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Sammanfattning 
 

Upplevelser av delaktighet i arbetet – en kvalitativ studie som berör busschaufförer hos en 

bussentreprenör i sydvästra Sverige. 

Författare: Rikard Klasson och Alexander Möllerström 

Högskolan i Halmstad, vårterminen 2011 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera busschaufförers upplevelser av 

delaktighet i arbetet. Följande frågor har ställts: Hur kommunicerar arbetsgivare och anställda 

med varandra? Hur upplever busschaufförer sitt arbetsschema och sina arbetstider? Kan 

busschaufförer vara delaktiga i utformningen av sitt arbetsschema och sina arbetstider? För att 

besvara dessa frågor har vi genomfört åtta individuella intervjuer med busschaufförer i ett 

internationellt bussföretag. Resultatet visar att busschaufförernas delaktighet i arbetet är 

bristfällig. Anledningen till detta tror vi kan förklaras utifrån tre huvudsakliga faktorer. Den 

första faktorn är att arbetsgivaren måste anpassa sin verksamhet efter en trafikhuvudman. Den 

andra faktorn är att busschaufförerna inte har startat en fackklubb på arbetsplatsen. Den tredje 

faktorn är att det inte finns en tydlig formell kontext som ger anställda möjlighet att komma 

till tals. 

Nyckelord: Busschaufförer, delaktighet, kommunikation, arbetsschema, arbetstider. 

 

  



 

 

Abstract  

Experiences of participation at work – a qualitative study involving bus drivers in a bus 

contractor in southwestern Sweden.  

 

Authors: Rikard Klasson and Alexander Möllerström 

The Úniversity of Halmstad, Spring term 2011 

 

The purpose of this study is to describe and analyze bus drivers’ experiences of participation 

at work. The following questions arose: How to communicate employers and employees with 

each other? How do bus drivers perceive their work schedule and their hours of work? Can 

bus drivers be involved in shaping their work schedule and their hours of work? To answer 

these questions, we conducted eight individual interviews with bus drivers in an international 

bus company. The results show that bus drivers’ participation in the work is flawed. The 

reason that we believe might be explained by three main factors. The first factor is that the 

employer has to adapt its activities after a transport authority. The second factor is that bus 

drivers have not started a local compartment club at the workplace. The third factor is that 

there is not a clear formal context in which employees have the opportunity to express 

themselves.       

Keywords: bus drivers, participation, communication, work schedule, working time. 



 

 

Förord 

 
Först och främst vill vi tacka bussentreprenören som gav oss möjlighet att få göra denna 

studie. Vi vill också tacka administrationen hos entreprenören för deras stöd och rikta ett stort 

tack till de anställda i organisationen som ställt upp på våra intervjuer. Vi vill även tacka vår 

handledare Roland Ahlstrand vid Högskolan i Halmstad som haft stort tålamod under arbetets 

gång. Han har även bidragit med konstruktiv kritik och hjälpt oss att hålla huvudet högt vid 

motgångar.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I en av statens offentliga utredningar fastslogs det år 2003 en vision för kollektivtrafiken. Den 

innebär att år 2020 ska kollektivtrafiken vara det främsta färdmedlet i Sverige och att unga 

människor ska välja kollektivtrafik istället för att förflytta sig med egna fordon. Det kräver att 

kollektivtrafiken utvecklas till att vara, för de allra flesta, ett attraktivt och effektivt 

transportsystem. Utredningen behandlade emellertid inte hur dessa, som vi ser det, ganska 

omfattade organisationsförändringar skulle gå till. Det har till exempel inom 

arbetslivsforskningen inte sällan påpekats att förändringar kräver delaktighet av de anställda 

för att syftet med förändring ska kunna nås (Ahrenfelt, 1995, s. 17).   

Delaktighet i förändringsprocesser ökar förståelsen och minskar motståndet för hur 

verksamheten drivs och fungerar, vilket därigenom ökar trivseln hos de anställda (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002, s. 457-458). Vidare menar Jacobsen och Thorsvik att desto mer de anställda 

är delaktiga ju högre prestation kommer företaget att få från sina arbetstagare. Robinson & 

Rousseau (1994) styrker detta genom att påvisa vikten av att arbetstagarna ska vara delaktiga 

vid utformningen av deras verksamhet. Finns inte detta kan motstånd mot verksamheten 

frambringas och arbetstagarnas engagemang och prestation kan minska.  

Anställdas delaktighet anses vara viktig inte bara i just förändringsprocesser. En annan viktig 

del för att anställda skall känna sig delaktiga i en organisation är att det finns en öppen 

kommunikation mellan de anställda (Börnfelt, 2009, s. 114-115). Granér (1991, s. 175) 

beskriver att kommunikation inom ett företag är det som knyter samman organisationens 

struktur och de individer som arbetar inom den. Det är kommunikationen som gör att de 

anställda byter erfarenheter med varandra och med chefer. En väl fungerande kommunikation 

på arbetsplatsen kan även reda ut tveksamheter och missförstånd samt öka förståelsen mellan 

individer inom organisationen.  

Ytterligare ett exempel på hur delaktighet kan utövas är att en anställd har möjlighet att 

påverka sitt eget arbetsschema. Jeding och Theorell (1999, s. 33-34) menar att det blir allt 

vanligare att företag låter sina anställda själva fylla i arbetstider i datorer som sedan lägger 

fram ett schema. Forskning har visat att anställda som själva fyller i sina arbetstider var 

generellt mer nöjda med sina arbetstider än de arbetstagare som inte gör det (Jeding & 

Theorell 1999, s. 34). 

En yrkeskategori som arbetar med kollektivtrafik är busschaufförer. En studie från år 2005 

beskriver busschaufförers strikta arbetsscheman som innebär att busschaufförerna måste följa 

ett schema som de erhåller från deras arbetsgivare (Lindén m.fl., 2005). Studien visar även att 

de strikta arbetstiderna kan innebära att det blir svårt för busschaufförerna att upprätthålla ett 

socialt liv vid sidan av deras arbete.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera busschaufförers upplevelser av 

delaktighet i arbetet. 

Vi har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 Hur kommunicerar arbetsgivare och anställda med varandra? 

 Hur upplever busschaufförer sitt arbetsschema och sina arbetstider? 

 Kan busschaufförer vara delaktiga i utformningen av sitt arbetsschema och sina 

arbetstider?  

1.3 Disposition 

Denna uppsats består fortsättningsvis av sju kapitel. I kapitel två redogörs det för 

busschaufförernas arbetsgivare. Den innefattas av en kortare bakgrundsbeskrivning av 

företaget samt en genomgång av företagets organisation. Här redovisas även information om 

nuvarande bussbranschavtal. I kapitel tre kommer tidigare forskning om delaktighet, 

kommunikation och arbetstider att presenteras. Det fjärde kapitlet omfattar den teoretiska 

referensram som legat till grund för vår analys. I det femte kapitlet redovisas metodval, urval 

av respondenter, datainsamling, etik samt en metoddiskussion. I det sjätte kapitlet presenteras 

resultatet på vår undersökning. I det sjunde kapitlet analyserar vi resultatet med hjälp av den 

teoretiska referensramen som vi utgått från. I det avslutande åttonde kapitlet för vi en 

diskussion om resultatet i studien.  
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2. Bussentreprenören  

I detta kapitel kommer entreprenörens verksamhet att beskrivas. Det kommer även på en 

överskådlig nivå beskrivas hur entreprenören sluter avtal med en trafikhuvudman. En 

trafikhuvudman är en instans som finns i varje län. Det är trafikhuvudmannen som bland 

annat bestämmer tidtabellerna över kollektivtrafiken i ett län. Som avslutning kommer en 

kortare redovisning av Bussbranschavtalet (BBA) att göras, där fokus kommer att vara på vad 

som reglerar busschaufförernas arbetstider. 

 

2.1 Bussentreprenören 

Busschaufförernas arbetsgivare är en bussentreprenör som tillhör ett stort internationellt 

företag. Företaget bedriver sin verksamhet i 11 länder i Europa och verksamheten består av att 

köra bussar, tåg, vattenbussar, taxi, ambulanser och handikappsbussar. Den svenska 

organisationen består av cirka 2000 anställda.  I Sverige består verksamheten enbart av att 

köra buss och tåg. Bussentreprenören har tidigare haft en gemensam organisation i Sverige 

och Danmark men år 2011 splittrades denna och företaget har nu en egen organisation i 

respektive land. Entreprenören har två huvudkontor i Sverige varav det ena huvudkontoret 

ligger i Malmö och det andra i Stockholm. I Sverige har bussentreprenören ett antal olika 

depåer. En depå är förvaringsplats där bussar parkeras, servas och tankas när de inte är i 

linjetrafik.  

Den depå som denna undersökning genomförts på har 183 anställda. Av dessa är 175 

busschaufförer och åtta är tjänstemän. 117 av de anställda har en heltidsanställning och 66 

personer är timanställda. Tjänstemännen har olika positioner inom organisationen och dessa 

positioner kan beskrivas genom ett organisationsschema (figur 2:1). Chef över depån är 

områdeschefen. Driftchefen har det övergripande ansvaret för driften av verksamheten, till 

exempel driften över bussarna. Trafik- och informationsledning håller kontakten med förarna, 

sköter om möjliga driftstörningar, sätter in en ny buss om det skulle uppstå något fel på en 

buss samt att de åker ut på plats om en olycka har skett. Under trafik- och informationsledning 

finns busschaufförerna. Busschaufförerna är indelade i team som består av 25 personer. Varje 

team har en teamledare som i vanliga fall arbetar som trafik- och informationsledare. 

Grundtanken med teamen är de ska träffas tre till fyra gånger varje år och då ska 

busschaufförerna få information om vad som sker i företaget. På teammötena ska 

busschaufförerna ges möjlighet att komma till tals och lyfta fram sina åsikter angående allt 

som berör verksamheten. Busschaufförerna har även ett listombud. Ett listombud är en 

fackligt ansluten busschaufför som ska vara en kontaktperson för cirka 10 busschaufförer. Det 

innebär att busschaufförerna kan vända sig till sitt listombud om de har frågor eller behöver få 

hjälp med något. Det kan beröra saker som till exempel busschaufförernas arbetsschema eller 

arbetstiderna.  

På administrationen arbetar personalplaneraren, affärsutvecklare logistik och 

affärsutvecklare marknad. Personalplaneraren planerar arbetsschemat och har ansvaret för 
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busschaufförernas semesterplanering. Utöver detta har personalplaneraren hand om anmälda 

sjukskrivningar samt att dokumentera busschaufförernas övertidsarbete. Affärsutvecklare 

logistik har hand om kontakten och besvarar busschaufförers och kunders åsikter om något 

som berör organisationen. Det kan till exempel röra sig om åsikter om busschaufförernas 

körning eller att en kund inte är nöjd med tidtabellen. Affärsutvecklare logistik har även hand 

om rekryteringen av nya busschaufförer. Affärsutvecklare marknad arbetar med 

kommunikation och information och deltar i marknadsmöten med trafikhuvudman och den 

kommun som entreprenören tillhör. I denna tjänst ingår även ansvar för nyhetsbrev och 

kampanjer samt att ha hand om eventpersonal (hållplatsvärdar), kvalitetscoacher (agerar 

resenär för att kolla resan), och sammanställa utvärderingar på utbildning av nya förare. 

Andra arbetsuppgifter som tillkommer är inköp av materiel. Affärsutvecklare marknad ska 

också hjälpa till med att skapa en god stämning internt på arbetsplatsen. På verkstaden som 

ligger i anknytning till depån arbetar en verkstadsadministratör som har hand om till exempel 

verkstadspersonal, beställa reservdelar, planera service och besiktning.  

 

Figur 2:1 Organisationsschema för bussentreprenören.  

 

2.2 Bussentreprenörens metoder & kärnvärden  

Informationen i detta stycke är hämtat från bussentreprenörens hemsida. På grund av att vi 

håller bussentreprenören anonym i studien finns det ingen direkt referens.  

Bussentreprenören vill växa som företag genom fem olika metoder: 

- Förbättrad kvalitet och service 

- Innovationer 
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- Deltagande i offentliga upphandlingar 

- Partnerskap och strategiska allianser 

- Uppköp av strategiskt viktiga verksamheter 

Det finns sex kärnvärden som entreprenören arbetar efter. Dessa kärnvärden är säkerhet, 

miljö, samarbete, lokalkännedom, förändringsvilja och sinne för affärer. Säkerheten för 

passagerare och anställda sägs komma först, samtidigt ska ett aktivt arbete ske för att justera 

teknologi, processer och metoder som främjar en hållbar utveckling för miljön. Entreprenören 

säger sig även arbeta för att ha ett väl fungerande samarbete med konkurrenter och kunder. 

Lokalkännedom är det tredje kärnvärdet och eftersom entreprenören är förankrad lokalt anser 

företaget att det är viktigt att de har en god lokal kännedom och för att främja detta arbetar de 

för att rekrytera lokalt. Entreprenören anser att det är viktigt att ha en förändringsvilja och 

organisationen arbetar också aktivt med att hitta nya och bättre metoder för att utveckla 

verksamheten. Vidare arbetar företaget med att sätta fokus på verksamheten för att därigenom 

skapa ekonomiskt mervärde för sina intressenter.  

2.3 Upphandlingen 

Upphandling är en beteckning för inköp av bland annat tjänster som görs av offentlig sektor. 

