillfällen har diskussioner lett till att de helt slutat att prata med varandra under en 
period. Medarbetarna svarar på frågan om de kan prata öppet med varandra:      
 

”Med de flesta i alla fall. Det är väl ett par tre stycken man inte ska säga för mycket 
till, för då pratar de inte med en på ett par månader eller något, så det har varit lite 
svårt ibland”. 
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”Jag har klagat öppet på någon, men då har man fått smäll på näsan”. 
 
 ”Ja det kan man, det är därför vi har torsdagsmötena. Vi har en halvtimme varje 
torsdag med gruppchefen, som har information uppifrån. Det är bra också med 
gruppledare”. 
 

Varje torsdags förmiddag har de ett veckomöte med gruppledaren, där de pratar om 
företags- och personalfrågor. Under dessa tillfällen har medarbetarna en möjlighet att 
framföra sina synpunkter och eventuella problem i gruppen. Enligt en av medarbetarna 
vågar däremot några i gruppen inte framföra sina åsikter på möten med ledarna.   
 

”Ja, personligen försöker jag säga min mening om det går, men man får hålla käft 
ibland. Men sen så finns dom som inte har någon synpunkt nån gång. De kanske har 
synpunkt om man snackar korridorsnack. Men sen när man sitter med någonting och 
en annan försöker ta upp någonting som dom har sagt, då är de lite rädda för att säga 
någonting och då sitter en annan som ett fån som försöker stötta den personen. Det 
har ju hänt och då tänker man, att nu skiter jag i det här”. 

 
Enligt några av medarbetarna i limhallen skulle de kunna klara sig bra utan en 
gruppledare.  Några av dem tycker däremot att det är bra att ha någon att vända sig till, 
medan andra endast ser det som en omväg.  
 

”Nä, där händer inget. Jag tar det med personen i fråga direkt. Sen om inte det 
hjälper då händer inget mer, för jag tror att ingen vill vara en skvallerbytta. Går man 
till gruppledaren så tar han det inte med personen, utan tar det längre upp. Och då 
känner man sig som en skvallerbytta”.   
 
”Det är väl också olika. De flesta säger nog rätt ut, tror jag, men inte de som går till 
gruppledaren. Men det är väl inte så konstigt, vissa vågar väl kanske inte riktigt. Då 
är det bättre att gå till gruppledaren så att det löser sig. Det värsta är att gå och hålla 
det inom sig, då ligger det och pyr istället. Så det är nog olika. Det är väl nödvändigt 
att ha en gruppledare som tar hand om vissa grejer. Så som det är nu så är det relativt 
många som kan bli irriterade på honom, men jag tycker att, ska det vara någon i 
gruppen så ska det vara Tomas”.    

 
De flesta av medarbetarna anser att kommunikationen mellan arbetarna i limhallen och 
ledarna skulle kunna bli bättre. Vid något tillfälle har gruppen i limhallen haft 
medarbetarsamtal med driftsledaren, men de tyckte inte att dessa möten förändrade eller 
gav något.  Några säger att det idag är svårt att nå fram och omständigt att få igenom 
enkla förslag. Två av arbetarna tror att cheferna har mer att göra idag och att cheferna 



 

45 
 

därför inte tar till sig de synpunkter och förslag som medarbetarna framför. Vi frågar 
medarbetarna om hur de tycker att kommunikationen med ledarna fungerar:   
 

”I stort så försöker de väl, men den är ju lite dålig ibland. I ett veckoblad som kom 
stod det att invigningen till det nya kontoret skulle vara den 31:e, och den veckan 
skulle de upp och prata om vilken tid det skulle vara, men då hade de ju redan skrivit 
en tid. Så där försvann det nog lite i kommunikationen. Kommer det från VD:n, så 
tycker jag att det försvinner mer och mer på vägen ner, ju mer sållas bort i 
informationen. Förutom i Veckobladet, där kommer ju den mesta informationen från 
honom direkt, så det är ju bra”. 
 
”Sådär. Det kunde vara bättre med det. Om vi vill få något gjort så bli det ju en sådan 
himla omväg, det ska göras arbetsorder, sådana där enkla saker som man tycker 
skulle kunna ordnas, men det ska vara så krångligt. Kan jag tycka”. 
 
”Om man inte klagar på något, så ser man cheferna nästan aldrig. Tord är jättebra på 
det sättet att han lyssnar och bryr sig, men han är inte så lättarbetad och allting är så 
jobbigt. Han tänker på ett annat sätt som ingen annan människa gör.  Det blir aldrig 
smidigt tycker jag.  När det gäller Bergström så har han ändrats sen jag började här, 
tycker jag. Då var han driftig och slog näven i bordet om det inte gick som det ska, 
och ordnade problem som uppstod. Det är så jag vill en chef ska vara.  I dag är han 
mer resande, han bryr sig inte så mycket om produktion. Jag vill ha en heltidsanställd 
person som ansvarar för produktionen. De har ju Tord som är driftschef, men det 
enda som han bryr sig om är sina nyckeltal, om hur länge det tar att limma en balk 
och kapa en balk. Det är därför att han är så volyminspirerad. Det är bara att köra, 
för då står ju hans beräkningar still. Blir det lägre volym så går talen upp, och då blir 
det inte bra”.       

 
Några i gruppen säger att de kommer bra överens med ledarna i produktionen. Många av 
dem upplever dock ett missnöje och tycker att produktionschefen borde ändra på sitt sätt 
att bemöta medarbetarna i limhallen. 
 

”Man är som man är. Personalchefen visar sig inte så mycket, men det kanske är lika 
bra för det är många som irriterar sig på honom, för han har ju ett litet buffligt sätt. 
Han häver ut sig vissa grejer som man kanske inte ska göra ibland. Sedan är det 
Wikström där det inte händer så mycket, men som sagt, det kanske är bra att de inte är 
i limhallen så mycket. Roger Roser han har gått mycket här nere, men det är klart att 
han har mycket att göra där uppe också. Annars var han väldigt positiv. Han kom ner 
och frågade hur det var och gick igenom vissa saker, särskilt när han var väldigt färsk.  
Han tycker jag är rätt schyst. Bergström är lite speciell. När man kommer in till han 
frågar han ”vad är det nu” (med en aggressiv ton).  Det är inte det första man vill 
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höra. Men det får funka, man får bli lite förbannad och svara lite sen är det bra. De 
(cheferna) blir allt mindre och mindre här(limhallen). De var mer här ute förr.  En 
orsak är väl att det har blivit mer pappersjobb nu. De sitter mer framför datan”. 

 
Företagets ledare 
Lennart tycker att kommunikationen fungerar bra mellan ledarna och medarbetarna, men 
att den kan bli bättre. Han anser att kommunikationen mellan företagets olika 
arbetsgrupper är öppen, och ser därför inga hinder för ledarna på kontoret att prata direkt 
med arbetarna i fabriken.  
 

”Frågar du mig så tycker jag att det fungerar jättebra, men frågar du mina 
medarbetare så fungerar det inte så jättebra. Vi har möte med alla chefer en gång i 
veckan, sen tror vi väl vi att det sprids mer än vad det egentligen gör. Det är väl både 
mitt fel och andras fel. Man sorterar bort det som man inte tycker har något värde. 
Man sorterar bort det som jag bedömer inte har något värde för andra. Annars så kan 
jag prata med en person i limhallen eller bearbetningen. Jag behöver inte 
gå ”tjänstevägen”. Sedan hoppas jag att personerna i bearbetningen går till mig eller 
till personen som har ritat”.  

 
När det gäller informationsflödet anser Stefan att medarbetarna i produktionen vet mer än 
vad han gör ibland: 
 

”Jag upplever ibland att gubbarna vet mer än vad jag vet. De rör sig och går i 
planeringen, de går in på kontoret och tar reda på saker. Har de en fråga, ja då går 
de hit, sen hör de ju någonting när några sitter och pratar någonstans, och sen är det 
ju lätt att det kommer vidare, och så hör man det. ”Jaså, ni har gjort så där, där ute. 
Så information är jättesvårt”. 
 
Kent kommenterar relationen mellan ledarna och medarbetare generellt i företaget och 
i produktionen: 
 
”Jo, det fungerar hyfsat bra. Jag hör ju inget annat. Vi har en väldigt bra VD bland 
annat. Sen vet jag inte hur det fungerar i limhallen och med deras produktionschef, 
han är rätt högljudd och så där va, men det låter nog mer än vad som ligger bakom. 
De har nog sina kontroverser ibland det tror jag”. 

 
Även Roger har upplevt vissa problem mellan ledare och medarbetare:  
 

”Fingerskarven har varit lite irriterad på sitt ledarskap, förr byggde 
produktionsledaren en mur runt sin avdelning, skyddade dem och körde sitt race. Nu 
när jag är här så kör jag ett annat race. Jag pratar hela tiden med personalen, jag är 
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med överallt och försöker hela tiden att lyssna. Jag går aldrig på rykten”… ”Jag 
tycker vi har en jättebra stämning, men många chefer är hårt ansatta och har svårt att 
köra det tempo som jag kör”.  
 

Stefan tror att det idag krävs att en ledare integrerar sig mer socialt med medarbetarna än 
förr. Han säger dock att han inte har tid att visa sig mer ute i tillverkningen än vad han 
gör i nuläget, men träffar ändå alltid medarbetarna på olika möten. Ibland får han däremot 
perioder då han har mer tid till att vara social och lyssna. Han strävar efter att ha en 
öppen dialog med medarbetarna i limhallen.   
 

”Man ska kunna prata med varandra om allting. Och de får gärna säga till mig, vad 
de tycker om mig, och jag lovar att jag säger vad jag tycker om dem. För så öppna ska 
vi vara på det här stället. Sen får vi inte vara dumma mot varandra, men vi ska kunna 
säga vad vi tycker. Tycker jag att de gör fel, så ska jag säga det, och det gör jag, och 
om jag gör fel så vill jag gärna höra det.” 

 
Han berättar även om hur kommunikationen på företaget försämras av att 
produktionskontoret ligger skilt från de andra kontoren.   
 

”Det är klart att det vore ju bra om vi på produktionen satt tillsammans med 
försäljningen där uppe. Det hade varit jättebra. Det är en nackdel att ha det på det 
här sättet. Det blir ju lite ”vi” och ”dom”. Tyvärr så är det ju så. Jag satt där uppe, 
jag fick för mig att jag skulle sitta på kontoret en gång för några år sedan.                           
Det var det dummaste jag gjort, för jag tappade helt kontakten med vad som hände i 
fabriken. Det är just när man sitter och fikar, som man hör vad som händer där ute. 
När jag går igenom fabriken, då ser jag ju vad som händer. Så det var en katastrof att 
sitta därute. Man måste sitta nära. Om vi flyttar upp, då blir det ju för långt, och då 
kommer inte killarna in, och vi vill ju att om man har en fråga så ska man komma hit. 
Det fungerar bra, sen ska det ju vara lite match mellan marknad och produktion och 
försäljning. De ska plåga och försöka få igenom och vi ska säga ”nja, nu är det stopp 
här”. 

