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Sammanfattning 
BAE Systems Bofors AB är ett svenskt försvarsmaterielföretag som ligger i Karlskoga. 
Bofors ägs av BAE Systems AB. BAE Systems AB ägs i sin tur av BAE Systems som är ett 
multinationellt försvarsmaterielföretag. Tidigare tillverkade Bofors försvarsmateriel, så som 
vapensystem, kanoner och ammunition, för den svenska och internationella marknaden. Nu 
ligger fokus på att utveckla försvarsmateriel.  
 
Arbetsmiljö och arbetsplatsens utformning får en allt större betydelse för företagens existens. 
Tidigare kunde företagen enbart konkurrera med produkter och tjänster men med dagens 
teknik och utveckling krävs det att företagen även har andra konkurrensmedel, till exempel en 
bra arbetsmiljö. Bofors vill förbättra sin arbetsmiljö genom att skapa en modern och 
funktionell arbetsplats. Utvecklingsavdelningen på Bofors har intresserat sig för frågor som 
rör arbetsmiljön. Företaget funderar på vilka olika faktorer som påverkar arbetsmiljön och vill 
även ha ett förslag på ett nytt skyltsystem för inomhusmiljön. 
 
Syftet med examensarbetet har därför varit att ge Bofors bättre kunskaper om vilka parametrar 
som påverkar arbetsmiljön och hur en god arbetsmiljö skapas.  
 
Examensarbetet har utförts som en fallstudie där fysisk och psykosocial arbetsmiljö, 
företagsidentitet och kultur har studerats. Ett antal olika datainsamlingsmetoder har använts, 
exempelvis litteraturstudier, intervjuer, enkäter, benchmarking, observationer och 
fotografering. 
 
Efter datainsamlingen gjordes en kartläggning av nuläget som sedan analyserades. Analysen 
påvisade att den fysiska arbetsmiljön är förhållandevis god medan den psykosociala är mindre 
bra. Företagsidentiteten är dåligt förankrad och inte enhetlig. Kulturen upplevs som stel, trög 
och långsam. 
 
Genom examensarbetet har nya lärdomar fåtts om vilket tydligt samband det finns mellan 
företagsidentitet, kultur och arbetsmiljö. Om Bofors klarar av att i framtiden förankra en 
tydlig identitet och en homogen kultur har man byggt en god grund för en bra och önskad 
arbetsmiljö. Tydliga och enhetliga budskap innebär att medarbetarna lättare kan fånga upp 
företagets ”röda tråd” och agera i samstämmighet med vad företaget önskar. Medarbetarna, 
som även är identitetsbärare, kan med en enhetlig uppfattning och känsla för företaget sända 
ut ”rätt” signaler till omgivningen, vilket minskar chanserna för att intressenterna skaffar sig 
en felaktig image eller bild av företaget. 
 
Efter analysen togs rekommendationer fram och en del av dem presenteras nedan. BAE 
Systems Bofors AB bör: 
 

• förstå att det finns och skapa ett nära samband mellan identitet, kultur och arbetsmiljö, 
• förbättra kommunikationen, speciellt den interna, och skapa en 

kommunikationsstrategi. En bättre kommunikation kommer att underlätta 
förankringen av mål, strategier, visioner och en enhetlig identitet och en homogen 
kultur. Bra kommunikation skapar också delaktighet, medbestämmande, glädje och 
mening som är viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete, 

• vara ”smart” vid rekrytering. ”Smart rekrytering” innebär att företaget ger goda 
förutsättningar för ett fungerande ledar- och medarbetarskap. 



   

Abstract 
This master thesis has been performed at BAE Systems Bofors AB in Karlskoga. Bofors is a 
manufacturer and developer of world leading defence systems such as Artillery Systems, 
Naval Guns and Intelligent Ammunitions. 
 
A good work environment and a good shape of the workplace are important for the existence 
of the companies in our day. Earlier the companies could compete just with their products and 
services but with the technique and the development nowadays; the companies needs to be 
competitive in other areas, for example in the work environment. Bofors wants to improve its 
work environment. The department of research and development has an interest of which 
factors that influence the work environment and also wants a proposal of a signage. 
 
The purpose for this thesis has been to give Bofors the knowledge about which factors that 
have an influence on the work environment and how a good environment can be created. 
 
This master thesis has been performed as a case study. The area for the case study has been 
physical work environment, mental work environment, corporate identity and corporate 
culture. A number of different data collection techniques have been used, for example 
literature study, interviews, questionnaires, benchmarking, observations and photographing. 
 
After the data collection, a survey of the current status was made and analyzed. The analysis 
showed that the physical work environment is rather good while the mental work environment 
is worse. The corporate identity is not rooted or uniform. The culture is experienced as rigid, 
inert and slow. 
 
During the study, a new knowledge about the connection between corporate identity, culture 
and work environment, has been found. If Bofors has the ability to root a straight identity and 
a homogeneous culture in the future the company is on the way to a good work environment. 
 
After the analysis recommendations were presented and a few of those are presented below. 
BAE Systems Bofors AB should: 
 

• understand and create a close relation between corporate identity, culture and work 
environment, 

• improve the communication, specially the intern, and create a strategy for the 
communication. A better communication will facilitate the root of the goals, strategies, 
visions and a uniform identity and a homogeneous culture. Good communication also 
results in participation, joy of work and meaning which are important factors for a 
successful work with changes, 

• be “clever” at the recruitment. “Clever recruitment” means that the company gives 
conditions for competent employees and for a well-functioning leadership.
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrund och problem som ligger till grund för 
examensarbetet. Syfte och mål samt avgränsningar presenteras också i detta avsnitt. 
 

1.1 Problemdiskussion 
Dagens ”24-timmarssamhälle” ställer höga krav på människan. Välbefinnande och att ha 
balans i livet är ett sätt av överleva, ett överlevnadsprojekt som ska ses över tid. Som allra 
bäst ska vi utföra ett bra arbete på jobbet, hemma och med oss själva. Högre arbetstakt, egna 
aktivitetskrav och fyllda kalendrar i kombination med en fullspäckad ”fritidskalender” bidrar 
till att det blir allt vanligare att ”arbete-fritid-jag” inte mäktas med.  
 
Arbetet utgör en stor del av vårt välbefinnande genom att människan får social gemenskap, 
känner delaktighet, medbestämmande och egenkontroll. Arbetslivet idag innebär hög 
förändringstakt vilket inte gör det hela enklare för individen och det är inte ovanligt att 
delaktigheten är liten, kommunikationen dålig och att det förekommer stress och ohälsa på 
arbetsplatserna. På allt fler företag sätts de ekonomiska värdena före de mänskliga. Det gäller 
därför att företagen inser vikten av att värna över det viktigaste kapitalet, medarbetarna, och 
vilka vinster en god arbetsmiljö medför. 
 
Arbetsmiljö och arbetsplatsens utformning får en allt större betydelse för företagens existens. 
Tidigare kunde företagen enbart konkurrera med produkter och tjänster men med dagens 
teknik och utveckling krävs det att företagen även har andra konkurrensmedel, till exempel en 
bra arbetsmiljö. BAE Systems Bofors vill förbättra sin arbetsmiljö genom att skapa en modern 
och funktionell arbetsplats. 
 

1.2 Bakgrund 
BAE Systems Bofors AB är ett svenskt företag med en företagshistoria från år 1646. Från att 
ha varit ett tillverkande företag av försvarsmateriel är verksamheten nu nästan helt engagerad 
i utveckling av produkter och helhetslösningar. 
 
För ett världskänt företag som Bofors är det viktigt att behålla sin position inom 
försvarsmarknaden. Eftersom staten har minskat på bidragen till Bofors samt att 
försvarsmakten i Sverige är kraftigt nedrustat har det medfört att beställningar från det 
svenska försvaret är få. Företaget behöver fokusera på externa marknaden och undersöka vad 
kunderna vill ha. Detta medför ett nytt arbetssätt, vilket innebär en stor förändring för 
företaget men också för medarbetarna. 
 
Utvecklingsavdelningen på Bofors har intresserat sig för frågor som rör arbetsmiljön och 
funderar på vilka faktorer som påverkar verksamheten och om de har satsat rätt i och med 
renoveringen av den fysiska miljön. Idag finns ett antal kriterier dokumenterade för en bra 
arbetsmiljö men det finns ingen dokumentation på hur en bra arbetsmiljö kan uppnås. 
Företagets utvecklingsavdelning har som målsättning att under verksamhetsåren 2006-2007 ta 
fram en beskrivning av en modern och funktionell arbetsplats. En uppdragsbeskrivning är 
formulerad med ett antal frågeställningar som företaget har gett som förslag att studera. 
Studien ska bedrivas av en examensarbetare. 

1 



   

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att ge Bofors bättre kunskaper om hur man skapar en god 
arbetsmiljö. Företaget har formulerat en uppdragsbeskrivning med ett antal frågeställningar 
som förslag på studieområden: 
 

 Hur påverkar en modern och funktionell arbetsplats medarbetaren? 
 

 Vad är rätt image för företaget? Hur påverkar imagen den inre och yttre 
kontorsmiljön? 

 
 Vilka parametrar påverkar kontorsmiljön, människan och imagen? 

 
 Är det viktigt med mötesplatser? Vilka förutsättningar ger rummet? 

 
 Orienteringsanvisningar? Skyltning och märkning från entré till enskilt kontor 

 
Studien genomförs på utvecklingsavdelningen på Bofors och byggnaderna Dammbro och 
Elektronikhuset. Eftersom ämnesområdet är komplext och berör hela verksamheten kommer 
rekommendationerna mer eller mindre att gälla för hela företaget. 
 
Skyltsystemet utformas för Dammbro och Elektronikhuset, men med avsikten att systemet ska 
kunna integreras i alla företagsbyggnader.  
 
Målet är att arbetet ska utmynna i ett antal rekommendationer för hur företaget skapar en 
arbetsplats för fler nöjda och motiverade medarbetare samt att ta fram ett konkret förslag på 
ett skyltsystem för inomhusmiljön.  
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetsmiljö är ett omfattande område som innefattas av fysiska, organisatoriska, psykosociala 
och medicinska faktorer. Examensarbetet kommer att behandla fysiska och psykosociala 
faktorer men inte medicinska faktorer eftersom författaren inte har den kompetensen. 
Organisatoriska faktorer kommer att behandlas i den mån tidsramen tillåter.  
 
Ingen ekonomisk hänsyn har tagits vid förslag på rekommendationer eller vid utformning av 
skyltsystemet. 
 
Tidsramen för examensarbetet är 20 poäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier.  
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2 Teori 
I detta kapitel förklaras de olika teorierna som ligger till grund för examensarbetet. Teorin är 
även tänkt som information till BAE Systems Bofors AB. Kapitlet inleds med fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö och avslutas med teori om företagskultur, identitet och image. 
 

2.1 Fysisk arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön brukar beskrivas som den miljö eller omgivning som människan 
arbetar i [39]. Den fysiska arbetsmiljön utgörs av allt som inte är ”jag själv” och kan oftast 
uppfattas med hjälp av människans fem sinnen. Klimat, ljud, ljus, färg och möbler är exempel 
på vad människan uppfattar i sin omgivning. 
 

2.1.1 Ljus 
Ljus definieras som en elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är 
känsligt för [25]. I luft är våglängden mellan ca 400 till 800 nanometer [39]. Ett spektrum, ett 
band av olika färger, framträder när ljuset uppdelas efter våglängd [60]. Ljus beskriver och 
ger form åt det som finns inom vårt synfält – fysiskt, visuellt och emotionellt. Användningen 
av ljus på olika sätt påverkar vad människan ser, hur hon tolkar det och vilka känslor som 
uppkommer [16]. Hur människan uppfattar ljuset kan beskrivas med hjälp av sju begrepp som 
är viktiga att ha i åtanke vid planering av ljusmiljö. De sju begreppen är: Ljusnivå, 
ljusfördelning, skuggor, bländning, reflexer, ljusfärg och ytfärger. 
 
Synergonomi 
Synergonomi brukar definieras som anpassning av seendet till människans förutsättningar 
[32]. I arbetslivet avser synergonomin samspelet mellan människans seende och arbetet. God 
synergonomi är viktigt vid synansträngande arbete. Exempel på sådant arbete är att arbeta 
med objekt som upptar liten synvinkel (mindre än 30º), har dålig kontrast, har flimmer eller 
har bländning i arbetssynfältet (Figur 1). Att arbeta under en lång tid med sådana objekt och 
om personen som arbetar med objekten har en nedsatt syn så blir också arbetet 
synansträngande.  
 

 
      Figur 1; Rekommenderat siktområde [62] 

 
Belysningen (2.1.1.2) har betydelse för en god synergonomi genom att den ökar säkerheten 
mot olycksfall och motverkar ögonbesvär [47]. Belysningen skapar också trivsel. 
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Belysningsplanering 
Vid planering av ljusmiljön är det viktigt att ta reda på hur och till vad rummet och 
arbetsplatsen ska användas och vad som är själva arbetsområdet (Figur 2) [25]. Arbetsområdet 
skiljer sig beroende på uppgift. Bildskärmsarbete har ett område, ritarbete har ett annat.  
 

 
                       Figur 2; Arbetsområde, omedelbar omgivning och yttre omgivning [25] 
 
Det är också viktigt att beakta luminansfördelning, bländning, kontrast, belysningsstyrka och 
färgåtergivning [39]. 
 
Från och med maj 2003 finns en standard, SS-EN 12464-1, för planering av belysning för 
arbetsplatser inomhus [59]. Belysningsstyrkorna i tabellverket i standarden (Bilaga 1) är 
avsedda för arbete under normala förutsättningar och för personer med normal syn. 
Belysningsstyrkorna bygger på arbetsområdet (Figur 2) [25]. Arbetsmiljöverket har också 
tydliga regler vad gäller belysningen på arbetsplatsen och arbete vid bildskärm [47], [46]. 
 
Val och placering av armatur i anslutning till bildskärmen är av betydelse för att undvika 
bländning. Den vertikala belysningsstyrkan mot bildskärmar med mörk bakgrund bör inte 
vara högre än 200 lux.  
 
Bästa möjliga synkomfort uppnås om höga luminanser, för stora luminanskontraster och för 
låga luminanskontraster undviks [25]. För att skapa bästa möjliga ljusmiljö är det viktigt att 
låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur, inredning, färger och dagsljus.  
 
Armaturer 
För att få en bra, funktionell och estetisk belysning på arbetsplatsen, krävs det att rätt armatur 
väljs [25]. Armaturens viktigaste uppgift är att fördela ljuset och skärma av bländande 
ljuskällor. Olika armaturer har olika ljusfördelning. Ljusfördelningen delas in i olika klasser 
som beskriver hur armaturens ljus riktas. Lokalernas användningsområde och arbetsplatsernas 
placering är avgörande för vilken typ av ljusfördelning på armaturen som väljs. 
 
Ljuskällor 
Det finns en mängd olika ljuskällor att välja bland vid planering av ljusmiljö. De vanligaste 
använda ljuskällorna är glödlampor, halogenlampor, lysrör, urladdningslampor, 
induktionslampor och lysdioder [25]. De egenskaper som skiljer ljuskällorna från varandra är 
ljusfärg, färgåtergivningsförmåga, flimmer, ljusbyte/energieffektivitet och 
livslängd/ljusnedgång/underhåll.  
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Vid val av ljuskälla är det, förutom armaturens ljusfördelning, viktigt att tänka på hur 
dagsljuset samspelar med belysningen och vilka egenskaper hos själva ljuskällan som kan 
bidra till en bra och funktionell belysning.  
 

2.1.2 Ljud 
Ljud kan definieras på ett antal olika sätt [19]. Icke önskvärt ljud och önskvärt ljud är vanliga 
definitioner. Icke önskvärt ljud är detsamma som buller. Buller kan vara hörselskadligt 
och/eller störande. I kontorsmiljöer är det ovanligt med hörselskadligt buller medan det är mer 
vanligt med störande buller. Exempel på störande buller är det diffusa ljudet från 
ventilationen eller surret från datorn. Vid exponering i bullermiljö kan hörselnedsättning, 
kommunikationsproblem och psykiska obehag uppstå [39]. Tre faktorer är av betydelse för 
hur ljudet upplevs – ljudets styrka, frekvens och tidsbild. Ljudtrycket och ljudets 
frekvenssammansättning avgör hur starkt ett ljud uppfattas. Ljudtrycket mäts i Decibel (dB) 
och frekvensen i Hertz (Hz).  
 
Stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga är typiska negativa 
effekter då människan utsätts för buller [49]. Upplevelsegraden av bullerstörning beror på 
olika faktorer som exempelvis ljudets egenskaper, situationsförhållanden, individuella 
mänskliga känsligheter, arbetsuppgiftens betydelse, ovidkommande tal samt stress och trötthet 
[48].  
 
Det finns krav från Arbetsmiljöverket för vilka ljudnivåer som anses rimliga att exponeras i 
[46]. Kraven har anpassats från ett nytt EU-direktiv. Exempelvis ska daglig 
bullerexponeringsnivå helst inte överstiga 80 dB eftersom det kan medföra hörselnedsättning. 
 
Arbetsmiljöverket har även tydliga krav och regler på buller och akustik när det gäller 
utformning av arbetsplatsen [47], [48]. Nedan följer en paragraf på krav ur Arbetsplatsens 
utformning [47]: 
 
34 § ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen skall vara lämpligt utformade och 
inredda med hänsyn till deras ändamål, ljudegenskaper och förekommande bullerkällor. De 
skall planeras, disponeras och isoleras mot omgivningen så att bullerexponeringen reduceras 
till lägsta praktiskt möjliga nivå och så få som möjligt utsätts för buller”  
 
Ljudisoleringen mellan två rum påverkas av olika faktorer. För att uppnå en önskad 
ljudisolering vid utformning av arbetsplatser bör bl.a. följande faktorer beaktas: väggens 
ljudisolerande egenskaper, undertakets ljudisolerande egenskaper, eventuella infällda enheter 
i undertaket, korridorväggens eller glaspartiernas egenskaper, dörrarnas antal och 
ljudisolering, överhöring via ventilation eller kylbafflar och ljudisolering i exempelvis 
elkanaler och fönsterbänk med konvektor [50]. 
 

2.1.3 Luftkvalitet, ventilation och termiskt klimat 
Arbetsuppgiften, klädseln, konstitutionella faktorer, luftrörelsehastigheten, den relativa 
fuktigheten och rummets temperatur bestämmer hur människan upplever rumsklimatet [19].  
 
Det är svårt att hitta den ”rätta” rumstemperaturen eftersom den beror på individens förmåga 
att reglera kroppstemperaturen och på individens tolerans mot avvikelser från normalläget 
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samt individens arbetsuppgift [19]. För att göra temperaturen funktionell bör varje individ ha 
möjlighet att ändra inställningarna efter förutsättning. Utformningen av kontoret kan givetvis 
begränsa den individuella temperaturregleringen. Regleringen bör kunna göras i intervallet 
21±3°C. Det finns inga krav för temperaturen på arbetsplatser. 
 
Det är inte ovanligt att det förekommer klagomål angående luftkvaliteten och den relativa 
fuktigheten i kontorsmiljöer. Luften kan kännas torr och klimatet upplevs då som kvalmigt 
och obehagligt. Det finns inga krav på fuktigheten men en vanlig uppfattning är att den bör 
ligga på mellan 40-50 % enligt Johansson [19].  
 
I kontorsmiljöer förekommer oftast allmänventilation och inte processventilation. 
Allmänventilation tillför lokalerna frisk luft och avlägsnar alstrade föroreningar. En reaktion 
som ofta uppstår från de anställda är att de upplever att ”syret tar slut”. Upplevelsen orsakar 
orkeslöshet fram på eftermiddagen och ögon och/eller luftvägarna blir irriterade [19]. Om 
känslan är att syret tar slut kan detta hänföras till en bristande ventilation menar Johansson 
[ibid]. Ventilationen kan inte föra bort alstrad koldioxid och andra föroreningar. Det finns 
några funktionskrav som bör uppfyllas för att säkerställa en god inomhusluft (Figur 3). 
 

 
      Figur 3; Funktionskrav för ventilation [19] 

 
Vid arbetsplatsutformning är det viktigt, ur arbetsmiljösynpunkt, att hänsyn tas till att det 
moderna kontoret är utrustat med en mängd värmealstrande utrustning [19]. Den svenska 
arbetsmiljölagen kräver ”tjänligt klimat” men anger inga temperaturgränser. Arbetsmiljön 
skall emellertid anpassas efter den enskilda individens fysiska och psykiska förutsättningar, 
vilket kan tjäna som stöd för krav på individuellt reglerbart rumsklimat. 
 

2.1.4 Färg 
Ordet färg har många olika betydelser som kulör och målningsmaterial [7]. Dagens frekventa 
användning av färg i alla möjliga sammanhang förutsätter ett bra kommunikationssystem för 
färger. För att underlätta kommunikationen om färger har ett antal färgsystem och färgatlaser 
utvecklats, dock baserade på olika teorier, vilket skapar förvirring. Ett system är NCS, vilket 
bygger helt på hur människan ser färg. Systemet utgår från sex elementarfärger – fyra kulörta; 
gult, grönt, rött och blått samt två okulörta; svart och vitt.  
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Färg är ett värdefullt verktyg för människan [7]. Den hjälper människan att identifiera olika 
föremål och ger sådan information som kan omvandlas till slutsatser om till exempel vilka 
växter som är oätliga, avstånd och var det finns tillgång till vatten. För vår miljö och 
omgivning har färgen stor betydelse eftersom den förskönar och väcker känslor. 
 
Grundvillkoret för att människan ska uppleva färg är en ljuskälla (2.1.1.4). Belysningen som 
kommer från olika typer av ljuskällor påverkar färguppfattningen. Beroende på vilken 
strålning i våglängdsintervallet som ljuskällan sänder ut fås en färgupplevelse av någon del av 
spektrumet [7]. 
 
Det finns några faktorer som påverkar färgupplevelsen; belysning, färgytans storlek och 
omgivande färger. Kultur, land och tidsepok är också avgörande för hur människan upplever 
färg. Färg är visuell information som väcker känslor, tankar och associationer och får 
människan att reagera. Eftersom färgen påverkar människan på många sätt, är val av 
färgsättning viktig när en lokal eller arbetsplats ska utformas [7]. 
 
Otaliga studier har gjorts på färger om hur de påverkar rumsupplevelsen. Ljusheten påverkar 
rummets storlek och form. Ett mångfärgat och mönstrat rum uppfattas som mer komplext än 
ett monotont, som i sin tur upplevs ha mycket högre helhetsgrad. Vidare har studier visat på 
att gult, orange och rött är varma färger med en aktiverande inverkan medan blått, turkos och 
grönt är kalla färger som verkar lugnande. Preferensundersökningar har gjorts och 
sammanställts om vilka färger som är mest omtyckta, rangordningen blev blått, rött, grönt, 
violett, orange och gult [6].  
 

2.1.5 Kontorsutformning 
Dagens intresse för kontorsplanering har naturligtvis sin grund i de kraftiga förändringar i 
arbetslivet som informationsteknologin medfört menar Mikaela Eckered [14]. Människan har 
fått mer insikt av lokalernas betydelse för företagens effektivitet och ekonomi.  
 
Människan tillbringar nästan en tredjedel av sitt liv på arbetet vilket givetvis ställer krav på 
bra lokaler [53]. Företaget NCC har låtit genomföra en undersökning om framtidens kontor 
för att få en inblick i övergripande trender [54]. En av de viktigaste trenderna som kommer att 
gälla för framtidens kontor är att kontorets funktion är att sammanföra människor – 
teknologin kan inte ersätta vårt behov av mänskliga relationer. Peter Wågström, Sverigechef 
för NCC Property Development AB, menar att det idag är vanligt att kontoret inte är en fast 
arbetsplats men menar att man fortfarande har behov av en plats att träffas på och som 
förmedlar den gemensamma identiteten [54]. 
 