Upphandlingen styrs av vissa regler och syftet med dessa är att säkerställa att myndigheter 

behandlar alla lika som vill få affärskontrakt med offentlig sektor. Den 20 juni 2010 erhöll 

entreprenören två upphandlingar och fick därigenom förtroendet att driva kollektivtrafiken 

(enbart bussar) i två regioner. Upphandlingen skedde genom att bussentreprenörer fick lämna 

in anbud till en trafikhuvudman. Trafikhuvudmannen är en offentlig myndighet som har 

ansvaret för kollektivtrafiken i ett län. Alla län i Sverige har en egen trafikhuvudman. 

Trafikhuvudmannen köper in en tjänst av en bussentreprenör. Bussentreprenörerna ger ett 

förslag på hur mycket de bedömer att det kommer att kosta att bedriva verksamheten. Deras 

förslag baseras på en tidtabell, i detta fall för busstrafiken, som trafikhuvudman har bestämt. 

Trafikhuvudmannen förväntas då välja det anbud som är mest attraktivt utifrån en ekonomisk 

aspekt. Den entreprenör som får förtroende för att köra buss inom ett geografiskt område får 

göra det under den tid som avtalet sträcker sig. Vanligtvis brukar avtalet gälla i åtta år. Depån 

som denna undersökning fokuserar på grundades just till en följd av att en entreprenör vann 

två andelar och fick starta upp en ny organisation på orten. 

2.4 Bussbranschavtalet 2008-2011  

Bussbranschavtalet (BBA) är framarbetat och undertecknat av de två parterna 

Bussarbetsgivarna och Svenska kommunalarbetarförbundet. Avtalet gäller från år 2008 till år 

2011. I avtalet beskrivs vilka regler parterna har kommit överens om. Exempel på detta är 

arbetsschemat och arbetstiderna. Arbetsschemat är det schema som beskriver hur ett 

arbetspass är utformat och arbetstiderna innebär vilka arbetstider som busschaufförerna 

arbetar.  
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Den ordinarie arbetstiden uppgår enligt BBA till 40 timmar per helgfri vecka. Arbetsgivaren 

har möjlighet att förlägga arbetstiden utifrån två olika alternativ i ett arbetsschema. Det första 

alternativet innebär att en busschaufför ska arbeta 40 timmar per helgfri vecka och det andra 

alternativet innebär att arbetstiden är 38.25 timmar per vecka. Båda dessa alternativ är 

likvärdiga i arbetstidshänseende då den genomsnittliga årsarbetstiden blir lika lång. Antingen 

väljer arbetsgivaren att använda 40 timmar per helgfri vecka eller 38,25 timmar per vecka. 

Det är inte tillåtet att växla mellan de båda alternativen. Skulle arbetsgivaren vilja byta från 

första alternativet till det andra måste arbetsgivaren först förhandla med busschaufförernas 

fackförbund (Svenska kommunalarbetarförbundet) enligt medbestämmandelagen. 

Förhandlingen kan ske direkt med Svenska kommunalarbetarförbundets lokala sektion eller 

med en lokal fackklubb. 

Busschaufförernas arbetsschema ska arbetas igenom av arbetsgivaren efter överläggning med 

representant för berörda arbetstagare och skall upprättas i enlighet med något av följande två 

alternativ. 

Det första alternativet: För arbetstagare som är placerad fast på lista, det vill säga vars hela 

ordinarie arbetstid består av kända fasta och fastlagda uppdrag, kan detta arbetsschemat 

omfatta en schemaperiod om högst en tidtabellsperiod (ett år). Arbetsschemat skall innehålla 

tjänstgöringsdagar och fridagar. När det gäller tjänstgöringsdagarna skall arbetstidens början 

och slut samt raster uppges. Angående timmar som vid periodens utgång över- eller 

understiger ordinarie arbetstidsmått förs över till följande period. Arbetsschemat skall finnas 

tillgängligt för arbetstagarna senast 14 dagar innan tjänstgöring. Om det finns särskilda skäl 

för att denna tid inte kan hållas skall lokal facklig organisation snarast underrättas. 

Det andra alternativet: För arbetstagare som betraktas som dagbeordrade, det vill säga där inte 

hela den ordinarie arbetstiden består av kända fasta och fastlagda uppdrag, kan arbetsschemat 

omfatta en schemaperiod om högst två månader. Arbetsschemat skall också innehålla 

tjänstgöringsdagar och fridagar. Angående tjänstgöringsdagarna skall arbetstidens början samt 

slut meddelas till den anställde senast kl 17.00 dagen före aktuell tjänstgöringsdag. När 

tjänstgöring inträffar en fridag skall besked lämnas senast kl 17.00 sista arbetsdagen före 

fridagen. En sådan tjänstgöringsdags längd är inte fastställd förrän arbetstagaren meddelats 

enligt förgående mening. Arbetsschemat skall även finnas tillgängligt för de anställda senast 

sju dagar innan det börjar gälla.  

Om längre schemaperioder behövs, skall lokal överenskommelse användas. En förändring av 

arbetsschemat kan ske efter överläggningar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. De kan 

högst komma överens om genomsnittvecka på 45 timmar och den överskottstid som uppstår 

under perioden skall tydas i form av "samlad ledighet". En ”period” är ett år eller kortare tid 

som arbetsgivare och berörd arbetstagare har kommit överens om. Ledigheten som 

arbetstagaren har sparat på sig skall utläggas under perioden och bestämmas vid periodens 

början. 

När busschaufförer arbetar under en dag får de inte arbeta längre än vad RAM-tiden 

föreskriver i bussbranschavtalet. RAM-tid (omloppstid) är den totala tiden som en 
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busschaufför tjänstgör under en dag. Vid linjetrafik är den maximala RAM-tiden 13 timmar 

per dag.  Ett exempel är att en busschaufför har en RAM-tid på 13 timmar en dag men att den 

direkta körtiden ligger på 8 timmar. Det innebär att busschauffören har 5 timmar rast fördelat 

under dagen. Arbetstagarna får köra max 2,5 timmar utan avbrott eller rast. En rast ska vara 

minst 10 minuter och busschaufförerna ska även ha tillgång till toalett under rasten.  

  



8 

 

3. Tidigare Forskning 

I detta kapitel kommer det att presenteras tidigare forskning inom fyra områden som är av 

väsentlig karaktär för denna studie. Vi bedömer att dessa områden är viktiga att reda ut då de 

är en del av vårt syfte och våra frågeställningar. De fyra områdena är delaktighet i arbetslivet, 

kommunikation i arbetslivet, formell och informell kommunikation på en arbetsplats och 

arbetsschema och arbetstider. Dessa områden kommer att presenteras generellt och har inte 

en direkt koppling till busschaufförer. Detta då tidigare forskning som har en direkt 

anknytning till vårt syfte ej tidigare har genomförts.  

3.1 Delaktighet i arbetslivet 

 

Delaktighet är ett begrepp som diskuterats bland organisations- och arbetslivsforskare under 

flera decennier. Bland annat menar Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 457-458) att det är viktigt 

att personalen är delaktiga i utformningen av deras arbetsvardag. Detta ökar förståelsen och 

minskar motståndet mot till exempel hur verksamheten är utformad hos de anställda. 

Därigenom kan trivseln öka och forskning visar att ju mer de anställda är delaktiga desto 

högre prestation kommer företaget få från sina arbetstagare. Wolvén (2000, s. 222-223) menar 

att ifall de anställda är delaktiga i utformningen av verksamheten kan detta minimera negativa 

åsikter som kan uttrycka sig i motstånd (alltifrån missnöje till stora konflikter mellan olika 

parter) från de anställda. Detta är enligt Wolvén (2000, s. 222-223) den främsta metoden för 

att minimera motstånd. Anställda som är delaktiga i utformningen av sin arbetsplats uttrycker 

sällan motstånd mot det som de själva varit delaktiga i att skapa. Förutsättningarna för detta 

innebär dock att de som ska vara delaktiga måste ha något att kunna bidra med, annars kan 

risken bli passivt deltagande. Nackdelen med detta kan vara att om det är för många anställda 

som blir delaktiga i en utformning kan det leda till att det tar lång tid och att det kostar mycket 

resurser för arbetsgivaren. Lambrecht Lund (2004) menar att personalens deltagande i 

verksamheten är viktig på grund av att det är genom att uppmärksamma personalens idéer och 

kreativa lösningar som problem kan redas ut. Företag kan genom att bygga upp deltagande i 

de vardagliga strukturerna skapa en självförstärkande process för hållbarhet, vilket innebär att 

Lambrecht Lund sammanfogar hållbarhet med arbetsplatsdemokrati och fackets deltagande.  

 

Deltagande bland personalen sker allt oftare på en elektronisk nivå. Forsyth (2005, s. 192-

193) lyfter fram en undersökning om människors deltagande när de träffas via Internet istället 

för ansikte mot ansikte. Resultatet av undersökningen var att deltagandet minskade mellan 

gruppmedlemmarna när man använde sig av e-post då människorna inte möttes mellan fyra 

ögon, vilket resulterade till att de deltog relativt mindre i grupparbetet. Det gjordes även 

undersökningar av online-diskussioner i collegeklasser och där uppgavs deltagande vara mer 

jämlikt mellan onlinediskussioner och ”face to face” diskussioner, trots att det fanns olika 

kulturella bakgrunder eller kön i deltagandet. Deltagarna håller därmed sin riktiga profil dold 

bakom datorn (Forsyth, 2005 s. 192-193).    
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3.2 Kommunikation i arbetslivet 

För att anställda ska uppleva att de har en upplever sig delaktiga på sin arbetsplats kan 

avgörande faktorer vara att de anställda känner sig respekterade av deras arbetsgivare samt att 

det finns en tydlig och öppen kommunikation mellan arbetsgivaren och arbetstagarna 

(Börnfelt, 2009, s.113-115). Tidigare forskning visar att det finns olika typer av 

kommunikation. Erikson (2008, s. 77-79) menar att den vanligaste kommunikationen sker 

skriftligt, elektroniskt eller muntligt. De skriftliga kanalerna kan vara alltifrån 

personaltidningar, företagspresentationer, nyhetsbrev eller rapporter som delas ut till de 

anställda. Det finns både för- och nackdelar med skriftliga kanaler. Fördelar kan vara att det är 

svårt att misstolka om informationen är välformulerad och att informationen finns tillgänglig 

under en längre tid. Nackdelen med skriftlig information är att den dubbelriktade 

kommunikationen mellan ledning och anställda kan bli bristfällig. Skriftliga 

kommunikationskanaler är därav bättre när exakt fakta ska meddelas men sämre att använda 

som ett instrument för dubbelriktad intern kommunikation (Erikson, 2008, s. 77-79).  

Den skriftliga kommunikationskanalen har i många organisationer tagit ett steg tillbaka 

eftersom det i moderna organisationer har växt fram en ny informationsteknologi. Det blir allt 

vanligare att företaget använder sig av ett intranät för att sprida ut information (Larsson, 2001, 

s. 257, 264-265). Han menar vidare att det är viktigt att företaget inte ersätter de traditionella 

kommunikationskanalerna med den nya informationsteknologin utan att den snarare ska ses 

som ett komplement. En av anledningarna till detta är att äldre medarbetare inte har lika lätt 

att anpassa sig till den nya teknologin och att det kan leda till utanförskap. Det är därför 

viktigt att företaget kontinuerligt utbildar sin personal i hur de ska hämta information 

(Larsson, 2001, s. 258-260). Den nya teknologin gör det enklare för anställda att 

kommunicera men det leder samtidigt till att det fysiska avståndet mellan människor inom 

organisationen blir större (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 355-357). De hävdar vidare att 

fysisk närhet ökar kommunikationen mellan personalen och fysiskt avstånd mellan människor 

leder till att kommunikationen blir mindre. Organisationer kan minska avståndet inom den 

fysiska kommunikationen genom att utforma lokaler där människor kan träffas på ett mer 

informellt sätt, till exempel ett fikarum. Att hålla både de nya kommunikationskanalerna och 

den direkta fysiska kommunikationen aktiv, kan enligt Wolvén (2000, s. 222) innebära att 

motstånd bland de anställda kan minska. Motstånd kan bero på olika faktorer i en verksamhet, 

ett exempel på det är att anställda kan vara missnöjda mot olika faktorer i verksamheten på 

grund av bristfällig kommunikation. Kommunikation mellan ledningen och de anställda är 

viktig då den kan göra att de anställda tydligare förstår logiken och idén bakom varför 

företaget arbetar på ett visst sätt.  Förklaringar, samtal och en viss utbildning kan leda till att 

de anställda bättre förstår syften, idéer och motiv med verksamheten. Genom att 

kommunikationen fungerar bättre mellan arbetsgivare och anställda kan detta också göra att 

förtroendet ökar mellan de båda parterna.  
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3.3 Formell och informell kommunikation på en arbetsplats 

Kommunikation kan inom en organisation ske på olika sätt. Falkheimer & Heide (2007, s. 80-

82, 87-89) beskriver två olika typer av kommunikation: hierarkisk och informell 

kommunikation. Hierarkisk kommunikation sker mellan olika medarbetare inom en 

organisation och berör information som rör sig i organisationen och som följer 

organisationsstrukturen. Det kan vara information som meddelas på till exempel 

personalmöten. Den hierarkiska kommunikationen kan även ske nerifrån och upp, från 

golvarbetare till ledning, ifall den följer strukturen genom hierarkin (Falkheimer, 2007, s. 80-

82). En stor del av den informella kommunikationen är den interna kommunikationen och den 

kan ses som ett komplement till den hierarkiska kommunikationen (Falkheimer & Heide, 

2007, s. 87-89). Det kan vara när information byts mellan kollegor, vilket kan ske på raster 

eller före ett arbetspass. Falkheimer och Heide menar vidare att det finns mycket positivt med 

informell kommunikation då medarbetarna delar med sig av sina erfarenheter till varandra, 

men det kan också finnas negativa aspekter så som att rykten sprids bland de anställda. Det 

har även visats att personer lägre ner i hierarkin sätter en större tilltro till den informella 

kommunikationen än till den formella (Falkheimer & Heide, 2007, s. 87-89). Den informella 

kommunikation bygger oftast på snabba kanaler som ”face-to-face”-kommunikation medan 

formell kommunikation oftast sker skriftligt (Jacobsen & Thorsvik 2002, 343-344). De menar 

även att de anställda litar mer på information som förmedlas via informell kommunikation än 

på formell kommunikation som sker från ledningen. Larsson (2001, s. 68) hävdar att, när den 

formella kommunikationen inte räcker för att tillgodose de anställdas informationsbehov tar 

den informella kommunikationen vid. 