4.4.4 Engagemang och meningsfullhet 
 
Medarbetarna i limhallen 
När vi frågade medarbetarna om deras arbete känns viktigt för dem, tyckte de flesta att 
deras arbete är meningsfullt på olika sätt. En av de äldre berättade att han känner sig 
starkt knuten till företaget:  
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”Jag tycker jobbet är viktigt, annars hade jag inte stannat kvar så länge. Jag har 
flyttat på mig en gång under alla dessa år. Då var jag borta ett år, jobbade på en 
firma i Mariestad.  Jag identifierar mig med Töreboda limträ.”  

 
Två av de yngre motiverade sitt svar med att de känner stolthet över olika byggnader som 
de har varit med och tillverkat limträ till. 
 

”Ja, det tycker jag ju. Det är ju inte fel att det blir någonting utav det. Man kan 
försöka se det lite framför sig, att ”det här kommer att bli fint”, tänka lite framåt. Sen 
har man ju blivit lite stolt när man har sett till exempel Universeum där nere i 
Göteborg, det var ju väldigt fint. Det var ju inte riktigt det man såg framför sig. Man 
såg det mer fyrkantigt, det fick man tji för då.” 

 
En annan medarbetare sa att han uppskattar att projektbalkarna som de gör i limhallen är 
beställda och ska användas till ett bygge.  
 

”Här inne gör vi projektbalk. Det vi limmar ska upp någonstans. I A-hallen kan 
balkarna hamna på lager. I A-hallen man bara körde och körde.”   

 
Någon av medarbetarna associerade ordet ”viktigt” med sitt eget ansvar, och en annan 
tyckte att arbetet kändes viktigt, men hade svårt att utveckla varför. En del tyckte att 
deras arbete är viktigt, eftersom det är deras inkomstkälla, men de saknar känslan av att 
arbetet i sig är meningsfullt. En av dem höll dock inte med om att arbetet kändes viktigt 
och sa att han gick till jobbet av rutin. Det fanns flera medarbetare som kände viss leda 
över sitt arbete: 
 

”Visst fan är man less på det ibland. Men det hjälper ju inte att gå och sura för det, 
man försöker att vara positiv ändå. Man får vara glad att man har ett jobb också, man 
har ju hus och barn och familj och det va. Men som sagt var, kompisarna gör ju 
mycket. Så i det stora hela är det ju bra.”   
 
”Viktigt och viktigt, tja, det är ju min inkomstkälla, det är ju därför jag går hit. Det är 
ju så. Jag känner ju inte att det är något direkt viktigt med att göra limträ, det tycker 
jag ju inte.” 
 

Fem av medarbetarna visade inget intresse för att prova på nya arbetsuppgifter, eftersom 
det skulle innebära att de fick flytta till någon annan avdelning inom företaget. En annan 
anledning de angav var att de blivit nekade till arbetsuppgifter de har sökt till.   
 

”Jag är ju inte utbildad reparatör, men jag skulle kunna tänka mig att praktisera som 
det så att säga. När jag började här 2000 kunde man få pengar till att gå runt och 
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prova några veckor, men sen försvann det. Som det är nu finns det nog ingen chans att 
få pröva på det, de tar väl färdigutbildade reparatörer direkt. Jag pratade om det för 
längesedan med en av ledarna, men nej, det var inget att diskutera ens, så det blev 
inget med det.”  

 
En av de äldre sa däremot att han skulle kunna tänka sig att prova på nya uppgifter i den 
nya fabriken, så länge det gäller arbetet i limhallen och inte i andra avdelningar. När vi 
frågade medarbetarna varför de ville stanna kvar i limhallen, svarade många att de 
tidigare har arbetat på andra delar av företaget och att de trivs med gruppen i limhallen.  
 

”Jag vet ju hur det går till i de andra avdelningarna. Jag trivs nog bäst i limhallen 
som det är på grund av att vi har ett bra gäng där.” 
 
”Jag har haft dom tankarna, i och med att det är såpass tungt, så tar det på kroppen, 
men man trivs så i sällskapet. Det blir ju att man frågar sig själv om man ska ta och 
köra med maskiner.”  

 
En annan medarbetare berättade att han också hade funderat över konsekvenserna av att 
inte byta till andra uppgifter. 

 
”Man kommer nog få lida för det sen när man blir äldre, man känner ju i armar och 
händer… men vi har ju fritt att söka oss därifrån också. Man är lite tjurskallig och 
stannar kvar.”  
 

Någon av dem menade att det pålägg arbetarna i limhallen har i sin lön, inte har betydelse 
för att de vill stanna kvar. Enligt honom är skillnaderna inte så stora mot de andra 
avdelningarna, eftersom de har andra pålägg där.  
 

”Man känner sig trygg med det man gör, därför är man kvar i limhallen. Annars så 
har jag provat på flera jobb. Limpålägget har ingen betydelse för mig.” 
 

Svaren på vad som sporrar dem till att göra ett bra arbete varierade. Några visste inte vad 
de skulle svara på frågan, men förövrigt kunde man uttyda tre olika grupper. Två av 
medarbetarna svarade utifrån företagets perspektiv och nämnde vikten av att kunden är 
nöjd samt att företaget överlever på sikt. Två andra ville göra bra ifrån sig och vårda sitt 
eget rykte. Slutligen nämnde två yngre att lönen och gemenskapen i gruppen sporrade 
dem till att utföra ett bra jobb. 
 
Det var ett entydigt svar vi fick när vi frågade vad de skulle vilja se som belöning för ett 
väl utfört arbete utöver den lön de redan har. Ord som beröm, uppmuntran och ”en klapp 
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på axeln” återkom i deras svar. De tyckte att de sällan fick personlig respons för sin 
arbetsinsats.  

 
”Man skulle vilja ha lite uppskattning ifrån cheferna, att de kommer ut ibland. Det 
står ibland på veckonytt att nu jobbar ni bra i fabriken. Det är ju ganska enkelt att 
sitta uppe på kontoret och skriva det. Det ser de ju ifrån siffrorna” 

 
Någon berättade att om de får beröm, så är det oftast från någon av lägre ledarrang, och 
att det vore roligt att få beröm från någon högre upp, som av ”själva VD:n”. En av 
medarbetarna berättade att han vid ett tillfälle känt sig stolt när han fick beröm: 
 

”Han (Roger) brukar ju ha sommar- och julavslutningar och då är han ju alltid lika 
positiv. Han säger även om det har varit nedgång, så säger han det, ”men”, säger 
han, ”vi gör det bästa av situationen och det är jag stolt över”. Då sträcker man ju på 
sig lite.” 

 
Två av dem tyckte även att företaget kunde bjuda på tårta eller anordna något extra kalas 
som belöning. En annan av medarbetarna hade däremot ingen fundering över vad han 
skulle kunna tänka sig som belöning utöver lön. Någon föreslog att göra en uppföljning 
på något stort bygge så att de fick se resultatet av deras arbete.  
 

”Det är att Moelven gör en uppföljning på ett stort bygge, så man får se hur det ser ut, 
till exempel Universeum. Jag tycker det är dåligt att det inte finns fler bilder av 
projekten på Moelven. Ibland så får vi broschyrer ifrån kunderna på hur byggena ser 
ut, och får se hur fint det blir, för det ser inte så märkvärdigt ut i monteringshallen.” 
 

Företagets ledare 
Stefan tycker att medarbetarna är engagerade i sitt arbete, och tycker sig även se att 
engagemanget hos dem ökar. 
 

”De är nyfikna, frågar. Och det här med Veckonytt, kommer det inte Veckonytt, då 
frågar de efter det, ”vad är det nu som har hänt då?”. De får ju det då i siffror, hur 
mycket de har limmat, hur lagren ser ut och sådant. Jag tycker att det har blivit bättre 
och bättre. Deras nyfikenhet har ökat, det har den gjort, vilket är kul.” 

 
Roger menar att engagemang finns inbakat i företagets kultur, och att medarbetarna är 
måna om att göra ett bra jobb, vilket gör honom mycket stolt. Kent tror att det är 
arbetarnas engagemang som gett produkter med hög kvalitet, vilket har gjort att företaget 
fått ett gott anseende på marknaden. Roger tror att engagemanget bland medarbetarna 
skulle öka om ledarna högre upp i nivån själva visar engagemang och visar att de bryr sig. 
Han säger även att medarbetarnas engagemang skulle öka om de förstod att det nya 
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affärssystemet är till bl.a. för att kunna sätta rätt priser, och inte för att ”kontrollera att 
alla gör vad de ska”. 
 
Alla fyra ledarna har bilden av att medarbetarna inte har viljan att rotera till andra delar i 
fabriken och att de vill vara kvar i limhallen. Lennart tror att det beror på gemenskapen i 
gruppen: 

 
”Sedan har det i alla fall varit en väldigt glad eller bra stämning där ute. Det är 
väldigt bra kamratskap där ute, de är beroende av varandra. I andra områden jobbar 
de mer enskilt. Jag vet ju personer som har varit på väg där ifrån, men har kommit 
tillbaka på grund av kamratskapet.”  
 

Förutom gemenskapen tror Roger, Kent och Stefan att limpålägget också har betydelse 
för att medarbetarna föredrar limhallen före andra avdelningar. Så här berättar Stefan: 
 

”Det är en av de tyngre arbetsplatserna vi har på företaget, och där har vi ju lite 
bekymmer med folk som har ont i ryggen och axlar och en del är sjukskrivna. Jag 
försöker påverka dem, att så fort det finns ett jobb ledigt någon annanstans i fabriken 
så säger jag ”sök nu det här, ni ska också ha ett vettigt liv när ni blir 55, 65 år”. Det 
finns några stycken som jag vet har ont, men nähä, det går inte att få dem att gå 
därifrån. Just nu är det ett gäng som har varit där 5-6 år, och resten har varit där 25-
30 år. Sen är det ett spann mellan det, och de är väldigt sammansvetsade det här 
gänget och trivs tydligen väldigt bra ihop. Och därför vill de inte söka sig därifrån. 
Sen har de fyra kronor mer i timmen, de ska ju ha det lite bättre där ute. Sen finns det 
andra tillägg på andra avdelningar, men limhallen är de som har mest.”   

 
Stefan och Roger svarar på frågan vad som sporrar medarbetarna att utföra ett bra arbete. 
 

”Jag tror att det är att trivas på jobbet, det är väl nummer ett, att man tycker det är 
roligt att gå till Limträ och stämpla in och att man har en rimlig lön för det. Att man 
har trevliga arbetskamrater, någorlunda trevliga chefer, chefer är aldrig helt 
jättetoppen, men någorlunda i alla fall. Att man kan prata med varandra på jobbet. 
Det är väldigt viktigt att vi ska ha roligt på jobbet under ansvar.” (Stefan) 
 
”De trivs med sina arbetskamrater. Jag tror att de är stolta att gå till det här jobbet, 
de ser at de gör stora grejer. En klapp på axeln, men också lönekuvertet.  Men det är 
viktigt att berätta att de gör ett bra jobb.” (Roger) 
 

Stefan tror inte att han är bra på att ge uppmuntran till personalen, men säger att han 
försöker. Han säger att det är svårt att ge beröm på rätt sätt, och tycker därför att det är 
lättare att visa sig intresserad och prata med medarbetarna istället. 
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”Mina chefer och underchefer berömmer, men jag har själv ganska svårt att vid det 
tillfället, att hitta det någon gjort riktigt bra och gå ut allmänt och säga ”nu har ni 
jobbat bra”. Men jag kan ju säga det till gruppledaren (Thomas), för jag vet ju hur 
mycket de limmar varje dag, och träffar jag Thomas, då kan jag säga att de gjort bra. 
Och det är ju ett beröm som jag hoppas att han ska föra vidare. Men jag går inte ut i 
limhallen och ställer mig och säger att ”nu, idag grabbar, så har ni jobbat 
bra”. ”Vad gör du här” skulle de säga då. Nej, men det här med beröm är svårt. Det 
ska komma rätt också. Då visar jag mig hellre intresserad när de gör någonting och 
ställa mig och prata. Det känner jag är lättare än att gå ut och säga ”nu har du lyft 25 
tvingar, vad duktig du har varit nu”. Det blir ju larvigt liksom.” 
 