Rylander påpekar i sin avhandling, Making Sense of Knowledge Work, att kontoret är ett 
skyltfönster för inre och yttre åskådan och att de fysiska aspekterna av arbetsmiljön bör vara 
en strategisk ledningsfråga [41]. Rylander drar slutsatserna att ett kontor inte främst ska 
designas för att imponera på kunderna utan lika mycket för att förmedla företagets värderingar 
och en känsla av tillhörighet till medarbetarna.  
 
Kontorsstyling är ingen bra utväg eftersom det innebär en risk om företaget delegerar 
designval till utomstående experter med liten insikt i företagets kultur, mål och verksamhet 
eftersom resultatet kan sända fel budskap till anställda och intressenter menar Rylander [41]. 
Rylander påvisar också att företagen idag har en viss profil utåt mot marknaden, men en entré 
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på kontoret visar på att värderingar om exempelvis kvalitet och spjutspetskompetens har 
glömts bort. 
 
Rylander påpekar också att det inte bara är de estetiska värdena som påverkar vid vistelse i en 
miljö utan också de emotionella värdena, vilket skapar nya krav på utformningen av kontor 
[41]. Hon ger några tips att tänka på vid utformning av kontorsmiljöer: 
 

• Vad är poängen med kontoret – vad ska det användas till? 
• Hur vill vi att medarbetarna ska uppleva kontorsmiljön, hur ska de känna sig? 
• Gör medvetna val baserad på kunskapen om hur mycket vi tolkar in i en miljö. 
• Gör miljön till en aktiv del av det sociala samspelet och inte till en passiv bakgrund. 

 
Danielsson har genom sin avhandling om kontorsmiljöer, Office Environment, Health and Job 
Satisfaction, undersökt hur olika kontorsformer påverkar medarbetarna [40]. Orsaken till 
avhandlingen var att hon under sina projekt som arkitekt upplevt att man mest talade om 
pengar, stilar och trender men man pratade aldrig om hur man kan skapa en arbetsmiljö som 
stödjer både personal och verksamhet. 
 
Studien som Danielsson har gjort visar att kontorsutformningen är betydelsefull och påverkar 
människan psykiskt och fysiskt och att personer som sitter i cellkontor trivs bäst [40]. De mår 
också bra och har arbetsro. Danielsson tror det är viktigt för människor att de kan utöva egen 
kontroll på arbetsplatsen. I ett eget rum kan man stänga dörren när man vill, dekorera 
väggarna och göra det hemtrevligt. Ett eget rum menar hon också är en statusmarkör. 
Däremot kan en del sakna de sociala kontakterna. 
 
Studien visade även att personal som saknar fast arbetsplats (flexkontor) också mår bra [40]. 
Danielsson förklarar det med att kontorsformen erbjuder egen kontroll, de anställda har 
möjlighet att välja arbetsplats, mer avskilt eller tillsammans med andra och att det finns gott 
om ”backup-rum”. Att kontorsformen visade sig vara populär menar hon kan bero på att bara 
”överlevarna”, de som gillar kontorsformen, finns kvar och att formen passar just den 
verksamheten. 
 
Sämst mår personal som sitter i mellanstora kontorslandskap med 10-24 arbetsplatser [40]. De 
trivs dåligt, har sämre hälsa och låg arbetstillfredsställelse. Missnöjet beror bl.a. på brist på 
arbetsutrymme och hög ljudnivå. Positivt är däremot att man får information gratis eftersom 
man är med i snacket på ett annat sätt. Danielsson menar att de mellanstora och stora 
kontorslandskapen ofta saknar ”backup-rum” vilket inte är så lyckat eftersom det är viktigt att 
det finns rum att dra sig undan till när man behöver koncentration eller avskildhet. Danielsson 
påpekar vikten i att tänka på kontorsutformningen vid ombyggnationer och vill samtidigt 
varna för mellanstora kontorslandskap eftersom de är förenade med större risk vad gäller 
ohälsa. 
 
Kontorsformer 
Tekniska förutsättningar, samhällets livsmönster, organisation och arbetsvärderingar har 
påverkat kontorens utformning genom historien [8]. Nya kontorsformer har skapats, bl.a. 
cellkontor, flexkontor, kombikontor och kontorslandskap [40]. 
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Cellkontor är ett kontor för endast en person [40]. Korridorer karaktäriserar layouten. Varje 
rum har tillgång till fönster. Det mesta av utrustningen finns i rummet. Arbetet som sker på 
kontoret har ofta hög arbetstakt och är oberoende av andras arbeten.  
 
Kontorslandskapen finns i olika varianter beroende på hur många personer som delar 
arbetsyta [40]. Det finns inga väggar mellan arbetsstationerna och heller inga privata fönster. 
Arbetet är ofta rutinbaserat med låg grad av interaktion mellan arbetarna. Syftet med 
kontorsformen är att vara flexibel för organisationsförändringar utan att ombilda kontorets 
layout. För att minska ljud från omgivningen och även få lite privat arbetsyta så placeras 
skärmar mellan arbetsstationerna.  
 
Flexkontor innebär att de anställda inte har några personliga arbetsstationer [40]. Kontoret har 
ofta en öppen planlösning men inte nödvändigtvis. Det är nödvändigt med ett väl fungerande 
IT-system eftersom det är fritt att välja arbetsstation och att allt arbete är beroende av det 
gemensamma datasystemet. Kontorsutrymmet är dimensionerat för mindre än sjuttio procent 
av arbetskraften eftersom dimensioneringen baseras på att en del av arbetskraften arbetar 
utanför kontoret och att en del är frånvarande pga. sjukdom eller annat. 
 
Kombikontor är en kontorsform som nu för tiden inte har någon ”rumslig” definition [40]. 
Definitionen grundar sig istället på lagarbete och gemensamma inrättningar. Kontorsformen 
tillåter god tillgång till utrymmen för möten, lagarbete och arbete som kräver koncentration. 
Det som också karaktäriserar kontoret är att arbetskraften arbetar i grupp på en annan plats än 
sin enskilda plats mer än 20 % av sin arbetstid. 
 
Verksamheterna i dagens kontor beror av samarbete och kunskapsutbyte [14]. Behoven 
varierar mellan korta och långa projekt. Korta projekt är i behov av mobil arbetsmiljö med 
arbetsbord på hjul. Långa projekt behöver rum med höj och sänkbara arbetsbord, 
gästarbetsplatser. I både korta och långa projekt behövs rum för mindre möten, telefonsamtal 
och enskilt arbete. 
 

2.1.6 Interiör och möbler 
Interiören är viktig för ett kontor eftersom den kan förmedla ett intryck av hur företaget vill 
uppfattas av de anställda och dess besökare [8]. Företagets kultur (2.3) speglas av inredning 
och möbler men även av den uppfattning som företaget vill ska prägla den egna 
organisationen. Kontorslokalerna utformas också i hopp om att de ska förmedla den image 
företaget önskar att omgivningen skall ha av företaget (2.3). Kanske ska inredningen utrycka 
enkelt eller praktiskt, kreativt och framåt, status eller vräkigt eller helt enkelt unikt. 
Innan informationsteknologin erövrade marknaden planerades kontoren efter pappersflödet i 
organisationen [8]. Idag finns en dator på varje arbetsplats och meddelanden och 
arbetsmaterial skickas och hämtas via företagets nätverk. Denna utveckling från pappersflöde 
till IT-flöde har inneburit att arbetarna rör sig mindre i lokalerna vilket har medfört att vårt 
behov att mötas har blivit större. Lokalerna bör underlätta för spontana kontakter. Kontorets 
huvudsakliga uppgift är att vara en mötesplats. Därför är det viktigt att skapa naturliga 
mötesplatser i form av pausrum, kök eller café. Mötesplatsernas läge ska vara centrala och 
lättillgängliga. Janne Carlzon, f d koncernchef på SAS, har sagt: 
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”Kreativitet och goda idéer skapas aldrig när man sitter vid ett skrivbord utan i möten mellan 
människor.” 
 
 
Eftersom informationsteknologin lätt kan dominera inredningen är det viktigt att den blir 
balanserad genom att ge de sociala, tekniska och estetiska faktorerna lika stor plats i 
inredningsplaneringen av ett kontor [8]. 
 
På senare år har det blivit en trend med individuellt utformad inredning efter det specifika 
kontorets förutsättningar [8]. Den individuella utformningen har resulterat i att de som arbetar 
på kontoret får en stark känsla av ”vårt kontor”, utformat med omtanke om ”våra behov” och 
”vår identitet”. 
 
I dagens utveckling inom möbelindustrin är det inget problem att hitta lämpliga 
kontorsmöbler för de olika kontorsformerna (2.1.5.1). Utbudet är stort och kvaliteten är hög 
[8]. De flesta möbeltillverkare idag, har kommit långt fram i utvecklingen vad gäller 
möblernas ergonomiska utformning. I Sverige är möbelstandarden hög och eftersom 
gränserna mellan offentlig miljö och hemmiljö har blivit knappt märkbara innebär det att 
kontorsinredningen har blivit mjukare och fått en vänligare atmosfär (Figur 4). 
 

 
      Figur 4; Moderna kontorsmöbler [25] 

 
På ett kontor har användaren fysisk kontakt med omgivningen i tre punkter: golvet, stolen, 
skrivbordet och eventuellt tangentbordet [62]. Två av dessa kontaktytor bör vara justerbara i 
höjdled. Vid utformning av kontorsmöbler finns rekommenderade mått att utgå ifrån (Figur 
5).  
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        Figur 5; Rekommenderade mått vid utformning av kontorsmöbler 
 

2.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Ett sätt att förklara den psykosociala arbetsmiljön är att använda sig av begreppet arbetsglädje 
eller arbetslust. Där arbetsglädje finns, där råder god psykosocial arbetsmiljö; där olust eller 
leda råder, där är det upplagt för problem. Klarar vi människor av att skapa harmoni 
tillsammans främjar vi också arbetslusten [13].  
 
Den psykosociala arbetsmiljön är ganska komplicerad eftersom det handlar om människor. 
Varje individ är unik och alla har olika personliga ”ryggsäckar” som är samlade med olika 
värderingar, kunskaper, erfarenheter etc. Olika förutsättningar tillsammans med faktorer som 
bl.a. konflikter, stress, motivation, delaktighet och ledarskap påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön. 
 
En god psykosocial arbetsmiljö innebär glädje och trivsel för den enskilde, effektivitet för 
företaget och organisationen [13]. 
 

2.2.1 Arbetsglädje 
C-H Segerfeldt menar att arbetsglädje känns i magen. Arbetsglädje är det som utgör 
skillnaden mellan att gå till jobbet och vilja gå till jobbet [35]. Redan på 1970-talet 
formulerade Bertil Gardell några förutsättningar för arbetsglädje [13]: 
 

• Kontrollen över den egna arbetssituationen. 
• Känslan av att ens arbete är meningsfullt. 
• Gemenskapen med arbetskamrater. 

 
 
”Om man vill totalt bryta ned en människa behöver man bara göra hennes arbete 
meningslöst” Citat av Fjodor Dostojevskij ur boken ”Arbetsglädje” [36] 
 
 
Glädje på arbetsplatsen ger motivation, engagemang och [36]: 
 

• minskar risken för konflikter, 
• stärker ”vi-känslan”, 
• bidrar till och stärker informella nätverk, 
• bidrar till att människor känner gemenskap och trygghet, 
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• underlättar utbyte av tankar och idéer och ökar kreativiteten, 
• hjälper dig att se möjligheter, 
• ger dig energi att agera, 
• minskar stress och ohälsa. 

 
Arbetsglädje kan ses som ett hjul, den goda cirkeln, bestående av olika komponenter (Figur 
6). Om hjulet väl börjar rulla finns ingen början och heller inget slut [36]. 
 

  
     Figur 6; Den goda cirkeln [36] 

 
Humor är ett verktyg för att uppnå arbetsglädje och ett gott skratt är många gånger den bästa 
medicinen. 
 
 
”Varför gå i lera och sörja när man gå på is och ha det glatt” Citat av Robert Broberg ur boken 
”Arbetsglädje” [36] 
 
 
Humor bidrar till att skapa en trygghet som gör att människor vågar framföra sina idéer och 
förslag [36]. Människor blir avspända, kommunikationen blir snabbare och friare vilket sparar 
tid. 
 
En grupp människor som känner trygghet och har roligt tillsammans arbetar lättare 
koordinerat tillsammans som ett lag med klara, gemensamma mål.  
 

2.2.2 Motivation 
Motivation är en väldig drivkraft. Motiverade människor kan överträffa sig själva i dådkraft 
och förmåga. Omotiverade människor når inte upp till en bråkdel av sin egentliga kapacitet. 
Själva ordet motivation har att göra med rörelse och aktivitet och härleds från det latinska 
ordet movere – att sätta något i rörelse [29]. 
 
Motivation är arbetsglädjens grund menar Ingalill Enbom [11]. När människan är motiverad 
går allt lätt, fort och enkelt. Motivation hos medarbetare ökar produktiviteten och det är därför 
viktigt att företagen behandlar och använder människan väl [29]. 
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Om alla som arbetar på ett företag ser sin uppgift i helheten kan motivationen styrkas menar 
Axelsson och Bergman [42]. 
 
Det första steget i ett motivationsarbete på en arbetsplats är att försöka undvika utrymme för 
komponenter som maktlöshet, meningslöshet, social isolering och instrumentell inställning 
[29]. 
 
Människor motiveras på olika sätt. Det som ger motivation för en individ kanske inte alls ger 
motivation för en annan individ [29]. Det finns dock ett antal teorier som beskriver vad 
människan generellt motiveras av. Bland annat har Hertzberg, Maslow och Hackman och 
Oldham var sin teori om motivation. 
 
Herzbergs arbetsmotivationsteori 
Frederick Herzbergs arbetsmotivationsteori kallas ibland också för tvåfaktorsteorin [38]. 
Teorin skiljer på hygienfaktorer/yttre faktorer och motivationsfaktorer/inre faktorer, dvs. 
faktorer som kan förhindra en låg arbetstillfredsställelse/vantrivsel och faktorer som direkt 
skapar hög motivation. De yttre faktorerna motiverar bara till en viss nivå och för en kortare 
tid. De inre faktorerna ger ett djupare engagemang [29]. Herzberg menar att en god miljö kan 
skapa trivsel, men trivsel ger inte automatiskt hög motivation. Hög motivation skapas av en 
stimulerande uppgift. Vidare menar han att företagen måste skapa ett klimat där 
arbetsuppgifterna står i centrum och som bör anpassas efter individernas intressen, ambitioner 
och kapacitet [38]. 
 
Maslows behovstrappa 
Abraham Maslow utgick från att människan måste tillfredsställa olika behov för att hitta 
balansen i kroppen. Maslow undersökte hur behoven motiverade människan och menade att 
de är hierarkiskt ordnade, från de livsavgörande fysiska behoven till de högsta uttrycken för 
mänsklig förmåga som självförverkligandet [29]. De olika stegen i trappan är fysiska behov, 
trygghetsbehov, samhörighet, uppskattning och självförverkligande (Figur 7). Maslow menar 
att ett lägre behov måste tillfredsställas innan ett högre. Om inte våra fysiska behov är 
tillfredsställda blir vi inte heller motiverade av medbestämmande eller möjligheter till 
utbildning. Om de materiella behoven är fyllda kan säker arbetsmiljö och trygghet i 
anställningen fungera som motivatorer.  
 

 
            Figur 7; Maslows behovstrappa 
 
Maslow menar att människan motiveras av olika saker och att alla har olika morötter som 
drivmedel. Det är inte lätt för chefer/ledare att ge rätt morot till sina medarbetare eftersom de 
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flesta troligen befinner sig på olika nivåer i trappan. Det är också viktigt att förstå att 
arbetsplatsen inte är det enda stället där medarbetarna tillfredsställer sina behov [29]. 
 
Hackmans och Oldhams modell 
Hackman och Oldhams teori bygger vidare på Herzbergs teori (2.2.2.1) [38]. Teorin utgår 
ifrån att arbetsmotivationen har multipla samband med arbetet i sig, organisation och 
teknologi samt styrkan hos individens utvecklingsbehov. Hackman och Oldham menar att 
arbetet bör innehålla fem kriterier för att innehålla en hög motivationspotential variation, 
helhet, betydelsefullhet, frihet och feedback [28]. Kriterierna ger upphov till psykologiska 
upplevelser som i sin tur påverkar själva resultatet. Hackman och Oldhams teori innefattar 
alltså även de effekter som en ökad arbetsmotivation kan skapa. Exempelvis skapar ökad 
motivation bättre kvalitet och produktivitet och lägre personalomsättning. 
 

2.2.3 Förändringsarbete, information och delaktighet 
Förändringstakten är hög eller mycket hög i dagens företag och verksamheter främst beroende 
på omvärldsfaktorer [31]. Alla verksamheter måste betraktas i ett globalt perspektiv. 
 
Det gäller att kunna reagera på det som sker i ögonblicket och det är därför nödvändigt att 
företag anpassar sig till nya förutsättningar och att de ser förutsättningslöst på sig själva [30]. 
Att se förutsättningslöst på sig själv, att ha distans och vara ifrågasättande, är inte en egenskap 
som alla företag har. Det kan hända att företagen tror att de ser förutsättningslöst på sig själv 
men i själva verket står för koder och förhållningssätt som är djupt invävda i vardagsarbetet. 
Exempel på sådant är: 
 

• traditioner som är starka nog att ta över det dagliga handlandet, 
• ritualer som upprepas bara för att de alltid har funnits, 
• moral och etik som anpassas efter situationerna, 
• människor som uppfattas som besvärliga bara för att de avviker, 
• mallar och modeller som tillåts ta över verkligheten. 

 
Om det finns tendenser till dessa koder och förhållningssätt är det viktigt och helt nödvändigt 
att föra dem på tal för att företaget ska förstå sig självt och kunna vända svagheter till styrka 
[30]. 
 
Den höga förändringstakten kräver att varje individ måste ha en ständig beredskap för att göra 
nya saker med nya människor, men det är lättare sagt än gjort. Det är vanligt att människan 
upplever förändringar som påfrestningar eftersom en förändring omkullkastar mycket av det 
som ger trygghet, roller och strukturer ändras samt att människan ställer sig frågor kring 
mening och sammanhang [31].  
 
I dagens samhälle som ständigt förändras, och effektiviseras har också tidspressen ökat [24]. 
Samtidigt har delaktigheten minskat. Delaktighet är alltid viktig, det tar tid men vinsten är 
stor.  
 
 
”Delaktighet är inte delaktighet förrän alla är delaktiga” 
Citat av Johnny Johnsson ur boken ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” [24] 
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Det är just vid förändringar som vinsten av information och delaktighet är särskilt stor. När en 
förändring är på gång är det inte ovanligt att ledning och medarbetare inte är i samma fas när 
det gäller information om förändringen [31]. Eftersom förändringar ofta utmanar trygghet, 
egenkontroll och meningsfullhet är det viktigt att människan får information om syftet och 
målet med förändringen, hålltider för olika steg och möjligheten att påverka förändringen 
samt diskutera tankar kring förändringens effekter. Bra information och en känsla av 
delaktighet gör att det blir lättare för individen att acceptera och ta förändringen till sig och 
förändringen får en bättre kvalitet och förankring [24]. Det är också viktigt att medarbetarna 
får ta del av resultatet av förändringsarbetet. 
 
 
”Vid uppföljning är det viktigt att de anställda som berörs av åtgärderna får lämna in sina 
synpunkter av insatserna” Citat ur boken ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” [24] 
 
 
Ledarens närvaro vid förändringsskeden är viktigare än någonsin. Chefen ska vara synlig, 
stötta grupp och enskilda i förändringsarbetet och lyssna och utvärdera samt påminna om de 
nya målen [31]. 
 
Att tänka på vid förändringar [31]: 
 

• Alla människor påverkas av förändring och reagerar med rädsla, olust och motstånd. 
• Förändringar behöver processas under mycket längre tid än man tror! Förändring på 

pappret är alltid mycket lättare än i verkligheten. 
• Ledaren behöver vara närvarande – fysiskt och psykiskt – under en 

förändringsprocess. Ledaren behöver fånga upp signaler, stötta, informera och peppa. 
• Information och delaktighet i en förändring som förstås av medarbetarna kan utväxla 

oväntad kraft. 
• Människor har alltid levt under förändringar. Det hör till våra livsvillkor och kan 

aldrig väljas bort. 
 

2.2.4 Ledarskap 
Ledarskap försiggår i ömsesidiga relationer i ett samspel. Alla är med och påverkar ett 
ledarskap, alla har makt, betydelse och ansvar för att forma händelseutvecklingen [28]. 
Ledarskapsutvecklingen är tydlig; tidigare var det genom skickliga ingenjörer som 
verksamheten nådde goda resultat och numera är det personer med affärsmässig och social 
kompetens som når resultat [29]. En stor skillnad är att idag ska ledaren behandla områden 
där svaren inte går att få fram med hjälp av miniräknaren eller formelsamlingar. 
Ledarskap utgår från en medveten eller en omedveten människosyn [29]. Forskaren Douglas 
Mc Gregor formulerade två teorier, X och Y, under 1940-talet, baserade på intervjuer med 
företagsledare om deras människouppfattning och organisationssyn. Teorierna skiljer sig från 
varandra genom att den ena handlar om en negativ människosyn och den andra om en positiv 
människosyn. 
 
Teori X är signifikant för ett ledarskap med mörk människosyn där medarbetarna är lata, 
initiativlösa, okreativa och flyr ansvar [29]. Ledaren styr med kontroll, order och regler. 
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Ledarskap som stödjer teori Y är den med en ljus människosyn där medarbetarna tar ansvar 
och initiativ och som gärna arbetar om uppgiften stimulerar och ger en chans till utveckling 
[29]. Beskrivning av mål och delegera ansvar samt ge ökat handlingsutrymme är styrmedel 
för ledarskap som anammat teori Y. 
 
Alla människor har en erfarenhet att leda och att bli ledd [31]. Ledarskap finns inte bara på 
arbetsplatsen utan överallt i livet, exempelvis hemma, på fotbollsträningen och i skolan. Det 
viktigaste ledarskapet är att vi leder oss själva. Om människan inte förmår att leda sig själv 
blir det svårt att leda andra. Att lära känna sig själv och uppskatta sig själv är viktigt för ett 
bra ledarskap. Alla mynt har en baksida och det underlättar om människan är medveten om 
den för att kunna tona upp eller tona ned vissa personlighetsdrag. 
 
 
”Människan fick fantasin som ersättning för det hon inte är och sinnet för humor för att trösta 
sig över det hon är” Citat av Renée Descartes ur boken ”Arbetsglädje” [36] 
 
 
Nevander-Friström menar att en viktig egenskap som chef är att våga vända spegeln mot sig 
själv och därigenom skaffa insikt om sig själv och fundera på: Vem är jag? Vem vill jag vara? 
Skulle jag vilja ha mig själv som chef? [27] 
 
En av ledarens uppgifter är att få saker gjorda genom andra människor [29]: 
 
 
”Man fördelar inte arbetsuppgifter för att slippa ansvaret, utan för att bättre uppfylla det!” 
Citat ur boken ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” [24] 
 
 
Nilsson har identifierat tre olika krav på ledare. Han/hon skall vara [29]:  
 

• entreprenör – den som utvecklar, 
• producerare – den som förfinar produktionen, 
• byråkrat/administratör – den som samordnar och förvaltar. 

 
Några viktiga ledaregenskaper som forskningen pekar på är [31]: 
 

• mod att fatta beslut, 
• självkännedom, 
• intresse och respekt för människor, 
• intresse, engagemang och kunskap inom arbetsområdet. 

 
Robert Blake och Jane Mouton utvecklade en modell ”The managerial grid” 1964 för olika 
ledarstilar [31]. De menar att en ledarstil kan beskrivas utifrån en relationsaxel och en 
uppgiftsaxel (Figur 8). Modellen urskiljer fem olika ledartyper; trivselchefen, idealchefen, 
pessimisten, hårdingen och diplomaten. Med ett enkelt test kan individen få en indikation på 
var man hör hemma. 