3.4 Arbetsschema och arbetstid 

Tidigare forskning visar på att anställda som är delaktiga i utformningen av sitt arbetsschema 

och sina arbetstider är generellt mer nöjda med sin arbetssituation (Jeding & Theorell, 1999, s. 

33-34). Generellt sett har arbetstiden förändrats det senaste seklet, till exempel har arbetstiden 

sedan början av 1900-talet gått från en 63 timmars arbetsvecka till en 40 timmars arbetsvecka 

(Isidorsson, 2001, s. 128).  

Arbetstidens utveckling har lett till att flera människor arbetar på obekväm arbetstid och 

Jeding & Theorell (1999, s.30-31) menar att en obekväm arbetstid kan likställas med osocial 

arbetstid, vilket i sin tur innebär att individer arbetar på tider när de flesta andra människor är 

lediga. Den obekväma arbetstiden talar också om nattarbetets negativa följder. Arbetstagare 

som arbetar nattetid får en till fyra timmar mindre sömn än vad dagtidsarbetare får. Sedan 

försvåras dagsömnen i stigande ålder för både män och kvinnor. Arbetstagare som arbetar natt 

lider av att de är mer trötta under sin arbetstid än de som arbetar dagtid. Det fastställs även att 

människans prestationsförmåga försämras under natten och flera studier visar på att 

olycksrisken är förhöjd under natten och tidiga morgontimmar (Jeding & Theorell, 1999, 31-

32). Yrkesförare drabbas sålunda av flest olyckor på natten. Orsakerna till detta är dels att 

deras kroppsrytm är felinställd och delvis av att de lider av sömnbrist, som de drabbas av på 

grund av nattarbetet. Det skall även tilläggas att människans sociala liv påverkas negativt när 
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arbetet utförs då de flesta andra personer sover (Jeding & Theorell, 1999 s. 29-31). 

Busschaufförer kan kopplas till dessa negativa effekter eftersom de oftast har oregelbundna 

arbetstider och deras arbetsschema ofta varierar ifrån dag till dag. I en kvalitativ studie från 

2005 som gjordes i södra Sverige beskrevs problematiken med busschaufförernas 

oregelbundna arbetstider och matintag. Oregelbundna scheman kan påverka hälsan på ett 

negativt sätt. Studien visar att de oregelbundna arbetstiderna leder till att busschaufförerna 

äter en dålig kost vilket kan påverka hälsan negativt (Lindén m.fl., 2005).  

 

3.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att delaktighet kan öka förståelsen och minska motståndet från 

anställda mot hur verksamheten är utformad. Något som kan vara avgörande för delaktighet 

bland de anställda på en arbetsplats är kommunikationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Tidigare forskning visar även att kommunikation ska ske på två olika sätt: 

formell och informell. När den formella kommunikationen inte räcker till tar den informella 

kommunikationen vid. Forskning om arbetstider visar att oregelbundna arbetstider kan 

påverka människor negativt, framförallt då deras sömnvanor kan bli bristfälliga. 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Organisationsstruktur 

En organisation består av allt som finns inom en organisation och kan beskrivas som ett 

socialt system som är konstruerat för att nå vissa uppsatta mål (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 

s.10). En framträdande del i alla organisationer är organisationsstrukturen. 

Organisationsstrukturen syftar på hur uppgifterna i en verksamhet fördelas, hur uppgifterna 

samordnas samt vem ska få befogenhet att fatta beslut. En anledning till att företag har en 

organisationsstruktur är att ledningen vill påverka beteendet inom organisationen i en viss 

riktning (Jacobsen & Thorsvik 2002, s.86-87). Två faktorer som påverkar beteendet är 

företagets mål och strategi samt den formella organisationsstrukturen. Företagets mål och 

strategier kan vara tydliga riktlinjer för en anställd men de kan också vara vagt uppsatta och 

mindre lättförståliga. Organisationsstrukturen är till för att skapa stabilitet i beteendet hos de 

anställda i företaget (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 83-85). De flesta inom en organisation har 

mer eller mindre förutbestämda arbetsuppgifter vilket leder till att beteendet blir förutsägbart 

hos de anställda. En anledning till detta är att organisationsstrukturen har en avgränsande 

inverkan på beteendet hos en anställd. Detta då arbetet i en organisation ofta är fördelat 

mellan de anställda, vilket innebär att en person har speciella uppgifter att utföra. När en 

anställd har speciella uppgifter att utföra kan det leda till stabilitet i den anställdes beteendet. 

Stabilitet kan bidra till att personalen upplever trygghet på sin arbetsplats och det finns 

mycket som tyder på att individer i en organisation tycker om stabilitet och trygghet. Stabilitet 

kan dock också vara något negativt då den kan hindra utveckling och att organisationen får 

svårt att anpassa sig efter nya förhållanden. Strukturen samordnar också de anställda vilket 

innebär att de tillsammans i grupp presterar mer än vad de skulle gjort som enskilda individer. 

De flesta organisationer använder sig av regler, rutiner eller belöningssystem för att få en 

samkörd grupp som arbetar tillsammans.  

 

 

4.2 Kontroll och deltagande  

Vid forskning av organisationsstrukturer är kontroll och deltagande två begrepp som ofta 

omnämns. Arbetslivsforskare har genom åren definierat kontroll på olika sätt. Jeding och 

Theorell (1999 s. 39-40) definierar kontroll i enlighet med hur mycket inflytande en anställd 

har över sitt arbete. De hävdar vidare att det finns tre olika typer av kontroll på arbetet: 

uppgiftskontroll, deltagande i beslutsfattande och färdighetskontroll.  

Den första typen av kontroll, uppgiftskontroll, handlar om hur mycket utrymme en anställd 

har att planera och utföra sina arbetsuppgifter (Jeding & Theorell, 1999 s.39). Ett exempel kan 

vara att en anställd kan påverka sin arbetsdag, sina arbetsuppgifter eller när de får ta paus från 

arbetet.  
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Den andra typen av kontroll, anställdas möjlighet till deltagande i beslutsfattande, innebär 

vilket beslutsutrymme en anställd har för att kunna påverka sin arbetssituation (Jeding & 

Theorell, 1999, s. 39). Exempel på detta är att en anställd kan ha inflytande över arbetstider, 

ge förslag till förändring eller delaktighet när något förändras inom organisationen. 

Deltagandet handlar också om att en anställd kan vara delaktig i det långsiktiga planerandet 

och ständiga utvecklingsarbetet på en arbetsplats, samt att en anställd har möjlighet att delta i 

formuleringen kring mål både för det egna arbetet och för verksamheten. Deltagande kan se ut 

på olika sätt och Jensen (ref i Jeding & Theorell, 1999, s. 39-40) har urskiljt fem olika nivåer 

av deltagande. Den första är information från ledning till de anställda om planer för agerande. 

Den andra handlar om insamling av information och erfarenheter från anställda. Den tredje 

innebär att det ska finnas konsultationer där de anställda kan komma med förslag och 

presentera sina åsikter och den fjärde är förhandlingar i formaliserade kommittéer. Det 

innebär att ledningen och till exempel en fackklubb förhandlar om tänkbara förändringar 

innan de genomförs.  Den femte och sista nivån av deltagande är att beslut fattas i samråd 

mellan inblandade parter. Jeding och Theorell (1999, s. 40) menar att en grundförutsättning 

för deltagande och för att kunna ha inflytande på sin arbetsplats är information. Information 

kan betyda olika saker i olika hänseenden där Jeding och Theorell (1999, s. 50-51) väljer att 

lyfta fram två stycken viktiga begrepp som kan förklara information; förutsägbarhet och 

förståelse. Förutsägbarhet handlar övergripande om hur en anställd har förstått sin roll. 

Förståelse relaterar till den kunskap en anställd har om organisationens mål och strategier.  

Den tredje och sista typen av kontroll som Jeding och Theorell (1999, s. 40) lyfter fram är 

färdighetskontroll vilket står för kunskaps- och färdighetsanvändandet i arbetet. Med detta 

menas i vilken grad en anställd får utnyttja sina kunskaper eller hur arbetet stimulerar en 

anställd att lära sig mer.  

Det är även av stor vikt att informationen tolkas rätt mellan olika parter inom en organisation 

och här är budskapskompetens viktigt (Trenholm & Jensen, 2008, s. 12-13). Det innebär att 

kunna skicka ett meddelande som tolkas på samma sätt av mottagaren och avsändaren utan att 

informationen omkodas. Finns inte denna tydliga kommunikation kan det innebära att en 

anställda inte är medveten om vilka krav som ställs från organisationen. Det är därmed viktigt 

att det finns en öppen och tydlig dialog på arbetsplatsen eftersom missförstånd kan påverka 

effektiviteten i organisationen. Hur en individ uppfattar kommunikationen på en arbetsplats är 

avgörande för relationerna inom en organisation (Trenholm & Jensen, 2008, s. 12-13). 

 

4.3 Interna och externa koalitioner 

Inom och utanför en organisation finns det flera olika parter och individer som har olika 

intressen i organisationen och mellan dessa parter och individer kan det uppstå 

intressekonflikter (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 197). Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 197) 

diskuterar intressekonflikter och belyser att organisationer är långt ifrån internt homogena och 

samstämmiga. De menar vidare att organisationer innehåller olika människor och 

intressegrupper som har annorlunda uppfattningar om vad som är viktigt och hur man skall gå 
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till väga för att lösa saker och ting samt vem som skall göra det. Detta beskrivs med ett bättre 

ord som intressekonflikt istället för harmoni och samarbete. En intressekonflikt innebär att det 

finns minst två olika intressegrupper som har skilda åsikter om till exempel resurserna i ett 

företag ska fördelas. Intressegrupper som har gemensamma intressen kan sammanslutas och 

kallas då för en koalition (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 197-198). Olika intressen som kan 

finnas i en organisation kan gälla hur resurserna fördelas: Vem skall få vad?  Detta kan leda 

till att det skapas konflikter mellan individer och dess grupper. De anställdas konflikter 

handlar om att de vill maximera sina löner, god arbetsmiljö, trygghet och försäkringar medan 

ledningen vill få ut det maximala av vinsten samt att höja statusen för organisationen. 

Samtidigt som konflikterna pågår finns de grupper utanför organisationen som kan ha intresse 

för den. De kan vara intressen som till exempel att kunder vill ha kvalitet i varor/tjänster till 

lägsta möjliga pris, att offentliga myndigheter kan sätta krav på hur företaget skall drivas samt 

att underleverantörer vill ha en bra försäljning för sina produkter till ett bra pris. Alla dessa 

intressegrupper som är inom organisationen och utanför den, kan ställa sig emot varandra för 

att få igenom sina intressen. Detta kan utmynna i konflikter, dragkamper eller maktkamper 

som sätter sin prägel på organisationen. Därmed kan organisationen liknas vid en arena där 

olika interna- och externa koalitioner konkurrerar om resurser och inflytande. Jacobsen och 

Thorsvik (2002, s. 197-198) menar att de interna koalitionerna består av tre grupper; 

anställda, ledningen, och ägarna. De externa koalitionerna består av samarbetspartner 

(underleverantörer och detaljister), fackföreningar, speciella intressegrupper och offentliga 

myndigheter. Alla dessa koalitioner kan ha olika intressen i organisationen. Detta kan 

illustreras i ”intressentmodellen” (Se figur 4:2). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figur 4:2 Jacobsen, Intressemodellen (Jacobsen, 2002, s. 198) 

 

Intressekonflikter samt interna och externa koalitioner kan förklara varför makt uppkommer i 

en organisation. Jacobsen & Thorsvik (2002, s. 199-200) menar att makt är ett svårdefinierat 

begrepp då det har många olika betydelser. Vi människor kan skilja på begreppet makt i olika 

situationer som mellan makt över andra (man får dem till att göra något), att se till att något 
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bestämt händer eller att makt förhindra något att sker. Det finns ett starkt samband mellan 

organisationsstrukturen och maktförhållandena i en organisation. De nämner att 

organisationen föredrar vissa grupper med särskilda synpunkter och åsikter på bekostnad av 

andra grupper. I en organisation finns det oftast någon grupp som får mer fördelar än andra. 