Roger säger att han ger så mycket uppmuntran och beröm han kan till medarbetarna, men 
säger samtidigt att det inte är tillräckligt. Han tycker det är viktigt att ta sig tid för 
personalen, eftersom det är han själv som delvis sätter stämningen på företaget. Kent har 
inte så mycket kontakt med limhallen, men säger att han ibland går dit om han visar 
några besökande runt på företaget.  

4.4.5 Fysisk arbetsmiljö 
 
Medarbetarna i limhallen 
När vi frågar medarbetarna vad som är det sämsta med att arbeta i limhallen, börjar de 
berätta om den fysiska arbetsmiljön, de tunga lyften i obekväma kroppsställningar, olika 
krämpor och sjukskrivningar. De flesta berättar att de har eller har haft problem med 
antingen rygg, handleder, händer, axlar eller armar. Flera säger att de varit sjukskrivna 
under kortare perioder. Två av de yngre säger dock att de hittills inte haft några större 
problem med det tunga arbetet. En av medarbetarna berättar om det fysiska arbetet: 

 
”Det är ju tungt. Man är ju trött i kroppen. Man får ju ont och så. I början var det ju 
mer jävligt, men nu har man ju lärt sig att man inte behöver ta i med hela kroppen. 
Man har lärt sig vilka muskler man ska använda. När man har varit sjukskriven i 
ryggen några gånger så lär man sig att försöka sträcka upp den där ryggen. Det finns 
ju många som är duktiga och utnyttjar Hälsan och det där. Jag är jäkligt dålig på det. 
Men säger man till folket här att ”nu har jag jätteont i ryggen så nu kommer jag ta det 
lite lugnare, så kanske jag slipper att sjukskriva mig”, jag tror de flesta tar det bra. 
Alla har ju nästan haft det där inne (i limhallen), så man vet väl hur det känns om man 
säger så. Det är nog inte många här inne som inte har haft ont i ryggen. För ett halvår 
sedan gick jag på sjukgymnastik.” 
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En av de äldre säger att rutinen gör att han inte tänker så mycket på det tunga arbetet 
längre och en av de yngre medarbetarna beskriver situationen på ett liknande sätt: 
 

”Det är ju tungt. Nu tänker man inte så mycket på det, men när man kommer tillbaka 
ifrån semestern, då känner man ju, eller om man har haft en längre ledighet.  Ryggen 
är ett av ställena som man får ont i, armar, axlar och ben får man ont i ibland. Axeln 
har jag ont i nu. Har jag ont t.ex. på mornarna så säger man att man inte kan köra 
mutterdragaren till de andra.” 

 
Flera andra säger att de pratar öppet inom gruppen och till gruppledaren om sina krämpor 
och att de delar upp arbetet inom gruppen efter vad de kroppsligt orkar med att göra. En 
av de äldre säger däremot att han inte berättar öppet hur ont han egentligen har, eftersom 
han tror att han kan bli flyttad till någon annan avdelning. En av de mest fysiskt krävande 
arbetsuppgifterna tycker medarbetarna är arbetet med mutterdragaren på första våningen 
av balkar.  Då står de med böjd rygg samtidigt som mutterdragaren vibrerar kraftigt. De 
säger att det känns allra tyngst på morgonen när kroppen inte är uppvärmd.  
 

”Det sämsta är väl att det sliter rätt bra på kroppen, och det märker man de första 
veckorna man jobbar här inne, att det är ju ett hårt arbete och det kommer att slita på 
rygg, axlar och nacke. Det har man fått lära sig, hur man ska lyfta och vad man ska 
tänka på. Det är väl på morgonen när man inte är så där uppvärmd, det händer ofta 
att det rycker till i ryggen. Det får man tänka på, så att man inte stressar.” 

 
Att lyfta tving är också en av de mest fysiskt krävande uppgifterna i limhallen. De 
beskriver att lyften blir extra tunga på den undre och de övre våningarna av balkarna. En 
av medarbetarna sammanfattar arbetet i limhallen med att det går ut på att lyfta. De säger 
att faror med arbetet finns överallt. De tycker att den största faran är klämrisken, till 
exempel när de spänner tvingarna i hydraulerna. De ser även kroppsförslitningar som en 
långsiktig fara. En av medarbetarna berättar faran med att hämta ner skyddsbrädor från 
balkongerna, eftersom det inte finns något räcke där, och att det är lätt att snubbla och 
falla. De slår ofta i benen i tvingar och andra hårda föremål.  Medarbetarna beskriver 
farorna i limhallen: 
 

”Det finns ju en hel del som kan hända egentligen. Klämrisken är ju ganska stor om 
man är oförsiktig. Det är väl det som är den farligaste saken.  Man kan ju slå sig på 
tvingar och sådant där också självklart. Sedan jag börjat var det en kille som fick sitt 
finger påkört av maskinen vi pressar med, så han bröt ju fingret. Sen är det väl någon 
som klämt foten med den mobila domkraften vi har. Några småskador har det ju blivit 
så, men inget jätteallvarligt. Det har ju hänt värre saker på andra avdelningar.” 
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”Det är att få en balk över dig. Annars är det om en tving går av. Då skjuts den långa 
armen på tvingen ut som man sätter kilen i, får du den på dig så gör det ont.  Sedan är 
det klämrisken.”  
 

Medarbetarna berättar även att ljudnivån är hög, speciellt från mutterdragarna och 
planhyveln. 
 

”Det är ju planhyveln på morgonen. Det blir ju väldigt höga toner. Men även 
mutterdragarna. Men det är ju att planhyveln den tjuter ju så. Det är mycket oväsen, 
det är det. Det är ju även när man slänger in tvingarna i stockarna också, det där 
klatchet som blir med järn mot järn, det blir ju väldigt höga toner också. Så man får ju 
vara väldigt noga med hörselskydden, det är ju väldigt lätt att dra på sig en 
hörselskada där inne” 
 
”Ljudet är ju väldigt jobbigt. Om man inte har på sig hörselkåporna och någon kör 
igång en mutterdragare, ja, då ringer det i öronen. Då måste man ju fort köra upp 
fingrarna tills man får på sig lurarna igen.” 
 

Meningarna var delade om belysningen i lokalen. Några tyckte belysningen var bra och 
någon av dem jämförde den med hur det hade varit förr och sa därför att det var mycket 
bättre nu. Andra medarbetare ville däremot ha det ljusare och de tyckte att belysningen i 
avdelningen bredvid är bättre än i limhallen.   
 
Vi frågade om de tyckte att deras arbete är monotomt och det visade sig att de hade olika 
synsätt på arbetet. Några medarbetare jämförde sin arbetssituation med hur det ser ut i de 
andra avdelningarna på företaget och tyckte därför inte att arbetet är monotomt, eftersom 
de roterar mellan olika arbetsuppgifter i limhallen. 
 

”Jag tycker det är bra arbetsuppgifter, man går ju runt hela tiden. Det är ju det som 
är principen. Man gör ju inte samma sak två gånger. Det är väl uppbyggt så för att det 
inte ska bli förslitningar. Det är väl därför vi är så många som vi är i gruppen, vi är 
kanske för många, men det är för att vi ska kunna gå runt så mycket som möjligt.” 

 
Andra sa att de tycker arbetet är monotomt trots roteringarna i gruppen. En av arbetarna 
beskriver att arbetet känts mer monotomt med tiden, men förövrigt går det inte att se 
något åsiktsmönster i åldrarna. 
 

”I början kanske man inte tyckte att det var så enformig här inne, men nu när man har 
varit här så länge så vet man ju i stort sett hur varje dag kommer att se ut. Nu börjar 
jag väl tycka att det börjar bli enformigt. Det finns ju en del som jobbar vid samma 
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maskin varje dag. Då kan man nog prata om att det blir ensidigt med samma moment 
dag ut och dag in.” 
 

Att arbetstempot under dagen varierar kraftigt mellan att vara intensivt och dötid, upplevs 
av medarbetarna på olika sätt. Några av dem upplever det som positivt och menar att de 
inte hade orkat med det intensiva arbetet om ingen tid för vila fanns. De allra flesta tyckte 
dock att det varierande arbetstempot är dåligt, samtidigt som de ibland upplever en extra 
vila som positivt. De tyckte att det kan bli segt och tråkigt om det blir för mycket dötid. 
En av dem menade att de egentligen bara jobbar halva dagen:  
 

”Jag kan ju säga att jag aldrig har tagit rast för att jag är trött, för det har jag inte 
gjort heller. Skulle man jobba 8 timmar så här, då skulle man vara helt slut på dan, 
men vi jobbar ju bara halva dagen.  Det är många som glömmer hur bra vi har det 
här inne egentligen”. 

 
En annan i gruppen uttryckte följande om arbetstempot: 
 

”Det är bra. Det är ju så tungt som vi har det, men nu är det extremt. Vi får ju en 
timme, en timme och tjugo minuter över varje dag. Det är ju inget jag skulle acceptera 
om jag var företagare, det kan jag ju säga.” 

 
Några av dem tyckte att det vore bättre med ett jämnt tempo under dagen. En av dem 
berättar hur tempot styrs av det föregående ledet i produktionen: 
 

”Det är ju rätt kocko att köra som idioter på morgonen och sedan glo två timmar på 
eftermiddagen. Men det har vi ju försökt prata om, men det är ju hur fort hyvlarna kör. 
Kör de ut en balk så måste vi ju limma, annars så är den ju förstörd. Och de är ju lite 
stressade, de har ju pressen på sig. Vi måste ju hinna klart det vi ska göra. Så det blir 
väl lite så. Men det blir ju segt och stå där inne. Ibland har vi varit färdiga innan 
lunch och vi har tre timmar att inte göra någonting. Det är ju bättre att jobba då.” 

 
Vi frågade även vilka förändringar de skulle vilja se om det i framtiden byggs en ny 
fabrikslokal. Medarbetarna svarade att det viktigaste är att få bort de tunga lyften och att 
arbetet kommer i rätt höjd, så att arbetsställningarna förbättras. De vill få bort 
mutterdragarna och några föreslog att installera hydrauler på samtliga limplan. De tyckte 
att utrymmet bör planeras för en mer optimal produktion, eftersom det i dagsläget blir 
mycket väntetid under vissa arbetsmoment. En av dem ville se en renare lokal och mindre 
planolja, som han sa kliade och irriterade huden. Någon annan föreslog att försöka få bort 
momentet med att plocka ned lamellerna från rullbandet, eftersom det är slitsamt. Några 
andra idéer var att ha fler fönster för att få in mer dagsljus och reglera värmen bättre på 
sommaren, då lokalen blir alldeles för varm. 
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Företagets ledare 
Samtliga ledare har en gemensam bild av hur arbetsförhållandena i limhallen ser ut och 
beskriver limhallens vardag som tung och slitsam. Roger menar att limhallens arbetsmiljö 
inte hör ihop med 2000-talet. Kent som själv har arbetat i limhallen, vet att det är fysiskt 
krävande och säger att arbetsmomenten ser likadana ut idag som på 60- talet. Lennart och 
Stefan anser att det mest krävande momentet är att sätta tving på balkarnas understa och 
översta våning. Roger säger även att arbetet med mutterdragarna är ett fysiskt påfrestande 
arbetsmoment.  Stefan tror att det är en tidsfråga hur många år till som folk accepterar att 
arbeta på detta sätt.  
 