16 



   

 
                      Figur 8 ; The managerial grid [31] 

 
En duktig ledare är inte nöjd med att ge de anställda bra betalt utan gör även deras tillvaro 
meningsfull och i någon mening upphöjd från det vardagliga [29]. Moder Teresa var på en 
stor internationell konferens för ledare. Hon gick upp i talarstolen och sa en enda mening och 
därefter lämnade hon podiet [27]: 
 
 
”Älskar ni era medarbetare, älskar ni era medmänniskor?”  
 
 
C-H Segerfeldt menar att en av chefens viktigaste uppgift är att hjälpa andra att känna 
arbetsglädje och må bra (2.2.1) [36]. Det finns stora omfattande studier som påvisar chefens 
stora påverkan på arbetsklimatet. Två av tre anger chefen som den viktigaste faktorn för hur 
arbetsklimatet utvecklas [ibid].  
 
För att uppnå organisationens mål krävs det planering, organisering, ledning, samordning och 
kontrollering och ledaren har ansvaret för resultatet. Örjan Nilsson menar att definitionen av 
en stor ledare inte är vad han lämnar efter sig utan hans förmåga att se till att hans ”verk” 
lever vidare genom de anställda [30]. 
 

2.2.5 Kommunikation och feedback 
Kommunikation kommer från det latinska ordet communis som betyder gemensam [11]. 
Genom kommunikation delas gemensamma tankar, idéer, upplevelser och känslor. 
Individerna i en kommunikation både lyssnar och pratar. En styrka med att kommunicera är 
att kunna påverka varandra genom att delge tankar vid exempelvis konflikter, när samma mål 
ska uppnås och när människor ska ge stöd åt varandra. Hinn och Rossling menar att 
kommunikation innebär ett utbyte av information mellan sändare och mottagare [16]. Utbytet 
sker genom olika kanaler, exempelvis skriftliga, muntliga eller elektroniska kanaler. 
 
På ett företag kan två olika typer av kommunikation urskiljas, en yttre kommunikation som 
sker mot omgivningen såsom kunder och intressenter och en inre kommunikation som sker 
mot medarbetarna.  
För att kommunikationen ska bli lyckad krävs det att sändaren noga planerar vad syfte och 
mål är, vem han/hon ska säga det till, hur han/hon ska säga det så att det blir förstått och 
accepterat och när han/hon ska säga det samt är han/hon rätt person för att säga det och hur får 
han/hon veta om man har förstått [35]. Ett bra sätt för att skapa god kommunikation i företag 
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är att upprätta en kommunikationsstrategi. En strategi är ett stöd för ett effektivt, välavvägt 
och enhetligt kommunikationsarbete [55]. Det bör finnas en strategi för både den inre och den 
yttre kommunikationen. 
 
Kommunikation är villkoret för att kunna göra sig förstådd, få psykiska, fysiska och sociala 
behov tillgodosedda [31]. Människan kommunicerar verbalt och med hjälp av kroppsspråk. 
Ett företag kan även kommunicera genom bl.a. sina produkter, tjänster och genom skyltning. 
 
När medarbetaren känner trygghet och delaktighet och får ta ansvar samt när det finns 
samspel och samsyn då uppstår kommunikation [35]. 
 
En av nycklarna till ett lyckat förändringsarbete (2.2.3) är kombinationen av kommunikation 
och information. För medarbetarna är det viktigt att känna till helheten och det underlättar om 
informationen är tydlig (Figur 9) och ger [35]: 
 

• fakta om vad som kan (ska) hända, 
• fakta om vad som händer, 
• fakta om vad som har hänt. 

 

 
                  Figur 9; Vikten av kommunikation [35] 
 
En av kommunikationens viktigaste aspekter är speglingsfunktionen [31]. Att bli speglad och 
få feedback är en av de viktigaste nycklarna till utveckling. Det är viktigt att få feedback för 
den person jag är och även hur jag utför mina arbetsuppgifter. 
 
Feedback är en arbetsmetod där man öppet och under ansvar uttrycker sina uppfattningar i 
syfte att skapa mer ändamålsenliga handlingar framåt, i relation till visioner och mål [28]. 
Feedback beskriver ”gensvar” som en person får tillbaka på det som personen är och ger ifrån 
sig. På kort och på lång sikt är det viktigt med återföring eftersom den är avgörande för en 
persons hälsa, utveckling och överlevnad. 
 
En god feedbackkultur kan ge glädje, mening och nytta för organisationer och individer och är 
ett trovärdigt koncept för människors delaktighet, inflytande och ansvar för utvecklingen av 
sin arbetsplats [28]. Företag bör ha feedback som en strategisk fråga för att skapa bättre 
kommunikation mellan medarbetarna [31]. 
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Några viktiga spelregler; feedback ska alltid: 
 

• ha ett konstruktivt syfte, 
• vara aktuell och relevant för sammanhanget, 
• ges från en person till en annan. Du kan bara tala om det du själv tycker, tänker eller 

vill förmedla, 
• ges med ”jag-budskap”. 

 
Det är viktigt, i samband med feedbackövningar, att få konkretiserat och förtydligat vad det är 
man gör som fått avsändaren av feedbacken att uppfatta det så. 
 

2.2.6 Konflikter och konflikthantering 
Det är vanligt med konflikter på arbetsplatser [26]. Konflikter beror ofta på olika 
uppfattningar om intressen, makt, roller och otydliga budskap och befogenheter, avund, 
konkurrens samt svikna förtroenden och störningar i kommunikationen. 
Donohue och Kolt definierar konflikt som en situation där människor beroende av varandra 
uttrycker olikheter i att tillfredsställa individuella förnödenheter och intressen och de upplever 
kollision mellan varandra att uppnå dessa mål [22]. 
 
Konflikter kan vara öppna eller dolda samt att de kan uppdelas i sakkonflikter respektive 
person- och relationskonflikter [22]. Utrymmet för konflikter omsluts vanligen av gränser 
såsom lagar eller moraliska värderingar som ibland är styrkta av formella regler. Ju mindre 
struktur i form av oklara gränser, revir, roller och regler en arbetsgrupp har, desto större är 
utrymmet för konflikter. Gränslöshet skapar otrygghet och oro. Tydlighet och information 
eller kommunikation är viktiga parametrar för att minska konflikternas genomslagskraft. 
 
Det är viktigt att förstå att konflikter för någonting gott med sig inte bara ont [22]. Det 
positiva är att angelägna ämnen kommer upp till ytan istället för att de sopas under mattan. 
Genom konfliktbearbetning fås utveckling och lärdom eftersom det ger insikt i andras 
tankesätt, värderingar och syn på olika saker [31].  
 
Chefen har ett stort ansvar att ta vid konflikthantering, det gäller att vara vaken och fånga upp 
problemen och hantera dem på ett tidigt stadium [31]. Många gånger känns en konflikt som 
ett misslyckande varför allt för många chefer vill tona ner konflikterna. Olika studier har 
också påvisat att chefer har ett klart önskemål att förbättra sin förmåga att hantera konflikter. 
Om chefen känner sig otillräcklig bör kunskaper skaffas genom att exempelvis lära sig några 
användbara verktyg för konflikthantering som lärande samtal, reflekterande team och 
konflikthantering mellan två och i grupp. Om en situation ändå känns knepig att hantera ska 
inte chefen tveka att ta hjälp av t.ex. en kunnig konsult. Det hjälper inte att sopa konflikterna 
under mattan utan det är bara att inse att där människor finns där finns konflikter.  
 
För att minska konflikternas genomslagskraft på en arbetsplats kan varje medarbetare bidra 
med ett strå till stacken genom att bl.a. uppskatta omgivning och samvaro. Börje Nenzén 
menar att vissa krav kan ställas på en mogen människa, oavsett omständigheterna. Kraven är 
att [26]: 
 

• acceptera andra människor, 
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• kunna nå och bevara kontakt med andra, 
• ha en realistisk självuppfattning, 
• uppskatta samvaro med andra, 
• ha mod att säga ja eller nej. 

 

2.2.7 Stress och ohälsa  
Den kanadensiska psykologen Hans Seyle beskrev på 1940-talet stress som en kroppslig 
reaktion med påslag av hormoner som rustar kroppen för en extraordinär insats. Eva 
Norrman-Brandt menar att kroppen hormonellt är rustad för fysiska utmaningar och 
urladdningar [31]. Problemet är att kroppen är gjord för fysisk aktivitet och för liten fysisk 
aktivitet innebär att kroppen inte får frigöra stresshormonerna varför de lagras i kroppen och 
påverkar organen negativt. 
Stress är i grunden en reaktion med ett ändamål som ger kraft att springa fortare, lyfta tyngre 
saker och ökar chansen att överleva [39]. Trots en positiv grundläggande funktion har stress 
blivit en av de allvarligaste hälsoriskerna i dagens samhälle. En orsak till detta är för liten 
fysisk aktivitet i kombination med att våra kroppar reagerar på samma sätt idag som 
stenåldersmannen gjorde, trots att människan sällan är hotad till livet av ett hungrigt djur [31]. 
En annan orsak är, enligt hjärnforskningen, att vår hjärna inte har utvecklats nämnbart under 
en period av ungefär hundra tusen år. Ändå skall vi möta en allt snabbare kommunikation. En 
människa idag får mottaga mer information per dag än en människa på 1800-talet mottog 
under hela sitt liv. 
 
När stress diskuteras i vardagen förklaras det som att individen har för mycket att göra och 
har en känsla av att inte hinna med [52]. Yttre händelser och påfrestningar, så kallade 
stressorer, verkar stressande på människan. Stressorerna kan vara både fysiska och psykiska 
[51]. Exempel på fysiska stressorer är rökning och alkohol, värme, kyla och ljud. Till 
psykiska faktorer hör exempelvis relationsproblem, vantrivsel på arbetet så som brist på 
uppskattning, dålig information, bristande delaktighet, rollkonflikter, oklarheter i 
organisationen och högt ställda krav [26]. När människan inte klarar av stressorernas 
påverkan leder det till stress i form av olika stressreaktioner [52]. 
 
Stress kan alltså vara både positiv och negativ. Den blir negativ om människan saknar 
möjlighet till avkoppling och återhämtning tillsammans med avsaknad av kontroll och stöd 
[31]. Positiv stress upplevs när de krav som ställs och vår förmåga att hantera dem är i balans 
samt att det finns socialt stöd. Det finns också möjlighet för återhämtning. Stress upplevs 
dock olika av olika individer pga. att människan har olika förutsättningar och tolkningar osv. 
Positiv stress för en person kan upplevas negativ för en annan och vice versa.  
 
År 1990 skapade Robert Karasek och Töres Theorell en krav-kontroll-modell (Figur 10) som 
ger en inblick av olika arbetsbetingelser med avseende på krav och egen kontroll [31]. Jeffrey 
Johnson har senare utökat modellen med en tredje dimension i form av socialt stöd [52]. 
Modellen används idag som ett verktyg för att identifiera riskfaktorer för stressrelaterade 
besvär i arbetsmiljön Om individen har inflytande och tillgång till stöd kan höga krav hanteras 
och leda till välmående och möjlighet till utveckling. Den individ som mår sämst har höga 
krav, lågt inflytande och låg tillgång till socialt stöd. 
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      Figur 10; Krav-kontroll-modellen [31] 

 
Långvariga stressreaktioner kan leda till utbrändhet/utmattningsdepression som i sin tur kan 
leda till allvarliga hot mot hälsan och förslitningar på kroppen. Bästa knepet för att undvika 
att gå in i väggen är att lyssna på kroppen och förse den med bra kost, sömn och motion [31]. 
 

2.2.8 Sätta upp och arbeta med mål 
Att sätta upp mål är viktigt, men det viktigaste är hur målen uppnås [35]. Arbetssättet är 
avgörande för att målen ska kunna uppnås. Vikten av bra redskap, insikt och sätt att handla 
uttrycks med hjälp av följande kinesiska ordspråk [30]: 
 
 
”Ge en man en fisk och han är mätt för dagen, ge honom ett metspö och han blir mätt för 
livet” Citat ur boken ”Företagets ömma tår: om myter och heliga kor, förändringar och ledarskap” [30] 
 
 
Ett arbetssätt för att nå resultat är målstyrning [30]. Två förutsättningar bör vara klara och 
definierade för att målstyrning ska fungera: 
 

• Vart ska vi? 
• Var står vi? 

 
En svårighet med målstyrning är att just sätta mål och bryta ner dem så att de blir användbara 
för styrning [29]. En annan svårighet är att få medarbetarna att ta till sig målen.  
Det krävs därför en tvåvägskommunikation mellan chef och medarbetare och att det finns 
förståelse och känsla av delaktighet [35]. 
 
Målstyrning kan ske på olika sätt men det handlar alltid om kvalitet. Det gäller att hitta det 
arbetssätt som passar just för den specifika gruppen [35]. Segerfeldt ger ett exempel på ett 
arbetssätt, vilket innebär att: 
 

• skapa förståelse. Alla i organisationen måste känna till och förstå företagets mål och 
sin egen roll för att dessa ska nås – de måste kunna se sin del i helheten, 

• ange riktning. Mål ska ange vad, men inte hur, 
• lägga fast tidsramarna. Mål ska sättas på både kort och lång sikt. Krav på omedelbara 

resultat kan begränsa perspektivet. Därför är de långsiktiga målen lika viktiga, 
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• sätta upp delmål. De övergripande målen för hela verksamheten bryts ned i delmål för 
varje avdelning, arbetsgrupp och individ, 

• göra alla delaktiga. Arbetet med att formulera mål för arbetsgruppen och individen är 
en process som alla är berörda av och ska delta i. Det är självklart mer motiverande att 
jobba mot mål som man varit med om att ta fram och kan påverka, 

• vara öppen. Målstyrning kräver en fungerande dialog mellan chef och medarbetare i 
dagliga kontakter och i utvecklingssamtal en eller ett par gånger om året då målen 
diskuteras och följs upp, 

• följa upp. Glöm aldrig att sätta av tid för uppföljning med hela arbetsgruppen och se 
till att denna dokumenteras. 

 
Att använda målstyrning som arbetssätt innebär att företaget förändras genom kommunikation 
vilket kräver en del insatser som att [35]: 
 

• vara överens om de grundläggande budskapen och värderingarna, 
• skapa ett program för kommunikation, 
• tänka på att grunden för en extern information och profil är en väl fungerande intern 

kommunikation varför det är viktigt att gå igenom kanaler, formuleringar, och 
budskap så att allt bottnar i företagets grundläggande värderingar, 

• resultat nås genom synliga handlingar varför det är idé att ta fram symboler som 
tydliggör, 

• sträva efter personliga möten, 
• sträva efter ett meningsfullt möte. Ett bra möte är ett effektivt sätt att nå resultat, 
• vara noga med valet av informations- och kommunikationskanal eftersom olika 

kanaler förmedlar olika budskap. 
 
Målstyrning som arbetssätt bygger på dialog och samarbete och ger delaktighet, engagemang, 
ansvarstagande och resultat [35]. 
 

2.3 Företagskultur, identitet och image 
Företagskultur 
Företagskultur kan beskrivas som den mentala miljö som uppstått genom och bland 
människor verksamma i ett företag, människor som delar gemensam tro, attityder, 
värderingar, ritualer, traditioner, skrivna och oskrivna regler [16]. Nils Nilsson beskriver 
företagskulturen som personalens inbyggda kompass för hur de ska handla i olika situationer. 
Kompassen innehåller anda, klimat, stämningar, osynliga normer, värderingar och 
föreställningar [29]. Danielsson förklarar kulturen som det man ”känner av” när man kliver in 
på en arbetsplats, tonen i de anställdas röst och den stämning som råder, gemensamma normer 
och det synsätt och värderingar som företaget ”andas” [9].  
 
 
”En kultur tar sig sitt mest skapande uttryck när den hos människan stimulerar driften att 
leka” Citat av Laurens van der Post ur boken ”Arbetsglädje” [36] 
 
 
En stark företagskultur genomsyrar hela företaget och präglas i mycket hög grad av nuvarande 
och tidigare företagsledningar. Ett exempel på ett företag som har en stark företagskultur är 
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IKEA. Hela företaget genomsyras av IKEA-andan med kärnan att ”med små medel nå stora 
resultat, oavsett vad man gör” [29]. 
 
Starka kulturer kan innebära risker. Det är viktigt att kulturen följer med tiden genom att 
kulturen ”renoveras” och anpassas till nya förutsättningar. Det är farligt om den starka 
kulturen skapar ”hurra vad vi är bra” – myter, vilket innebär att företaget har svårare att 
anpassa sig till marknaden. En stark kultur kan också innebära att nyttig kritik kan ha svårt att 
göra sig hörd samt att den individuella kan komma i kläm pga. krav på vi-anda och 
konformism [29]. 
 
 
”Det är viktigt att springa fort men ännu viktigare att veta vart man är på väg och varför” 
Citat av Frans Melin ur boken ”Varumärkesstrategi” [23] 
 
 
Hinn och Rossling menar att företagskultur och företagshistoria hänger intimt ihop. Historien 
ger en värdefull vägledning och kan vara ett alldeles utmärkt medel för att stärka ”vi-känslan” 
och skapa stolthet bland företagets medarbetare [16]. Historien utgör en uthållig 
konkurrensfördel som ingen kan imitera och bör därför utnyttjas. 
 
Företagskulturen börjar idag bli ett etablerat styr- och kontrollinstrument. Flera företag har 
insett hur kulturen kan skapa en sammanhållning och en värdegemenskap, som styr och 
kontrollerar starkare än något stämpelur eller budgetsystem. Kulturen är också viktig för den 
djupare motivationen och ger människan en känsla av att syssla med något meningsfullt [29]. 
 
Det svåra med företagskultur, som är ett sammansatt fenomen (Figur 11) är att det är svårt att 
ta på. Kulturen brukar märkas först när någon bryter mot den [29]. 
 
Ansvaret för en gynnsam kultur vilar på högsta ledningen som spelar en avgörande roll för de 
värderingar och den atmosfär som gäller i ett företag. Det gäller att ledaren inser vilka bra 
ledningsverktyg som finns i en medveten företagskultur [29]. Mats Alvesson menar att den 
högsta ledningen alltid har stor betydelse för hur kulturen utvecklas, vad som betonas, vad 
som är viktigt och vad som inte är det [2]. Ledarna fungerar som förebilder för de anställda 
och det är viktigt att komma ihåg att man aldrig kan kräva av någon annan det man inte själv 
uppfyller [30].  
 

 
                                 Figur 11; Företagskultur – ett sammansatt fenomen [29] 
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Kultur i bruksorter 
Bruksorter brukar förknippas med en samhällstyp som har problem att ta till sig nya idéer och 
att det finns en slutenhet och en tröghet i verksamheten samt att det är svårt att förändra och 
utveckla [33]. En stor arbetsplats på en liten ort var betydande för form och omfattning av det 
engagemang som funnits vid sidan av den industriella verksamheten [12].  
 
Företagsidentitet 
Företagsidentitet är ett begrepp som är ganska luddigt och det finns många olika definitioner 
och förslag på vad företagsidentitet är. Gemensamt är dock att företagsidentiteten är något 
som symboliserar företaget som helhet, som symboliserar vad ett företag är. Identiteten 
innefattar allt som bidrar till att skapa just identitet, dvs. personal, produkter, byggnader, 
varumärken, brevpapper m.m. Hinn och Rossling menar att det handlar om summan av de 
egenskaper någon väljer att visa upp för att markera sin existens. Företagsidentiteten är 
gränssnittet mellan företaget och dess omvärld [16]. Enligt Alvesson är identitet ett 
symbolsystem som säkrar kontinuitet och konsistens [1]. 
 
Ett företag måste visa vad det står för och vad det är för sin egen personal, dess kunder och 
andra intressenter och detta görs genom att bygga upp en stark identitet för att skapa en 
konkurrensfördel. Genom sin identitet sänder företag ut en mängd olika signaler i form av 
symboler, beteende, agerande och kommunikation. Alla dessa olika signaler formas sedan till 
en bild – en image - hos de olika intressenterna.  
 
Van Riel menar att företagsidentiteten kan definieras efter tre huvudlinjer, företagsidentitet 
som grafisk design, som totalkommunikation och som organisatoriskt beteende [43]. 
Wally Olins säger att företagsidentiteten uttrycks genom namn, symboler, logotyper, färger 
och traditioner som organisationen använder för att karaktärisera sig själv, varumärket och 
företagets beståndsdelar [34]. 
 
Företagsidentiteten är ett resultat av kommunikation menar Hinn och Rossling [16]. 
Kommunikationens budskap går via en mängd kanaler i form av identitetsbärarna, vilka 
handlar om dem som på ett eller annat sätt binder samman företag och deras respektive 
intressenter, människor, produkter, varumärke, reklam, förpackningar, företagsevenemang, 
symboler med mera. Det handlar om att varje enskilt företag ska finna en lämplig 
kombination av hanterbara identitetsbärare som kommunicerar effektivt [ibid]. 
 
Efter att en företagsidentitet har konstaterats bildar bl.a. intressenter sig en uppfattning, 
värderar och skapar en bild eller en image av identiteten [16]. Markwick och Fill menar att ett 
företags image kan sägas vara en intressents totala uppfattning av det sätt på vilket ett företag 
presenterar sig själv [44]. Presentationen kan vara avsiktlig, genom planerade aktiviteter, eller 
oavsiktlig, genom uttalanden från personalen eller media.  
 
Image 
Image är ett resultat av ömsesidig påverkan av en persons värderingar, idéer, känslor och 
intryck av ett objekt och finns i huvudet på en person menar van Rekom [45]. Detta medför 
att olika individer kan ha olika bild av samma företag och att imagen bestäms av personen 
som uppfattar identiteten samt av företaget. Vidare kan alltså imagen justeras på två sätt. 
Antingen förändras företaget eller så ändras kommunikationen till målgrupperna för att 
försöka förändra människors värderingar, idéer, känslor och uttryck av ett objekt. Markwick 
och Fill menar att om företaget vill påverka sin image måste identiteten styras [44].  
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”Bilder och föreställningar kan besegra världen” Citat av Napoleon ur boken ”Organisation och 
ledarskap” [29] 
 
 
De anställda utgör en viktig del för att sända ut en positiv bild av identiteten. Därför är det 
viktigt att skapa en enhetlig intern image hos de anställda för att undvika att synen och 
förväntningarna blir olika vilket kan leda till flera identiteter och skapa förvirring hos 
intressenterna [44].  
 
I Håkan Lagergrens bok ”Varumärkets inre värden” finns ett citat som förklarar vikten av att 
ha en image [21]: 
 
 
”Det värsta öde som kan drabba ett företag eller en organisation, är att inte ha någon image 
alls. Då är man antingen helt okänd eller också helt ointressant. Man finns, men man finns 
inte” 
 
 
Identitet och image är två begrepp som ofta blandas ihop med varandra. Jean-Noel Kapferer 
har genom sin modell definierat förhållandet mellan identitet och image genom att visa att 
sändarens signaler påverkar mottagaren (Figur 12) [20].  
 

 
Figur 12; Förhållandet mellan identitet och image. Företagsidentitet som sändare och företagsimage som 
mottagare [20] 
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas tidsplanen för examensarbetet och följs av en beskrivning av de 
metoder som har använts för fallstudien och för skyltutformningen samt hur de har använts. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring metodernas validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Planering av examensarbetet 
I ett tidigt skede planerades examensarbetet. Planeringen åskådliggjordes i en tidsplan som 
togs fram i programmet Fast Track Schedule (Bilaga 2). Att arbeta fram en tidsplan innebär 
att examensarbetets aktiviteter definieras och delas in i olika tidsperioder. Tidsplanen är ett 
bra hjälpmedel för att undvika att någon aktivitet förbigås och den ger kontinuerligt en 
verklighetsbild på hur arbetet ligger till tidsmässigt. Genom tidsplanen kan arbetsgången för 
examensarbetet utläsas. 
 