En individ som har en placering högt upp i en hierarki har även fördelen av att oftast ha större 

kontroll över resurserna i ett företag. Dessa resurser önskar ofta de anställda, som finns lägre 

ner i hierarkin, att ta del av. Ett exempel på detta är att en ledare kan ha kontroll över resurser 

som de anställda behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Ledaren har även kontroll över de 

anställdas belöningar som till exempel lön, karriär och tjänstledighet. Kontrollen över dessa 

resurser gör att ledaren kan utnyttja dessa för att disciplinera och socialisera de anställda. En 

individ som har kontroll över avgörande information kan ha stor makt trots att denna individs 

information är begränsad till ett visst område. De individer eller grupper som har kontroll över 

viktiga resurser kan uppfattas som mäktiga i ett företag. Ju högre upp en individ är i hierarkin 

desto fler beslutsarenor kan oftast en individ delta på. Dessa ledarställningar och 

specialiserade positioner inom en organisationsstruktur kan ge individer en betydande 

maktposition i en organisation. I varje verksamhet är makt och inflytande därmed spritt på 

många personer. Vissa personer har mer makt än andra samt att vissa kan utnyttja makten mer 

effektivt.   

 

4.4 Osäkerhet och förtroende 

Förändringar sker bland oss människor dagligen i ett allt snabbare tempo. Krav ställs på både 

enskilda individer och organisationer när det kommer till en förändring (Jacobsen, 2005, s. 

13-14). Ahrenfelt (1995, s. 246-247) klargör att när en förändring sker inom en organisation 

är det inte ovanligt att de anställda känner sig oroliga. Oron berör individen i anknytning till 

vilken betydelse förändring kommer att ha för individen. Det vill säga hur förändringen 

påverkar individen på sitt arbete och även privat. Ahrenfelt (1995, s. 246-247) kopplar detta 

till den personliga oro som ofta existerar naturligt i människor. Författaren belyser att det 

finns ytterligare en variant på oro, vilket är den kollektiva oron, som innebär att en 

arbetsavdelning eller arbetsgrupp delar en viss oro. Detta leder till att den kollektiva oron 

eskalerar den enskildes oro och därmed skapas en ond cirkel som kan bli svår att ta sig ur. 

Genom att individen bekräftar oro från andra individer i arbetsgruppen eller 

arbetsavdelningen finns det då ännu en anledning till att en individ upplever oroskänslor. 

Ahrenfelt (1995, s. 246-247) menar vidare att desto större förändringen är ju större är det 

upplevda hotet bland individerna. Detta kan leda till en hög upplevd osäkerhet hos de 

anställda och det medför att de kommer att lägga mer kraft på att försvara sina egna 

handlanden, istället för att agera på ett sätt där de konstruktivt försöker utveckla sitt beteende. 

Vidare menar Ahrenfelt (1995, s. 90-92) att oron hos de anställda kan minskas med tydlig 

information och en öppen kommunikation. Information och kommunikation kan nämligen 

bidra till att de anställda får en större förståelse för verksamhetsprocesserna inom 

organisationen. Det är av stor betydelse att de anställda upplever att de får tillräcklig och 

tydlig information under perioden när förändringen sker för att de inte ska bli oroliga. 

Ahrenfelt (1995, s. 90-92) menar att information är enbart en envägskommunikation där de 
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anställda inte kan ifrågasätta eller kommentera det som ledningen informerar dem om. 

Kommunikationen däremot, medför istället att de anställda kan ställa förtydligande frågor om 

något de känner sig osäkra över, vilket kan leda till att ovissheter reds ut direkt och att 

ryktesspridningar minimeras. Bergmasth och Strid (2006, s. 174) menar vidare att 

kommunikation är den vitala delen i att skapa ett förtroende mellan ledningen och de 

anställda. Regelbunden kommunikation innebär utbyte av information mellan parter om 

behov och preferenser samt hanteringen av problem. Uppvaktning syftar till att utveckla 

relationen genom att lära sig mer om motparten.  

 

4.5 Motstånd 

Motstånd bland anställda är något som finns inom de flesta organisationer. Begreppet 

motstånd är inte enkelt att reda ut eftersom det finns en mängd olika forskningsresultat som 

antyder att begreppet har olika innebörder (Huzell, 2005, s. 31). Fokus kommer här att ligga 

på Karlssons (2006, s. 104-106) diskussion av motstånd på arbetsplatsen inom området 

självorganisation. Karlsson (2006, s. 104) definierar självorganisation som gruppers tendens 

att formera intressen, etablera identiteter samt att utveckla en autonomi baserad på dessa 

aktiviteter. Noon och Blyton (ref. i Karlsson, 2006, s. 104-105) hävdar att det finns en 

grundläggande motsättning på arbetsplatsen mellan arbetsgivarens behov att kontrollera 

arbetsprocessen samt de anställdas eget intresse av att upprätta och upprätthålla autonomi. 

Vidare beskriver Karlsson (2006, s.104-106) att självorganisering är något som sker 

informellt hos de anställda på arbetsplatsen och att det inte är något som går via till exempel 

en fackklubb.  

Det finns tre olika perspektiv på självorganisation: överlevnadsstrategier, organisatorisk 

olydnad och motstånd (Karlsson, 2006, s.104-106). En stor del av detta är 

motståndsperspektivet. Motstånd uppkommer när de anställda är missnöjda med något som 

ledningen konstruerat för att kontrollera verksamheten. Hudson (ref. i Karlsson, 2006, s. 105-

106) har urskiljt fyra olika kontrollstrategier från ledningens sida samt motsvarande fyra typer 

av motstånd som de anställda kan utnyttja. Den första strategin, direkt och personlig kontroll 

från ledningen, kan mötas av en motståndsstrategi från de anställda där de försöker att avleda 

övergrepp för att kunna hålla uppe sin personliga värdighet. Strategi två, under teknisk 

kontroll, som exempel löpande bandet, utgörs motståndsstrategin av att de anställda 

anstränger sig för att reglera arbetsintensiteten. Strategi tre, byråkratisk kontroll via 

nedskrivna regler och procedurer från ledningens sida, kan mötas av en strävan att bevara 

självständighet hos de anställda. Den fjärde och sista strategin, moderna kontrollsystem, 

handlar om att manipulera de anställda genom att utveckla möjligheter till delaktighet. 

Hudson (ref. i Karlsson, 2006, s. 105-106) betonar dock att motståndsstrategierna inte kan ses 

som direkta speglingar mot kontrollstrategierna och att de ibland kan vävas samman och vara 

en blandning av flera varianter.  
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4.6 Konflikthanteringsstrategier 

Ett motstånd bland de anställda kan i vissa fall leda till en konflikt mellan olika parter och då 

krävs det ofta en konflikthanteringsstrategi för att lösa konflikten. Olsson (ref. i Parmander, 

2005, s. 101-102) har identifierat fyra olika typer av konflikthanteringsstrategier: 

maktstrategier, defensiva strategier, rituella strategier och samverkansstrategier. Strategi ett, 

maktstrategier, används när konflikten är erkänd av båda parterna som konflikten berör. En 

part eller båda parterna kommer då att försöka få den andra parten att underkasta sig. Den 

starkare parten försöker då utnyttja den svagare partens svaghet eller beroende. Strategi två, 

defensiva strategier, innebär att den ena eller båda parterna förnekar konflikten och företar 

handlingar för att dölja att konflikten existerar. Strategi tre, rituella strategier, betyder att om 

någon yttrar sig om konflikten bemöts den antingen av en automatiskt reglerande handling 

eller via ett kollektivt handlande. Detta sker främst via att de anställda kan förändra rådande 

normer, som till exempel kan reglera hur kommunikationen ser ut på en arbetsplats. Den 

fjärde och sista strategin, samverkansstrategier, används när båda parterna är öppna och 

medvetna om konflikten och att de tillsammans försöker att hitta en gemensam lösning på 

problemet som är upphovet till konflikten. Axelsson och Thylefors (ref. i Parmander, 2005, s. 

102) menar att en konfliktlösning alltid är en form av samverkan då det nästintill är omöjligt 

att de båda parterna i en konflikt kan ses som vinnare och att de istället ibland måste 

kompromissa för att få en lösning på konflikten. Axelsson och Thylefors (ref. i Parmander, 

2005, s. 102) menar dessutom att ett integrativt förhållningssätt är att se det gemensamma 

problemet och inte motsättningarna. Detta kan i sin tur stärka relationerna mellan de olika 

parterna.  

 

4.7 Sammanfattning 

I en organisation är det organisationsstrukturen som skapar stabilitet i företaget. Det finns 

även olika intressegrupper inom och utanför ett företag som till exempel interna och externa 

koalitioner, som vill ta del av de begränsade resurserna som finns i en organisation. Vidare 

finns det fem olika nivåer av deltagande i beslutsfattande som redogör för hur anställda kan 

påverka sin egen arbetsvardag. Ahrenfelt beskriver varför oro bland de anställda kan 

uppkomma vid förändringar inom en organisation och vad oro kan leda till. Vidare beskrivs 

hur självorganiserat motstånd utformar sig samt hur konflikthanteringsstrategier används av 

ledning och de anställda för att reda ut konflikter som kan finnas inom en organisation.  
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5. Metod 

 

För att besvara vårt syfte och frågeställning har vi genomfört en kvalitativ studie. Studien är 

gjord ur ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik handlar om att få förståelse för hur 

människor tolkar sin omvärld (Hartman, 2004, s.105-107). Hartman (2004, s. 190-191) menar 

vidare att metoden för att nå kunskap om livsvärlden är tolkning av beteendet som 

observerats. För att kunna göra en sådan tolkning krävs det en förförståelse om fenomenet 

som studeras. Under insamlingen av vår empiri har vårt resultat tolkats utifrån vår tidigare 

kunskap. Varje enskild intervju bidrog till att få en större förförståelse till nästkommande 

intervju. Tolkningarna av de enskilda intervjusvaren låg även till grund för vår tolkning av 

helheten. Vidare transkriberade vi intervjuerna och under vår bearbetning fann vi tre tydliga 

teman i intervjuerna. När temana växt fram gjordes ytterligare en tolkning intervjuerna för att 

förstå busschaufförernas upplevelser av delaktighet.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa undersökningar innebär att försöka nå förståelse för livsvärlden hos en grupp 

individer eller en enskild individ (Hartman, 2004 s, 273). I denna studie är det busschaufförers 

upplevelser av delaktighet på arbetet som vi har försökt att förstå. En kvalitativ metod valdes 

inte enbart för att vi ville se vilka upplevelser av delaktighet busschaufförer har i arbetet utan 

vi ville även förstå bakgrunden till upplevelsen av fenomenet. För att förstå busschaufförernas 

delaktighet i arbetet har vi valt att utgå från deras möjlighet till påverkan av deras 

arbetsschema och arbetstider. Arbetsschemat är utifrån våra egna erfarenheter något som 

berör och påverkar anställda dagligen i alla organisationer. Valet av vårt 

undersökningsområde och organisation låg sedan till grund för våra val av datainsamling, 

urvalsprocessen och analysmetod.  

 

De vanligaste sätten att samla in information i en kvalitativ metod är göra naturalistiska 

observationer eller intervjuer (Hartman, 2004, s, 280). Naturalistisk observation innebär att en 

observation görs av en eller flera människor i en för dem naturlig miljö (till exempel, en 

arbetsplats eller en offentlig plats) (Hartman, 2004, s, 282-283). Intervju innebär att forskaren 

genom samtalsform försöker få fram individers upplevelser och uppfattningar om fenomenet 

som studeras (Widerberg, 2002, s. 16). Vi valde intervjuer som insamlingsmetod då vi gjorde 

ett antagande att detta skulle generera en mer utförlig bild av busschaufförers upplevelser av 

delaktighet än om vi genomfört naturalistiska observationer. Ytterligare en anledning till att vi 

inte valde att genomföra naturalistiska observationer var för att vårt syfte var att studera 

busschaufförs upplevelser av delaktighet på arbetet och vi gjorde bedömningen att det skulle 

te sig svårt att observera ett sådant fenomen.  
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5.2 Urval av respondenter 

Studien genomfördes på en bussdepå som drivs av en bussentreprenör. Depån som har 

studerats hade 183 anställda varav 175 av dessa arbetade som busschaufförer. De resterande 

åtta personerna var tjänstemän och fem av dessa arbetade på administrationen och tre stycken 

var trafikledare. Ett ändamålsenligt urval innebär att det finns en idé bakom urvalet (Hartman, 

2004, s. 245-246). Ett exempel på det kan vara att bara intervjua anställda som är under 20 år. 

Vi tillämpade ett ändamålsenligt urval då vi enbart ville ha intervjupersoner som hade 

kunskap för att kunna besvara våra frågor. Vid ett inledande samtal med en affärsutvecklare 

hos bussentreprenören diskuterades vilka av busschaufförerna som skulle vara intressanta att 

intervjua. Intervjupersonerna valdes då ut av tjänstemannen utifrån ett antal kriterier från vår 

sida. Kriterierna var att vi ville ha spridning i ålder och kön bland respondenterna. Detta 

gjordes för att vi ville ha en maximal variation på respondenterna för att bredda kunskapen 

om hur människor med unika erfarenheter ser på en specifik situation för att ge oss en bättre 

uppfattning om själva situationen. För att göra ett ändamålsmässigt urval tog vi kontakt med 

en affärsutvecklare hos bussentreprenören. Under mötet kom vi överens med 

affärsutvecklaren om vilken variation vi önskade på våra respondenter. Affärsutvecklaren gav 

oss därefter en lista på 12 busschaufförer som vi kunde ta kontakt med. Vi tog kontakt med 

sex av dessa 12 busschaufförerna och genomförde intervjuer med dem. Fyra av 

busschaufförerna var heltidsanställda och två var timanställda. Vi genomförde även en 

intervju med en representant från ledning som redovisas som chef logistik. En kompletterande 

intervju gjordes även med anställd som hade god insyn om det fackliga arbetet inom 

organisationen (tabell 5:1).   