Stefan berättar att personalen i limhallen har problem med bland annat axlar, nacke och 
rygg, eftersom avdelningen är en av de tyngre på företaget. Han vet att det förekommer 
en hel del frånvaro och kortare sjukskrivningar och försöker därför att påverka arbetarna 
att söka nya jobb inom fabriken när det finns lediga platser. Även Roger säger att det är 
ett tufft klimat som skapar hög sjukfrånvaro. Han tror att den bör vara högre i limhallen 
än i andra avdelningar, men vet inte med säkerhet, då sjukfrånvaron endast presenteras 
totalt för hela företaget. Enligt Roger finns det inga jobb som är så viktiga att man skadar 
sig.  
 
Varken Kent eller Lennart vet hur sjukfrånvaron ser ut i limhallen. Lennart svarar enligt 
följande: 
 

”Ingen aning. Jag tror inte att det är fler sjukskrivningar i limhallen än i någon 
annanstans. Jag tror, som jag upplever det har bearbetningen mest skador. Det 
farligaste tror jag är morakniven. Alla har den och så ska man skära bort lite plast 
och så händer det något”.      
 

Det finns även delade meningar om vilka faror som finns på arbetsplatsen. Roger nämner 
att det tunga arbetet med att lyfta balkar är farligt, och därför vidtar de särskilda 
säkerhetsåtgärder och tar in fler personer i limhallen när de största balkarna tillverkas. 
Även Lennart ser en stor fara med att hantera tunga balkar och ser brister i den nuvarande 
lyftanordningen. Stefan berättar om farorna i limhallen: 
 

”Nya som kommer dit har ofta klämskador.  Man ska sätta platta (kil) vid hydraulen 
när man kör två och två, det är ju lätt att de klämmer sig. Man kan säga att det är en 
nybörjarskada, det brukar jag alltid säga till nya att de ska tänka på det här. Och så 
går de ju bland de här tvingarna och bockarna och slår i benen, det är väl det som är 
farligast. Men sen är det ju det här med ryggar och nackar, men det är ju en ren 
förslitningsskada och det märks ju på de som har varit där längst. Det är ju dåliga 
arbetsställningar”.  
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Stefan och Roger talar om hur arbetstempot varierar för medarbetarna i limhallen, men de 
har två skilda synsätt på varför tempot varierar.  Roger tror att arbetarna känner sig 
stressade av arbetstempot och beskriver hur det regleras av brister i produktionens 
kapacitet och hur de olika leden i processen påverkar varandra. Han tror att arbetarna 
skulle må bättre av ett jämnare arbetstempo. Stefan däremot tror att medarbetarna 
upplever det varierande tempot positivt och säger att de själva bestämmer över 
arbetstempot. 
 

”Det är de själva som avgör hur de ska jobba. Jag vill inte gå in och styra. För de 
kanske tycker om att köra hårt en stund och kunna ta en paus sedan, då får de väl 
göra det då. Jag tror de tycker att det är positivt, att de själva får besluta hur de ska 
göra. Jag vill ju helst att, om de har lunch vid ett, och om de ser att en limning 
kommer att dra över till tio över ett, så vill jag ju att de kör till tio över ett, istället för 
att sluta kvart i ett för att vara säkra att komma till rasten, och så får de gärna börja 
tio minuter senare sedan. Den flexibiliteten vill jag gärna att det ska vara. Att de ska 
kunna styra det själva.” 
 

Ledarna har olika synsätt på hur monotomt arbetet är. Både Stefan och Kent anser att 
arbetet är monotomt och därför försöker Stefan att få medarbetarna i limhallen att gå runt 
mellan de olika arbetsmomenten. Stefan svarar på frågan om arbetet är monotomt: 
 

”Ja, det är klart att det är det. Nu försöker de i alla fall att gå runt lite ibland. Men vi 
har sagt det på företaget, att vi inte går in och säger vad de ska göra, utan det får ni i 
den här gruppen bestämma. Företagsledningen ska inte lägga sig i det här. De är en 
arbetsgrupp där ute. Jag vill inte vara den som säger att ”du gör det” och ”du gör 
det”, när vi kan säga ”tänk på det här, att det är bra för er del om ni roterar”. 
 

Roger delar Stefans mening om att medarbetarna gör arbetet mer monotomt än vad det är 
och vill också han se mer rotation mellan arbetsmomenten.    
 

”Tills viss del är det monotomt, men jag vet också många vill stå på samma ställe som 
de gör där ute, och vissa arbeten blir då mer monotona än vad de har varit förut.  Jag 
skulle vilja se mer rölighet”.  

 
Lennart tycker också att arbetet är monotomt till en vis del och relaterar medarbetarnas 
arbetsmoment till sitt eget arbete: 
 

”På nått sätt blir det ju det, men det känns ändå inte som ett monteringsarbete, för de 
här gör ju olika saker under dagen. Att stå och lägga ner plankor ifrån hyveln kan 
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vara väldigt monotomt, men vi har även ett väldigt monotomt arbete här på kontoret. 
Vi gör olika saker men arbetar på samma sätt. Samma formler som kommer om igen”. 

 
I nuläget försöker företaget förbättra den befintliga arbetsmiljön inom rimliga kostnader, 
men det bedrivs också planer för projektering av en ny fabrik. Stefan hoppas på att 
framtidens lokal kommer att bli finare och ljusare, samt att många av de tunga lyften 
försvinner. Han säger dock att  arbetet i limhallen inte kommer att förändras dramatiskt.   
 

”Det är en gammal hall, sedan 60, 65. Men det är inget jätte- revolutionerande om 
man ska köpa nytt till det här, för att göra bågar och sådant här. Det finns inte på 
marknaden så mycket finare grejer. Det går till på samma sätt om du åker till 
Tyskland eller nu vart du åker, så är det alltid ett mycket tungt arbete. Man kan 
spänna istället för mutterdragare, det här med hydraul. Mutterdragare är inte bra, det 
är det här med vita fingrar. Vi har försökt med hydrauliska spännare, men killarna vill 
inte ha det, det går för sakta tycker de”. 

 
Roger tror att arbetsmiljön kommer att förändras betydligt i limhallen. Hanteringen 
kommer att bli enklare och lokalerna större och bättre, vilket skapar förutsättningar till att 
tillverka ballkar upp till 50 meter. Det tunga arbetsmomentet med mutterdragarna 
kommer helt att försvinna och arbetarna kommer inte att behöva vända ner lameller 
manuellt. 
 
Både Kent och Lennart tror att gemenskapen som medarbetarna känner i limhallen kan 
förändras när arbetsuppgifterna i den nya fabriken utförs i mindre grupper än idag.   Kent 
beskriver den framtida limhallen som mer maskinstyrd.    
 

”Det blir ju mer maskinstyrt. Det blir väl en blandning av hydraul och handkraft. Det 
är klart att det blir nog mer ensamt, eftersom en maskinskötare står på sitt ställe och 
den andre på sitt ställe. Så den gemenskapen har jag ju svårt att tro blir som det är i 
limhallen”.  
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5 Analys 
Med utgångspunkt från det empiriska materialet presenterar vi här en djupgående analys 
av medarbetarskap i det studerade fältet.  Medarbetarskapet beskrivs utifrån Tengblads 
modell av medarbetarskapets fem former och Hällsténs och Tengblads modell av 
medarbetarskapets fyra hörnstenar, samt relateras till den fysiska arbetsmiljön. 

5.1 Analys av medarbetarskapets form  
Medarbetarskapet i limhallen visar inslag från ett par av de fem formerna av 
medarbetarskap och de former som vi tydligast sett i studien i limhallen är den 
traditionella och den grupporienterade formen.    

5.1.1 Traditionellt medarbetarskap 
Liksom i det traditionella medarbetarskapet (Tengblad, 2003) syns en traditionell 
uppdelning i limhallen mellan operatörerna och tjänstemän. En enkel och synlig markör 
mellan de två grupperna är operatörernas enhetliga arbetskläder och egna arbetstider, som 
kontrolleras av en stämpelklocka. Medarbetare och ledare har inte bara skilda fikarum 
och äter på skilda platser, utan de separeras även tydligt genom att tjänstemännens kontor 
ligger avskilt från fabriken. Produktionskontoret är dock placerat ihop med 
skarvavdelningen inne i fabrikslokalen, men till andra avdelningar i fabriken är det ändå 
avsides. Den traditionella uppdelningen mellan ledare och operatörer ger sig även uttryck 
i operatörernas fackliga engagemang, som försäkrar att deras rättigheter i arbetslivet följs. 
En annan aspekt att beakta är att könsfördelningen ser olika ut mellan kontors- och 
fabriksavdelningarna. Arbetet i fabriken är starkt mansdominerat medan en jämnare 
könsfördelning enklare kunnat skapas på kontoret på grund av de administrativa 
arbetsuppgifterna.  
 
Enligt Tengblad (2003) märks i det traditionella medarbetarskapet de ”skilda världarna” 
även mellan verksamhetens olika avdelningar. På det studerade företaget märks detta 
framför allt i lokalernas utformning där de olika avdelningarna skiljs åt av väggar och att 
produktionen i limhallen styrs av arbetstempot i skarvavdelningen. Medarbetarna 
upplevde att de fick finna sig i hur skarvavdelningen planerade dagens arbete i stället för 
att planera arbetet tillsammans, vilket visar att samarbetet mellan de två avdelningarna 
som förväntas av produktionschefen inte fungerar. Skillnader mellan olika arbetsgrupper 
i fabriken syns också i relationen mellan medarbetare som jobbar dag- och kvällsskift.  
 
I det traditionella medarbetarskapet finns en brist på tillit mellan ledare och medarbetare 
och därför övervakas medarbetarna i sitt arbete så att de utför sina uppgifter (Tengblad, 
2003). Produktionschefen Stefan berättade i intervjun att han föredrar att arbetarna själva 
fritt bestämmer hur arbetet ska utföras under dagen, men medarbetarna däremot upplever 
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att de när som helst kan få en överraskande visit av Stefan, då han kontrollerar att de 
arbetar. Vi ser till viss del inslag av ett traditionellt medarbetarskap, eftersom 
medarbetarna upplever en misstro från ledarna. Däremot ser vi att medarbetarna inte 
kräver en konstant kontroll för att slutföra sina arbetsuppgifter, vilket talar emot ett 
traditionellt medarbetarskap. Företagets VD tror att medarbetarna upplever det nya 
affärssystemet som ett sätt att kontrollera att deras arbete utförs, istället för att se det som 
ett system för att kontrollera produkternas priser. Det är rimligt att anta att den passivitet 
som vi vid flera tillfällen observerat är en följd av att medarbetarna upplever misstro från 
chefen, vilket ligger i linje med Håkanssons (2005) teorier. Vi anser att medarbetarnas 
upplevelse av brist på tillit från ledarna påverkar negativt deras inställning till 
ansvartagande, vilket blir till ett hinder för att de ska utvecklas till myndiga medarbetare. 
Tengblad (2003) anser att det i det traditionella medarbetarskapet saknas möjlighet till 
någon större kompetensutveckling för medarbetarna, men arbetsmiljölagen fordrar att det 
ska finnas en möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling oavsett 
medarbetarskapsform (AML 2 kap. 1§, 2005). På företaget finns visserligen en öppenhet 
för att medarbetarna ska söka internt och prova på nya arbetsuppgifter, men enligt ledarna 
krävs rätt kompetens för vissa tjänster och någon större utbildning för dessa tjänster 
erbjuds inte.   