3.2 Fallstudie 
En fallstudie innebär att speciella fenomen i en realistisk miljö med vaga gränser mellan 
fenomen och sammanhang studeras [4]. Bell menar att fallstudier är speciellt lämpade för 
forskare som gör studier på egen hand eftersom möjligheterna är stora att studera en 
avgränsad aspekt på ett problem på djupet och under en begränsad tidsram. DePoy och Gitlin 
menar att en fallstudie inte bör generaliseras från urvalsgruppen till populationen men kan 
generaliseras från en studie till en teori [10]. En nackdel med fallstudier är att det ibland kan 
vara svårt att generalisera fallstudiens resultat då kunskapen bildats under specifika 
förhållanden [37]. Eftersom en djupare förståelse för problemen önskades samt att studien 
skulle användas för det specifika företaget valdes fallstudiemetodiken.  
 
I en fallstudie insamlas data främst genom intervjuer och observationer, så kallade kvalitativa 
metoder, men kan anpassas efter studien [4]. I detta examensarbete har datainsamlingen 
anpassats så att både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts. 
 

3.2.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa studier syftar till att samla in information för att få djupare förståelse om ett 
problem samt beskriva helheten av sammanhanget som problemet ingår i [17]. Kvalitativ 
metod har använts i denna fallstudie eftersom djupare kunskaper om problemen önskades och 
att analyser har gjorts på olika typer av indata samt för att tolka observationer i ett teoretiskt 
sammanhang för att hitta karaktäristiska drag eller inverkande faktorer [37]. Genom en 
kvalitativ metod ges det möjlighet till en direkt subjekt - subjekt relation mellan forskaren och 
respondenterna för att få en närhet till enheterna i studien och möta respondenterna i 
situationen som observeras [17]. De kvalitativa metoderna som har använts i detta 
examensarbete bygger på respondenternas beskrivningar av arbetsmiljön och författarens egna 
observationer.  
 

3.2.2 Kvantitativ metod 
Enligt Bell går kvantitativa studier ut på att samla in fakta och studera relationer mellan dessa 
[4]. Fakta som samlats in sammanfattas statistiskt och analyseras med utgångspunkt i testbara 
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hypoteser [61]. I en kvantitativ studie ligger fokus på mätning och användande av 
vetenskapliga tekniker som kan ge mätbara slutsatser [4]. I detta examensarbete har 
kvantitativa metoder som enkäter använts. 
 

3.3 Urval 
Alla medarbetare i byggnaderna Dammbro och Elektronikhuset fick chansen att delta i 
enkätundersökningen. Av respondenterna var 64 stycken män och 13 stycken var kvinnor. 
Respondenternas medelålder låg på 49,29 år. 59 % av respondenterna har arbetat på Bofors i 
tjugo år eller mer. 
 
För intervjuerna valdes åtta respondenter efter kriteriet som innebar åldersoberoende, lika 
antal kvinnor som män och som representerade båda byggnaderna. Utifrån kriteriet valdes 
respondenterna slumpmässigt.  
 

3.4 Datainsamling 
Vid datainsamling finns två typer av data att tillgå; primär- och sekundärdata. Primärdata 
beskrivs som data som samlas in med syftet att användas som analysunderlag i den aktuella 
undersökningen [3]. Sekundärdata består av redan insamlad data för andra ändamål.  
 
I detta examensarbete har både primär- och sekundärdata använts. Sekundärdata har samlats 
in genom litteratur, Internet och tidigare insamlat internt företagsmaterial. Primärdata har 
samlats in genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare, observationer, 
benchmarking, enkäter och fotografering.  
 

3.4.1 Observationer 
Observationer är en kvalitativ metod (3.2.1) som används för att ta reda på vad människor gör 
i olika situationer. Metoden bygger på att det som sker observeras och registreras utan att 
processen störs. I denna studie har observationerna varit osystematiska, vilket innebär att 
observatören inte har något förbestämt observationsområde utan registrerar sådant som anses 
intressant [63]. 
 
Observationsområdet har varit Bofors arbetsmiljö och observationerna utfördes i Dammbro 
och Elektronikhuset oberoende av arbetstagare för att få en bild av verksamheten. 
Observationerna utfördes till största del under studiens första hälft. 
 

3.4.2 Intervjuer 
En av de vanligaste datainsamlingsmetoderna i kvalitativa studier (3.2.1) är intervjuer [15]. 
Det finns tre typer av intervjuer: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade [18]. I 
denna studie har semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer använts. Semistrukturerade 
intervjuer kännetecknas av att bestå av fasta förutbestämda frågor och ordningsföljden 
fastställs före intervjun. Dock är svaren inte strukturerade innan intervjun, och det finns heller 
ingen tidsgräns för hur långt respondentens svar får vara [18]. Ostrukturerade intervjuer 
fokuserar på att betona respondentens tankar. Intervjun går till på så sätt att forskaren sätter 
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igång intervjun genom val av tema, men innehållet i intervjun utformas av respondenten 
[ibid]. 
 
Intervjuerna med medarbetarna på företaget genomfördes med hjälp av en intervjuguide 
(Bilaga 3) som innehöll teman som skulle granskas. Intervjuguidens syfte är att se till att alla 
intervjupersoner får möta likartade teman. Frågorna i intervjuguiden följdes inte helt då vissa 
delar av intervjun blev mer som en diskussion, vilket innebar att semistrukturen blev till 
ostruktur i vissa delar då respondenten pratade fritt om relevant ämne. Intervjuerna har varit 
personliga, vilket är en fördel då de innebär flexibilitet [4]. Intervjufrågorna var konstruerade 
utifrån enkäten (3.4.3) för att få specifika svar [10]. Intervjuerna utfördes av författaren och 
varje intervju varade mellan en till två timmar.  
 
Intervjuer med sektionschefer, huvudskyddsombud, informationschef, säkerhetschef, två 
medarbetare på personalavdelningen, utvecklingschef och VD gjordes också. Intervjuguiden 
för sektionscheferna och utvecklingschefen återfinns i bilaga 4 och guiden för VD: n finns i 
bilaga 5. Intervjuerna med informationschefen, säkerhetschefen och medarbetare på 
personalavdelningen var ostrukturerade varför ingen guide användes. 
 

3.4.3 Enkäter 
Enkäter som syftar till att mäta olika fenomen är flitigt använda inom kvantitativa studier 
(3.2.2). Enkäter mäter och analyserar känslor och upplevelser. Vid formulering av enkäter ska 
enkäten ifrågasättas om den mäter det den avser att mäta och hur stor tillförlitligheten är [58]. 
Det är alltså viktigt att beakta validitet och reliabilitet (3.8). Bell menar att enkäter ska 
formuleras på ett sätt som gör att den information som söks framkommer så att 
svarspersonerna kan acceptera enkäten och att inga problem uppstår när svaren tolkas [4]. En 
enkät som har använts i andra studier och som är tillförlitlig kan kompletteras med frågor eller 
att vissa frågor tas bort så att enkäten anpassas speciellt för den aktuella studien [58].  
 
Enkäten (Bilaga 6) som har använts i detta examensarbete är delvis baserad på enkätfrågor 
som Christina Danielsson använt sig av i sin avhandling ”Office Environment, Health and Job 
Satisfaction” [40]. Vissa frågor har kompletterats och vissa frågor har tagits bort för att 
enkäten ska passa denna studie så bra som möjligt. 
 
Enkäterna delades ut till medarbetare i byggnaderna Dammbro och Elektronikhuset. Ungefär 
120 enkäter delades ut och 77 stycken besvarades. 
 

3.4.4 Litteraturstudier 
Bell menar att en ny studie, oavsett omfattning, kommer att innebära att läsa litteratur om 
ämnet som andra har skrivit om [4]. Litteraturen ska stödja eller förkasta argument eller 
ståndpunkter innan slutsatser skrivs ner. Bell menar också att det ideala är om litteraturen 
läses tidigt under projektet, trots att det i praktiken oftast sker parallellt med andra 
projektaktiviteter [ibid]. 
 
Den största litteraturstudien gjordes framför allt under examensarbetets första del, men studier 
förekom också i slutet av examensarbetet. Litteraturen bestod av böcker, artiklar och 
rapporter. Materialet hämtades från Luleå universitetsbiblioteks katalog (LUCIA) och 
artikeldatabas och LIBRIS, svensk nationell samkatalog samt från databaser tillhörande 
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Örebro och Karlstads universitetsbibliotek. Sökord som användes var exempelvis ”fysisk 
arbetsmiljö”, ”psykosocial arbetsmiljö”, ”företagsidentitet”, ”företagskultur”, ”image”, 
”kontorsutformning”, och ”kommunikation”.  
Information om Bofors är hämtad från litteratur, företagets intranät och handböcker. 
 

3.4.5 Datainsamling från Internet 
Data har samlats in framför allt genom arbetsmiljöverkets hemsida men också från andra 
Internetsidor samt genom sökningar på sökmotorn Google. Sökorden har varit exempelvis 
”fysisk arbetsmiljö”, ”psykosocial arbetsmiljö”, ”företagsidentitet”, ”företagskultur”, 
”image”, ”kontorsutformning”, och ”kommunikation”.  
 

3.4.6 Benchmarking 
Enligt Bergman och Klevsjö är benchmarking ett sätt för att identifiera möjligheter till 
processförbättringar och innebär att göra en jämförelse mellan en egen process och en annan 
process i den egna eller i en annan organisation för att hitta bättre sätt [5].  
 
I detta examensarbete har benchmarking använts för att få inspiration och idéer samt för att 
titta på likheter och skillnader i arbetsmiljö, arbetsplatsutformning och skyltsystem mellan 
Bofors och SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga och BAE Systems Hägglunds i 
Örnsköldsvik.  
 
Några respondenter från både SAAB och Hägglunds intervjuades med samma intervjuguide 
som användes för de semistrukturerade intervjuerna på Bofors (Bilaga 3).  
 

3.4.7 Fotografering 
En digitalkamera användes för att samla information om företagets lokaler. Bilderna användes 
sedan vid analysen och till rapporten.  
 
Fotografering skedde även på BAE Systems Hägglunds och på SAAB Bofors Dynamics. 
Fotograferingen på företagen krävde ett fototillstånd och att säkerhetschefen godkände 
bilderna innan publicering i rapporten. 
 

3.5 Ljusmätning 
En ljusmätare, Hagner Screen Master, användes för att mäta ljusförhållandena på 
kontorsarbetsplatserna.  
 

3.6 Dataprogram 
Under examensarbetes gång har Microsoft Word använts vid rapportskrivning och Adobe 
Photoshop CS2 vid bildhantering och redigering. Programmet Adobe Illustrator CS2 
användes vid utformning av skyltsystemet. Fast Track Schedule har använts för att skapa en 
tidsplan för examensarbetet och Microsoft PowerPoint har använts för presentationsmaterial. 
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3.7 Skyltutformning 
Ingen produktutformningsmetod eller designmetodik har använts vid utformning av 
skyltsystemet eftersom utformningen var en ”extrauppgift” som skulle göras om tid fanns 
över.  
 
Det framkom, dock i slutet av examensarbetet, att det finns riktlinjer för skyltning från BAE 
Systems. Utformningen baserades därför på dessa riktlinjer men också på tips från 
skyltarkitekten Anna Barne som jobbar på White arkitekter AB i Göteborg (Bilaga 7 och 8).  
 

3.8 Reliabilitet och validitet 
När datainsamlingsmetoder har använts måste de granskas för att avgöra hur tillförlitlig och 
giltig informationen är [4]. Granskningen genomförs utifrån två aspekter; reliabilitet och 
validitet. 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på om de använda metoderna ger samma resultat vid 
olika tillfällen med liknande omständigheter [4]. Forskare har dock framhållit att 
tillförlitlighet i en fallstudie är en omöjlighet eftersom området som studeras befinner sig i 
ständig förändring.  
 
Validitet eller giltighet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det som avsetts 
[4]. Om en fråga saknar reliabilitet saknar den också validitet. 
 
Eftersom examensarbetet är upplagt som en fallstudie och studien har gjorts under specifika 
förhållanden är det svårt att generalisera resultatet, vilket påverkar reliabiliteten. 
 
Intervjuerna genomfördes av en människa, vilken kan påverka respondenterna, om än 
omedvetet, på ett sätt som kan skilja sig från en annan intervjuare vilket kan medföra 
skillnader i intervjusvaren med en lägre reliabilitet som följd. Intervjuerna genomfördes av 
samma intervjuare och med samma intervjuguide (en för medarbetare, en för ledare och en för 
VD) vilket medförde att avvikelserna minskades. 
 
Intervjupersonerna kan tyckas vara en minoritet av medarbetarna men genom ostrukturerade 
intervjuer med personer utöver de som blev intervjuade har likvärdiga åsikter lagts fram.  
För att undvika bortfall av åsikter kunde fler personliga intervjuer och även gruppintervjuer ha 
gjorts.  
 
Vid en enkätundersökning är det bra med en hög svarsfrekvens för att få hög reliabilitet. 
Svarsfrekvensen för enkätundersökningen i detta examensarbete låg på ca 65 %. Studien har 
baserats på nästan 80 enkätsvar vilket har gett en någorlunda tydlig bild av verksamheten trots 
svarsfrekvensen. 
 
Litteraturen som har använts i examensarbetet är tryckt material som har angivits i en 
referenslista och bör därför påverka teorins reliabilitet positivt. Validiteten är hög eftersom 
flera källor har jämförts med varandra. 
 
För att säkerställa hög validitet för studien har kontinuerlig kontakt hafts med handledare och 
personal på Bofors. Kontakt med handledaren på Luleå tekniska universitet har också ägt rum. 
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Genom att teorin har uppfyllt det akademiska fästet kunde det säkerställas att studiens 
centrum var kopplat till problemområdet. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel ger inledningsvis en presentation av företaget och efterföljs av en beskrivning av 
Dammbro och Elektronikhusets arbetsmiljö samt företagets kultur och identitet. Kapitlet 
innehåller också respondenternas åsikter. 
 

4.1 BAE Systems Bofors AB 
Bofors är ett svenskt försvarsmaterielföretag som ligger i Karlskoga. Företaget har under de 
senaste hundratjugo åren tillverkat materiel till försvar. Företaget bildades redan år 1646 som 
ett Hammarverk i Booälven i Karlskoga. År 1883 trädde företaget in på 
försvarsmaterielmarknaden och levererade sina första vapen samma år, vilket så småningom 
ledde till att företaget blev en av Sveriges största industrier under 1900-talet. 
 
Idag utgör tillverkningen inte så stor del av verksamheten utan fokus ligger på att utveckla 
vapensystem, kanoner och ammunition, för den svenska och internationella marknaden. 
Bofors ägs idag av BAE Systems AB där även Hägglunds som ligger i Örnsköldsvik ingår. 
BAE Systems AB ägs i sin tur av BAE Systems som är ett multinationellt 
försvarsmaterielföretag.  
 
Bofors hade i november 2006, 461 medarbetare varav 53 var kvinnor. Företaget består av tio 
linjer/avdelningar där utvecklingsavdelningen är den största med 61 % av alla medarbetarna. 
På utvecklingsavdelningen arbetar 220 personer och 21 av dessa är kvinnor.  
 

4.1.1 Policy för arbetsmiljö och yttre miljö 
Bofors har en policy för arbetsmiljö och yttre miljö. Företagets övergripande målsättning är 
att: 
 
 
”Vår interna verksamhet inte skall orsaka skador på människor, anläggningar, eller den yttre 
miljön.” 
 
”Våra produkter ska vara utformade för säker användning och lägsta möjliga 
miljöbelastning.” 
 
”Skapa en arbetsmiljö där det ges möjlighet till personlig utveckling, delaktighet, gemenskap 
och trygghet för samtliga medarbetare.” 
 
 

4.1.2 Friskvård och företagshälsovård 
Från och med första januari 2007 bedriver företaget en egen friskvård genom en 
friskvårdskommitté efter att företaget valt att gå ur Bofors fritid som SAAB Bofors Dynamics 
bedriver. Detta har inneburit att Bofors har fått börja från scratch när det gäller 
friskvårdsarbetet. På sikt ska kommittén starta ett samarbete med tjänstepensionsföretaget 
Alecta. Syftet är att få bättre kunskaper i dels struktur och policyarbete och dels få nya idéer 
och tankar runt friskvård. 
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Bofors anlitar teknisk och medicinsk företagshälsovård genom företaget Haluxa. Som 
experter inom sina respektive områden utgör företagshälsovården en konsultfunktion till 
verksamhetsansvariga. Bofors anser att det är av största betydelse för det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet att företagshälsovården och andra expert- och stabsfunktioners tjänster 
anlitas för att identifiera och bidra med lösningar för att åtgärda risker och brister i 
arbetsmiljön. Även i samband med förändrings- och utvecklingsarbetet av verksamheten bör 
företagshälsovården eller expert- och stabsfunktioner anlitas. 
 
Bofors har förhandlat fram förmånliga priser på gym och andra idrottsaktiviteter inom 
Karlskoga. Det finns även möjlighet att träna i Haluxas lokaler för endast 150 kr/år och gå på 
massage som kostar 100 kr/gång och som dras direkt på lönen. Det finns massagestolar i tre 
av företagets byggnader som går att boka på intranätet. Företaget hyr också tid för att spela 
innebandy en gång i veckan på en skola i Karlskoga. 
 
För pendlande personal gäller ett bidrag på 500 kr/år eller 250 kr/halvår vid inköp av 
träningskort på hemorten.  
 

4.1.3 Arbetsbeskrivning 
De flesta medarbetarna på utvecklingsavdelningen är ingenjörer inom olika områden och 
arbetar huvuddelen av en arbetsdag med en dator. De medarbetare som har en administrativ 
uppgift jobbar även mycket med en dator. 
 
En del arbetsuppgifter kräver samarbete mellan medarbetare och/eller avdelningar. Då är det 
inte ovanligt att det förekommer naturliga pauser från det stillasittande arbetet i form av att 
medarbetarna besöker varandra för att reda ut problem och funderingar. Detsamma gäller vid 
möten och sammanträden.  
 
Sammanfattningsvis är arbetet som utförs på avdelningen stillsittande vilket ställer krav på 
individen och en bra arbetsställning för att undvika arbetsskador. 
 

4.1.4 Fysisk arbetsmiljö 
I detta avsnitt presenteras den fysiska arbetsmiljön utifrån observationer och respondenternas 
uppfattningar.  
 
Lokalernas utformning och skyltning 
Byggnad Dammbro och byggnad Elektronikhuset är två av utvecklingsavdelningens 
byggnader. Medarbetarna arbetar i cellkontor förutom designavdelningen som sitter i ett litet 
kontorslandskap. Det är skillnad på cellkontorens möbler beroende på byggnad och om 
våningsplanet är renoverat eller inte. På ett nyrenoverat våningsplan i Dammbro är ett 
cellkontor möblerat med ett databord, en hurts på hjul, ett låsbart skåp på hjul samt ett 
skrivbord och en kontorsstol. Det är inte standard med höj - och sänkbara bord eller en 
speciell kontorsstol. En del av medarbetarna har också ett kassaskåp på rummet för att förvara 
konfidentiellt material. En del nyrenoverade rum har också en whiteboard på väggen.  
 
Skyltningen i Dammbro är varierad. Namnskyltarna vid varje kontor är utformade på olika 
sätt och de är även placerade olika. En del rum har ingen skylt. Det finns inga skyltar som 
informerar om vilket plan personen befinner sig på, förutom om personen tar trapporna, och 

33 



   

det finns ingen skylt som informerar om vilka rum som finns på de olika våningsplanen. I 
hissarna finns det en inaktuell skylt som ger information om var konferensrummen ligger och 
var olika ledare och avdelningar befinner sig. Om en person väljer att ta trapporna till ett 
våningsplan saknas samma information. I entrén finns en skylt som ger information om var 
konferensrummen och receptionen ligger (Figur 13). 
 
Det förekommer också skyltning i Elektronikhuset. I entrén finns en stor tavla som ger 
information om i vilket rum som en viss person sitter och var rummet finns (Figur 13). Tyvärr 
är skylten inaktuell. Det finns namnskyltar på sidan av kontorsdörrarna och de flesta ser 
likadana ut. Det finns däremot inga skyltar som ger information om var konferensrummen 
ligger. 
 

  
Figur 13; Entréskylt i Dammbro (t v) och Elektronikhuset (t h) 

 
Enligt informationschef Christer Henebäck, har företaget ingen grafisk profil för märkning 
och skyltning i inomhusmiljö utan bara för utomhusmiljö. Men en grafisk profil för skyltning 
i inomhusmiljö har författaren, med hjälp av en anställd, hittat i Guidelines för BAE Systems 
(Bilaga 7) där företagets rådande grafiska profil också är plockad från. 
 
Det finns ingen röd tråd i skyltningen, menar Henebäck, eftersom företaget inte har sett något 
behov i att skylta. En svårighet att rätta sig efter den grafiska profilen har blivit påtaglig i och 
med ägarbytena. Stora kostnader har lagts på att ändra profilen, ca två miljoner kronor. 
Henebäck förklarar också att det inte finns någon utsatt budget för skyltning och märkning 
inomhus varför pengar måste tas från den totala budget som avdelningschefen ansvarar för om 
det ska skyltas. 
 
Dammbro 
Dammbro består av sex våningsplan varav tre våningsplan och huvudentré är nyrenoverade. 
Figur 14 visar en planskiss över våningsplan 1. Våningsplanen ser nästan identiska ut 
layoutmässigt men i källarvåningen finns det bara kontor i den ena korridoren. I den andra 
korridoren finns det tre konferensrum. 
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                 Figur 14; Planskiss över våningsplan 1 i Dammbro 

 
Matplatserna är fräscha och alla nödvändiga inventarier finns. Företaget har satsat på 
pausutrymmen, med runda bord och fåtöljer, i korridorerna utanför cellerna. Pausutrymmena 
används speciellt vid fikarasterna men också för mindre möten. Konferensrummen är väl- 
utrustade och representativa. Toaletterna är fräscha.  
 
De våningsplan som inte är renoverade ser ungefär likadana ut som ursprungsskicket från 
1976 (Figur 15) förutom att toaletterna är renoverade. På bottenvåningen står några stora 
kassaskåp längs med korridoren (Figur 16). Matplatser och pausutrymmen, med undantag för 
några, är neutrala och funktionella.  
 

 
                                            Figur 15; Orenoverat våningsplan i Dammbro 

 

 
                    Figur 16; Kassaskåp i korridoren på bottenvåningen i  
                    Dammbro 
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Huvudentrén (receptionen) är renoverad (Figur 17) men används bara av besökare. 
Medarbetarnas ingång är på sidan av huvudentrén och är inte alls lika pampig. Trappan som 
förbinder våningsplanen är gjord av marmor och i övrigt är trapphuset ganska nedgånget. 
Hissarna är mörkblå invändigt och ”kantstötta” efter alla möbelflyttar.  
 

  
  Figur 17; Huvudentrén med fåtöljgrupp (t v) och reception (t h) 
 
Elektronikhuset 
Elektronikhuset består av fyra våningsplan. Byggnaden har inte renoverats nämnvärt sedan 
utvecklingsavdelningen flyttade in 1995. Våningsplanen har i stort sett likadana layouter 
(Figur 18). Men på våningsplan två ligger ett lunchrum längst ner i den ena delen av 
korridoren.  
 

 
                      Figur 18; Planskiss över våningsplan 1 i Elektronikhuset 
 
Det finns inga naturliga mötesplatser förutom lunchrummet. Konferensrummen är väl- 
utrustade, toaletterna är fräscha och entrén är trång (Figur 19). Trappan som förbinder 
våningsplanen är i marmor och trapphuset är ljusblått. 
 

 
                          Figur 19; Entrén i Elektronikhuset 
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Ljus 
Ljusförhållandena varierar beroende på byggnad och om våningsplanet är renoverat eller inte. 
På de ombyggda våningsplanen har varje kontorsrum en armatur som ger ett bra allmänljus 
och som fördelar ljus ner på arbetsytan men även upp mot taket. På en del armaturer kan 
ljusstyrkan regleras. På de våningsplan som inte är renoverade samt i Elektronikhuset är 
standardarmaturen en gammal modell av lysrör som ger ett skarpt och obehagligt ljus och som 
kan orsaka bl.a. flimmer. 
 