 

 

        Tabell 5:1 Intervjupersonernas befattningar och anställningsformer.  

  

Intervjuperson Befattning Anställningsform 

Respondent 1 Busschaufför Heltid 

Respondent 2 Busschaufför Timanställd 

Respondent 3 Busschaufför Timanställd 

Respondent 4 Busschaufför Heltid 

Respondent 5 Busschaufför Heltid 

Respondent 6 Chef logistik Heltid 

Respondent 7 Busschaufför Heltid 

Respondent 8 F.d. facklig representant   Heltid 
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5.3 Datainsamling 

Innan vi genomförde intervjuerna valdes en intervjutyp. Vi valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns en färdig lista 

med ämnen som behandlas (Denscombe, 2009, s. 234-235). Vidare ska intervjuaren vara 

förbered på att vara flexibel och på att kunna hoppa mellan ämnenas ordningsföljd. Detta för 

att respondenten själv ska kunna utveckla sina idéer och tala mer öppet om ämnena som tas 

upp. Vi ansåg detta upplägg som det bästa alternativet då vi ville att respondenterna själva 

skulle kunna lägga fokus på vad som berörde dem mest inom ämnena vi tog upp. Vi gjorde 

även bedömningen att intervjupersonen skulle kunna utveckla sina idéer, tala detaljerat och ge 

öppna svar om vi lät de få tala mer utförligt kring våra ämnen. Vid semistrukturerade 

intervjuer är den vanligaste intervjun personlig intervju. Denscombe (2009, s. 234-235). En 

personlig intervju sker mellan två personer. En fördel med personliga intervjuer är att det är 

underlättar då en mötestid enbart ska bestämmas mellan två personer (Denscombe, 2009, s. 

235). Vi valde att genomföra personliga intervjuer då vi gjorde bedömningen att det skulle 

vara svårt att genomföra gruppintervjuer med busschaufförer på grund av att de har 

oregelbundna arbetstider, vilket uppdagades i det inledande samtalet med affärsutvecklaren.  

Som hjälpmedel till våra semistrukturerade intervjuer använde vi oss av en intervjuguide. Vi 

utformade först två intervjuguider där den första intervjuguiden (bilaga 1) riktade sig till 

busschaufförerna och den andra intervjuguiden (bilaga 2) var anpassad till ledningen. Efter de 

första sju intervjuerna utformades ytterligare en intervjuguide (bilaga 3) som innehöll 

kompletterande frågor som främst var riktad till en person med facklig insyn. Detta för att det 

kom fram information i våra inledande intervjuer som vi ville få en större förståelse för. 

Intervjuguiderna skapades utifrån teman som alla var sammankopplade till delaktighet, 

kommunikation, arbetsschema och arbetstider. Intervjuguiderna utformades efter att vi läst 

relevant kurslitteratur och tidigare forskning. Dessa intervjuguider låg till grund för 

intervjuerna men det ställdes även följdfrågor till respondenterna för att därmed få en djupare 

förståelse för informationen vi sökte.  

Innan vi tog kontakt med föreslagna respondenter informerade affärsutvecklaren alla 

busschaufförerna att två högskolestudenter skulle genomföra intervjuer med vissa i 

personalen. Det gjorde affärsutvecklaren genom att lägga ut information om oss på företagets 

elektroniska informationsskärmar. Anledningen till detta var att personalen skulle vara 

förberedda och att de kanske skulle bli kontaktade av oss samt att de skulle ha en förförståelse 

för vad vårt ändamål var.  

När affärsutvecklaren informerat detta tog vi kontakt med busschaufförerna och bestämde 

mötes tid samt intervjuplats. Intervjuerna genomfördes på ett bibliotekscafé i anslutning till 

busschaufförernas rastplats. Detta på grund av det inte fanns något tillgängligt rum hos 

bussentreprenören där vi kunde vara i en avskiljd miljö. Vi bedömde att respondenterna var 

avslappnade under intervjuerna trots att de skedde i en offentlig miljö.   

Vid intervjutillfället vår vi båda två närvarande. En av oss ställde frågorna medan den andre 

personen antecknade vad som sades i intervjuerna. Intervjuerna spelades även in med en 
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mobiltelefon. Denscombe (2009, s. 258) menar att det mänskliga minnet är opålitligt 

forskningsinstrument och att det är lätt som intervjuare att förvränga innehållet i det som 

respondenten säger i intervjun. Vi spelade även in intervjuerna då vi av tidigare erfarenheter 

var medvetna om att det gör att vi som intervjuare kan lägga fokus på intervjupersonen och 

dennes åsikter. Personen som intervjuade kunde samtidigt vara aktiva på att ställa följdfrågor 

till respondenten istället för att till exempel anteckna svaren.   

När vi tog kontakt med respondenterna började vi alla samtal med att informera dem om att vi 

var från Högskolan Halmstad och att vi gjorde en studie på deras företag. Vi frågade sedan 

om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. För att inga missförstånd skulle ske 

förklarade vi samtidigt att det var frivilligt att ställa upp på intervjun. Innan vi genomförde 

intervjuerna frågade vi respondenterna om samtycke för att spela in intervjuerna. Vidare 

informerade vi ytterligare en gång vårt syfte med studien samt att vi gjorde en presentation av 

oss själva där vi beskrev vilket program vi studerade. Detta gjorde att respondenterna 

slappande av och det verkade som att de tyckte att vår utbildning lät intressant. Efter detta 

beskrev vi att intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt samt att det kommer beaktas 

anonymitet i studien, vilket innebar att vi i största möjliga mån har hållit respondenterna 

anonyma i studien.  

 

5.4 Analysmetod 

Vi började analysen av intervjumaterialet med att reflektera över våra genomförda intervjuer 

och därefter transkriberade alla åtta intervjuerna. Detta gjordes för att underlätta bearbetning 

av materialet i själva analysen. Vid analysen av intervjutranskriberingarna identifierade vi 

olika teman och det gjorde vi med hjälp från tre tekniker: repetition, likheter och skillnader 

samt teorirelaterat material (Ryan & Bernard, 2003 s. 88-91). Vi kunde då se intervjusvar 

som upprepades ofta och vi kunde även finna likheter och skillnader i vad respondenterna 

sade. Teorirelaterat material är sådant som vi tyckte kunde kopplas till de teoretiska begrepp 

vi intresserade oss för. Sammantaget innebar detta att vi kunde urskilja tre teman: 

busschaufförers möjligheter till deltagande i beslutsprocesser, samordning av information och 

upplevelser av arbetsschemat och arbetstider.  

 

5.5 Etik  

Som forskare är det av väsentlig karaktär att forskningen sker på ett etiskt sätt. Kvale (1997, s. 

107) menar att de tre främsta etiska riktlinjer som forskare bör förhålla sig till vid forskning 

av människor är: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Vi meddelade alla 

respondenterna att intervjuerna sker på frivillig basis. Vidare informerade vi även 

respondenterna att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. För att minimera 

konsekvenserna för respondenterna har vi i studien anonymiserat dem så långt som det var 

möjligt. 
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5.6 Metoddiskussion 

 

Vårt urval av respondenter kan eventuellt ha påverkats av det faktum att affärsutvecklaren 

valde ut de personer som vi kunde ta kontakt med. Dock klargjorde vi direkt att vi ville 

intervjua personer som inte var rädda för att dela med sig av sina erfarenheter samt att det 

fanns en variation av respondenter. Detta var affärsutvecklaren införstådd med och vi är nöjda 

med urvalet då alla respondenterna kunde bidra med information som varit till grund för vårt 

resultat. Anledningen till att vi inte valde ut respondenterna själva berodde främst på tidsbrist. 

Det fanns inte en möjlighet för oss att bilda oss en uppfattning om vilka busschaufförer som 

skulle varit mest lämpade för studien under en sådan kort tid.  

 

Respondenterna fick till en början enbart information om oss via elektroniska 

informationsskärmar där det presenterades att vi skulle genomföra en studie på deras 

arbetsplats. Huruvida busschaufförerna tog del av denna information är för oss ovisst. I 

efterhand anser vi att det skulle varit till vår fördel att skicka ut ett missivbrev till de anställda. 

Detta för att respondenterna skulle fått en tydligare uppfattning om oss och om vårt syfte till 

studien.   

Vårt val att genomföra semistrukturerade intervjuer innebar att vi kunde vara flexibla då vi 

inte behövde följa frågorna i vår intervjuguide uppifrån och ner. Detta gjorde att vi upplevde 

att intervjuerna förhöll sig på en öppen nivå då vi kunde anpassa våra frågor efter vad 

respondenten sade. Det uppstod dock stunder under intervjuerna då respondenterna talade om 

irrelevanta saker vilket gjorde det svårt för oss att styra in dem på rätt ämnen. Intervjuguiden 

hjälpte oss att dock att leda tillbaka respondenterna till ämnen som var av ett större intresse 

för vår studie.  

Intervjuerna med busschaufförerna genomfördes på deras lediga tid vilket kan ha lett till att de 

redan innan intervjun kände att de fick ge vika av sin fritid för att ställa upp på intervjuerna, 

vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Dock hade vi meddelat att de var frivilligt att ställa 

upp och att de då ville vara med på sin lediga tid tycker vi är ett exempel på att de fann det 

intressant och spännande att vara med i studien och att de ville bidra med så mycket som 

möjligt. 
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6. Resultat 

 

6.1 Busschaufförers möjligheter till deltagande i beslutsprocesser  

Av intervjuerna framgick det att busschaufförernas påverkansmöjligheter av deras vardagliga 

arbete är begränsad redan från början då entreprenören måste anpassa sin verksamhet efter en 

trafikhuvudman. Trafikhuvudmannen beställer en tjänst av entreprenören och ställer då vissa 

krav på entreprenören. Bland annat fastslår trafikhuvudmannen tidtabellen för bussarna, 

vilken entreprenören ska följa. Det innebär att entreprenören måste förhålla sig till 

trafikhuvudmannens föreskrivna krav och att de måste anpassa verksamheten efter dessa. För 

busschaufförerna innebär det att entreprenören sätter upp ett arbetsschema som är anpassat 

efter trafikhuvudmannens tidtabell. Arbetsschemat sätts på central ort, alltså inte på depån, där 

en dator räknar fram olika tjänstgöringsscheman som entreprenören sedan fördelar till 

chaufförerna.  

Villkoren för hur arbetsschemat får utformas regleras av bussbranschavtalet (BBA). I BBA 

beskrivs utförligt hur bland annat arbetstiderna får se ut, vilket gör att även om 

busschaufförerna och entreprenörerna vill förändra något som emotsäger BBA måste de göra 

en lokal avvikelse från BBA. För att göra en lokal avvikelse från BBA måste en 

överenskommelse ske mellan arbetsgivaren och en lokal fackklubb eller sektion. Det finns 

dock ingen lokal fackklubb på depån vilket innebär att det inte går att genomföra lokala 

avvikelser från BBA. Kommunals lokala sektion skulle kunna hjälpa till men denna har enligt 

intervjuerna inte samma kännedom om verksamheten som busschaufförerna som arbetar inom 

organisationen. Med anledning av detta önskar ledningen att busschaufförerna ska starta en 

fackklubb då de menar att busschaufförerna har en större insyn och förståelse för 

verksamheten än den lokala sektionen. Även busschaufförerna saknar en fackklubb och de 

önskar att det skulle finnas en sådan då de skulle vilja ha någon att prata med om de till 

exempel vill förändra något i verksamheten. Både från ledningens håll och från 

busschaufförernas saknas alltså en fackklubb, från lednings håll främst för att den skulle vilja 

ha en part att föra en dialog med och från busschaufförernas då de skulle vilja ha en fackklubb 

att vända sig till vid tänkbara problem. En av cheferna uttryckte sig exempelvis enligt 

följande: 

Jag tycker att det är jätteviktigt att man jobbar tillsammans, för den fackliga organisationen 

liksom arbetsgivarens mål är ju ett bra företag, som är tryggt och jobba i och som är ett 

seriöst företag, att man jobbar tillsammans. Man har ju samma mål men vi kan ha olika 

vägar att gå dit. 

Anledningen till att busschaufförerna inte har startat en fackklubb verkar oklart. En av de 

intervjuade menar dock att det till stor del beror på att alla busschaufförer blev provanställda 

när den nuvarande entreprenören tog över verksamheten 20 juni 2010. Övertagandet innebar 

en osäkerhet för busschaufförerna och respondenterna uttryckte att de inte visste om de skulle 
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få behålla sitt jobb och därmed ville de heller inte ta en facklig roll som de senare inte visste 

om de skulle få behålla och arbeta vidare med. En busschaufför uttalade sig till exempel på 

detta sätt:  

Kommer man in på ett företag som provanställd och inte vet om man får fortsätta så är det 

klart att man kanske inte vill organisera och ta en roll utan att man vet att man kan fortsätta 

med den, så det blev lite stiltje det halvåret. 