5.1.2 Grupporienterat medarbetarskap 
Det grupporienterade medarbetarskapet talar för en ansvarsfördelning mellan olika 
arbetsgrupper för att med en ökad självständighet få en effektivare verksamhet (Tengblad, 
2003). Ledarna räknar medarbetarna både i limhallen och i skarvavdelningen till 
arbetsgruppen ”limgruppen” och därför förväntar sig produktionschefen att de båda 
grupperna planerar arbetstempot tillsammans. Medarbetarna däremot ser sig själva som 
två skilda grupper och därför får medarbetarna i limhallen följa det tempo som 
skarvavdelningen bestämmer. De skilda synsätten på arbetsgruppernas indelning gör att 
grupperna inte når den optimala effektivitet som Tengblad (2003) talar om i det 
grupporienterade medarbetarskapet. Däremot är medarbetarna fria att fördela 
arbetsuppgifterna mellan sig som de vill inom gruppen och på så sätt har de en möjlighet 
att anpassa arbetet efter varje anställds förutsättningar som arbetsmiljölagen föreskriver 
(AML 2 kap. 1§, 2005).  
 
Företaget följer upp avdelningens resultat och i intervjun med företagets VD Roger, 
framgick att resultatet utvärderas månadsvis utifrån ett styrkort som mäter flera olika 
kriterier, bland annat reklamationer, omsättning och lager. Under våra observationer 
nämnde däremot medarbetarna endast ett mål för produktionen i limhallen, nämligen 
antal kubikmeter limbalk de ska tillverka per dag. Företaget har försökt att införa 
självstyrande grupper men det har inte lyckats och Roger tror att det beror på att 
medarbetarna inte känner att de kan påverka sin arbetssituation. För att gruppen ska bli 
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mer självstyrande menar Roger att det krävs att medarbetarna tilldelas fler mål och att de 
blir mer målmedvetna. Medarbetarna berättade i intervjuerna att de tycker det är svårt att 
påverka sin arbetssituation, eftersom det är krångligt att få igenom förslag och att det 
innebär stora omvägar. Följande borde tyda på att de hierarkiska nivåerna från den 
traditionella formen av medarbetarskap fortfarande präglar organisationen, vilket vi tror 
kan försvåra utvecklandet av ett grupporienterat medarbetarskap.  
 
I trappmodellen över de fem formerna av medarbetarskap tilldelas medarbetaren mer 
ansvar i en högre utvecklad form av medarbetarskap än i en lägre. I limhallen har 
ansvaret för arbetet till viss del delegerats ut mellan medarbetarna i form av att varje 
medarbetare har fått ett eget ansvarsområde. De upplever dock att delegeringen endast är 
en formell utformning och att den inte har någon direkt betydelse i det dagliga arbetet, 
eftersom de delar den grupporienterade formens syn på ett kollektiv ansvar i limhallen. 
En annan aspekt i det grupporienterade medarbetarskapet är enligt Tengblad (2003) den 
interna kontroll som uppstår av att medarbetarna driver varandra till en bra 
arbetsprestation.  Denna aspekt såg vi tydligt i samarbetet mellan medarbetarna i 
limhallen och i intervjuerna uttryckte några av de äldre att de känner ett ansvar för att 
kontrollera att de yngre kommer i tid till arbetet och att de utför sina arbetsuppgifter rätt. 
Medarbetarnas prestationer skiftar under dagen, men om någon anses arbeta otillräckligt 
blir personen tillsagd av de andra.   
 
Enligt Tengblad (2003) är det vanligt att i den grupporienterade formen utse en 
gruppledare som har det yttersta ansvaret för gruppens prestation och att det förekommer 
vissa löneskillnader inom arbetsgruppen. I och med företagets försök att införa 
självstyrande grupper utsågs även en gruppledare för gruppen i limhallen som har mer 
betalt än de andra gruppmedlemmarna. Tengblad (2003) nämner att det är viktigt att 
lönen motsvarar tilldelat ansvar för att medarbetaren ska acceptera ansvarsfördelningen. 
Medarbetarna i limhallen har dock haft svårt att förstå gruppledarens funktion och tycker 
inte att personens lön överensstämmer med utdelat ansvar. Löneskillnader inom gruppen 
sätts efter anställningstid och vilken avdelning man arbetar på. Medarbetarna i limhallen 
blir genom limpålägget kompenserade för det fysisk krävande arbetet.  

5.1.3 Utveckling mot ett grupporienterat medarbetarskap 
Företaget har försökt att gå ifrån en mer traditionell form av medarbetarskap till en 
grupporienterad, men som vi tidigare nämnt har företaget upplevt olika problem, och vi 
anser att detta beror på att en mentalitet ifrån det traditionella medarbetarskapet lever 
kvar i organisationen. Vi anser också att problemen med att gå ifrån en form till en annan 
delvis grundar sig i att medarbetarna upplever en bristande tillit ifrån organisationen. En 
annan anledning till de upplevda problemen tror vi är att medarbetarna har en bristande 
förståelse för hur de ska kunna utvecklas till mer myndiga medarbetare. Att medarbetarna 
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uttrycker en bristande förståelse för ansvarsdelegeringen anser vi ha en koppling till 
Hällsténs och Tengblads (2006) skildring av att ord sällan märks konkret i handlingar när 
inte idéerna är väl förankrade hos medarbetarna och skälet till förändringen är oklart för 
dem, som Håkansson (2005) beskriver. Vi anser att den otillräckliga förankringen av 
idéer hos medarbetarna visar att ledningen inte ser medarbetarskapet som en 
organisationsfilosofi utan mer som en ledningsstrategi för delegering av ansvar i företaget 
(Karlsson och Lovén, 2001). En framgångsrik förändring av medarbetarskapets form 
kräver att ledningen slutar att tänka empowerment och börjar fokusera på medarbetarskap, 
alltså på hur medarbetarna hanterar relationen till sitt arbete, sina arbetskamrater och sina 
chefer (Hällsténs och Tengblads, 2006). Ett grupporienterat medarbetarskap kräver att 
medarbetaren känner större ansvarstagande än i det traditionella och därför blir en 
ytterligare utmaning för ledningen i förändringen av medarbetarskapet, att kunna 
motivera varför medarbetaren ska ta på sig mer ansvar utan att få någon extra lön, i 
strävan mot det myndiga medarbetarskapet. I intervjuerna med medarbetarna framgick att 
deras syn på ansvar skilde sig åt inom gruppen, vilket vi kommer att vidareutveckla i 
analysen av medarbetarskapets fyra hörnstenar.   

5.2 Analys av medarbetarskapets fyra hörnstenar 
Ett sätt att förstärka medarbetarens drivkraft och ambition till att bli en myndig 
medarbetare är att utveckla medarbetarskapets fyra hörnstenar. Vi inleder analysen med 
att se på ansvarstagande och initiativförmåga för att sedan utvärdera de övriga 
hörnstenarna engagemang och meningsfullhet, förtroende och öppenhet, samt gemenskap 
och samarbete. 

5.2.1 Ansvarstagande och initiativförmåga  
Det framgår i empirin att medarbetarna har olika syn på hur stort ansvar de har i sitt 
arbete. Medan några uttryckte att de inte hade något större ansvar, sade sig andra uppleva 
olika stor grad av ansvar i deras arbetsuppgifter. Vi såg även en skillnad mellan ledarnas 
syn på medarbetarnas ansvar och medarbetarnas egen ansvarsbild. Företagets VD menade 
att alla medarbetare känner ett mycket stort ansvar för sina arbetsuppgifter och att 
förståelsen för ansvarstagandet är en del av företagskulturen.  Vi tror att det krävs att 
samtliga medarbetare i limhallen delar ledarnas ansvarsbild för att företaget ska kunna få 
ett utvecklat och fungerande medarbetarskap. Däremot delade medarbetarna den 
uppfattningen att de vill göra rätt för sig och att resultatet av arbetet måste bli så bra som 
möjligt, vilket ändå pekar på viljan till att bli myndiga medarbetare. I nuläget har dock 
medarbetarna en oklar bild av hur de skulle kunna utvecklas till myndiga medarbetare, 
eftersom hälften av dem inte känner att de kan påverka sitt ansvar eller vet hur deras 
ansvar skulle kunna utvecklas. Då många inte känner att de kan påverka sitt ansvar, är det 
enligt Hällstén och Tengblad (2006) svårt för medarbetaren att skapa en balans mellan 
hur mycket ansvar en medarbetare vill, kan och tillåts ta i sitt arbete. Tengblad (2003) 
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talar om att den myndige medarbetaren har en förmåga att ta ansvar i sitt arbete, men vi 
tror att det också krävs att medarbetaren har en förståelse för sitt ansvar. En av 
medarbetarna beskrev att han inte visste exakt vilka arbetsuppgifter han ansvarade för i 
sitt ansvarsområde och förstod inte vitsen med ansvarsfördelningen, eftersom alla i 
gruppen ändå hjälptes åt med arbetsuppgifterna. Medarbetaren kände alltså inte att 
fördelningen av de olika ansvarsområdena var meningsfull.  
 
Som vi tidigare har beskrivit skilde sig medarbetarnas ansvarsbild sig från ledarnas syn 
på medarbetarnas ansvar. Däremot såg vi tydligt att medarbetarna visade ett 
ansvarstagande i arbetet när de utförde arbetsuppgifterna tillsammans. Det är möjligt att 
medarbetarna har svårare för att uttrycka sitt ansvar i ord än i handlingar. Trots detta 
anser vi att det till en viss del finns en skild ansvarsbild.     
 
Eftersom det räknas som en moralisk förpliktelse att utföra ett bra jobb utan någon extra 
belöning i det myndiga medarbetarskapet (Deming, 1986), krävs det att ledningen kan 
motivera till ett större ansvarstagande utan att medarbetarna får en högre lön. En av 
medarbetarna uttryckte dock i intervjun att han inte såg någon vits med att ta på sig mer 
ansvar om han inte fick mer betalt och flera andra visade inget intresse för ett större 
ansvarstagande. Medarbetarskapets etik talar dock för en naturlig vilja som drivkraft 
(Deming, 1986), vilket vi tror är viktigt att frammana i organisationen.  Det visade sig i 
limhallen att de äldre medarbetarna känner ett ansvar för att uppfostra de yngre till att bli 
mer ansvarstagande och på så vis hjälpa fram deras naturliga drivkraft. Enligt de äldre har 
de yngre svårt att komma i tid på morgonen, just då som arbetet är som allra tyngst och 
detta är ett stort irritationsmoment. Ett far- och sonförhållande märks även mellan de 
yngre och de äldre i exemplet där de yngre avstår från att städa, då de anser att de äldre 
inte gör det. De yngre är alltså av den mentaliteten att de gör vad de äldre gör och inte 
vad de äldre säger sig göra. I ett exempel såg vi dock hur goda etiska värderingar gav sig 
till uttryck i medarbetarnas berättelse om hur de vid ett tillfälle arbetade gratis för att 
bygga ett ridhus åt handikappade.  De visade då ett socialt ansvarstagande genom att 
skapa nytta och ett värdigt liv för andra människor. Vi ser hur förhållandet mellan de 
yngre och de äldre fungerar som en intern kontroll, vilket är ett inslag från det 
grupporienterade medarbetarskapet. 
 