Buller 
Buller är inget uttalat problem eftersom verksamheten medger en behaglig ljudnivå samt att 
personalen har möjlighet att stänga dörren till kontorsrummet. Det har däremot gjorts en 
bullermätning i Dammbro under sommaren 2006 eftersom medarbetare klagade på att det var 
lyhört mellan cellkontoren på våningsplan tre (Bilaga 9). I några kontorsrum på våning fyra 
finns däremot ett infraljud från ventilationssystemet på vindsvåningen. För närvarande är det 
ingen person som arbetar i dessa rum. Pausutrymmena i Dammbro är på en del våningsplan i 
direkt anslutning till vissa kontorsrum, vilket medför att röster kan vara ett störningsmoment 
för medarbetare i dessa kontor. Men eventuella höga ljudnivåer förekommer bara under en 
kortare begränsad tid. I Elektronikhuset påverkas en del medarbetare av ventilationssystemet 
som ger ifrån sig ljud. I båda byggnaderna är skrivare och kopiatorer placerade i särskilda rum 
för att inte störa personalen. 
 
Luft, ventilation och termiskt klimat 
Klimatanläggningen i Dammbro byttes för ca tio år sedan. Ventilationen fungerar bra men 
värmeregleringen fungerar mindre bra på bottenvåningen. I Elektronikhuset fungerar inte 
klimatanläggningen så bra bland annat för att den är gammal. År 2002 anlitade Bofors ett 
externt företag som undersökte anläggningen. Undersökningen påvisade att 
ventilationssystemet hade brister (Bilaga 10). 
 
Färg 
Cellkontoren i Dammbro har en ljusgrå väggfärg och ett vitmålat tak. Färgsättningen i andra 
utrymmen än cellkontoren är så gott som olika på de nyrenoverade planen med undantag av 
Boforsblått som är en del av färgsättningen på varje plan (Figur 20). Färgvalen gör att 
utrymmena utanför cellkontoren är ganska mörka.  
 

 
                       Figur 20; Boforsblått som färgsättning i  
                       källarvåningen i Dammbro 
 

Färgsättningen skiljer sig även på de plan som inte är renoverade. På våning två är väggarna 
orange i den ena korridoren medan det är något ljusare i den andra korridoren. På 
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bottenvåningen och på fjärde våningen är färgsättningen ljus likaså i kontorsrummen. Det är 
ganska mörkt i utrymmena som angränsar till trapphus och hissar.  
 
I Elektronikhuset är kontoren ljusa med ljusgula väggar och vita tak (Figur 21). Väggfärgen i 
korridorerna är ljusgrå eller ljusblå och kring vissa dörrar är det målat randigt med vitt och 
gult (Figur 21).  
 

  
Figur 21; Cellkontor i Elektronikhuset (t v) och färgsättning utanför cellkontor (t h)  
 
Kontorsform 
Personalen arbetar i cellkontor (Figur 21 och 22) förutom designgruppen som sitter i ett litet 
kontorslandskap (2.1.5.1). Kontoren har antingen glasdörrar eller traditionella innerdörrar. 
 

 
                       Figur 22; Cellkontor i Dammbro  

 
Möbler 
Möblemanget varierar i både kontor och andra utrymmen och en del möbler är ganska slitna, 
(Figur 23) trots detta har medarbetarna relativt bra kontorsmöbler men alla har inte höj och 
sänkbara bord. De flesta möblerna är i björk och är tillverkade av Kinnarps. Färger och 
modeller på möblerna, på de plan i Dammbro som inte är renoverade, varierar från kontor till 
kontor. Möblerna i kontorsrummen i Elektronikhuset är från 1970-talet och är också 
tillverkade av Kinnarps. En del medarbetare har kassaskåp på kontoren och en del kassaskåp 
står längs med korridorerna i byggnaden. 
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 Figur 23; Möbler i pausutrymmet på våning fyra (t v) och på källarvåningen (t h) i Dammbro 
 

4.1.5 Psykosocial arbetsmiljö 
Den senaste tiden har det varit turbulent på utvecklingsavdelningen bland annat pga. 
besparingar och mindre arbetsbeläggning. Detta skapar oro i verksamheten och påverkar 
medarbetarna. Observationer har skapat misstanke om vissa problemområden som rör den 
psykosociala miljön. Respondenternas åsikter, utifrån enkäter och intervjuer, har mer eller 
mindre bekräftat problem som förekommer inom avdelningen och företaget vad gäller den 
psykosociala miljön. Respondenternas åsikter presenteras längre fram i detta kapitel (4.2).  
 
Företaget har tagit fram fem värderingar som enligt personalpolicyn ska känneteckna 
arbetsmiljön på företaget. Värderingarna är engagemang, förändringsförmåga, tydlighet, 
kunskapsutveckling och lagarbete. Dessa värderingar är inte fullt förankrade pga. att de är 
framtagna i frånvaro av medarbetarna vilket har resulterat i att en del medarbetare inte alls 
känner sig delaktiga i värderingarna. 
 

4.1.6 Företagskultur, identitet och image 
Bofors har en historia som startade redan år 1646. Då skapades ett bruk som sedan 
utvecklades vidare och Karlskoga blev en bruksort. I det gamla brukssamhället tog fabriken 
hand om det mesta, det stod för trygghet och fritid samt att det hjälpte till med det mesta 
familjerna kunde behöva. Bruket skapade ofta en gemenskap som bidrog till att de anställda 
umgicks och hjälpte varandra. Men som anställd kunde man även känna en stark tillhörighet 
till den egna avdelningen såsom smedjan, stålgjuteriet osv. vilket även kunde bidra till vi och 
de - känsla.  
 
De anställda idag är hjälpsamma och välkomnar nya människor samt är lojala men det kan 
även mynna ut i tanken; det ordnar sig alltid, vilket innebär att man tror att någon annan 
ordnar det till en. Vi och de – känslan lyser igenom och verksamheten lever ibland efter gamla 
rutiner vilket leder till tröghet samt att arbete kan läggas på fel saker.  
 
Företagets identitet är idag inte speciellt förankrad i alla led. Bland annat har ägarbytena 
under åren försvårat arbetet med att förankra identiteten. Genom identiteten sänder företaget 
ut en mängd olika signaler. Idag är inte dessa signaler konsekventa i företaget vilket leder till 
att företagets medarbetare har svårt att fånga upp den riktiga identiteten. Otydliga signaler 
formas i sin tur till en otydlig image hos Bofors intressenter och kunder.  
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Företaget har med samma tillvägagångssätt som kärnvärdena tagit fram tre varumärkesvärden 
som beskriver hur företaget vill bli uppfattade av omvärlden. Dessa värden är världsledande, 
samarbetsinriktade och högteknologiska. Värdeorden har funnits i ungefär två år. Det är 
informationsavdelningen som förvaltar och ansvarar över dem. Företaget har ännu inte 
genomfört någon intressent/kundundersökning på om det finns skillnader mellan den önskade 
imagen och den verkliga uppfattningen. Under 2007 har företaget planerat att genomföra en 
intressent/kundundersökning. 
 

4.2 Respondenternas uppfattning 
De intervjuer och enkäter samt observationer som är genomförda på Bofors gav en bild av hur 
de anställda på företaget upplever arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala, och 
hur de upplever företagets identitet och kultur samt hur historien har påverkat företaget.  
 
På frågan vad som är viktigt för att trivas med sin arbetssituation och arbetsmiljö blev svaren: 
 

• Att det finns möjlighet att påverka arbetssituationen 
• Tydligt ledarskap, bra förhållande till chefen, en bra chef 
• Bra arbetskollegor 
• Tydlig målsättning 
• Självständigt arbete, frihet under ansvar 
• Utvecklingsmöjligheter 
• Varierande arbetsuppgifter 
• Bra samarbete 
• Feedback 
• Känna egenvärde – att man har en funktion att fylla 

 

4.2.1 Fysisk arbetsmiljö 
Det artificiella ljuset är bra. På de nyrenoverade våningsplanen i Dammbro är respondenterna 
nöjda med armaturen. På de plan i Dammbro som inte är renoverade samt i Elektronikhuset 
kan belysningen bli bättre. Några respondenter klagar på de nuvarande lysrören som ger ett 
skarpt och obehagligt ljus och därför används hellre skrivbordslampan. Tillgång till dagsljus 
är bra i överlag. En del har problem med solen men de kan undvika att störas genom att 
använda gardiner och persienner. I Elektronikhuset irriterar sig en del respondenter på de 
automatiska solskyddsgardinerna som inte fungerar särskilt bra eftersom de åker upp och ner 
hela tiden. 
 
De flesta störs inte av obehagliga ljud, men på andra våningsplanet i Dammbro störs några av 
ljud från röster, skrivare eller datorer. I Elektronikhuset störs en del av medarbetarna av olika 
ljud medan en del inte tycker att de besväras alls. 
 
I Dammbro upplever respondenterna ventilationen och luftkvaliteten som bra. I 
Elektronikhuset är motsvarande dåligt. Temperaturkomforten är bra i Dammbro förutom på 
bottenvåningen där temperaturregleringen fungerar dåligt. På bottenvåningen drar det och det 
är kallt i kontorsrummen närmast nödutgången. I Elektronikhuset fungerar inte 
temperaturregleringen särskilt bra. 
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Respondenterna är nöjda med färgsättningen på de nyrenoverade planen i Dammbro. På 
övriga plan samt i Elektronikhuset upplevs färgsättningen som tråkig, sliten, bedrövlig och 
omodern. Trapphusen i Dammbro och Elektronikhuset är tråkiga enligt respondenterna. 
 
Nästan alla respondenter är nöjda med cellkontoren. De tycker det är positivt att det finns 
möjlighet att stänga dörren om sig och jobba ostört och de gillar glasdörrarna. Några 
respondenter som sitter i ett nyrenoverat rum påpekar att de saknar upphängningar för en 
whiteboardtavla. En del önskar att rummen skulle vara något större.  
 
Skrivbord och stolar är de flesta respondenter nöjda med men en del saknar ett höj och 
sänkbart skrivbord. En del önskar att det skulle finnas större uppläggningsytor för 
arbetsmaterial och fler bokhyllor. På de plan som inte är renoverade är möblerna ett hopplock 
och upplevs som oattraktiva, detsamma gäller en del möbler i Elektronikhuset. Vid renovering 
av våningsplanen i Dammbro satsade företaget på nya möbler som uppskattas av 
respondenterna. 
 
Respondenterna påpekar att cellkontoren inte direkt uppmuntrar till umgänge men däremot 
korridorerna utanför och i pausutrymmen, speciellt de mjuka fåtöljgrupperna i de 
nyrenoverade våningsplanen i Dammbro. Respondenterna efterfrågar paus/mötesrum i 
Dammbro och Elektronikhuset eftersom konferensrummen ofta är bokade.  
 
Entrén i Dammbro är så gott som alla nöjda med och många beskriver den som storslagen. 
Några respondenter påpekar dock att det är synd att de anställda inte får gå genom den fina 
entrén utan istället genom den tråkiga ”slussen”. I Elektronikhuset upplevs entrén som trång 
och inte representativ. Företagsprodukter kan gärna visas upp i entrén i Dammbro och 
Elektronikhuset.  
 
På bottenvåningen i Dammbro upplevs matrummet lite tråkigt eftersom det saknar dagsljus 
detsamma gäller för fikarummet på våning två. Hissarna upplevs mörka och trånga. 
 

4.2.2 Psykosocial arbetsmiljö 
De flesta av respondenterna trivs bra med sin arbetssituation men det varierar från dag till dag 
precis som för de flesta människor. På en våning i Dammbro är det fler som inte är nöjda med 
sin arbetssituation än som är nöjda. I Elektronikhuset finns det också medarbetare som är 
missnöjda. Missnöjet beror bland annat på lite för stor arbetsbelastning, tidsbrist eller så är 
arbetsuppgifterna inte stimulerande.  
 
Motivationen är ganska hög hos de flesta medarbetarna. Så gott som alla respondenter 
upplever att de har en bra eller utmärkt allmänhälsa. Frånvarostatistiken tyder på låg frånvaro 
med få sjukskrivningar men genom enkätundersökningen har det kommit fram att en del av 
personalen tar ut kompledighet istället för att sjukanmäla sig. Sömnkvaliteten är bra och de 
flesta är ganska ofta utvilade efter ett par dagars ledighet och framför allt efter en längre 
ledighet. Ibland känner sig de flesta stressade. Förhållandet till chefen är aldrig eller sällan 
orsak till stress men ibland utlöser datorn stress när den strular samt att arbetsbelastningen blir 
för stor eller om tidsramen blir för liten. 
En del medarbetare har besvär i axlar och nacke och en del tror att det beror på ett för 
stillasittande arbete/datorarbete medan en del inte har någon aning om besvären är 
arbetsrelaterade. 93,4 % av respondenterna arbetar med en dator minst fyra timmar per dag. 
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Ibland måste respondenterna arbeta i högt tempo och ta snabba beslut samt arbeta övertid. 
Många anser att arbetet kräver att de ganska ofta måste skaffa sig nya kunskaper och 
färdigheter.  
 
Ganska ofta kan respondenterna bestämma den egna arbetstakten och hur arbetstiden förläggs. 
Företaget har flextid och alla ser det som positivt. Det finns stora möjligheter att ta 
kompledigt och även frihet att välja semesterperiod.  
 
Ganska ofta finns det klara definierade mål för personalen och de är oftast utmanande men 
realistiska samtidigt som en del upplever dem otydliga. En del av respondenterna känner inte 
till målen och undrar hur företaget funderar över framtiden. De saknar en mål- och 
delmålsbeskrivning om vad företaget ska pyssla med i framtiden och vilka produkter som är 
intressanta. Andra respondenter önskar att målen var bättre nedbrutna för att förstå sin egen 
del i det hela samt på vilket sätt varje medarbetare ska arbeta för att dra ett strå till stacken. 
 
Ibland får respondenterna feedback på arbetets kvalitet. Feedbacken kan bli bättre från både 
medarbetare och chefer. Det förekommer att feedback ges alldeles för sent, kanske bara någon 
dag innan deadline för ett arbete, och då är det givetvis svårare att hinna göra rätt än om 
feedbacken hade getts på ett tidigare stadie. Kontinuerlig feedback och konstruktiv kritik 
önskas. Samtidigt som feedbacken kan bli bättre så är både arbetskamrater och ledare bra på 
att hjälpa och ge stöd åt varandra om någon har tidsbrist, för hög arbetsbelastning eller om 
kompetens saknas.  
 
Ledarna behandlar de anställda på ett jämlikt och rättvist sätt och ibland eller ganska ofta ser 
respondenterna ett fungerande ledarskap från sin ledare. Det finns en uppfattning om att en 
del ledare bara bevakar och förvaltar sin position och bedriver en statisk ledning. 
Respondenterna ser en risk i att förvaltningen hämmar företagets utveckling, varför en del 
personer i ledande ställning borde bytas ut.  
 
Det har varit lite turbulent i företaget och många ledare har fått lämna sina poster. En del av 
respondenterna ser allvarligt på det och anser att någonting måste göras. De efterlyser fler 
ledare som vågar ta beslut och chansa och en del av respondenterna tycker att vissa ledare har 
fått sin tjänst pga. lång och trogen tjänst inte pga. av sin förmåga att leda. Andra tycker att 
ledaren är konflikträdd och märker att närmsta ledaren är förhindrad på många sätt av sin 
ledare. Flera respondenter tycker att ledarna borde visa sig oftare i verksamheten. 
 
Flera av respondenterna tycker att det är alldeles för mycket revirtänkande och vi och de - 
känsla mellan byggnaderna och avdelningarna. En respondent berättar att det är täta skott 
mellan avdelningarna. Det påpekas att en del medarbetare bara bevakar sitt vilket medför att 
det blir svårare att få information. Kommunikationen mellan projekten kan bli bättre och för 
närvarande främjar inte organisationen detta. En del av medarbetarna gör övertramp pga. att 
de inte förstår att de gör fel. Respondenterna tror att reviren vilar lite på gamla lagar och att 
kommunikationen är för dålig samt att organisationsmönstret inte är det bästa. En respondent 
påpekar att det givetvis går att bryta sig igenom reviren men det tar mycket energi och det är 
inte alltid så att energin finns.  
 
Respondenterna tycker att gruppsammanhållningen är bra men sämre mellan olika grupper. 
En del upplever att det är högt i tak. För de flesta respondenter är det självklart att företaget 
ska vara ”one company” medan det inte är lika självklart för andra. Det påpekas också att 
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företaget använder olika system för samma syfte och att olika avdelningar fikar vid olika 
tidpunkter vilket inte bidrar till ”one company”. Respondenterna önskar att hela verksamheten 
skulle finnas under ett och samma tak. 
 
Det förkommer också konkurrens; främst mellan olika arbetsgrupper. En del upplever 
konkurrensen som prestationshöjande. Vid mindre beläggning förekommer konkurrens 
eftersom alla ruvar på det som finns. En del upplever konkurrens inom olika nivåer i 
projekten och att många utnyttjar att de har ett informationsövertag samt att några 
respondenter inte efterfrågas till projekten eftersom de inte har rätt utbildning eller social 
kompetens. En respondent påpekar att konkurrens kan te sig i att vissa grupper har en starkare 
chef som ser till att sina medarbetare får bättre arbetsuppgifter eller ansvar i projekten. 
 

4.2.3 Företagskultur och identitet 
Företagskulturen beskrivs som luddig, stel, långsam, högt i tak, lever mycket i hur det var 
förr, dålig, bra, när det är som bäst möter man vänskap, hjälpsamhet och arbetsglädje i att 
åstadkomma bra produkter och lönsamma affärer, lojalitet mot varandra inte alltid mot 
företaget, konservativt, gammalt bruksföretag, stora variationer inom företaget, för mycket 
snack och liten verkstad, stimulerande, låg produktivitet och hög formalitet, trög och 
byråkratisk. 
 
Respondenterna är oense om identiteten är förankrad eller inte. En något större del anser att 
den är förankrad medan en del ifrågasätter vilken identitet företaget har. 
 
På frågan om respondenterna känner till företagets affärsidé, vision, strategi och mål svarade 
ganska många att de bara känner till dem någorlunda och att de är dåligt nedbrutna i alla led. 
 
De flesta respondenterna är eniga om att historien har präglat företaget och det gamla bruket 
har påverkat mycket. Respondenterna tycker att företaget bör bevara vi-känsla, kompetens, 
varumärket B-pilen, men avvara hierarki, tanken så har vi alltid gjort, gammeldags struktur, 
byråkrati och tröghet samt tron att företaget fortfarande är stort. 
 

4.3 Framtiden 
Bofors räknar med en ljus framtid och förhoppningsvis inleds ett närmare samarbete med 
BAE Systems Hägglunds AB under året. Nya order tillsammans med samarbetet med 
Hägglunds kommer förhoppningsvis att skapa bra beläggning den närmsta framtiden.  
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5 Problemanalys 
I detta kapitel analyseras nuläget vad gäller psykosocial och fysisk arbetsmiljö samt 
företagskultur och identitet. Nuläget har analyserats gentemot teorin som finns redovisad i ett 
tidigare kapitel. Analysen grundar sig på intervjuer, enkäter och observationer som är 
utförda på BAE Systems Bofors AB. Kapitlet innehåller också citat från medarbetare som 
belyser viktiga punkter. 
 

5.1 Fysisk arbetsmiljö 
Ljus 
Ljusförhållandena upplevs som goda på kontoren på de nyrenoverade planen i Dammbro. En 
genomsnittlig ljusstyrka uppmättes till 530 lux, vilket är ett värde som uppfyller 
belysningskravet på 500 lux ur standarden SS-EN 12464-1 för kontorsarbetsplatser [25]. 
Däremot är belysningen mindre bra på de icke renoverade planen samt i Elektronikhuset. De 
gamla lysrören ger ett obehagligt ljus och det finns risk för flimmer som innebär dålig 
synergonomi enligt Nyman [32].  
 
Buller 
Buller är inget problem på kontoret, vilket också är ovanligt i kontorsmiljöer menar Johansson 
[19]. Det har dock framkommit klagomål från en medarbetare om störande ljud på kontoret 
och även kollegor på samma våningsplan har påpekat att det är lyhört mellan de nya 
cellkontoren. Som nämnts i avsnitt 4.1.4.3 har det gjorts en bullermätning i Dammbro under 
sommaren 2006. Under studiens senare del fick författaren ta del av mätresultaten (Bilaga 9). 
De reduktionstal som uppmättes är sämre än rekommenderade enligt standard SS 025268 
(Bilaga 11). I Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller står det att upplevelsen av buller beror 
på flera orsaker, bl.a. situationsförhållanden [48]. På det våningsplan där medarbetarna har 
klagat har beläggningen varit låg under en tid och även flera chefer har lämnat sina poster av 
olika skäl vilket har skapat turbulens. Situationen kan ha bidragit till missnöjet eftersom inga 
andra medarbetare på andra våningar har klagat på störande ljud.  
 
Termiskt klimat 
Det termiska klimatet är dåligt i Elektronikhuset. Som nämnts i avsnitt 4.1.4.4 har ett externt 
företag undersökt klimatanläggningen 2002 och hittat brister (Bilaga 10). Men bristerna är 
fortfarande inte åtgärdade. En åtgärd borde ha trätt i kraft fortast möjligast för att erbjuda ett 
tjänligt klimat till de anställda, som Arbetsmiljöverket kräver, och genom det visa att företaget 
värnar om medarbetarnas miljö. Om företaget väntar för länge med att åtgärda bristerna är det 
risk att det skapar missnöjda medarbetare som påverkar effektiviteten i verksamheten. 
Förtroendet för att företaget ska agera även i andra situationer minskar. 
 
Eftersom ett antal faktorer bestämmer hur människan upplever rumsklimatet och att alla 
människor är olika bör temperaturregleringen i Elektronikhuset i framtiden vara funktionell 
genom att varje individ har möjlighet att ändra inställningarna [19]. Individuell 
temperaturreglering finns redan i Dammbro. 
 
Färg 
Färgsättningen (och tapeterna) i Elektronikhuset och på de orenoverade våningsplanen i 
Dammbro samt i trapphuset och hissarna upplevs som tråkig. 
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”Det var någon som sa att det var sovrumstapeter i lunchrummet i Elektronikhuset och det 
stämmer nog” 
 
 
Enligt Byggforskningsrådet väcker färg känslor, tankar och associationer och får människan 
att reagera [7]. Därför är det viktigt att Bofors väljer en bra färgsättning för att spegla 
verksamheten både för medarbetare men också för kunder.  
 
Färgsättningen på de renoverade planen upplevs som bra. Blått och orange är flitigt använda, 
vilka är två färger som är populära enligt resultat från flera preferensundersökningar [ibid]. 
Men blått i hissen är inte lika populärt eftersom hissen upplevs som trång. En mörk färg på en 
mindre yta gör att utrymmet upplevs litet och trångt [6]. 
 
Kontorstyp, interiör och möbler 
Kontorstypen, cellkontor, gillar i princip alla medarbetare. Det upplevs som en fördel att 
kunna stänga dörren efter sig om man vill jobba ostört. Danielsson har i sin avhandling 
kommit fram till att människan gillar som bäst eget rum [40]. Egen kontroll på arbetsplatsen i 
form av att kunna stänga dörren för att arbeta ostört och göra det hemtrevligt i kontoret är 
orsaker till att ett eget kontor är populärt.  
 
De nyrenoverade våningsplanen har designats av en extern arkitekt. Att anlita en extern expert 
på området menar Rylander innebär en risk eftersom personen endast har en liten insikt om 
företagets mål, värderingar, identitet och kultur som bör avspegla sig i den fysiska miljön 
[41]. Risken är att resultatet kommer att sända ut fel signaler till medarbetare och intressenter.  
 