En annan anledning till att ingen fackklubb har startats kan även bero på att det fackliga 

intresset bland busschaufförerna har minskat. Av intervjuerna framgick att i stort sätt alla 

busschaufförerna var fackligt anslutna i början av 1980-talet. Nu, år 2011, är endast hälften 

fackligt organiserade. En anledning till det minskade intresset kan bero på att informationen 

om den fackliga rörelsen inte har överförts till personer som nyligen kommit på 

arbetsmarknaden. Representanter från kommunals lokala avdelning har vid olika tillfällen 

varit ute hos entreprenören och berättat vad facket arbetar med och det verkar som att en 

fackklubb är på väg att startas upp, men när det ska ske är mindre klart. Av intervjuerna 

framgick det också att busschaufförerna inte verkade medvetna om vad en fackklubb skulle 

kunna innebär för deras arbetsförhållanden, till exempel att en facklig representant för dem 

skulle kunna förhandla fram lokala avvikelser i BBA.  

 

6.1.1 Team och förslagslåda  

 

Av intervjuerna visade det sig att ledningen önskar att föra en dialog med busschaufförerna 

och att de vill ta del av deras åsikter och erfarenheter. Busschaufförerna är bland annat 

uppdelade i team och det finns också en förslagslåda på arbetsplatsen där busschaufförerna 

kan lämna in förslag på saker som de vill förändra eller förbättra inom verksamheten.  

Teamen ska träffas tre till fyra gånger varje år där de ska informeras om vad som händer i 

företaget samt att de ska ges möjlighet till att tala med varandra och lyfta sina åsikter. Av 

intervjuerna framkom det att teamen enbart har träffats en gång sen uppstarten av 

verksamheten den 20 juni år 2010. Busschaufförerna verkar inte heller ha någon kunskap om 

teamen då ingen respondent uttryckte att de kan prata med sina teamledare vid behov eller att 

de ser teamledaren som deras närmsta chef. Alla teamledare arbetar i vanliga fall på trafik- 

och informationsledningen. Kontakten mellan busschaufförerna och trafik- och 

informationsledningen har dock fungerat väl eftersom busschaufförerna anser att de kan 

ventilera sina åsikter till trafikledningen som har kunnat ge feedback direkt. 

Det finns även listombud på arbetsplatsen. Att vara ett listombud innebär att en busschaufför 

är ansvarig för en grupp runt 8-10 arbetstagare, där alla kör samma turer. Ett listombud måste 

också vara medlem i facket, i detta fall kommunal eftersom det är deras avtal företaget lyder 

under. Busschaufförerna kan kontakta listombudet om något är oklart eller om de har förslag 

på något som till exempel berör deras arbetsschema. Huruvida listombud finns eller ej verkar 

busschaufförerna själva vara osäkra på. Vissa menade att listombud finns medan andra 

verkade osäkra på om de finns i organisationen och vissa beskriver att de inte har något 
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listombud. Det finns dock ett önskemål bland busschaufförerna att införskaffa det på 

arbetsplatsen. En busschaufför uttryckte sig till exempel enligt följande:    

Jag vet att det har funnits listombud tidigare på förra bolaget, men jag ska låta det vara osagt 

om det finns nu.  

Intervjuerna visade att busschaufförerna även kan ventilera sina åsikter till ledningen genom 

att skriva ner sina idéer och lägga dessa i en förslagslåda. Via förslagslådan kan 

busschaufförerna lämna in förslag på förbättringsmöjligheter om allt som berör verksamheten. 

Det kan till exempel vara förslag som berör arbetsschemat. Av intervjuerna framgick det att 

ledningen ofta får förslag via förslagslådan. Busschaufförerna anser att förslagslådan har 

fungerat bra och de känner att de får respons från ledningen på deras förslag. Exempel på 

förbättringsförslag som har lyfts fram har bland annat varit att busschaufförerna vill förändra 

de tidtabeller där de har upplevt att de inte har kunnat hålla tiden. Ledningen har lyssnat på 

vissa av dessa förslag och då har tidsschemat anpassats efter busschaufförernas åsikter. Till 

exempel har ledningen utökat tiden som busschaufförerna har på sig att köra från depån till 

starthållplatsen på vissa enskilda turer.  

 

6.2 Samordning av information 

Av intervjuerna visade det sig att busschaufförerna träffar och samtalar med ledningen på 

diverse sätt. Busschaufförerna kan tala direkt eller ringa till trafik- och informationsledningen 

eller någon på administrationen. Ledningen kommunicerar med de anställda via nyhetsbrev 

och elektroniska informationsskärmar. Nyhetsbrev delas ut till busschaufförerna via deras 

personliga fack och på nyhetsbreven beskrivs det vad som sker i organisationen. Det kan vara 

information såsom: senast nytt i företag, vad busschaufförerna skall tänka på och vad som är 

på gång att hända i företaget. Nyhetsbrevet går ut till busschaufförerna varannan vecka. 

Arbetsgivaren använder sig även av elektroniska informationsskärmar för att få ut information 

till busschaufförerna. Informationsskärmarna sitter uppsatta på depån där daglig information 

kommer ut. Det kan till exempel vara information om vad som hänt och vad som sker i 

trafiken som skulle kunna påverka busschaufförernas körning. Informationen på de 

elektroniska informationsskärmarna finns kvar i några dagar för att busschaufförer som inte 

arbetat på, till exempel några dagar, ändå ska kunna ta del av informationen som delges. Detta 

för att busschaufförerna skall kunna se om det har skett några trafikomläggningar de senaste 

dagarna. Det är busschaufförernas eget ansvar att titta på informationsskärmarna när det 

kommer till arbetet.  

Av intervjuerna framgick det också att arbetsgivaren samlar in information från 

busschaufförerna på diverse sätt. Detta sker främst genom samtal med enskilda 

busschaufförer. Ledningen har även flyttat busschaufförernas fikarum från en lokal som ej låg 

i anknytning till depån. Detta för att ledningen i ett tidigare skede ville få reda på 

busschaufförernas åsikter och tankar. En av cheferna uttryckte sig till exempel enligt följande: 
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Det är missnöjet för stunden som man har ett val att göra något åt. För om du inte gör något 

åt missnöjet för stunden så växer det. 

Utifrån intervjuerna kom det fram att ledningen även samlar in information om 

busschaufförernas körning med hjälp av en greenbox. En greenbox är en låda som sitter i alla 

bussar och den samlar in information, bland annat om bussarna håller tidtabellen och om de 

håller rätt hastighet. Greenboxen kan visa på statistik som inte överensstämmer med till 

exempel tidtabellen. Har till exempel en busschaufför inte kunnat följa tidtabellen kan denna 

person kallas in på ett möte med någon från ledningen där de en diskuterar om varför 

tidtabellen inte kunde hållas. Det sker på grund av att ledningen vill ha information om vad 

som inte fungerar och varför det inte fungerar ute i trafiken. Ledningen menade vidare att det 

är viktigt att få in information om hur verkligheten ser ut för busschaufförerna för att de ska 

kunna utveckla verksamheten.  

 

6.3 Upplevelser av arbetsschemat och arbetstider 

Utifrån intervjuerna visade det sig att busschaufförerna överlag var nöjda med sitt 

arbetsschema och sina arbetstider. Det urskiljdes dock några faktorer som busschaufförerna 

hade mycket åsikter om: RAM-tid, helgarbete och förberedelse- och avslutningstid.  

 

6.3.1 RAM-tid  

 

Av intervjuerna kom det fram som vi tidigare nämnt att entreprenören måste förhålla sig strikt 

efter BBA. Något som regleras i BBA är RAM-tiden (omloppstiden) och det står tydligt att 

RAM-tiden inte får vara längre än 13 timmar/dag. Utifrån respondenternas åsikter kan vi se 

ett visst missnöje med de delade passen, eftersom de upplever att RAM–tiden är för lång. Som 

busschaufför kan de till exempel vara på jobbet i 11 timmar men enbart aktivt arbeta med att 

köra buss i åtta timmar av dem. Därmed har de rast tre timmar mitt på dagen i olika 

omgångar. Det skall belysas att det inte är så på alla tjänster men att en del arbetspass är 

utformade så. En respondent uttryckte sig så här:  

 

Det största problemet med arbetsschemat är RAM-tiden. Ibland är jag på jobbet i 12 timmar 

och bara jobbar sju timmar. Det gör att privatlivet blir lidande men samtidigt förstår jag 

arbetsgivaren då denna enbart tänker på pengar och inte på hur mitt privatliv ser ut. 

Intervjuerna visade på att arbetsgivaren är medveten om att det finns ett missnöje angående 

RAM-tiden hos busschaufförerna men ledningen känner sig låst och menar att det är svårt att 

göra något åt situationen då den måste följa de föreskrifter som finns i BBA.  

Det framgick i intervjuerna att en del busschaufförer har en lång RAM-tid. Detta då de arbetar 

med delade pass. Det innebär att busschaufförerna arbetar ett morgonpass och ett 

eftermiddagspass och att de är lediga mitt på dagen, mellan passen. Det finns skiljda åsikter 

angående de delade passen. Intervjuerna visade att en del busschaufförer uppskattar dem 
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medan andra finner de mindre tilltalande. De respondenter som var nöjda med sina delade 

pass belyste att det inte har några problem med att gå till jobbet två gånger på en dag. De 

anser att det är skönt att kunna åka hem och vila upp sig, äta middag hemma eller utföra 

ärenden i staden under deras rast mellan passen för att sedan komma tillbaks till jobbet och 

vara utvilad. En respondent som inte uppskattade delade pass uttryckte sig:  

Jag kan förstå att de måste ha det lite uppdelat när det är högtrafik och lågtrafik men att 

jobba till exempel 6-9 och sen 16-19. Hela dagen är ju förstörd. Man sover mitt på dagen sen 

ska man försöka sova på kvällen igen när man börjar tidigt. Så man har ju aldrig någon fritid 

och man hinner knappt träffa kompisar eller så. 

Av intervjuerna framkom det att busschaufförerna har lämnat in förslag för att korta ner 

RAM-tiden. De har önskemål om att företaget ska införa rena förmiddagars– och 

eftermiddagarspass. För busschaufförerna skulle det innebära att de ena vecka enbart kör 

förmiddagar och att de andra veckan enbart skall köra eftermiddagar. 

Intervjuerna visade att arbetsgivaren är medveten om att busschaufförerna har det tufft men på 

grund av de regleringar som finns i BBA menar ledningen att den inte göra några stora 

förändringar i arbetsschemat. BBA fastslår bland annat att en busschaufför max får köra i två 

och en halv timme i sträck. När busschaufförerna har kört i två och halv timme i sträck ska de 

ha en rast på minst 10 minuter samt ha tillgång till en toalett. Intervjuresultatet visade på att 

busschaufförernas raster ofta är längre än 10 minuter och att de ibland vara upp till två 

timmar. Konsekvensen av detta för många busschaufförer är att RAM-tiden kan bli upp emot 

11 timmar trots att de enbart kör i buss i till exempel 8 timmar. 

 

6.3.2 Helgarbete  

Busschaufförerna arbetar i genomsnitt varannan helg. Av intervjuerna framgick det att det 

finns en önskan bland busschaufförerna om att arbeta var tredje helg. De flesta 

busschaufförerna arbetar varannan vecka fyra dagar i veckan under perioden, måndag till 

fredag, och varannan vecka sex dagar, under perioden måndag till söndag. Busschaufförerna 

är alltid lediga en dag mitt i veckan vilket de är positivt inställda till då de kan utföra vissa 

ärenden som det annars inte hade kunnat. Trots detta känner busschaufförerna att deras 

sociala liv blir försvårat då de menar att de att lediga när andra jobbar och vice versa. 

Speciellt tufft är det för timanställda att planera sitt liv utanför arbetsplatsen då de kan få reda 

på sitt arbetsschema 1-2 veckor före tjänstgöringen. En timanställd antyder att det är väldigt 

svårt att ha framförhållning i sitt liv och uttryckte sig till exempel enligt följande: 

Det är svårt att planera sitt liv när man är timanställd, vet inte om man är ledig någon helg, 

om man vill åka iväg eller något.         

Av intervjuerna framgick det också att de timanställda är rädda för att tacka nej till arbetspass, 

speciellt helgpassen. Anledningen till detta tycks enligt intervjuerna vara att de är rädda för att 

de inte ska bli tillfrågade att arbeta igen om de skulle tacka nej för många gånger och att de 

således ska sållas bort ur systemet.  
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Utifrån intervjuerna visade det sig ledningen är medvetna om att det finns ett önskemål om att 

många busschaufförer vill arbeta var tredje helg men samtidigt måste arbetsgivaren förhålla 

sig till den tidtabell som de har fått av trafikhuvudmannen. Från ledningens sida anser den att 

busschaufförerna måste dela på helgpassen och att det under rådande omständigheter inte går 

att lösa det på annat sätt. En av cheferna uttryckte sig till exempel på följande sätt: 

Jag vet om att det är önskemål om var tredjehelg. Det hade blivit svårt rent schemamässigt 

för då hade du fått jättemycket helgarbete som hänger på hänget. Alltså det som timarbetarna 

får. 

Från lednings håll menar den att det inte längre är lika lätt att få tag på helgarbetare som det 

har varit. Tidigare var det vanligare att studerande körde extra på helger för att avlasta den 

ordinarie styrkan men det går nästan inte att hitta sådan personal längre. Det kan bero på att 

kostnaden för att ta ett busskörkort har stigit väldigt mycket i pris. En busschaufför behöver 

bara inte betala körkortet utan också för att få en yrkeskompetensutbildning, vilket har gjort 

att priset nästan har dubblats. 