Ledarna och medarbetarna har en gemensam uppfattning om hur medarbetarna tar 
initiativ i arbetet. Medarbetarna berättade om hur deras initiativförmåga ibland ”slår av” 
vid arbetsintensiva tillfällen och att det händer att någon väljer att stå bredvid och titta på. 
De ansåg att det fysiskt tunga arbetet delvis var en orsak till det. De flesta medarbetare 
har någon gång känt sig begränsade i hur mycket arbete de kunnat utföra på grund av 
olika kroppssmärtor som orsakats av arbetet.  
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I ett väl utvecklat medarbetarskap stöder ledaren medarbetaren till ett större 
initiativtagande för att främja verksamhetens utveckling (Hällsténs och Tengblad, 2006).  
En metod som företaget använder för att främja initiativtagande är arbetet med 
förslagslådan, där medarbetarnas förslag till förbättringar utvärderas av en 
förslagskommitté. Några av medarbetarna ansåg att det ingår i arbetet att göra vissa 
förbättringar och upplevde därför belöningar av vissa enklare förslag som negativt, vilket 
är ett tydligt exempel på ett myndigt tänkande i ett medarbetarskapsperspektiv. 
Ledningen utgår ifrån att det krävs en extra belöning för att idéutvecklingen inom 
företaget ska fungera. Till viss del tror vi att detta är riktigt, men medarbetarna har även 
visat att de inte alltid behöver den premien för att visa initiativtagande.   

5.2.2 Engagemang och meningsfullhet  
Medarbetarna upplevde olika stor grad av meningsfullhet i arbetsuppgifterna, som enligt 
Hällstén och Tengblad (2006) påverkar hur stort engagemang medarbetarna känner för 
sitt arbete. Vi såg att medarbetarna tolkade innebörden i meningsbegreppet olika, vilket 
även beskrivs av Håkansson (2005). Några av medarbetarna såg sitt arbete som 
meningsfullt, eftersom de upplevde att de balkar som de tillverkar kommer till 
användning i olika byggprojekt, dvs. att produkterna är uppskattade och värdefulla för 
andra människor. De medarbetare som förstod kopplingen mellan sin egen arbetsinsats 
och företagets resultat tyckte också att arbetet kändes meningsfullt. Flera andra menade 
att inkomsten de fick av sitt arbete gjorde att jobbet var meningsfullt och kände 
tacksamhet över att ha ett jobb, då många andra är arbetslösa. Under observationsdagen 
pratade medarbetarna om den nedläggningshotade fabriken i närliggande ort som 
försörjer bygden med många arbetstillfällen. De visade en oro och kände sympati för 
arbetarna och deras familjer och visade en förståelse för Moelven Törebodas betydelse 
för deras eget samhälle. De lade alltså in verksamhetens fortlevnad i innebörden av 
meningsbegreppet, vilket de även uttryckte var en anledning som sporrade dem till att 
göra ett bra arbete. Hjelm (2005) anser att vårt arbete påverkar upplevelsen av vår 
identitet och vissa av medarbetarna i limhallen känner sig starkt knutna till organisationen. 
Vi såg därför att en ytterligare aspekt att ta hänsyn till i meningsbegreppet är att 
medarbetaren känner att arbetet är meningsfullt, eftersom det är en del av personens 
identitet. Vi har sett utifrån svaren från intervjuerna en koppling mellan 
meningsbegreppet och motivationsfaktorer till att utföra ett bra arbete.  
 
Många av de faktorer som medarbetarna lade in i meningsbegreppet återkom i frågan om 
vad som sporrar dem till att göra ett bra arbete.  Några av medarbetarna uttryckte i 
enlighet med medarbetarskapets etik en inre vilja att göra bra ifrån sig som en 
motivationsfaktor. Vi såg också att inkomsten återkom både i meningsbegreppet och som 
motivationsfaktor, men av andra intervjufrågor framgick att det extra limpålägget, i 
motsats till vad ledarna tror, inte har någon större betydelse för att medarbetarna väljer att 
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arbeta i limhallen framför andra avdelningar. En annan faktor som skapar engagemang 
för arbete är gemenskapen i gruppen som vi kommer att utveckla mer i hörnstenen 
gemenskap och samarbete. Produktionschefen ser medarbetarnas engagemang i en form 
av nyfikenhet över företagets resultat och de andra ledarna ser engagemanget som en 
förklaring till produkternas höga kvalitet. Det är dock möjligt att engagemanget skulle 
kunna vara högre bland medarbetarna om arbetstempot såg annorlunda ut. Visserligen 
tycker medarbetarna att det krävs längre vila mellan arbetsmomenten för att de ska orka 
med det fysiskt krävande arbetet, men de tycker att det idag ojämna arbetstempot skapar 
viss slöhet. Under dötiden i slutet av observationsdagen visade t.ex. inte medarbetarna 
något initiativtagande för att utföra tråkigare arbetsuppgifter som städning eller underhåll 
av verktyg och maskiner, utan valde att göra ingenting.  
 
Då känslan av meningsfullhet är viktig för en medarbetares psykiska tillfredställelse 
kräver arbetsmiljölagen att varje medarbetare ska kunna se sammanhanget mellan sin 
uppgift och helheten (AML 2 kap. 1§, 2005).  Även Bolman och Deal (1997) anser att det 
är chefens ansvar att hjälpa medarbetarna att se mening med sitt arbete och framhåller att 
medarbetaren känner stolthet för sin arbetsplats när personen upplever meningsfullhet. 
Medarbetarna i limhallen är inte alltid införstådda i vilket projekt balkarna är ämnade för, 
men om intresset finns kan medarbetarna ta reda på produkternas slutmål. De får alltså 
inte alltid en tydlig bild av varje projekts resultat. Företagets VD tror att medarbetarna är 
stolta över sitt arbete, eftersom de arbetar med stora konstruktioner och medarbetarna 
berättar att de har känt en stolthet för sina insatser och för företaget de gånger de har fått 
ta del av slutresultatet. Ledarna i företaget kan hjälpa medarbetarna att se hur deras 
arbetsuppgifter är meningsfulla genom att följa upp olika byggen och låta personalen ta 
del av material som t.ex. broschyrer och bilder från projekten. När känslan av 
meningsfullhet ökar kommer medarbetarna att känna större lojalitet för företaget (Bolman 
och Deal, 1997).  
 
Tidigare i analysen nämnde vi att flera medarbetare saknar känslan av att arbetet i sig är 
meningsfullt, vilket enligt Bruzelius och Skärvad (2000) kan bero på monotona 
arbetsuppgifter. Ett monotomt arbete kan hämma känslan av meningsfullhet, eftersom 
medarbetaren har svårt för att se vilken roll arbetsuppgiften spelar för helheten (Bruzelius 
och Skärvad, 2000). Medarbetarna har olika syn på hur monotomt deras arbete är och 
deras synsätt påverkas av att de jämför sitt arbete med hur situationen ser ut på andra 
avdelningar på företaget. Eftersom arbetet i andra delar av fabriken är mer ensamt och 
bundet vid en maskin, upplever flera medarbetare i limhallen att deras arbete är 
varierande. Arbetet i limhallen innebär också rotering mellan de olika arbetsuppgifterna. 
Trots roteringarna upplever flera arbetare jobbet som monotomt och känner en viss leda 
och brist på meningsfullhet i uppgifterna. Även om uppgifterna varierar går de ut på att 
lyfta och Håkansson (2005) menar att då samma kompetens används i samtliga moment, 
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skapas ingen reell variation i arbetsinnehållet. De ensidiga uppgifterna försvårar känslan 
av meningsfullhet och den ensidiga kroppsbelastningen skapar även förslitningsskador på 
utsatta kroppsdelar (Hjelm, 2005).  
 
Ledarna har försökt att uppmuntra till rotation för att skapa ett mer varierande arbete i 
limhallen, men medarbetarna är inte villiga att rotera mellan alla uppgifter, eftersom 
några medarbetare tycker att vissa moment är för slitsamma. Ovilligheten till rotation på 
slitsamma moment visar på en bristande medarbetarskapsetik, då vissa arbetare tillåter att 
samma belastning fördelas på färre personer. Medarbetarna gör alltså arbetet mer 
monotomt än vad det skulle kunna vara, men eftersom ledningen ser dem som en 
självstyrande arbetsgrupp, vill lednigen inte framtvinga rotation inom gruppen. Vi ser 
återigen att medarbetarskapet måste vidareutvecklas för att gruppen ska få förmåga att ta 
till sig rollen som en självstyrande grupp och styra upp sitt arbete på ett sätt som främjar 
en god fysisk och psykisk hälsa över tid.       

5.2.3 Förtroende och öppenhet 
I det goda medarbetarskapet finns ett ömsesidigt förtroende och god kommunikation 
mellan medarbetare och ledare och båda parterna arbetar för att bygga upp fungerande 
relationer. Hällstén och Tengblad (2006) beskriver att brister i förtroendet kan leda till 
ett ”motarbetarskap” där medarbetarna driver med ledarnas handlingar. Tecken på 
motarbetarskap ser vi vid ett tillfälle när företaget bytte lim i produktionen och 
meningsskillnader om kvaliteten uppstod. Medarbetarna kände skadeglädje när en hel 
veckas produktion fick kasseras, eftersom ledningen valde att inte ta till sig 
kontrollanternas kritik. Medarbetarna upplevde att ledarna hade visat ett bristande 
förtroende gentemot kontrollanterna. Händelsen visar även på hur viktigt det är med en 
fungerande kommunikation för att fatta bra beslut (Jacobsen och Thorsvik, 2002). Brister 
i kommunikationen syns även i exemplet där datumet för invigningen av kontorsbygget 
fastställdes.  
 
Både medarbetare och ledare tycker att kommunikationen kan bli bättre och säger att 
mycket av informationen som kommer från ledarna sållas bort på vägen ner. 
Produktionschefen upplever att medarbetarna i vissa fall lättare kan ta till sig information 
än han själv, eftersom han anser att de har större tillgång till fler informella 
kommunikationskanaler.  Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att fysisk närhet förenklar 
kommunikationen på en arbetsplats och avståndet mellan fabriks- och kontorslokalerna 
kan därför vara en orsak till kommunikationssvårigheterna.  Produktionschefen har ett 
behov av närhet till produktionen samtidigt som hans roll kräver en nära kommunikation 
med andra ledare i företaget. Han beskriver att detta är svårt att kombinera i exemplet om 
den misslyckade flytten till den separata kontorslokalen. I det framtida fabriksbygget bör 
därför ledningen ta hänsyn till distansen mellan arbetslokalerna och planera in 
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gemensamma mötesplatser för ledare och medarbetare för att förenkla den formella och 
informella kommunikationen. Trots avstånden upplever ledarna att medarbetarna fritt kan 
kommunicera mellan avdelningarna och kan vid behov gå direkt till ansvarig ledare i 
stället för att gå tjänstevägen. Medarbetarna säger däremot att de väljer att gå direkt till 
ansvarig, eftersom det tar för lång tid att gå tjänstevägen, vilket tyder på ineffektiva 
kommunikationskanaler i företaget.    
 