 
”Den fysiska arbetsmiljön är dålig i det avseende att den inte speglar vad vi vill att den ska 
spegla” 
 
 
Eftersom kontoret är ett skyltfönster för yttre och inre åskådan påstår Rylander att de fysiska 
miljöaspekterna bör vara en strategisk ledningsfråga [41].  
 
Den fysiska miljön skiljer sig mellan utvecklingsavdelningens byggnader och våningsplan 
samt att det finns skillnader mellan andra företagsbyggnader vilket inte ger ett enhetligt 
intryck.  
 
 
”Det är viktigt att våra lokaler utstrålar det vi vill uppfattas som. Det är just av den 
anledningen vi tar våra kunder till Dammbro och inte till huvudkontoret. Lokalerna ska vara 
ljusa och utstråla öppenhet och teamwork. Dammbro är inte helt optimalt med tanke på 
korridorerna” 
 
 
På det nya våningsplanen i Dammbro har företaget satsat på mjuka fåtöljgrupper som används 
vid pauser eller mindre möten. Christiansson menar att kontorets huvuduppgift är att vara en 
mötesplats [8]. NCC har genomfört en undersökning av framtida trender för kontor. En av de 
viktigaste trenderna som kommer att gälla för framtidens kontor är att kontorets funktion är 
att sammanföra människor – teknologin kan inte ersätta vårt behov av mänskliga relationer 
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[54]. Satsningen på fåtöljgrupperna är i rätt riktning med framtida trender. Det är också extra 
viktigt med mötesplatser på kontor där personalen sitter i cellkontor eftersom en del upplever 
saknad av gemenskap [40]. 
 
Möblemanget varierar mellan kontoren och byggnaderna. En del möbler är väldigt gamla och 
slitna och skulle behöva bytas ut.  
 
 
”70-talsstil som det borde göras något åt” 
 
”Negativt att möblemanget är ett hopplock” 
 
 
På de nyrenoverade cellkontoren har företaget satsat på möbler med hjul eftersom det är 
vanligt att personal ofta flyttar pga. projektlokalisering. Ett möblemang på hjul är ett bra 
alternativ. Men företaget borde undvika dyra möbelflyttar och slitage på interiör och istället 
skaffa ett standardmöblemang som dock med fördel kan vara på hjul för att underlätta vid 
ommöblering i kontoren och vid städning. Ett standardmöblemang skulle också innebära att 
möblerna blir lika överallt. Det skulle inte bli någon större skillnad att flytta till en annan 
byggnad eller ett annat rum. Idag förekommer det klagomål från medarbetare som har fått det 
sämre vid flytt och det finns önskningar om att få ta med sig delar av möblemanget till det nya 
kontoret. Möbelflyttar innebär också att det blir en salig blandning av möbler. Möblemanget 
är även det en strategisk fråga eftersom den kan förmedla ett intryck till omgivningen hur 
företaget vill uppfattas [8].  
 
Det nya möblemanget, på de nyrenoverade planen i Dammbro, är delvis inte bra. Det är dåligt 
med utrymme för arbetsmaterial på dataskrivbordet varför det inte går att ha en bra 
arbetsställning fullt ut eftersom man måste vrida och böja nacken för att läsa dokument. I 
Arbetsmiljölagen (1998:5) står det att utrymmet vid tangentbordet ska vara så stort att den 
som arbetar kan avlasta händer och armar på bordsytan [46].  
 
Entrén i Dammbro är storslagen och representativ men medarbetarnas ingång är inte alls lika 
trevlig. I Elektronikhuset är entrén trång och inte speciellt representativ. Båda entréerna 
saknar företagsprodukter som skvallrar om verksamheten. Personalingångarna bör vara mer 
välkomnande. En trevlig entré kan smitta av sig glädje och en känsla av att man är 
välkommen. Att börja dagen med ett leende på läpparna är en bra början till en bra arbetsdag. 
Utformning av entréerna ska bygga på de signaler företaget vill ge till sina medarbetare och 
kunder [41]. 
 
 
”Tyvärr går vi som jobbar här aldrig genom den fina entrén. Vi slussas in bakvägen. Inte så 
trevligt mottagande” 
 
 
Skyltning 
Ett skyltsystem innebär mest hjälp för de anställda eftersom endast interna rör sig fritt i 
byggnaderna. Det är ett bra sätt att kommunicera med hjälp av skyltning och det medger 
tydlighet vilket underlättar för medarbetarna. Som nämnts i avsnitt 4.1.4.1 är skyltning och 
märkning inomhus ingenting som företaget har satsat på. Det finns ingen röd tråd i 
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skyltsystemet. Olika skyltar används för lika syfte och det finns skyltar som är inaktuella. 
Informationen är inte heller tillräcklig bland annat pga. att det endast finns information i 
hissen och inte i trapphuset. Och viss information om exempelvis vilka rumsnummer som kan 
hittas på respektive plan saknas.  
 
Skyltning är också viktigt för kunder och intressenter eftersom alla fysiska smyckningar 
sänder ut ett budskap om vad företaget är och hur det vill uppfattas [41]. Med tanke på att 
företagets kunder kan vara av en annan nationalitet är det en god idé att fundera över om 
skyltsystemet bör ge information på både svenska och engelska. 
 

5.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Arbetssituation 
Personalen på Bofors trivs bra med sin arbetssituation men det varierar från dag till dag precis 
som för de flesta människor. På våning tre i Dammbro är det fler medarbetare som är 
missnöjda med sin arbetssituation än som är nöjda. Mindre arbetsbeläggning och turbulens är 
en trolig orsak till missnöjet.  
 
Ledarna har ett ytterst ansvar att fånga upp rådande problem och hitta lösningar till dem. Men 
ett stort ansvar ligger också på individen att efterfråga och komma med förslag på 
arbetsuppgifter eller studieområden. Det finns dock intresse för att bedriva exempelvis nya 
studier men det är dels svårt att få igenom förslag och dels ska ett arbete alltid grunda sig på 
ett ordernummer. Fokus på ordernummer samt att det är svårt att få genomslag för nya idéer, 
kan begränsa individernas engagemang och likaså utveckling. Två ledare har uttryckt att de 
inte stödjer ordernummerhysterin utan att det hämmar verksamheten: 
 
 
”Det är frustrerande att mycket är orderinrutat” 
 
”Mentaliteten är: Inget ordernummer - inget arbete” 
 
 
Motivation, allmänhälsa och stress 
Motivationen är god på Bofors och det beror främst på att arbetsuppgifterna är stimulerande 
och att det finns goda chanser till utveckling. Hertzberg menar att en stimulerande 
arbetsuppgift skapar hög motivation [38]. McGregors teori Y (2.2.4) påvisar att en positiv 
människosyn leder till styrning genom ansvar och ökat handlingsutrymme som bidrar till 
motivation vilket ger chans till roliga arbetsuppgifter och utvecklingspotential [29]. 
 
Allmänhälsan är också god på företaget men en del medarbetare har besvär och värk i vissa 
kroppsdelar, speciellt i axlar och nacke. Besvären kan bero på att alla har ett stillasittande 
arbete. 71 % av dem som har svarat på enkäten sitter och arbetar med en dator mer än fyra 
timmar per dag. Om kontorsarbetet blir stillasittande och ensidigt, kan detta ge upphov till 
olika typer av belastningsbesvär skriver ergonomen och sjukgymnasten Barbro Oscarsson 
[19]. Ett stillasittande arbete ställer bl.a. krav på en bra och en varierad arbetsställning [46].  
 
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) menar att det är viktigt att ta pauser. En bra idé är 
att ta en paus och gå och prata med sina kollegor istället för att maila eller ringa [56]. 
Arbetsställningarna på Bofors är inte närmare studerade varför det är svårt att uttala sig om i 
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vilken utsträckning dåliga arbetsställningar är orsaker till värk. Däremot är det alldeles för få 
som tar nyttiga mikropauser. 
 
De flesta medarbetarna känner sig stressade ibland och det beror främst på för hög 
arbetsbelastning och tidsbrist. Ingen påstår sig må dåligt av stressen som pågår en kortare 
period. Det är dock viktigt att medarbetare och ledare tittar på orsakerna till stressen och 
utreder var bristerna ligger för att förhindra långvariga stressreaktioner.  
 
Om lagom stora krav ställs på medarbetarna och om det finns en chans för medarbetarna att 
påverka arbetsbörda och tidsram samt att man känner stöd från kollegor och ledare är 
förutsättningarna goda för att undvika negativ stress menar Jeffrey Johnson [52]. Många 
medarbetare måste arbeta i högt tempo och ofta ta snabba beslut samt att de ganska ofta måste 
skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter vilket kan innebära stress. Men respondenterna 
anger att de nästan alltid kan få stöd och hjälp om det krisar sig. 
 
Arbeta med mål, samarbete och målstyrning 
En uppfattning, delad av många, är att det önskas en tydligare företagsmålsättning. Det finns 
en del som också önskar en tydligare målbeskrivning för grupp och individ och att man vill 
förstå sin egen del i hela och att uppgiften man gör är meningsfull för helheten.  
 
 
”Målen borde vara tydligare nedbrutna för varje individ” 
 
”Det finns inga tydliga mål. Jag önskar att jag kan få veta hur mitt arbete påverkar företaget 
och vad det leder till” 
 
”Saknar en tydlig mål- och delmålsbeskrivning om vad företaget ska pyssla med” 
 
”Strategiskt långsiktiga mål saknas” 
 
”Organisationens framtida mål är otydliga. Vad ska vi jobba med i framtiden? Vilka 
produkter? Vilka är målen lägre ner i organisationen?” 
 
 
Axelsson och Bergman menar att motivationen höjs om alla på ett företag ser sin uppgift i 
helheten [42]. Samarbete resulterar ofta i ökad arbetsglädje (2.2.1) och personlig 
tillfredsställelse. På Bofors kan samarbetet ibland vara mindre bra och det upplevs som om 
medarbetarna bara gör sin grej dag efter dag vilket resulterar i att man inte känner sin del i 
helheten.  
 
 
”Ibland upplevs det som om man bevakar sitt vilket medför att det blir svårt att få 
information” 
 
 
En medarbetare har berättat att kan bäst själv - mentaliteten hos många bör förändras. Risken 
om man saknar känsla för helheten under en längre period är att man kan bli likgiltig vilket 
kan leda till medveten eller omedveten slentrian och slarv. 
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Hackman och Oldham påpekar också att helheten och känsla av betydelsefullhet är viktig för 
att arbetet ska kännas motiverande [38]. De flesta är motiverade på Bofors men eftersom vissa 
motivatorer saknas så kan motivationsgraden givetvis bli ännu högre. 
 
Två viktiga förutsättningar för att styra med hjälp av mål är att det ska vara klart och 
definierat var företaget är på väg och var det befinner sig idag [35]. Idag anser medarbetarna 
att den informationen inte kommuniceras. Segerfeldt menar att en framgångsfaktor för 
målstyrning är meningsfulla möten [ibid]. Det har framkommit synpunkter om att en del 
möten som bedrivs idag inte är optimala, de saknar syfte, en del är oförberedda och det finns 
medarbetare som inte visar respekt mot sina kollegor genom att inte stänga av mobiltelefonen 
eller ha den på ljudlös. 
 
Nilsson menar att det är en svårighet att bryta ner målen, men att det är viktigt för att kunna 
styra med dem [29]. Företaget har idag inte lyckats med detta. Medarbetarna upplever att det 
finns mål, om än en del är otydliga, men saknar just att de är nedbrutna till lägre nivåer i 
organisationen. 
 
Segerfeldt påstår att en väl fungerande målstyrning som bygger på samarbete och dialog ger 
delaktighet, engagemang och ansvarstagande [35].  
 
Bofors har en del att jobba på vad gäller målstyrning och strategier men det finns mycket gott 
att utvinna. 
 
Kommunikation 
En viktig ingrediens för att förmedla mål och styra med mål är kommunikation enligt 
Segerfeldt [35]. Idag är den interna kommunikationen bristfällig på företaget. Det finns ingen 
kommunikationsstrategi och den information som kommuniceras saknar struktur. 
 
 
”Företaget förmedlar mycket kommunikation men den är ostrukturerad” 
 
”Jag ifrågasätter på vilket sätt viss information presenteras på intranätet” 
 
”Den interna kommunikationen har för många kanaler och det blir ofta motsägelsefull 
information” 
 
 
Ett problem med att företaget är dålig på intern kommunikation är att det lätt skapas 
spekulationer, osäkerhet och rykten.  
 
 
”Önskar bättre kommunikation för att veta vad som händer på företaget. En förklaring är 
bättre än en massa spekulationer” 
 
”Dålig information och kommunikation om läget på företaget skapar ovisshet och osäkerhet 
och en del blir rädda för att de ska tappa sina jobba till sina kollegor” 
 
”Det krävs mer och tydligare information eftersom det finns många spekulationer om 
situationen som kräver svar” 
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VD: n, Magnus Ingesson, blev tillfrågad hur han tror att företaget uppnår fler nöjda och 
motiverade medarbetare. Svaret han gav var att den interna kommunikationen måste 
förbättras. Han menar att företaget i dagsläget klarar den externa kommunikationen hyfsat 
men är dåliga på den interna. Den strategiska informationen med en röd tråd över hela året 
saknas. 
 
Det är dock inte bara ett ansvar för företaget att informera utan medarbetarna har också ett 
ansvar. Upplever medarbetarna att informationen är bristfällig krävs det också att de själva tar 
ett eget ansvar och initiativ genom att ta reda på verkligheten.  
 
Observationer har onekligen bidragit till uppfattningen att det förekommer mycket gnäll på 
arbetsplatsen. Gnäll är aldrig bra och det påverkar arbetskollegorna, stämningen och 
arbetsglädjen. Det är viktigt att det finns synpunkter och ett öppet klimat men det skulle vara 
bättre om missnöjet omvandlades till en dialog där förslag och lösningar kommuniceras.  
 
 
”Folk klagar mest och försöker inte göra saker bättre” 
 
 
Under intervjun med VD: n, Magnus Ingesson, förklarade han att problem gärna delegeras 
uppåt i organisationen, men oftast är det bara gnäll. Han förklarade också att han brukar 
besvara gnäll med att förklara att man inte ska komma med problem utan istället med 
lösningar. 
 
Feedback 
En viktig del i kommunikation är speglingsfunktionen, feedback, menar Norrman-Brandt 
[31]. Grunden i feedbackarbete är att anse att feedback relaterar till visioner och mål [28]. Det 
är därför viktigt att formulera och förankra visioner och mål. Feedback ges sällan på Bofors 
och visioner och mål är inte förankrade. I princip så önskar alla medarbetare mer kontinuerlig 
feedback och konstruktiv kritik.  
 
 
”Vi är dåliga på att använda metodiken för återkoppling på ett systematiskt sätt” 
 
”Önskar att jag kunde få mer feedback på hur det går och inte hur det har gått” 
 
”Önskar att jag kunde få mitt arbete mer granskat för att kunna utvecklas” 
 
”Ibland kan det vara så att jag har suttit med en uppgift under en lång tid och får feedbacken 
- så här kan vi inte göra - någon dag innan deadline. Det är inte särskilt kul”  
 
 
Om medarbetarna oftare får återkoppling på arbetet finns det större möjligheter för utveckling 
och effektivitet. Att kontinuerligt få veta vad man gör bra eller mindre bra, innebär att det blir 
lättare att göra ett bra slutresultat, både för en själv och för verksamheten. Dålig feedback 
hänger ihop med dålig kommunikation. Om Bofors kan förbättra kommunikationen inom 
företaget så förbättras troligen feedbacken också. En god feedbackkultur kan ge glädje, 
mening och delaktighet menar Nilsson [28]. 
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Revir, konkurrens och konflikter 
En delad uppfattning är att företaget inte upplevs som ”one company” pga. att det finns för 
många revir och vi och de - känsla. Att verksamheten är spridd till olika byggnader gör inte 
saken bättre. Reviren är tydliga mellan olika grupperingar, avdelningar och byggnader. 
 
 
”Upplever att det finns många öar på företaget, vilket bidrar till att man lätt klampar in på 
andras revir” 
 
”Det är täta skott mellan avdelningarna” 
 
”Det förkommer för mycket revirpinkeri” 
 
”Sammanhållningen är bra inom gruppen men ibland blir det murar mellan avdelningarna” 
 
 
VD: n, Magnus Ingesson, menar att Elektronikhuset har blivit en subkultur. Medarbetarna i 
byggnaden har fått ta på sig ansvaret för fel som någon annan egentligen har gjort vilket har 
lett till osämja.  
 
 
”Gentemot andra grupperingar finns ofta missnöje. Detta kan i och för sig bero på okunskap 
och informationsbrist” 
 
 
Revir och störningar i tydlighet, kommunikation och information är ofta orsak till konflikter 
[22]. Det uppstår exempelvis konflikter när individer gör fel för att de inte förstår att de gör 
fel vilket beror på för dålig kommunikation. Det är ibland otydligt om vem som ska göra vad. 
 
 
”Mellan arbetsgrupperna kan det bli att man utför nästan identiska arbeten” 
 
 
Samarbete och gemenskap är viktiga parametrar för att känna att företaget är ”one company”. 
Det är oerhört viktigt att uppskatta omgivning och samvaro menar Nenzén [26]. Det krävs att 
Bofors arbetar med att bli ”one company” för att undvika revir, konflikter och osämja som ger 
en negativ effekt på kvalitet och effektivitet för verksamheten. Det handlar om att företaget 
måste förbättra kommunikationen samt att vara tydliga med de signaler som sänds ut i form 
av värderingar och identitet och att signalerna är enhetliga med ett budskap om hur företaget 
vill uppträda och uppfattas. Om delaktigheten får vara stor och alla medarbetare engageras är 
det också lättare att genomföra förändringar för att förbättra verksamheten. 
 
Förändringsarbete 
Det är inte alltid så lätt att genomföra förändringar på Bofors. Det finns mycket som är 
inarbetat och inrutat och som vilar på gamla lagar samt att många av medarbetarna har arbetat 
länge och lever kvar i ”den gamla” tryggheten.  
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”Det finns många som absolut inte skulle kunna tänka sig andra arbetsuppgifter om 
beläggningen är låg” 
 
 
Det är ett bekymmer med personalrörligheten på företaget. Det är vanligt att personal får 
flytta till ett annat kontor pga. projektlokalisering. Personalflyttar innebär inte alltid en dans 
på rosor; en del medarbetare har suttit på sitt gamla kontor så länge att det känns obekvämt att 
byta plats eftersom att bl.a. tryggheten försvinner. Förändringar innebär att mycket av det som 
ger trygghet, roller och strukturer kastas omkull [31]. 
 
Nilsson menar att det dock är viktigt för företag att anpassa sig till nya förutsättningar och se 
förutsättningslöst på sig själv [30]. Men det är inte alla företag som har den förmågan utan på 
många företag finns det t.ex. gamla traditioner, modeller och metoder som försvårar ett 
förändringsarbete.  
 
 
”Det var bättre förr” 
 
”Men så har vi alltid gjort” 
 
”Företaget är stelbent och lever kvar på gamla meriter” 
 
 
En medarbetare tror att en av orsakerna till att det kan vara svårt att skaffa förtroende för 
förändringar är att företaget har en förmåga att saker och ting dras igång men inte slutförs 
utan rinner ut i sanden. Det finns en avsaknad av uthållighet. 
 
Förändringsarbetet underlättas om medarbetarna får känna sig delaktiga och påverka 
förändringen samt att tydlig information ges [24]. Som tidigare nämnt är informationen 
mindre bra i dagens verksamhet. Mindre kommunikation leder också till sämre delaktighet. 
En förbättrad inre kommunikation skulle även innebära ett bättre förändringsarbete. 
 
Ledarskap 
Det finns synpunkter på ledningen på företaget. En del ledare upplevs endast som förvaltare 
som sitter och bevakar sin position och bedriver en statisk ledning. En ledare ska enligt 
Nilsson vara entreprenör, producerare och administratör [29]. Om flera ledare endast är 
administratörer innebär det att verksamhetens utveckling hämmas och det vinner inte 
företaget på i dagens samhälle där utveckling och effektivitet är nyckelord. 
 
En vanlig premiering är att låta bästa teknikern bli chef. Så var det i alla fall tidigare på 
företaget enligt VD: n, Magnus Ingesson. Det är brist på företagsledningens omdöme och 
kunskap att tillsätta någon till utan att ta hänsyn till personens lämplighet utöver det tekniska 
kunnandet. Men om personen har de ledaregenskaper och kunskaper som krävs är det en god 
idé.  
 
Norrman-Brandt påpekar att kunskap och engagemang inom arbetsområdet är en viktig 
egenskap men andra nog så viktiga egenskaper är mod att fatta beslut, självkännedom och 
intresse och respekt för människor [31]. En ledare ska kunna leda sig själv för att kunna leda 
andra. Att bli ledare är inte rätt karriärväg för alla utan det passar bara en del människor. Det 
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missnöje över ledarskapet som finns idag hos medarbetarna kan vara en följd av att värdefulla 
och nödvändiga ledaregenskaper fattas. 
 
VD: n, Magnus Ingesson, förklarar att företaget har börjat premiera duktiga tekniker som 
saknar egenskaperna att bli bra ledare, med att bli specialister istället för att individen på så 
sätt ska kunna skapa en karriär.  
 
Medarbetarna upplever att ledarna visar sig för sällan ute i verksamheten. Ledarna kan aldrig 
visa sig för mycket i verksamheten. Det är ett bra sätt att bygga upp relationer till 
medarbetarna och för att få bättre vetskap och känsla hur stämningen är. Men det ligger också 
ett ansvar hos alla medarbetare att visa sig hos ledarna. Som medarbetare ska man inte se 
några hinder eller begränsningar med att gå och tala med chefen, om än det bara handlar om 
väder och vind. Att gå och tala med ledaren är något som man ska dra nytta av och som oftast 
uppskattas av ledarna. En tvåvägskommunikation är aldrig fel. 
 

5.3 Företagskultur och identitet 
En delad åsikt är att företagskulturen på Bofors bl.a. upplevs som stel, trög, långsam samt låg 
produktivitet och hög formalitet.  
 
 
”Idag är det trögt i verksamheten. Det ska malas i kvarnarna i hundra år innan det händer 
något” 
 
”Administreringen för ändring och provning är inte effektiv. Det tar för lång tid vilket leder 
till för mycket arbete på fel saker” 
 
”Tungrott på grund av mycket administrativt arbete” 
 
”Ibland känns det som att vi har en organisation för 5000 anställda fastän vi bara är knappt 
500 anställda” 
 
 
Ord som tröghet, långsamhet och pappersexercis är ofta signifikant med byråkrati enligt 
många författare. Wolvén menar att byråkrati sänker motivationen pga. att kreativitet och 
egna initiativ hämmas [38]. 
 
Medarbetarna på Bofors vill, som nämnts tidigare, förstå helheten med arbetet och ta del av 
nya utmaningar som ger en chans till utveckling samt att arbetet ska vara fritt under ansvar. 
En byråkratisk verksamhet passar medarbetare som föredrar klart avgränsade arbetsuppgifter, 
stabilitet och förutsägbarhet [38]. Men byråkrati passar däremot inte medarbetare som vill 
förstå och arbeta med helheter, är förändringsbenägna och som gillar nya utmaningar, alltså 
passar inte en byråkratisk verksamhet de flesta på Bofors. Det skulle gå att få ut mycket mer 
av medarbetarna och därmed höja effektiviteten om verksamheten på Bofors förändras på så 
sätt att inte kreativitet och egna initiativ förhindras. 
 
Det gamla bruket skapade en kultur och uppfattningen är att den fortfarande sitter kvar i 
väggarna och ter sig i olika situationer och sammanhang. Bruksorter brukar förknippas med 
tröghet vilket kan ha en förklaring i att verksamheten upplevs som trög och stel idag [33]. 
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Bruket skapade gemenskap och man tog hand och hjälpte varandra. Medarbetarna på Bofors 
idag är hjälpsamma mot varandra och ger stöd till varandra. Men bruket kunde också stärka 
banden mellan avdelningar vilket är tydligt även i dagens verksamhet. 
 