 

6.3.3 Föreberedelsetid och avslutningstid 

Busschaufförerna lyfte fram i intervjuerna att de vill förändra är förberedelse- och 

avslutningstiden för ett arbetspass. Föreberedelsetiden innebär den tid som busschaufförerna 

enligt schema har på sig att förbereda bussen före avfärd. De ska bland annat göra en 

säkerhetskoll och se över bussen att det inte finns några skador på den. Avslutningstiden är 

den tiden då de ska ställa in bussen på depån igen och då ska busschaufförerna bland annat 

skriva ner om det hänt något anmärkningsvärt under dagen. Busschaufförerna är överens om 

att förberedelsetiden och avslutningstiden inte räcker till. De menar att de inte hinner med att 

förbereda bussen innan det åker iväg på sin tur och att de inte hinner med att utföra det som 

ska göras när de är klara med ett arbetspass. Förberedelsetiden på morgonen är tre minuter 

och busschaufförerna känner att de inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter under denna 

tid. Detsamma gäller avslutningstiden då busschaufförerna menar att det är svårt att hinna 

med att utföra sina arbetsuppgifter under utsatt tid. Det finns en förståelse bland 

busschaufförerna att deras arbetsgivare måste rationalisera och effektivisera sin verksamhet. 

Samtidigt menar busschaufförerna att de ibland måste bjuda på sin fritid och de anser att det 

inte får gå så långt att de inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter, vilket de inte alltid 

gör med nuvarande schemaläggningstid. En busschaufför uttryckte sig till exempel enligt 

följande: 

Förberedelsetid och eftertiden är för liten. Jag känner att jag får bjuda på min fritid. 

Av intervjuerna kom det fram att arbetsgivaren i vissa fall har lyssnat på busschaufförernas 

åsikter och därmed förändrat förberedelsetiden på vissa turer. Ledningen menar dock att det är 

svårt att förändra alla förslag då många busschaufförer har olika åsikter. Det finns också en 

förståelse bland busschaufförerna att ledningen inte kan ändra på alla deras förslag då de vet 

om att ledningen har en budget som de måste följa.  
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6.4 Sammanfattning 

Utifrån det empiriska materialet kan vi se att busschaufförerna inte har en bra insyn på hur 

strukturen är uppbyggd i organisationen. Till exempel verkar busschaufförerna inte vara 

medvetna om att de ingår i ett team och att de har en teamledare. Även den formella 

kommunikation tycks vara otydlig mellan busschaufförerna och ledningen, vilket kan bero på 

att det inte finns någon direkt motpart (till exempel en fackklubb) som ledningen kan vända 

sig mot och diskutera vissa frågor med. Att ledningen inte har det tycks till stor del bero på att 

busschaufförerna inte har startat upp en fackklubb. Busschaufförerna önskar vissa 

förändringar av deras arbetsschema och arbetstider och av intervjuerna framgick det att det 

finns ett missnöje med RAM-tiden, helgarbete och förberedelse- och avslutningstiden.   
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7. Analys 

 

7.1 Busschaufförernas uppfattningar om organisationsstrukturen 

Organisationsstrukturen är till för att skapa stabilitet i beteendet hos de anställda i företaget 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 83-85). Av intervjuerna framgick det att busschaufförerna inte 

fullt ut hade uppfattat hur organisationsstrukturen i organisationen var uppbyggd. Ett exempel 

på det är att busschaufförerna inte verkade vara medvetna om att teamen existerade och att de 

hade en teamledare som var deras närmaste chef. Ytterligare ett exempel gäller listombuden 

och även kring dem verkar busschaufförerna vara osäkra om de existerar på arbetsplatsen eller 

ej. I intervjuerna visade det sig att busschaufförerna inte verkade säkra på vart inom 

organisation de skulle vända sig i olika frågor.  Att busschaufförerna inte var medvetna om 

organisationsstrukturen kan ha en inverkan på deras beteende. Jacobsen och Thorsvik (2002, 

s. 83-85) menar vidare att stabilitet kan bidra till att personalen upplever trygghet på sin 

arbetsplats. Att busschaufförerna inte vet vart de ska vända sig i olika frågor kan ha en negativ 

inverkan på deras upplevda trygghet på arbetsplatsen. Ett exempel på att busschaufförerna är 

osäkra på vart de ska vända sig i olika frågor är att busschaufförerna beskrev i intervjuerna att 

de ibland talade med personalplaneraren, ibland med logistikansvarig och ibland med trafik- 

och informationsledningen när de hade frågor eller funderingar.  

Av intervjuerna framgick det att busschaufförerna till viss del inte var medvetna om hur 

organisationen var uppbyggd, vilket tyder på att de anställda inte hade förstått informationen 

från ledningen om hur organisationsstrukturen såg ut. Trenholm och Jensen (2008, s. 12-13) 

hävdar att det är av stor vikt att information tolkas rätt mellan olika parter inom en 

organisation, då detta är avgörande för relationerna mellan ledning och anställda. Att 

busschaufförerna inte hade förstått informationen från ledningen kan leda till att deras relation 

blir lidande. Intervjuresultatet visade dock på att relationen mellan busschaufförerna och 

ledningen var bra trots att busschaufförerna inte verkade helt medvetna om hur den formella 

strukturen var uppbyggd samt hur de formella kommunikationskanalerna var tänkta. Den 

informella kommunikationen fungerade desto bättre då busschaufförerna kunde prata med 

tjänstemännen på administrationen vid frågor om till exempel deras arbetsschema och då få 

feedback direkt. Detta kan kopplas till Bergmast och Strid (2006, s. 174) som menar att den 

fundamentala delen i att skapa förtroende i en organisation är kommunikation och 

uppvaktning. Resultatet visade också på att ledningen tyckte att den informella 

kommunikationen var en viktig del av verksamheten då de bland annat hade flyttat 

busschaufförernas fikarum till samma lokal där administrationen sitter.  

 

7.2 Busschaufförers möjlighet till deltagande  

Externa koalitioner är de intressegrupper utanför en organisation som har ett intresse i hur 

verksamheten drivs (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 197-198). Det fanns en stark extern 
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koalition hos entreprenören i form av en trafikhuvudman. Det är trafikhuvudmannen som 

bland annat sätter tidtabellerna som entreprenören måste följa. Att det finns en sådan stark 

extern koalition gör att busschaufförernas möjlighet till deltagande i beslutsfattande redan från 

början var begränsad då busschaufförernas arbetsgivare var tvungen att anpassa sin 

verksamhet utifrån en annan organisations intresse. Detta gör även att busschaufförernas 

uppgiftskontroll blir mindre. Jeding och Theorell (1999, s. 39) definierar uppgiftskontroll 

utifrån hur mycket utrymme en anställd har för att planera och utföra sina arbetsuppgifter. 

Uppgiftskontroll är en del av begreppet kontroll som innebär hur mycket inflytande en 

anställd har över sitt arbete (Jeding & Theorell, 1999, s. 39).  

En annan typ av kontroll är deltagande i beslutsfattande.  Jensen (ref. i Jeding & Theorell 

1999, s. 39–40) redogör för fem nivåer av deltagande i beslutsfattande, där nivå ett innebär att 

ledningen informerar de anställda. Av resultatet framgick det att ledningen informerade 

busschaufförerna på olika sätt. Ledningen gjorde detta främst med ett nyhetsbrev som alla 

busschaufförer fick varannan vecka samt via elektroniska informationsskärmar som 

meddelade busschaufförerna senaste nytt om vad som händer i företaget och ute på vägarna. 

Organisationen nådde även till viss del upp till nivå två av deltagande i beslutsfattande, som 

enligt Jensen (ref. i Jeding & Theorell, 1999, s.39-40) innebär att ledningen samlar in 

information från de anställda samt att de tar del av deras erfarenheter. Utifrån intervjuerna 

visade det sig att ledningen samlade in material från busschaufförerna och detta skedde främst 

via en förslagslåda eller via en direkt kontakt mellan busschaufförerna och en person på 

administrationen.  

Ledningen fick även information om hur busschaufförerna körde och om de höll tiderna via 

en greenbox som finns i varje buss. Om greenboxen visade att bussen och busschaufförerna 

till exempel inte hade hållit rätt hastighet eller att tidtabellen inte hade följts, kallades 

busschauffören in till en tjänsteman som samtalade med busschauffören om varför den 

föreskrivna tidtabellen eller hastigheten inte hade följts. Organisationen kom inte upp till 

övriga nivåer av deltagande i beslutsfattande och anledningen till detta var bland annat att 

teamen inte fungerade väl då till exempel enbart ett teammöte hade genomförts och att det 

inte fanns någon fackklubb på arbetsplatsen. Jensen (ref. Jeding & Theorell 1999, s. 39-40) 

menar att för att en organisation ska nå upp till nivå tre krävs det att det ska finnas 

konsultationer (exempelvis team eller en fackklubb) där de anställda kan få uttrycka och 

presentera sina åsikter. Organisationen kom ej heller upp till nivå fyra och fem av deltagande i 

beslutsfattande. Detta berodde på att busschaufförerna inte hade ett direkt inflytande över 

verksamheten eller att de inte hade möjlighet att påverka verksamheten i formella 

förhållanden där besluts ska tas i samråd mellan ledning och de anställda.  

 

7.3 Busschaufförernas upplevelser om arbetsschemat och arbetstiderna 

Det finns fyra konflikttyper mellan ledningen och anställda och en av dessa är teknisk 

kontrollstrategi (Hudson, ref. i Karlsson, 2006, s. 105-106). Teknisk kontrollstrategi innebär 

att ledningen kontrollerar arbetsprocessen och att detta kan mötas av motstånd från de 
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anställda som måhända kommer att anstränga sig för att reglera arbetsintensiteten. 

Intervjuerna visade att busschaufförerna var missnöjda och ville förändra vissa saker med 

deras arbetsschema. En sak som de ville förändra var förberedelse- och avslutningstiden. 

Anledningen till att de ville förändra detta var att de kände att de inte hann med att utföra det 

som ledningen förväntade sig av dem under förberedelse- och avslutningstiden. Motståndet 

och missnöjet mot det kan förklaras med att busschaufförerna ville förändra 

arbetsintensiteten. Detta för att de skulle få tillräckligt med tid för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter då intervjuresultatet visade att busschaufförerna ofta behövde arbeta på deras 

fritid för att kunna hinna med att utföra sina arbetsuppgifter.  

En annan konflikttyp föreligger när ledningen utför direkt kontroll av de anställda som då 

kontrar med att avleda övergrepp för att hålla upp sin personliga värdighet (Hudson,  ref. i 

Karlsson, 2006, s. 105-106). I intervjuerna framgick det att det fann ett motstånd mot RAM-

tiderna och att de arbetar varannan helg hos busschaufförerna. Detta då de menar att de har 

långa arbetspass som i sin tur inkräktar på deras sociala liv och att de då vill upprätthålla sin 

personliga värdighet. Motståndet från de anställda har dock förhållit sig på ett passivt plan 

vilket troligtvis beror på att det finns en förståelse bland de anställda att entreprenören måste 

hålla sin uppsatta budget och att ledningen inte kan ändra på tidtabellerna hur som helst. Det 

kan också förklaras med att ledningen har genomfört vissa förändringar som de anställda 

föreslagit. Bland annat har busschaufförerna fått längre tid att förbereda bussen och att ta sig 

ut till starthållplatsen på vissa turer. Det har alltså skett en samverkan där båda parterna har 

kompromissat där ledningen har gett med sig och anpassat förberedelsetiden på vissa turer. 

Busschaufförerna har alltså fått igenom vissa förslag på längre förberedelsetider. Utifrån 

Olssons (ref. i Parmander, 2005, s. 101-102) kan vi se att det funnits en samverkansstrategi 

där båda parterna varit medvetna om problemet och att de gemensamt har försökt att hitta en 

lösning. Parterna i detta fall har varit ledningen och enskilda busschaufförerna. Ledning har 

samlat in information om busschaufförernas åsikter med hjälp av förslagslådan och via en 

direkt kontakt mellan en tjänsteman och en busschaufför. Axelsson & Thylefors (ref. i 

Parmander, 2005, s. 102) menar vidare att ett integrativt förhållningssätt är att se det 

gemensamma problemet och inte motsättningar, vilket i sin tur kan stärka relationerna med de 

olika parterna. Trots att det fanns ett integrativt förhållningssätt från både ledning och de 

anställda fanns det dock ett missnöje kvar och busschaufförerna önskar fortfarande att fler 

turer ska få en längre förberedelse- och avslutningstid. En anledning till att detta inte hade 

genomförts berodde på att ledningen inte hade någon motpart (exempelvis en fackklubb) att 

föra en dialog med utan istället fick de höra alla busschaufförers åsikter, vilka ofta skiljdes åt.  

 

7.4 Reflektioner angående avsaknaden av en fackklubb på arbetsplatsen 

Om en individ upplever oroskänslor kan det innebära att en individ lägger mer kraft på att 

försvara sig själv än att verka på ett konstruktivt sätt (Ahrenfelt, 1995, s.246-247). Av 

intervjuresultatet kom det fram att många busschaufförer upplevde en oroskänsla under de sex 

första månaderna hos entreprenören då de var provanställda. Detta kan förklara varför 

busschaufförerna inte valde att engagera sig i att starta upp en fackklubb då de hellre 
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försvarade sitt eget beteende än verkade på ett konstruktivt sätt. Att fackklubben inte hade 

startas upp kan förklaras utifrån att depån enbart har funnits sedan 20 juni 2010, vilket har 

inneburit att det inte har funnits speciellt lång tid till att starta en fackklubb.  