Hällstén och Tengblad (2006) menar att ett gott förtroende och en fungerande 
kommunikation byggs upp över tid och att det därför krävs en regelbunden interaktion 
mellan ledare och medarbetare.  De anser också att en ledare bör vara tillgänglig och ha 
en nära relation till medarbetarna för att lättare få makten att ligga på ett personligt plan 
och inte bara på ett formellt (Hällstén och Tengblad, 2006). På företaget upplever dock 
ledarna att det innebär en svårighet att regelbundet integrera sig socialt med medarbetarna, 
då ledarna menar att deras arbetsuppgifter inte lämnar tidsutrymme för det. En av 
medarbetarna berättar att produktionschefens roll har förändrats med tiden och att han 
idag är en mer resande chef, som har svårare att hinna med att ta itu med alla problem 
som uppstår. Produktionschefen sa att han förutom tidsbrist även upplevde det svårt att 
närma sig en anställd på ett personligt plan och på ett trovärdigt sätt. Medarbetarna har 
sedan lång tid haft ett spänt förhållande till produktionschefen, varpå en bättre personlig 
relation kommer ta tid att utveckla. Den spända relationen som finns mellan 
medarbetarna och produktionschefen gör att han känner att det är svårt att gå ut direkt till 
medarbetarna för att ge dem beröm. Att ledarna har svårt att integrera sig socialt med 
medarbetarna ser vi som ett tecken på att den traditionella formen av medarbetarskap 
fortfarande lever kvar i organisationen. 
 
Företaget kommunicerar däremot regelbundet till sina anställda genom Veckobladet, där 
VD redogör för resultat och senaste nyheter. Varje torsdag hålls även ett möte med 
gruppen i limhallen tillsammans med gruppledaren där medarbetarna får tillfälle att 
utrycka sig och ta del av information ifrån gruppledaren. Vid vissa torsdagsmöten 
upplever dock medarbetarna att de mest sitter av tiden. Företaget har även gjort ett försök 
att närma sig medarbetarna med personliga utvecklingssamtal med driftsledaren, men 
medarbetarna kände inte att det gav någonting. Medarbetarna anser att driftsledaren är en 
person som lyssnar och bryr sig, men som har svårt för att överföra intryck från samtalen 
till praktiska förändringar. En annan aktivitet som medarbetarna deltar i tillsammans med 
ledningen är det planerande arbetet i fabrikskommittén, som syftar till att utforma det 
kommande fabriksbygget. Ledningen har på så sätt visat en öppenhet för medarbetarnas 
åsikter och försöker att planera en så god framtida arbetsmiljö som möjligt för 
medarbetarna. Enligt Hällstén och Tengblad (2006) är ett sätt att stärka förtroendet 
mellan medarbetare och ledare, precis som vi nämnde ovan, att involvera medarbetarna i 
beslutsfattande och det bidrar till att skapa en öppenhet mellan parterna. Håkansson säger 
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att återkoppling av medarbetarnas arbetsinsatser är en viktig del i kommunikationen och 
vi ser i vår studie att återkoppling liksom kommunikation bör vara regelbunden. Gruppen 
i limhallen upplevde att de saknade personlig respons för sina arbetsinsatser och att de 
skulle vilja att ledarna kom ut mer till fabriken för att visa att de bryr sig. Den respons 
som medarbetarna uppskattar mest är beröm som kommer från de högre ledarna, 
eftersom det gör dem extra stolta. Ledarna håller med medarbetarna om att de ger dem 
återkoppling allt för sällan, men säger att de försöker.    
  
Medarbetarna upplever att det finns en öppenhet för att uttrycka sig på arbetsplatsen om 
de flesta saker och när irritation och osämja uppstår, uttrycker de oftast sina klagomål 
fritt till de andra medarbetarna. Samtidigt upplever de att mycket klagas i det tysta och att 
de vid vissa tillfällen känner att de måste väga sina ord, eftersom diskussioner ibland 
leder till att de under en period helt slutar att prata med varandra.  De säger att alla inte 
vågar föra fram och stå för sina åsikter inför ledarna och att en del uppskattar möjligheten 
till att lösa diskussioner med hjälp av gruppledaren, medan andra ser det som en omväg 
och känner att man då blir en skvallerbytta. Här ser vi brister i det myndiga 
medarbetarskapet, eftersom medarbetarna visar ett behov av att utveckla sin förmåga att 
ansvara för de konflikter som uppstår på arbetsplatsen (Tengblad, 2003).  

5.2.4 Gemenskap och samarbete 
Ett sätt att förbättra relationen mellan ledare och medarbetare är att främja tillfällen till 
interaktion (Hällstén och Tengblad, 2006) och i företaget anordnas och stöds ekonomiskt 
aktiviteter mellan de båda parterna av festkommittén. Kommittén anordnar en stor 
aktivitet för alla anställda en gång per år, då de anställda med deras respektive har åkt på 
bland annat teaterresor och utflykter. Förr anordnades alltid en årlig julfest, men det 
senaste året valde företaget att köpa in jackor till de anställda som en julklapp, eftersom 
intresset för julfesten hade svalnat.  En av medarbetarna i limhallen som är aktiv i 
företagets festkommitté ordnar även uppskattade aktiviteter separat för de anställda som 
ishockey-, fotbolls- och travresor. Ett par gånger om året ordnar medarbetarna i limhallen 
aktiviteter för sin grupp, då de träffas för att bowla, grilla eller titta på tipslördag i 
samband med en fest.  
 
Gruppen i limhallen består av tio medarbetare där det finns en tydlig uppdelning mellan 
yngre och äldre. Håkansson (2005) beskriver att det är lätt att det bildas undergrupper när 
gruppen består av mer än fem till sex medlemmar. Medarbetarna upplever uppdelningen 
mellan dem på arbetsplatsen som tråkigt, men tror att den har skett automatiskt, eftersom 
de tycker om att samtala om olika intressen. De tillägger dock att de inte upplever samma 
uppdelning på festerna.  
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När medarbetarna umgås utanför jobbet är det mest de yngre som träffas, men eftersom 
samhället är litet händer det att yngre och äldre träffar på varandra på den lokala puben. 
Uppdelningen speglar sig ofta i de olika konflikter och hyss som uppstår i gruppen. Trots 
den synliga uppdelningen upplever medarbetarna en stark gemenskap till varandra och de 
trivs i limhallen just för att de utför arbetsuppgifterna tillsammans, för att det är ett fritt 
arbete och för att det skiftande arbetstempot skapar tillfällen för att prata och skratta. 
Rotationen mellan de olika arbetsmomenten i limhallen och gruppmötena bidrar också till 
en bra sammanhållning i gruppen (Håkansson, 2005). Ledarna beskriver gemenskapen i 
limhallen på ett likartat sätt som medarbetarna, men säger att stämningen inte alltid har 
varit bra. Då personalomsättningen har varit låg de senaste åren i limhallen, har 
medarbetarna där jobbat ihop en längre tid. 
 
Den starka gemenskapen tvingas delvis fram av att de måste utföra och fördela 
arbetsuppgifterna mellan sig och av att arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har ett 
förtroende för varandra. Gemenskapen ger sig uttryck på samma sätt som Hällstén och 
Tengblad (2006) skriver, genom att medarbetarna fördelar arbetsbördan efter hur mycket 
de orkar med fysiskt. Ledarna tror att gemenskapen gör att medarbetarna trots det hårda 
arbetet föredrar limhallen framför andra avdelningar och det bekräftades i intervjuerna 
med medarbetarna, där de angav att gemenskapen är det som de uppskattar mest på sin 
arbetsplats. En god arbetsmiljö som ger möjlighet till social kontakt och samarbete skapar 
psykisk tillfredställelse hos medarbetaren (AML 2 kap. 1§, 2005) och enligt Håkansson 
(2005) kan trivsel och gemenskap till och med väga upp avsaknaden av andra 
motivationsfaktorer.  I limhallen såg vi tydligt hur den goda relationen mellan arbetarna 
hade en större betydelse för att skapa en tillfredställande arbetsmiljö än varierande 
arbetsuppgifter.  
 
Det framgår av intervjuerna med medarbetarna att mångfald och personlighet tillåts inom 
gruppen. Den grabbiga stämningen upplevdes inte vara något hinder för kvinnliga 
arbetare att bli accepterade i gruppen. Det enda som en av medarbetarna uttryckte vara 
avgörande för att en tjej ska kunna bli accepterad i gruppen är att hon klarar av att utföra 
de fysiskt krävande uppgifterna. Hällstén och Tengblad (2006) beskriver öppenheten för 
mångfald och personlighet som en viktig del av det goda medarbetarskapet. Däremot 
kände sig några av medarbetarna mobbade genom de vardagliga händelser och anekdoter 
som uttryckts genom klotter på väggar och tak i delar av arbetslokalen. De tyckte att flera 
kommentarer som skrivits gått över gränsen. De flesta ser dock klottret som gruppens 
egen dagbok och upplever det som ett positivt inslag i arbetsmiljön.  

5.3 Ett gott medarbetarskap i en god arbetsmiljö? 
I analysen av medarbetarskapets former och hörnstenar diskuteras till största del de 
psykosociala förhållandena i arbetsmiljön, det vill säga hur medarbetarna upplever och 
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reagerar på den fysiska arbetsmiljön och andra medarbetare. I våra intervjuer bad vi 
medarbetarna att beskriva den fysiska arbetsmiljön i limhallen, eftersom vi anser att 
upplevelsen av ett gott medarbetarskap påverkas av medarbetarens fysiska 
tillfredsställelse. Medarbetarna sa vid intervjuerna att de blivit hemmablinda och att de 
därför kände att det är svårt att beskriva den fysiska arbetsmiljön. Däremot märker de hur 
fysiskt tungt arbetet är när de kommer tillbaka från semestern.    
 
Medarbetarnas berättelser präglades av beskrivningar av tunga lyft i obekväma 
arbetsställningar. Tidigare i analysen nämnde vi att medarbetarnas arbete var som mest 
krävande tidigt på morgonen, då de manuellt lossar tvingarna med de kraftigt vibrerande 
mutterdragarna. Ett annat fysiskt krävande arbetsmoment är att slänga på de många och 
tunga tvingarna på de nedre och övre nivåerna av balkar. Ett av arbetsmomenten som 
undviks av flera medarbetare i limhallen är att plocka lameller, som är förknippat med 
belastningsskador på händer och handleder. Ledarna i företaget ser alla 
arbetsförhållandena i limhallen som tunga och slitsamma men det råder delade meningar 
om hur stor frånvaron och sjukskrivningarna är i limhallen i jämförelse med andra 
avdelningar. Projektchefen Lennart upplever att fler skador uppstår i bearbetningen än i 
limhallen. Det är rimligt att anta att skadorna i bearbetningen uppmärksammas mer, då de 
är synliga och mer akuta än de mindre synliga belastningsskador som uppkommer i 
limhallen. De flesta medarbetare i limhallen säger sig ha fått värk i nacke, axlar, rygg, 
armar, händer och handleder av de tunga arbetsmomenten och flera medarbetare har varit 
sjukskrivna under kortare perioder.  
 