 
”Kulturen är skamfilad. Alldeles för mycket vi och de – känsla” 
 
 
Att brukskulturen lever kvar beror dels på en låg personalomsättning som har bidragit till att 
inte grytan har rörts om och dels att historien är en stolthet som man vill bevara. 
Brukskulturen har tillfört både gott och ont till nutida verksamhet. Det gäller att ta vara på det 
som företaget står för i dag och avvara det som inte är aktuellt. Kulturen ska följa med tiden 
och renoveras i samma takt som nya förändringar sker [29]. Att förespråka och sända ut en 
enhetlig kultur med rätta värderingar är ledningen ytterst ansvarig för. 
 
Företagsidentiteten är inte förankrad i alla led på Bofors. Det beror på att företagets värdeord 
har tagits fram utan medarbetarnas delaktighet och att de är otydliga samt att de inte alltid 
”känns igen” i den dagliga verksamheten. Identiteten bör vara förankrad och enhetlig för att 
öka chanserna för en önskad image.  
 
 
”Värdeorden är inte förankrade, vi saknar lång strategisk intern kommunikation” 
 
”Värdeorden är inte delade”  
 
”Det är ett problem i att bena ut kärnvärdena. Just nu finns det ingen tydlighet. Det är många 
tomma ord” 
 
”Värdeorden kan jag inte” 
 
 
Identiteten ska visa vad företaget står för och vad det är för sin personal [1]. Det är svårt för 
medarbetarna att få ett grepp på identiteten om Bofors inte är tydliga och konsekventa med de 
signaler som sänds ut. Det finns risk för att medarbetarna tappar förtroende och att man inte 
bryr sig om arbetet som utförs är i samklang med företagets värderingar.  
 
 
”Identiteten är dåligt förankrad eftersom företaget är väldigt olik i olika delar” 
 
”Det gäller att företaget hittar sin nisch” 
 
 
Enligt Alvesson påverkas identiteten av en rik historia med traditioner, berättelser, minnen, 
påminnelser om forntid osv. Med ökad ålder nöts organisationen in i medlemmarnas och 
omgivningens medvetande [1]. Det är därför viktigt att Bofors har den medvetenheten för att 
optimera identiteten för nuet och hela tiden underhålla den så att det företaget är och står för 
inte dör ut. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
I kapitlet presenteras slutsatser och rekommendationer. Rekommendationerna bör BAE 
Systems Bofors AB beakta för att förbättra verksamheten i framtiden. 
 
Studien har inneburit att studera arbetsmiljö parallellt med identitet och kultur. Tack vare 
dessa parallella studier har en förståelse växt fram om vilket nära samband det finns mellan 
kultur, identitet och arbetsmiljö.  
 
Bofors har en förhållandevis god fysisk arbetsmiljö förutom det termiska klimatet i 
Elektronikhuset. Företaget har satsat i rätt riktning i och med nyrenoveringarna. Cellkontor är 
en kontorstyp som medger nöjda medarbetare. Företaget bör dock i framtiden tänka på vilken 
färgsättning och vilka möbler etcetera som väljs eftersom all fysisk utsmyckning bör spegla 
företagets kultur och identitet. 
 
Den psykosociala miljön kan bli mycket bättre. Uppfattningen är att de obekväma delarna i 
den psykosociala arbetsmiljön har försakats gentemot de lätthanterligare delarna i den fysiska 
arbetsmiljön. De problem som finns i den psykosociala arbetsmiljön måste fångas upp bättre. 
Idag används skyddsronden som ”uppfångningsmetod” dock utan framgång. Företaget måste 
fånga upp problemen kontinuerligt och möta dem med mod och tillförsikt och inte sopa 
problemen under mattan. Ett problem löses oftast bäst tillsammans, speciellt när det berör alla 
mer eller mindre, och det är viktigt att komma ihåg att ett litet problem växer snabbt och blir 
stort om man inte löser det på en gång. 
 
Företagskulturen upplevs väldigt blandad. Det gäller att Bofors arbetar för en homogen och 
gynnsam kultur och att kulturen följer med tiden och anpassas till nya förändringar. Ansvaret 
för en gynnsam kultur vilar på högsta ledningen som spelar en roll för de värderingar och den 
atmosfär som gäller i företaget.  
 
Företagsidentiteten på Bofors är inte enhetlig och inte heller förankrad. Om Bofors klarar av 
att i framtiden förankra en tydlig identitet och en homogen kultur har man byggt en god grund 
för en bra och önskad arbetsmiljö.  
 
I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att Bofors förstår och skapar sambandet mellan 
arbetsmiljö, identitet och kultur. På kortare sikt bör företaget utvärdera rekommendationerna 
som ges nedan och som bygger på de problem som har hittats under fallstudien.  
 

6.1 Rekommendationer för fysisk arbetsmiljö 
Den fysiska miljön uppfattas som god utan hänsyn tagen till arbetsställningarnas påverkan 
varför företaget, vid lämpligt tillfälle, bör studera om värk i bl.a. nacke och axlar beror på 
dåliga arbetsställningar. I samband med detta kan det nämnas att företaget bör utreda 
orsakerna till varför medarbetarna önskar bättre stolar och höj och sänkbara bord. De 
bakomliggande orsakerna kanske beror på något helt annat än ett fysiskt missnöje. Det är 
dock bra att företaget är generösa med materiell men det är viktigt att också utreda orsakerna 
för att få en ökad förståelse och en möjlighet att ständigt förbättra arbetssituationen beroende 
på vilka problem som kommer fram. 
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Klimatanläggningen i Elektronikhuset bör bytas ut omgående för att medarbetarna ska få ett 
bättre termiskt klimat och för att de inte ska behöva stå ut med buller från 
ventilationssystemet. På bottenvåningen i Dammbro fungerar värmeregleringen dåligt. 
Företaget bör utreda varför regleringen inte fungerar och åtgärda det så fort som möjligt för 
att förhindra att ett missnöje eskalerar. Att arbeta i ett för kallt respektive ett för varmt klimat 
är inte att rekommendera i det långa loppet. En kall kropp medger att musklerna blir stela 
vilket påverkar arbetsställningen negativt. Om kroppen får ”svettas” går det åt onödig energi 
och koncentrationsförmågan minskar. 
 
Under studiens senare del fick författaren tillgång till resultatet av bullermätningen som 
gjordes i Dammbro under sommaren 2006 pga. klagomål från medarbetare. Författaren kunde 
utläsa utifrån uppmätta reduktionstal att ljudisoleringen var mindre bra, speciellt på 
våningsplan tre. Ett byggnadsföretag anlitades för att undersöka orsakerna och kom fram till 
att bl.a. tunnare takplattor hade lagts in i jämförelse med andra våningar. Att ljudisoleringen 
påverkas negativt av olika faktorer, som exempelvis glasdörrar och tak- och väggmaterial, har 
inte företaget haft kunskaper om. Rekommendationen är att företaget bör skaffa sig en 
medvetenhet om vilka parametrar som påverkar ljudisolering och buller för att kunna väga 
fördelar och nackdelar med ett estetiskt val gentemot ett ergonomiskt val för att i framtida 
ombyggnationer förstå vilken verkan ett alternativ ger. 
 
De gamla lysrören som återfinns på de våningsplan som inte är renoverade samt i 
Elektronikhuset bör successivt bytas ut till nya lysrör med reglerbar ljusstyrka som finns på 
några av de nyrenoverade våningsplanen.  
 
För att undvika missnöje bland medarbetarna pga. av skillnader i möbelutbud och stora 
flyttkostnader samt skador på interiören i samband med flytt är det en god idé att satsa på ett 
standardmöblemang. Standardmöblemanget bör innefatta höj och sänkbara skrivbord samt att 
borden medger gott utrymme för arbetsmaterial. Ett förslag på ett standardmöblemang har 
tagits fram (Bilaga 12).  
 
Hissarna i Dammbro bör målas om i en ljusare färg för att ”ta vara” på utrymmet och för att 
måla över alla skavanker från möbelflyttarna. En ommålning är lämplig att göra efter att 
företaget har tagit standardmöblemanget i bruk. 
 
Flertalet kassaskåp på företaget är malplacerade. På bottenvåningen exempelvis, står skåpen 
på rad i korridoren vilket inte ger ett trevligt intryck och det finns också en liten risk att göra 
sig illa genom att fastna i kassaskåpshandtagen (Figur 16). För att skapa ett trevligare intryck 
och undvika skador bör kassaskåpen flyttas till ett rum eller till varje medarbetares rum 
alternativt att skåpen omsluts med en jalusi.  
 
Mötesplatser är viktigt för dagens och framtidens kontor. I Dammbro har företaget lyckats bra 
med att skapa mötesplatser. Det skulle dock behövas några obokningsbara mötesrum som kan 
användas för exempelvis kortare möten, problemlösning eller utvecklingssamtal. I 
Elektronikhuset däremot, är det dåligt med mötesplatser förutom lunchrum och konferensrum. 
Ett förslag är att skapa en mötesplats vid entrén genom att ta bort den gamla receptionen 
(Figur 24).  
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                    Figur 24; Mötesplats vid entrén i Elektronikhuset 
 
Om den gamla receptionen tas bort blir entrén luftigare och det går att få plats med mjuka 
möbelgrupper och bord. Önskemålet från medarbetarna, att placera företagsprodukter i 
entréerna, går också att förverkliga. I Elektronikhuset bör det också finnas några 
obokningsbara mötesrum. 
 
Ett internt skyltsystem med ett enhetligt grafiskt utseende bör anskaffas. Skyltningen ska 
medge aktuell och tydlig information och den ska vara funktionell. Ett väl utformat 
skyltsystem ger en tydlighet åt medarbetare och kunder. Ett förslag på ett skyltsystem har 
tagits fram (Bilaga 13). För att ytterliggare förtydliga orienteringen på företaget bör en 
översiktskarta på företagets byggnader och dess rum finnas på intranätet och det vore 
praktiskt om kartan även kunde länkas till sökmotorn på intranätet. 
 

6.2 Rekommendationer för psykosocial arbetsmiljö 
Bofors måste bli bättre på att fånga upp de psykosociala bristerna. Ett bra recept för att fånga 
upp ljuspunkter och problem är att arbeta för att skapa en gemensam dialog mellan 
medarbetarna på arbetsplatsträffar eller liknande. En öppen muntlig dialog kanske inte är att 
satsa på till en början eftersom det kan kännas obekvämt att prata öppet inför en grupp om de 
mjuka frågorna. Till en början kan ett alternativ vara att bedriva en dialog med hjälp av 
metaplantekniken (Bilaga 14).  
 
En helhetssyn kan också fångas upp genom att använda sig av en checklista, Arbetsplatsens 
Psykosociala Puls (APP), som är utarbetad av Roma Runesson (Bilaga 15). Checklistans 
frågor är kopplade till arbetsmiljölagstiftningen och kan användas för att få en snabb 
uppfattning om helhetsbilden på arbetsplatsen samt för att förebygga psykosociala problem i 
samband med skyddsronder. Checklistan kan med fördel användas som förberedelse- och 
diskussionsmaterial inför exempelvis arbetsplatsträffar. 
 
Stress förekommer på arbetsplatsen och det beror främst på för hög arbetsbelastning och 
tidsbrist. En rekommendation är att studera vidare vad det beror på för att undvika långa 
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stressreaktioner. Kanske är det så att arbetsuppgifterna är ojämnt fördelade eller att 
tidsplaneringen är för optimistisk eller så kanske individen inte planerar sin tid eller utnyttjar 
den fullt ut. 
 
Ett stort problem på Bofors är kommunikationen, speciellt den interna. En förbättring av den 
skulle innebära en lösning på många problem. En rekommendation är att företaget utarbetar 
en kommunikationsstrategi, en för den interna kommunikationen men även en för den 
externa, för att säkerställa tydlighet och konsekvens. Ett förslag är också att dela upp 
kommunikationsansvaret på minst två personer, en som ansvarar för den interna och en annan 
som ansvarar för den externa kommunikationen. Kommunikationsstrategin bör beakta 
kommunikationshinder som kan föreligga och hur de kan undvikas. En bra och 
välstrukturerad kommunikation skulle minska risken för dagens spekulationer, rykten och 
oklarheter och istället skapa delaktighet och engagemang vilket även gör det lättare att 
förankra en enhetlig identitet och en homogen kultur. Företaget bör kommunicera ut 
långsiktiga planer och tydligare strategier för att besvara medarbetarnas önskningar. 
 
Genom att skapa en strategi för intern och extern kommunikation är möjligheterna större att 
sända ut rätt information vid rätt tillfälle och till rätt mottagare. Informationen sprids idag i för 
många olika kanaler och det blir ofta motsägelsefull information i slutändan. Företaget bör 
fundera över vilken information som är lämplig att sända ut via intranätet och på vilket sätt 
det görs samt att intranätet bör bli mer strukturerat eftersom det är svårt att finna önskad 
information.  
 
En bra feedbackkultur bör skapas på företaget. Det är troligt att feedbacken blir bättre om 
kommunikationen blir bättre. En god feedbackkultur bör innehålla en regelbunden 
återkopplingsrutin för samarbetsfrågor där medarbetare kan ge varandra återkoppling i form 
av ”det där gjorde du bra” och ”det hade varit effektivare om du använt den här metoden 
istället”. Feedbackkulturen borde också stödja tillfällen när medarbetarna berättar om sitt 
arbete för varandra för att öka kunskapen om vad kollegorna kan och gör just nu. Problemet 
som finns på Bofors, att kollegor utför identiska uppgifter, kan förhindras genom att 
”berättartillfällen” skapas. Berättandet tar även fram och synliggör dold kunskap och ger 
ingivelser till samarbete och utveckling. En bra feedbackkultur kan förutom delaktighet, ge en 
känsla av glädje och mening.  
 
Kommunikation på möten är viktigt. På Bofors har det framkommit att det saknas struktur på 
en del möten och de kan upplevas som meningslösa och att syfte och mål saknas. Möten 
kostar ett företag väldigt mycket pengar som kan illustreras med ett räkneexempel: Om 
företaget har 500 anställda och har veckomöten ca 40 veckor/år och om varje möte tar ca 1 
timme så blir summan 20000 timmar, vilka ska multipliceras med en timtaxa på ca 800kr, 
som ger den totala kostnaden på 16000000 kr/år. Strukturerade och effektiva möten kan 
minska kostnaderna och öka meningsfullheten. En rekommendation är att effektivisera 
mötena genom att utarbeta en mötesstrategi eller använda sig av en checklista inför mötena 
(Bilaga 15). Bra möten ska tas tillvara eftersom de ger en förutsättning för att uppnå mål samt 
att det är en plats för kreativitet, skapande, problemlösning, gemensam information och 
delaktighet.  
 
Vid planering av möten och bokning av möteslokaler och resurser (sker idag via ett 
bokningssystem på intranätet) samt vid rapportering av närvaro/frånvaro bör alla medarbetare 
på Bofors använda Microsoft Outlook. En förutsättning är att alla använder den integrerade 

58 



   

kalenderfunktionen i programmet. Om alla medarbetare skulle använda programmet skulle det 
bl.a. innebära att missförstånd pga. av bristande informationsspridning och uteblivna 
möteskallelser undviks samt att det är smidigt att kopplade funktioner finns i ett och samma 
program.  
 
Revirtänkande och vi och de - känsla måste Bofors försöka arbeta bort och istället gräva fram 
lagandan. Barriärerna mellan avdelningarna måste brytas för att företaget ska bli ”one 
company”. Reviren är tydligast mellan olika avdelningar och olika byggnader, varför det är 
viktigt att företaget förespråkar samarbete mellan dem så som att medarbetarna får chans att 
träffas och diskutera och ta del av varandras kunskaper. Det krävs också en tydlighet med 
vilka arbetsuppgifter och befogenheter en medarbetare har för att undvika negativ konkurrens 
och känslan av att kollegan knycker jobbet. 
 
För att öka samarbetet mellan avdelningar och hus är det en god idé att anordna 
trivselskapande aktiviteter. Det är viktigt att alla medarbetarna kan bidra med ett strå till 
stacken, om än litet, för att öka trivseln på arbetsplatsen och detta ska ske genom att 
medarbetarna vill, inte för att de måste. Det krävs därför att engagemang och motivation 
skapas kring aktiviteterna. Det är en fördel om drivna personer med lätt för att engagera sina 
kollegor är frontfigurer för aktiviteterna. I förstadiet är det bäst om så många som möjligt är 
med och tycker till och ger förslag till aktiviteter. Eftersom det troligen i framtiden kommer 
att bli mer av nära samarbete med Hägglunds i Örnsköldsvik, är det viktigt att samarbetet 
först och främst är bra inom Bofors. Det kan vara lämpligt att den nystartade 
friskvårdskommittén är drivande i trivselaktiviteterna tillsammans med representanter från 
alla avdelningar. 
 
Målen för företaget och medarbetare är ofta otydliga. Om målbeskrivningarna skulle bli 
tydligare så skulle medarbetarna bli mer motiverade eftersom de lättare förstår sin uppgift i 
helheten. En rekommendation för att tydliggöra målen är att arbeta med målstyrning. Men för 
att målstyrning ska fungera krävs det samarbete och dialog samt att det ska vara klart och 
definierat var företaget är på väg och var det befinner sig, vilket företaget har en del kvar att 
jobba på. Det är också viktigt att företaget bryter ner målen för att de ska bli lättare att arbeta 
med. För en fungerande målstyrning är det viktigt att företaget har meningsfulla möten och 
meningsfulla möten bygger på god kommunikation som är undermålig på företaget idag. 
 
De problem som finns med att kommunicera, styra med mål och ge feedback samt att hantera 
konflikter och revir är något som ledarna har ett ytterst ansvar att lösa. Det är därför viktigt att 
ha ett fungerande och kompetent ledarskap i verksamheten som kan lösa problemen.  
 
Ledarskapet är viktigt för att medarbetarna ska må och prestera bra samt för att prima 
produkter och tjänster ska kunna produceras med vinst. En rekommendation till företaget är 
smart rekrytering. Förutsättningarna för ett lyckat ledarskap, men också för ett lyckat 
medarbetarskap, ökar om en person, internt eller externt, med nödvändig kunskap och 
personlighet anställs. Det ställer dock krav, dels på att företaget vet vem man vill ha och vilka 
egenskaper som behövs för ett fungerande ledarskap/medarbetarskap, och dels att rekryteraren 
är kompetent att välja ut rätt person som passar företagets önskningar.  
 
En styrka för en ledare är att ha självkännedom för att hantera projektioner och att kunna se 
baksidan på sitt mynt och våga erkänna brister. Om ledare (och medarbetare) lär känna båda 
sidorna av sig själv är det lättare att tona upp eller ned vissa personlighetsdrag. Ett tips för alla 
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ledare är att då och då vända spegeln mot sig själv och fråga och svara ärligt på om man trivs 
med arbetsuppgiften, hur man mår, vad gruppen tillsammans har presterat och utvecklat och 
hur gruppen fungerar etcetera. Om ledaren finner brister i sitt arbete eller i sin 
medarbetargrupp är det en idé att fundera om man kan rätta till dem själv eller tillsammans 
med någon annan eller om man helt enkelt känner att man inte kan tillföra mer och att det 
därför är dags att lämna över ansvaret till en efterträdare.  
 
Ett annat tips till alla ledare är att ta lärdom och nytta av sina kollegors kunskaper då ens egen 
kompetens inte räcker till. Ingen människa eller ledare är fulländad. Om vi människor kan 
bejaka andra människors annorlunda synsätt blir vi rikare och tryggare. För att skapa en 
kreativ arbetsmiljö är det viktigt att välkomna allas särart för att tillsammans se flera sidor av 
samma problem.  
 
Att söka sig till ett nätverk av andra ledare för att få tillfälle att dela erfarenheter och känslor 
med andra i samma situation är också en god idé. En rekommendation är också att få en 
jämnare könsfördelning på ledande positioner i en annars mansdominerad verksamhet. Ett 
framgångsrecept för ett bra ledarskap är om män och kvinnor kan ta lärdom och utnyttja 
varandras kunskaper, synsätt och erfarenheter.  
 
Om ledarskapet är fungerande på företaget kan en rotation av ledargestalter ytterliggare 
effektivisera verksamheten. Rotation skulle medföra att bra ledaregenskaper bevaras och 
används i nya ansvarsområden och för att leda nya medarbetare vilket bör ge nya utmaningar, 
infallsvinklar, motivation och effektivitet. 
 

6.3 Rekommendationer för företagskultur och identitet 
En delad uppfattning är att kulturen upplevs som trög och långsam och att det tar lång tid att 
fatta beslut. Tröghet förknippas med byråkrati men brukskulturer brukar även förknippas med 
tröghet. Trögheten bör arbetas bort för att effektivisera verksamheten och för att öka 
motivationen hos medarbetarna. Om trögheten minskas medför det att förändringar lättare kan 
genomföras. En rekommendation är att fundera över brukskulturens inverkan på dagens 
verksamhet. En idé är att företaget har en historisk dragning om bruket för alla medarbetare 
för att få både yngre och äldre att reflektera över brukets inverkan.  
 
Företagsidentiteten är inte enhetlig eller förankrad. Bofors bör arbeta för att 
företagsidentiteten och kulturen speglas i hela verksamheten, i den fysiska och i den 
organisatoriska samt i den psykosociala miljön. Det ska finnas en samstämmighet mellan 
exempelvis beteende, agerande, skyltning, symboler, arbetsplatsens fysiska utformning och 
företagets värderingar, visioner och mål. En tydlig och enhetlig identitet innebär att 
medarbetarna lättare kan fånga upp företagets röda tråd och agera i samstämmighet med vad 
företaget önskar. Medarbetarna, som även är identitetsbärare, kan då sända ut rätt signaler till 
omgivningen och möjligheten är då stor för företaget att uppnå en önskad image.  
 
Värdeorden som är framtagna idag är inte förankrade och delade av medarbetarna. I framtiden 
bör arbete med identitet, kultur och värderingar innebära delaktighet och medbestämmande. 
Om medarbetarna får vara med och forma och känna tillhörighet blir det också lättare att 
infria identiteten, kulturen och värderingarna. 
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Företaget bör också jobba för att få en jämnare köns och åldersfördelning på sikt. Precis som 
VD: n, Magnus Ingesson, har uttryckt, så finns det ingen anledning att inte spegla samhället. 
Idag utgör kvinnorna endast elva procent av de anställda på företaget och medelåldern ligger 
på 50 år. På utvecklingsavdelningen är den procentuella andelen kvinnor densamma men 
medelåldern ligger på 47,7 år. Åldersfördelningen bör successivt jämnas ut för att förhindra 
att gå miste om värdefull kompetens när flertalet medarbetare går i pension om ett par år och 
för att ha möjlighet att parallellt dra nytta av erfarna och oerfarnas kunskaper och idéer. Det är 
också bra om nya medarbetarna kommer in i verksamheten och ser på den förutsättningslöst 
med friska ögon samt att de rör om i grytan för att undvika att innehållet stelnar.  
 

6.4 Övriga rekommendationer 
Företaget bör studera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det har framkommit att arbetet inte 
alla gånger är systematiskt och utifrån vad som har observerats, så finns det en del att 
förbättra. Det finns inget samlat dokument, för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med 
arbetssätt, ansvar, delegering, rutiner etcetera som är tydligt och lättillgängligt. Men för 
företaget handlar det inte bara om att systematiken ska finnas på papper utan att den också ska 
användas aktivt som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det gäller att engagera och 
sälja in det systematiska arbetet med vilka vinster den ger för varje medarbetare och för hela 
verksamheten. Alla medarbetare bör förses med ”arbetsmiljöglasögon” för att lättare fånga 
upp problem och brister.  
 
Arbetsmiljöpolicyn ska vara uppnåbar och alla medarbetarna ska vara delaktiga när policyn 
formuleras eftersom medbestämmande ökar chanserna till att policyn infrias. Om 
medarbetarna tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål som också är möjligt att uppnå 
uppstår arbetsglädje. 
 
Eftersom företaget är i full gång med att starta upp ett nytt friskvårdsarbete ska tydlig 
information, om vad som görs och vad som är på gång, kommuniceras kontinuerligt. 
Kommunikationen kan förslagsvis ske genom en ”friskvårdssida” på intranätet: På den sidan 
ska det också tydligt framgå vilka förmåner och tjänster som anställda på företaget kan nyttja, 
vilket inte är tydligt idag. 
 
Friskvårdskommittén bör bygga upp en hälsostrategi för att underlätta och tydliggöra 
friskvårdsarbetet. Kommittén bör arbeta med att skapa trivselskapande aktiviteter mellan 
avdelningar och byggnader samt att ge angelägna medarbetare möjligheten att utbilda sig till 
hälsoinspiratörer. Att utbilda medarbetare till att bli ledare för olika aktiviteter innebär att 
företaget slipper hyra in extern personal samt att inspiratörerna har möjlighet att engagera och 
motivera kollegorna på fikaraster och vid andra tillfällen inte bara under aktivitetspassen. 
 
Om någon nyanställs och när någon slutar på företaget ska information om detta nå 
personalen i receptionen. Detta för att underlätta deras arbete och för att undvika att de sänder 
ut en känsla av att informationen är bristfällig på företaget. Vid nyanställning bör också 
information om företagets identitet, kultur, strategier, visioner och mål ges till den 
nyanställda. 
 
Tydliga strategier bör formuleras och realiseras, exempelvis genom Business Intelligence. 
Business Intelligence handlar främst om att förse rätt individ med rätt beslutsunderlag och att 
identifiera organisationens flöden och nyckeltal. Det blir i framtiden viktigare att styra 
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informationsflödet så att rätt person har rätt information i rätt tid. Det är avgörande för att 
medarbetarna bl.a. ska kunna realisera fastslagna strategier. I Informators tidning, format, står 
det att Business Intelligence är ett tillväxtområde och att alla organisationer borde se över sina 
beslutsstöd för att kunna realisera sina strategier i en allt mer komplex tillvaro [64].  
 

6.5 Sammanfattning av rekommendationer 
En sammanfattning av några av de viktigaste rekommendationerna för BAE Systems Bofors 
AB följer nedan. Företaget skall: 
 

 förstå att det finns och skapa ett nära samband mellan identitet, kultur och arbetsmiljö. 
En enhetlig identitet och en homogen kultur ska speglas i den psykologiska, fysiska 
och organisatoriska miljön för att få en tydlig ”röd tråd” genom hela verksamheten. 

 
 förbättra kommunikationen, speciellt den interna, som kommer att lösa många 

problem. En bättre kommunikation kommer att underlätta förankringen av mål, 
strategier, visioner och en enhetlig identitet och en homogen kultur. Bra 
kommunikation skapar också delaktighet, medbestämmande, glädje och mening som 
är viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete. En styrka med att 
kommunicera är att kunna påverka varandra genom att delge tankar vid exempelvis 
konflikter, när samma mål ska uppnås och när människor ska ge stöd åt varandra samt 
vid feedback.  

 
 vara smart vid rekrytering. Smart rekrytering innebär att företaget vet vilken 

personlighet och kompetens som passar för en viss tjänst och rekryterar därefter 
oberoende om egenskaperna finns hos en person internt eller externt. Smart 
rekrytering innebär att företaget ger goda förutsättningar för ett fungerande ledar- och 
medarbetarskap. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras felkällor, vilka svårigheter och ljuspunkter som har förekommit 
under examensarbetets gång och vilka nya lärdomar som fåtts samt hur målet har uppfyllts. 
 
Genom examensarbetet har nya lärdomar tagits om vilket tydligt samband det finns mellan 
företagsidentitet, kultur och arbetsmiljö. Om företaget klarar av att skapa en enhetlig identitet 
och en homogen kultur är chanserna stora att arbetsmiljön blir som företaget önskar. Nya 
kunskaper om identitet och kultur har skaffats, vilket har tagit lite extra tid men det har varit 
givande och mycket intressant eftersom studierna har lett till en slutsats.  
 
Studien är svår att generalisera eftersom den utfördes som en fallstudie och att verksamheten 
ständigt förändras pga. olika omständigheter. Studien gjordes under en period då det var en 
aning turbulent på företaget samt att beläggningen var låg på vissa håll vilket kan ha påverkat 
att deltagandet i studien har varit flitigt pga. att tid har funnits för annat. Turbulens och 
missnöje kan också ha påverkat respondenterna till att fokusera på och lägga fram de negativa 
delarna medan de positiva har försakats varför bilden av företaget kan framstå som mer 
negativ än vad den egentligen är. 
 
Om jag hade haft möjlighet att göra om studien hade jag satsat på fler personliga intervjuer 
och kompletterat dem med gruppintervjuer för att få en så tydlig bild som möjligt av 
verksamheten. 
 
Eftersom arbetsmiljö är ett komplext område som berör en hel verksamhet har det ibland 
upplevts som svårt att avgränsa studien till enbart utvecklingsavdelningen. 
 
Examensarbetet som har utförts på egen hand, med stöttning av handledare på skolan och 
företaget, har gett värdefull kunskap om hur mycket tid och engagemang som krävs för att 
driva ett projekt och vilka arbetsmiljöproblem som kan finnas på en arbetsplats. Dessa 
kunskaper tar jag med mig som färska erfarenheter till min framtida roll på arbetsmarknaden. 
 
Att ha utfört examensarbetet på egen hand har varit en utmaning, men en nyttig sådan. Ibland 
har jag önskat att jag hade haft en studiekamrat som jag hade kunnat bolla tankar, funderingar 
och idéer med. Om man gör examensarbetet på egen hand är det viktigt att stämma av sina 
studier med någon annan för att få nyttiga kommentarer och väcka fräscha tankar och för att 
undvika att man arbetar i blindo. Trots att det finns många fördelar att göra examensarbetet 
tillsammans med någon så skulle jag rekommendera studenter att göra det själv. Det är en 
värdefull erfarenhet att kunna stå på egna ben och man blir mer eller mindre tvungen att 
skaffa nya kontakter, som kan vara värdefulla i ett senare skede i arbetslivet. 
 
Att en tidsplan skapades i ett tidigt skede av examensarbetet har varit värdefullt för strukturen 
på arbetet. Att skapa en tidsplan och aktivt arbeta efter den är ett tips för studenter som ska 
göra sina examensarbeten. Ett annat tips är att jobba disciplinerat under veckorna för att ha 
möjlighet att göra något helt annat på helgerna. Det har varit värdefullt för mig att ägna 
helgerna åt andra aktiviteter för att göra av med gammal energi och istället fylla på med ny. 
 
Mitt personliga ändamål med examensarbetet är inte att komma med de rätta lösningarna till 
stundande problem. Ändamålet är att göra företaget uppmärksam på hur verksamheten ser ut. 
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Förhoppningen är att kunna väcka tankar och funderingar hos medarbetarna som kan leda till 
en medvetenhet, om vad en bra arbetsmiljö innebär, i hopp om att förbättra verksamheten. 
Självklart önskar jag att företaget tar till sig rekommendationerna eftersom jag tror att det 
finns en förmåga att bli en väl fungerande verksamhet. Det gäller bara att alla hjälps åt att 
plocka fram den. 
 
Syftet med examensarbetet var att ge Bofors bättre kunskaper om hur man skapar en god 
arbetsmiljö. Målet var att arbetet skulle utmynna i ett antal rekommendationer för hur 
företaget skapar en arbetsplats för fler nöjda och motiverade medarbetare samt att ta fram ett 
konkret förslag på ett skyltsystem för inomhusmiljön. Jag tycker att både syfte och mål är 
uppfyllda eftersom att analysen av studien och rekommendationerna ger kunskap om 
problemområdet samt att ett skyltsystem har utformats.  
 

7.1 Förslag på fortsatta studier 
Under examensarbetets gång har det framkommit missnöje om företagets kunskaper vad 
gäller ”projekt som arbetsform” och ”hur projekt fungerar och hur de leds”. Att studera detta 
område rekommenderas. 
 
Det hade varit intressant att studera den blivande samarbetspartnern, BAE Systems 
Hägglunds, lite djupare inom samma ämnesområde eftersom företagen har samma ägare och 
att det finns stora skillnader i lokalernas utformning. Att ta lärdomar av varandras styrkor och 
svagheter är ett enkelt och bra sätt för att förbättra arbetsmiljön. 
 
Arbetsställningarna har inte studerats på djupet, varför det kan vara en god idé att göra det för 
att ta reda på om värk i exempelvis axlar och nacke beror på dåliga arbetsställningar eller på 
något annat. 
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Belysningsstandard-inomhus arbetsplatser SE-EN 12464-1 [59] 
 
Belysning vid inomhus arbetsplatser 
Följande text är en tolkning av huvuddragen i den nya standarden för 
belysning av inomhus arbetsplatser SS-EN 12464-1. Alla standarder kan beställas hos SIS 
Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. 
Eftersom standarden inte är heltäckande för planering av en belysningsanläggning avser 
belysningsbranschen i Sverige under året utge en planeringsguide som kommer att ersätta 
Ljuskulturs riktlinjer för planering av belysning inomhus. Den nya planeringsguiden kommer 
att ge anvisningar om på vilket sätt standarden för belysning av inomhus arbetsplatser på 
bästa sätt kan tillämpas. Beträffande anvisningar för ljusberäkning m.m. kommer den s.k. 
Ljusamallen kontinuerligt att uppgraderas och utgöra komplement till planeringsguiden. 
Ljusamallen finns på www.ljuskultur.se. 
 
Arbetsplatsens belysning 
Europastandarden EN 12464-1 fokuserar på belysningen av inomhus arbetsplatser. De krav på 
lägsta belysningsstyrkor som förekommer i standardens tabellverk avser i huvudsak själva 
arbetsområdet och inte som tidigare hela rummet. Belysningen utanför arbetsområdet skall 
sedan anpassas till de förutsättningar som gäller inom arbetsområdet. De värden som anges i 
tabellverket avser lägsta belysningsstyrkor i drift på arbetsyta eller själva synobjektet som kan 
vara horisontell, vertikalt eller placerat i vinkel. Belysningsstyrkorna avser lägsta 
medelvärden och är avsedda för arbete under normala förutsättningar. Belysningsstyrkorna 
kan emellertid justeras i nedan angivna steg om synförutsättningarna avviker från de normala. 
20-30-50-75-150-200-300-500-750-1000-1500- 2000-3000-5000 lux. Kraven på 
belysningsstyrkor i drift bör höjas under följande förutsättningar: 
 
• Svåra arbetsförhållanden. 
• Verksamheten kräver stor noggrannhet eller hög produktivitet. 
• Vid nedsatt synförmåga. 
• Vid synobjekt med små detaljer eller låg kontrast. 
• När synarbetet pågår under lång tid. 
 
Kraven på belysningsstyrkor i drift kan reduceras under följande förutsättningar: 
 
• Vid synobjekt med onormalt stor storlek och hög kontrast. 
• När synarbetet pågår under ovanligt kort tid. 
 
Vid arbetsplatser med kontinuerligt arbete får belysningsstyrkan i drift 
ej underskrida 200 lux. Med kontinuerligt arbete avses arbete som 
bedrivs mer än två timmar. De rekommenderade värdena förutsätter att arbetstagarna har 
normalt seende. Om ett större antal personer har någon form av defekt seende skall speciell 
hänsyn tas till detta i utformning av belysningsanläggningen.  
 
Belysning av synobjeket 
Huvudprincipen vid belysning av arbetsytor och arbetsstycken är att ljuset infaller på ett 
sådant sätt att största möjliga kontrast uppkommer på synobjektet. I normala fall uppstår störst 
kontrast om ljuset infaller snett bakifrån. Ett arbetsobjekt kan ha en horisontal, vertikal eller  

 

http://www.ljuskultur.se
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lutande position. Det kan även vara av olika struktur, matt, blankt eller ha olika kombinationer 
av ytegenskaper. Normalt utgår man ofta från att arbetsobjekten är av matt struktur men i 
realiteten förekommer vanligtvis olika typer av reflektionsegenskaper inom alla typer av 
arbetsplatser. En grundläggande förutsättning för att en god synkomfort råder vid 
arbetsplatsen är att arbetsobjektets läge och form i förhållande till ljusriktningen inte medför 
någon form av obehagsbländning eller synnedsättande bländning i form av bländande 
armaturer eller störande reflexer. 
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Tidsplan 
 

 
 
Not: Observationer, fotografering och informationsinsamling på Internet har gjorts under hela 
examensarbetet. Ljusmätningen gjordes vid ett tillfälle. 
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Intervjuguide medarbetare 
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Intervjuguide ledarskap 
 
Din utbildning? 
 
 
Hur många har dig som närmsta chef? 
 
 
Är du chef för någon eller några av dina gamla arbetskamrater? 
 
 
Vilka är svårigheterna/ljuspunkterna med att vara chef? 
 
 
Tycker du att du har tillräckligt med kunskap och kompetens för att tackla alla situationer och 
arbetsuppgifter som du råkar ut för som chef? Om inte, vad saknar du? 
 
 
Tvingas du vara hårdare/mjukare som chef än du egentligen vill? 
 
 
Känner du dig tillräcklig som chef?  
 
 
Tycker du att du har för lite tid att ägna dig åt dina medarbetare? 
 
 
Anser du att du rör dig tillräckligt i verksamheten? 
 
 
Hindrar organisationssystemet eller ledningen ditt chefsarbete? 
 
 
Finns det några svårigheter/ljuspunkter med organisationsformen? 
 
 
Får du bra stöd av medarbetare och chef? 
 
 
Är du bra på att kommunicera? Ge kontinuerlig feedback? 
 
 
Hur upplever du den fysiska respektive den psykosociala arbetsmiljön?  
Tycker du att företaget/utvecklingsavdelningen arbetar systematiskt med arbetsmiljön? 
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Upplever du att tid och kompetens finns hos cheferna för att bedriva ett aktivt systematiskt 
arbetsmiljöarbete? Tror du alla medarbetare är medvetna om vad det innebär och på vilket sätt 
de kan arbeta för att bidra till en bättre arbetsmiljö? 

 
Tycker du att arbetsmiljön diskuteras tillräckligt och kontinuerligt bland medarbetare/chefer 
på arbetsplatsträffar etc.? 
 
 
Arbetar företaget med ständiga förbättringar inom kontorsmiljön? 
 
 
Hur tycker du att den interna kommunikationen på företaget fungerar?  
 
 
Är det svårt att genomföra förändringar? Är företaget tydlig med prognoser och förbereder 
man verksamhet och medarbetare? 
 
 
Upplever du företaget som ”one company”? 
 
 
Tycker du att företagets identitet är väl förankrad? 
 
 
Anser du att värdeorden är ”delade” och implementerade hos medarbetarna? 
 
 
Tycker du att företaget är tydliga med att förklara var individs uppgift i helheten? 
 
 
Hur upplever du att ”bruket” har påverkat medarbetare och verksamhet? 
 
 
Hur ser du på turbulensen i Elektronikhuset och det faktum att ett antal gruppchefer har 
avslutat sina uppdrag av olika skäl?    
 
 
Är du nöjd med din arbetssituation och arbetsmiljö? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tack för Din medverkan! 
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Intervjuguide VD 
 
Ålder:  
 
 
Hur länge har du varit i bolaget?  
 
 
Om du har varit delaktig i verksamheten i en annan position och i en tidigare fas märker du 
någon skillnad på hur verksamheten fungerar/styrs sedan dess? Andra förändringar? 
 
Hur har din bakgrund i företaget påverkat kontakten med de anställda på ”gräsrotsnivå” och 
uppåt? 
 
 
Hur ser du på verksamheten idag? Framtiden? 
 
 
Jag har fått en känsla av att det har varit lite turbulent i företaget, dels p.g.a. mindre 
arbetsbelastning för en del medarbetare och dels att några gruppchefer har lämnat sina 
uppdrag av olika anledningar? Hur ser du på det? Hur påverkar det de anställda tror du? Har 
företaget varit tydliga om varför och hur man har löst detta? 
 
 
Hur upplever du arbetsmiljön på företaget: fysisk, psykosocial, organisatorisk? Får du bra 
input? Fångar du själv upp problem eller ”icke problem” som rör arbetsmiljön? 
 
 
Hur kan du arbeta för att bidra till en bättre arbetsmiljö? Hur tror du företaget uppnår att fler 
medarbetare blir nöjda och motiverade? 
 
 
Tycker du att företagets identitet är väl förankrad i alla led? Hur tror du ägarbytena har 
påverkat medarbetarnas uppfattning av en förankrad identitet? 
 
 
Tycker du historien har präglat företaget? Något som bör bevaras/avvaras? 
 
 
Hur tycker du att företagets image ska/bör vara? 
 
 
Hur upplever kunderna företaget idag? 
 
 
Är det viktigt för företagets image hur kontorsmiljön ser ut? Vad ska den utstråla? 
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Kärnvärden och varumärkesvärden? Hur arbetar företaget med dem? Tycker du att de är väl 
förankrade och tydliga? 
Hur ser du på att företaget är uppdelat i olika byggnader? Tror du det har någon betydelse? 
Positivt/negativt? 
 
 
Hur fungerar kommunikation och tydlighet mellan företagsleden? Hur kan du arbeta för att 
förbättra den? 
 
 
Vad tycker du är viktiga egenskaper för en bra chef/ledare? 
 
 
Vilka egenskaper söker företaget vid rekrytering av nya chefer/ledare? 
 
 
Avslutningsvis, hur trivs du med din arbetssituation? Vad tycker du är viktigt för att du ska 
trivas med din arbetssituation och din arbetsmiljö? 
 
 
Övrigt? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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Enkät 
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Riktlinjer för skyltning i inomhusmiljö (BAE Systems) 
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Att tänka på vid skyltutformning 
 
Hur rör sig besökare i byggnaden? 
 
Hur vill företaget att besökare ska röra sig? 
 
Skall personalen hämta besökare i receptionen? Eller ska de hitta på egen hand? 
 
Vad behöver man veta och när? 
 
Tänk på att det inte skall bli för många skyltar och att de ska vara lätta att uppdatera. Det är 
dyrt och krångligt att uppdatera skyltar, ofta släpar det efter, ofta finns det ingen som tar 
ansvar. 
 
Tänk på att man inte vill ha all information på en gång utan rätt information vid rätt tillfälle. 
 
 
 
 
 
Tips från Anna Barne, arkitekt på White arkitekter AB, 2007-01-25 
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Bullermätning 
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Resultat från undersökningen av klimatanläggningen i Elektronikhuset 
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Ljudstandard-kontor SS 02 52 68 [50] 
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Standardmöblering i kontorsarbetsplatser på BAE Systems Bofors AB 
 
1. Syfte och mål 
 
Syftet är att skapa en funktionell arbetsplats som medger att omflyttning kan ske enklare 
eftersom medarbetarna i större omfattning kommer att kunna flytta sina personliga 
tillhörigheter själva. 
 
Målet är att sänka flyttkostnaderna och undvika slitage på gemensamma utrymmen, 
exempelvis hissar. Standardmöblemanget ska medge att det blir enklare vid omflyttning av 
personal då ett möblemang alltid finns plats samt att missnöje över skillnader i möbelutbud 
ska undvikas. 
 
2. En kontorsarbetsplats utseende 
 
Standardmöblemanget ska innehålla: 
 

• Skrivbord, höj och sänkbart med upphängning för dator 
• Hurts med låsbara lådor 
• Bokhylla 
• Arbetsstol 
• Besöksstol 
• Whiteboardtavla 
• Ett större låsbart dokumentskåp som eventuellt kan användas istället för kassaskåp (H-

skåp) 
• Belysning: En armatur med reglerbar ljusstyrka och punktbelysning 

 
3. Noteringar 
 

• Vid behov av möbler, exempelvis besöksbord och stolar, utöver standardmöblemanget 
skall kontakt tas med möbelansvarig på företaget, för närvarande Christina Öhrn, 
alternativt med respektive linjechef som i sin tur tar kontakt med Christina. 

 
• Hurts och arbetsstol är personliga och tas med vid flytt likaså dator, fast telefon och 

namnskylt (del av kontorsrumsskylt). 
 

• Kabeluppsamlare skall finnas på varje arbetsplats. 
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Skyltsystem 
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Metaplantekniken [24] 
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Arbetsplatsens Psykosociala Puls (APP) 
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Checklista för bra möten [35] 
 

1. Förbereda möten      
 

• Vad vill du ha ut av mötet? Bestäm syfte och mål med mötet. Bestäm vilken 
typ av möte du ska genomföra (lösa problem, informera, utbilda, diskutera 
etc.). Mötets syfte påverkar arbetsform och upplägg. 

• Bestäm vilka som ska kallas. Hur bjuder jag in till detta möte? (kallelse, 
inbjudan, anslag, utskick etc.) 

• Bestäm hur lång tid mötet får ta (och håll tiderna). 
• Skilj på kaffe/social samvaro och själva mötet. Kan jag kombinera utbildning 

med möten? 
• Hur ska jag dokumentera? (Enkla minnesanteckningar, åtgärdslista, protokoll, 

anteckningar på blädderblock så att alla kan se.) Hur ska de som inte var med 
få reda på vad som hände? 

• Vem ska föra anteckningar? Vem ska leda? 
• Behöver jag hjälpmedel? OH, blädderblock, skrivtavla. Annat? Har jag färdigt 

OH-material som behöver anpassas och förklaras? Kontrollera lokalen och 
utrustningen. Finns den utrustning du behöver. Fungerar projektorn? Finns 
anteckningsmaterial? etc. 

 
2. Genomföra möten      
 

1. Inledning 
 

 Du ska alltid vara först på plats. 
 Öppna med något som väcker intresse. 
 Tala om vad mötet gäller. Berätta om mål och syfte. Det är nu du skapar 

den stämning som kommer att gälla för mötet. 
 
2. Redovisa fakta 
 

 Vilka fakta ska jag ta upp? Hur ska jag presentera dem? 
 Kom ihåg att alltid börja med det positiva. Visa att du är engagerad. 
 Når du ut med ditt budskap? Hur är deltagarnas kroppsspråk? Hur är ditt 

eget – öppet, slutet? Engagera genom att nu ställa frågor. Be om svar och 
besked. Använd ord som: ”Eller hur?”, ”Tycker ni också så?”. Markera 
med nickning och du får instämmande nickningar till svar. 

 
3. Bearbeta fakta  
 

 Nu ska du bjuda in till diskussion, frågor och dialog. 
 Vilka frågor kan du förvänta dig? Om du inte får några synpunkter – vad 

gör du då? Hur ska deltagarna redovisa sina synpunkter? Hur ska du 
underlätta diskussionen? 

 Aktivera deltagarna. Vad tänker du göra för att aktivera deltagarna när det 
blir tyst och du inte får några frågor eller synpunkter. 
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4. Slutledning 
 Nu är diskussionen igång i gruppen. Hur ska du föra den vidare? Få fram 

bra förslag? 
- Bikupa. 
- Gruppdiskussion. 
- Alla diskuterar tillsammans. 
- Grupper som redovisar och jämför sina resultat innan den slutliga 

redovisningen. 
- Laget runt. Alla redovisar en och en. 
- Sammanfattning. Det är viktigt att göra en sammanfattning som alla 

känner är giltig. 
 
5. Tillämpning 

 Om sammanfattningen nu känns OK kan man ställa frågor som dessa: ”Har 
vi nått målet som angavs i början? Är vi överens? Saknar någon något?” 

 Här måste du också ha svar på frågorna: 
- Hur går vi vidare? 
- Vad händer sen? 
- Vem gör vad? 
- Hur följer vi upp? 

 Undvik att avsluta mötet med ”Är det någon som har en fråga?”. Försök 
istället att redan i inledningen skapa en stämning i gruppen som gör att alla 
känner sig fria att fråga.  

 Och anteckningarna? OK? 
 

 