Arbetsmiljölagen strävar efter att varje arbetsplats ska erbjuda en sund och säker miljö 
där medarbetaren ska skyddas mot ohälsa och olycksfall. Arbetsplatsen ska också vara 
tillfredsställande gällande ljud-, ljus- och vibrationsnivåer (AML 2 kap. 3,4,5§§, 2005). 
Medarbetarna klagade på den höga ljudnivån i limhallen från hyvlar, mutterdragare och 
metall. Vi observerade att belysningen i bearbetningen var mer behaglig än i limhallen 
och flera av medarbetarna tyckte att ljuset i limhallen kunde förbättras. Arbetsmiljön i 
limhallen utsätter medarbetarna för många faror och då framför allt klämskador, men 
medarbetarna ser även belastningsskador som en långsiktig fara. För att förebygga och 
rehabilitera skador erbjuder företaget alla anställda företagshälsovård och medarbetarna i 
limhallen har även blivit undervisade i hur de ska lyfta rätt.  
 
Företaget jobbar med att förbättra den fysiska arbetsmiljön inom rimliga kostnader samt 
planerar även att bygga en modern fabrik och vid intervjuerna hade alla medarbetarna 
förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras i limhallen. Produktionschefen säger dock att 
marknaden inte har så mycket bättre arbetsmetoder att erbjuda och därför kommer arbetet 
att se ut på ett likartat sätt även om det blir en ny fabrik. Trots att den nya arbetsmiljön 
kommer fortsätta att vara fysiskt krävande, tillåts den ändå av arbetsmiljölagen, eftersom 
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den tar hänsyn till arbetets natur (AML 2 kap. 1§, 2005). Vi ser därför svårigheter med att 
kombinera ett gott medarbetarskap med en god arbetsmiljö i företaget, mycket beroende 
på de förutsättningar som finns för produktionen av limträ.   
 
De flesta medarbetare pratar öppet om att de upplever värk, men en av medarbetarna sa 
att han inte vågar berätta om hur ont han egentligen har, eftersom han är rädd för att bli 
omplacerad. Att medarbetarna uttrycker en så stark vilja att stanna kvar i limhallen visar 
att ”det är något med limhallen”. De upplever ett gott medarbetarskap trots att det 
fortfarande är under utveckling och att det visar på många brister, men det är också ett 
medarbetarskap de får betala för med sin egen fysiska hälsa. Vi anser att både 
medarbetare och ledare bör få en större insikt om vad medarbetarskap innebär, så att de 
kan samagera för att kombinera organisationens mål och medarbetarnas välmående 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
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6 Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenterar vi våra slutsatser från beskrivningen av 
medarbetarskapet och den fysiska arbetsmiljön i den utvalda avdelningen.  
 
I studien om medarbetarskapets fem former såg vi inslag av det traditionella och det 
grupporienterade medarbetarskapet i den arbetsgrupp vi valde att studera. Företaget har 
försökt att utveckla det traditionella medarbetarskapet till ett grupporienterat, men har 
upplevt problem med införandet av mer ansvarstagande grupper. En slutsats är att 
problemen grundar sig i att införandet av de självstyrande grupperna inte förankrades 
tillräckligt väl hos medarbetarna, var på de inte förstår meningen med förändringen av 
ansvarstagandet.  Vi anser att försöket till förändring av medarbetarskapets form har 
försvårats av att ledningen sett på förändringen som ett byte av ledningsstrategi 
(empowerment), i stället för att se på medarbetarskapet som en organisationsfilosofi. En 
övergång till det grupporienterade medarbetarskapet har också försvårats av att vissa 
inslag av det traditionella medarbetarskapet fortfarande lever kvar i organisationen i form 
av tydliga hierarkiska nivåer och en upplevd bristande tillit från ledarna. 
 
Trots att medarbetarna visade större ansvarstagande i sina handlingar än vad de kunde 
uttrycka i ord, ser vi att det finns en skillnad mellan ledarnas och medarbetarnas bild av 
hur stort ansvar medarbetarna har i sitt arbete. Ledarna upplever att medarbetarnas arbete 
innebär ett större ansvar än vad medarbetarna själva upplever. I företagets strävan efter 
ett mer myndigare medarbetarskap ser vi att medarbetarna inte förstår hur de ska 
utvecklas till mer myndiga medarbetare, eftersom flera av dem inte känner att de kan 
påverka deras ansvarstagande eller vet hur ansvaret ska kunna utvecklas.    
 
Den starka gemenskapen i gruppen ger mening till medarbetarnas arbete och vi har sett 
en koppling mellan de faktorer som medarbetarna upplever ger meningsfullhet och 
motivation. Det som medarbetarna sa gav mening åt deras jobb, återkom även i svaren på 
frågan om vad som motiverade dem till att utföra ett bra arbete. 
 
Medarbetarnas känsla av meningsfullhet påverkas av deras syn på hur monotona deras 
arbetsuppgifter är, vilket i sin tur påverkas av att de jämför sitt arbete med hur arbetet ser 
ut på andra avdelningar. Ledningen försöker motverka ett monotomt arbete genom att 
uppmuntra medarbetarna till att rotera mellan de olika arbetsmomenten, men 
medarbetarna väljer att inte rotera mellan alla moment. Trots att ledningen försöker skapa 
meningsfullhet med hjälp av rotation, är det samma kompetens som används i de olika 
momenten, vilket försvårar känslan av meningsfullhet.  
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Medarbetarskapet i den studerade avdelningen behövs i många avseenden utvecklas och 
en viktig grund för att gruppen ska vidareutvecklas är att medarbetarna får förståelse för 
vad ett myndigt medarbetarskap och rollen som en självstyrande grupp innebär. Gruppen 
bör framför allt utveckla sin förmåga att ansvara för de konflikter som uppstår på 
arbetsplatsen och att styra upp sitt arbete på ett sätt som främjar en god fysisk och 
psykisk hälsa över tid. För att gruppen ska vidareutvecklas krävs också att 
kommunikationen och den sociala integrationen mellan olika arbetsgrupper i företaget 
förbättras.  
  
Medarbetarna upplever ett gott medarbetarskap trots att det fortfarande är under 
utveckling och att det visar på många brister. Viljan att stanna kvar i limhallen är stark 
hos medarbetarna, men det är också ett medarbetarskap de får betala för med sin egen 
fysiska hälsa. Den tunga fysiska arbetsmiljön påverkar inte bara medarbetarnas fysiska 
hälsa, utan även deras engagemang, initiativförmåga och arbetsfördelning inom gruppen.      
Vi såg tydligt hur den goda gemenskapen och det fria arbetet med stor social kontakt har 
en större betydelse för medarbetarna än goda fysiska arbetsförhållanden och extra 
lönepålägg. Vi ser dock svårigheter med att kombinera ett gott medarbetarskap med en 
god arbetsmiljö i företaget, mycket beroende på att marknaden bestämmer 
förutsättningarna för produktionens arbetsförhållanden.   
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Bilaga 1- Intervjumall för medarbetare 
 
Bakgrundsvariabler:  
Kön: Kvinna Man 
Födelseår: ___ 
Anställningstid:  
Hur länge har du jobbat på företaget?/ Hur länge har du jobbat i limhallen? 
 
Medarbetarskap  
Berätta lite om dig själv och ditt arbete? 
 
Gemenskap och Samarbete 
Vad är det bästa/sämsta med att jobba i limhallen? 
(arbetsuppgift) (hur jobbar ni ihop) (sociala biten/konflikter/problem) (kompisgrupp) (ses 
ni utanför jobbet) (företags aktiviteter) (tjejer på limhallen) 
 
Ansvarstagande och initiativförmåga  
Hur mycket ansvar har du i ditt jobb? 
(mer eller mindre) (kan få mer ansvar om du vill) (arbetstempot/dötid) (jobbar alla lika 
hårt) 
 
Förtroende och Öppenhet 
Kan du prata öppet om vad du tycker om din arbetsplats/arbetskamrater? 
(klagomål om kamrater till gruppledare)(klotter) (relationen/kommunikation med chefer) 
(lyssnar chefer)  
 
Engagemang och meningsfullhet  
Vad känner du för ditt jobb? Tycker du att det du gör är viktigt? 
(andra/ prova nya uppgifter)(sporra till bra arbete)(uppskattning utöver lön) 
(chefer uppmuntrar) 
 
Fysisk miljö 
Berätta hur du upplever den fysiska miljön i limhallen? 
(tempo) (faror) (ont) (ljud) (ljus) (monotomt) (yta) (fysiskt krävande uppgifter) 
 
Avslutande frågor 
Om det blir en ny fabrik, vilka förändringar skulle du vilja se? 
Är det någonting som vi borde diskuterat men som vi inte tagit upp?  
TACK FÖR ERT MEDVERKANDE  
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Bilaga 2- intervjumall för ledare 
 
Bakgrundsvariabler:  
Kön: Kvinna Man 
Födelseår: ___ 
Hur länge har du jobbat på företaget?  
 
Medarbetarskap  
Berätta lite om dig själv? Och om ditt arbete? (Arbetsuppgift) (berör limhallen) 
Beskriv hur du är som ledare? / Hur tror du att det är att jobba i limhallen? 
 
Fysisk miljö 
Berätta hur du upplever den fysiska miljön i limhallen? /Hur ser du på Sjukfrånvaron? 
(fysiskt krävande uppgifter) (monotomt) (faror) (ont) (tempo) (ljud) (ljus) (yta)  
 
Ansvarstagande och initiativförmåga  
Hur mycket ansvar har de i limhallen i sitt jobb? (påverka ansvar) (arbetstempot/dötid) 
(jobbar alla lika hårt - Stefan) 
 
Förtroende och Öppenhet 
Hur upplever du att kommunikation mellan chefer och arbetarna i limhallen är?  
(din relation) 
Hur ser din relation med de andra cheferna och VD ut? 
 
Engagemang och meningsfullhet  
Vad anser du om uppmuntran? Brukar arbetarna få det?(besöker limhallen) (värdesätter 
arbetarna uppskattning) (sporrar arbetarna till bra arbete) (prova nya uppgifter) 
Vad tror de arbetarna i limhallen värdesätter mest på sin arbetsplats? (Roger, Stefan) 
Tror du att arbetarna är noga med att resultatet på produkterna blir bra? (engagerade) 
 
Gemenskap och Samarbete 
Hur upplever du att stämningen är mellan arbetarna i limhallen? (hur jobbar de ihop) (ses 
de utanför jobbet) (sociala biten/konflikter/problem)( (företags aktiviteter – Roger, Stefan)  
 
Avslutande frågor 
Om det blir en ny fabrik, hur kommer vardagen i limhallen att förändras?  
(Arbetsmiljö) (lättare för tjejer) (fria eller fasta uppgifter) 
Varför vill de inte byta till andra avdelningar? (Roger, Stefan) 
Är det någonting som vi borde diskuterat men som vi inte tagit upp?  
TACK FÖR ERT MEDVERKANDE  
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Bilaga 3 - organisationsschema  
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Bilaga 4 – Ritning över B-hallen 
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Bilaga 5 – Ritning över företaget 
 