Att det inte fanns en fackklubb på arbetsplatsen påverkade även busschaufförernas möjlighet 

till deltagande. Jensen (ref. Jeding & Theorell, 1999, s. 39-40) menar att det finns olika nivåer 

av deltagande i beslutsfattande. Som det tidigare redogjordes för når organisationen inte upp 

till nivå fyra av deltagande, som innebär att det sker förhandlingar i formaliserade kommittéer 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta beror främst på att busschaufförerna inte hade en 

fackklubb inom organisationen. Möjligheten till deltagande för busschaufförerna minskade 

drastiskt på grund av detta då ledningen kände att de inte kunde diskutera med alla 

busschaufförerna utan att de endast vill ha en part att diskutera med. Ett exempel på detta som 

framgick i resultatet är RAM-tiden, som de anställda hade mycket åsikter om. Många 

busschaufförer upplevde att RAM-tiden var för lång och att de hellre skulle uppskatta rena 

förmiddags- och eftermiddagspass. Ledningen hade dock ingen tydlig motpart att diskutera 

med och efterfrågade en fackklubb i organisationen. En fackklubb är nödvändigt för att kunna 

göra lokala avvikelser från BBA som styr hur RAM-tiden får se ut. Busschaufförerna verkade 

inte medvetna om att det krävs en fackklubb för att göra lokala avvikelser från BBA. 

Ledningen var medveten om att busschaufförerna upplevde ett missnöje med RAM-tiden men 

ledningen kände sig låst då de inte hade möjlighet att påverka den på grund av BBA. Utifrån 

resultatet fanns det indikationer på att busschaufförerna hade en viss kunskapsbrist om BBA 

då de ville förändra något som arbetsgivaren inte kunde förändra på grund av BBA. Detta 

påverkade busschaufförernas möjlighet till deltagande och kan kopplas till Jeding & Theorell 

(1999, s.51) som beskriver att förståelse för organisationens strategi är av väsentlig karaktär 

för deltagande av beslutsfattande.  

7.5 Osäkerhet hos timanställda 

Som tidigare redogjorts för kan oro hos individer leda till att de främst försvarar sitt beteende 

istället för att agera på ett konstruktivt sätt som utvecklar det (Ahrenfelt, 1995, s. 246-247). 

Det empiriska materialet visade att de timanställda busschaufförerna hade extra svårt att 

påverka sin arbetssituation. De fick reda på vilka arbetstider de skulle ha två veckor innan 

tjänstgöring. Resultatet visade också på att det fanns en viss osäkerhet bland de timanställda 

busschaufförerna då de inte vågade säga nej till att arbeta, som till exempel nästan varje helg. 

Anledningen till att de inte vågade säga nej var för att de var rädda att inte få några mer 

tjänstgöringstider och att de skulle sållas bort från organisationen. De timanställda 

busschaufförerna anpassade sig således efter ledningens krav. Vissa av de timanställda 

busschaufförerna var missnöjda med att till exempel arbeta nästan varje helg men de vågade 

inte yttra sig kring detta då de var rädda för att inte få mer arbetspass. Detta kan förklaras med 

att det finns interna koalitioner i alla organisationer som kan ge upphov till hur makt formas 

och utövas (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 197-198). I detta fall har arbetsgivaren stor makt 

över de timanställda busschaufförerna och rådande situationen kan förklaras av Olsson (ref. i 

Parmander, 2005, s. 101) konflikthanteringsstrategier. En av dessa är maktstrategier som 
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innebär att konflikten är känd för båda parter och att den starka parten kommer att försöka få 

den svagare parten att underkasta sig.  

 

7.6 Sammanfattning 

 

Busschaufförernas möjlighet till delaktighet i utformningen av deras arbetsplats begränsas av 

att bussentreprenören måste anpassa sin verksamhet efter trafikhuvudmannens krav samt att 

bussentreprenören måste förhålla sig till BBA. Bussentreprenören måste till exempel utforma 

arbetsscheman och arbetstider för busschaufförerna efter trafikhuvudmannens krav samt följa 

de föreskrifter som står i BBA. Busschaufförerna har ej heller startat en fackklubb vilket 

innebär att deras möjligheter till deltagande i beslutsprocesser minskar. Konsekvensen av 

detta blir att busschaufförernas möjlighet till inflytande på arbetsplatsen blir bristfällig.  

 

Att teamen ej heller har fungerat som planerat innebär att det inte finns någon tydlig formell 

kontext där busschaufförerna ges möjlighet att vara delaktiga i hur utformningen av 

arbetsplatsen sker. Den enda formella kontexten som fungerar är att busschaufförerna kan 

lämna in förslag på till exempel förbättringsmöjligheter i en förslagslåda. Det innebär att 

busschaufförerna som vill vara delaktiga i utformningen av arbetsplatsen antingen får använda 

sig av den eller ta kontakt med till exempel en tjänsteman på informellt sätt. Busschaufförerna 

verkade ej heller medvetna hur organisationsstrukturen är utformad, vilken tjänsteman som 

ansvarar för vad och var de ska vända sig i olika frågor. Detta kan innebära att 

busschaufförernas beteende påverkas och att de inte upplever samma trygghet som de hade 

gjort om de förstått hur organisationen är uppbyggd.  

En grupp av de anställda busschaufförerna är de timanställda busschaufförerna. De har det 

extra svårt att vara delaktiga i arbetet vilket kan förklaras med att de upplever en oro för att 

säga emot ledningen om till exempel deras arbetstider och arbetspass. Detta för att de 

timanställda är rädda för att de inte ska få mer arbetspass och då kanske sållas ut ur 

organisationen.  
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8. Diskussion 

8.1 Funderingar kring metodval 

Vi valde ifrån början att göra en kvalitativ studie. Anledningen till detta var att vi på förhand 

antog denna metod skulle leda till en mer grundlig förståelse om busschaufförernas 

upplevelser av delaktighet på arbetet. I mån av tid hade vi kunnat göra en kvantitativ studie 

med en totalundersökning och på så vis fått in ett resultat där alla hade bidragit med sina 

åsikter, men då hade vi inte kunnat få förståelse för varför de hade svarat som de gjorde. 

Urvalet av respondenterna gjordes med hjälp av en tjänsteman som gav oss namn och 

nummer till busschaufförer som vi tog kontakt med. Urvalet kan ha påverkat resultatet 

eftersom en tjänsteman valt ut intervjupersoner åt oss. Detta gjorde att fick lita på att 

tjänstemannen valde ut de busschaufförer som var mest lämpade för studien. Huruvida det var 

så eller ej går enbart att spekulera i. Vi är ändå nöjda med urvalet av intervjupersonerna då vi 

anser att de kunde bidra med relevant information till studien.  

 

Vi genomförde intervjuerna på ett bibliotekscafé, det vill säga ej i anknytning till 

busschaufförernas arbetsplats. Det kan ha lett till att busschaufförerna inte kände sig trygga 

och att de inte vågade prata lika fritt, i förhållande till om intervjuerna hade genomförts i en 

för dem tryggare miljö, som till exempel deras arbetsplats. Samtidigt bedömde vi att 

bibliotekscaféet var en skyddad miljö och att det inte fanns någon stor risk till att någon annan 

busschaufför eller tjänsteman skulle störa intervjun. Detta kan ha lett att busschaufförerna 

öppnade sig trots att intervjun skedde utanför deras arbetsplats. Respondenterna varierade i 

form av kön och ålder och de hade dessutom olika anställningsformer. Det gjorde att 

informanterna kunde bidra med olika perspektiv på fenomen då de hade olika utgångspunkter 

i form av till exempel skiljda anställningsformer.  

 

8.2 Reflektioner om studien 

Utifrån våra frågeställningar har vi kommit fram till att busschaufförernas delaktighet i arbetet 

är bristfällig. En faktor som styrker detta är att busschaufförerna främst kommunicerar med 

representanter från arbetsgivaren (tjänstemän) på ett informellt sätt. Anledningen till detta 

beror troligtvis på att busschaufförerna inte har uppfattat den formella strukturen i företaget. 

Detta påverkar delaktigheten hos busschaufförerna och det finns mycket som tyder på att 

busschaufförerna själva tvingas ta initiativ till att samtala med en tjänsteman om de till 

exempel vill förändra något. En reflektion av detta är att busschaufförer som inte känner sig 

trygga i att samtala med en tjänsteman hellre väljer att inte ta upp ett möjligt 

förbättringsförslag. En möjlig konsekvens av att busschaufförerna inte uppfattat den formella 

strukturen kan alltså vara att ledningen går miste om relevanta åsikter från vissa 

busschaufförer som av någon anledning drar sig för att prata med ledningen. Tidigare 

forskningar visar att det är viktigt med en tydlig kommunikation mellan arbetsgivaren och 
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arbetstagarna då detta kan leda till att arbetstagarna bättre förstår syften, idéer och motiv med 

verksamheten (Wolvén, 2000, s. 222). Att busschaufförerna inte uppfattat en tydlig formell 

struktur kan bero på en bristfällig formell kommunikation mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarna. I denna studie har vi dock inte studerat ifall busschaufförerna är medvetna om 

organisationens syfte eller idéer och därför inte dra några konkreta slutsatser om detta. Vi 

finner det dock värt att beakta att busschaufförerna kanske inte är medvetna om varför 

verksamheten drivs som den gör på grund av en otydlig formell kommunikation och att 

busschaufförerna därför kan eller skulle kunna vara missnöjda med något som de inte förstår 

bakgrunden till.  

För att förstå vilka möjligheter busschaufförerna har till delaktighet i arbetet har vi främst 

fokuserat på att studera i vilken grad busschaufförerna är delaktiga i utformningen av deras 

arbetsschema och arbetstider. För att kunna förstå detta valde vi först att studera hur 

busschaufförerna upplever sitt arbetsschema och sina arbetstider. Detta kan naturligtvis ha 

inverkat på studiens resultat men vi bedömer att empirin som samlats in har var tillräcklig för 

att ge oss en helhetsbild av busschaufförernas upplevelser av delaktighet. Busschaufförerna 

var överlag nöjda med sitt arbetsschema och sina arbetstider men det fanns tre områden där 

det fanns mycket åsikter och förändringsförslag: RAM-tiden, helgarbete och förberedelse- och 

avslutningstid. Det enda av dessa tre områden som busschaufförerna har haft en direkt 

möjlighet att kunna förändra något på är förberedelse- och avslutningstiden. Detta då denna 

tid inte styrs av trafikhuvudmannen eller BBA. Dock har inte alla busschaufförernas förslag 

om att förlänga förberedelse- och avslutningstiden på vissa bussturer gått igenom vilket kan 

bero på att busschaufförerna har skiljda åsikter i dessa frågor. Ledningen kan inte lyssna på 

alla då det som sagt finns spridda åsikter bland busschaufförerna. Studien visar att en 

fackklubb skulle kunna räta ut detta och att en förtroendevald fackklubbsordförande skulle 

kunna driva de frågor som busschaufförerna finner relevanta för organisationen. I denna 

studie har vi kommit fram vad det kan innebära för en organisation att arbetstagarna inte har 

en fackklubb. Skulle busschaufförerna starta en fackklubb på arbetsplatsen kan det då 

måhända stärka organisationen och att bättre klara av de nya utmaningar som företaget 

kommer att stå inför i framtiden. Tidigare forskning pekar på att fackets deltagande och 

arbetsplatsdemokrati är en självförstärkande process för ett hållbart företag (Lambrecht Lund, 

2004). 

Dessa reflektioner av vår studie har kommit fram utifrån våra tolkningar av empiri och teori. 

Precis som busschaufförer tolkar sina upplevelser av sin arbetsvardag är denna studie 

uppbyggd på våra tolkningar av empiri och teori. Det bör också beaktas att vi inte hade några 

tidigare erfarenheter av bussbranschen. Det gjorde visserligen att vi inte kunde lägga in våra 

egna värderingar i våra tolkningar av resultatet men samtidigt gjorde det de svårare för oss att 

fullt ut sätta oss in i busschaufförernas vardag.  

Vad det gäller tidigare forskning inom området bedömer vi den vara bristande. Studier om 

busschaufförs upplevelser av delaktighet har ej tidigare genomförts och vi har fått utgå ifrån 

generella tidigare studier inom ämnet delaktighet. Tidigare forskning som gjorts på 

busschaufförer har främst behandlat hälsa och hur deras sociala liv påverkas av arbetet. Detta 

gav oss visserligen en viss förståelse för rådande klimat inom branschen men det gav oss inte 
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mycket hjälp för att förstå busschaufförernas upplevelser av delaktighet har på deras 

arbetsplatser. I efterhand har vi kommit till en större insikt om busschaufförers 

arbetssituation. Denna kunskap har gjort att vi har kunnat se likheter med andra branscher och 

vi borde kanske sökt tidigare forskning inom dessa yrkesgrupper också, till exempel 

lastbilschaufförer. På grund av tidsbrist fanns det dock inte en möjlighet för oss att genomföra 

detta.  

Valet av vår teoretiska referensram grundade sig i vår tidigare kunskap inom ämnena. Vi har 

tidigare i vår utbildning behandlat dessa teoretiska begrepp och vi är medvetna om att det kan 

ha påverkat resultatet av studien även om vi i största möjliga mån försökt agera objektivt i val 

av den teoretiska referensramen.  

 

8.3 Vidare forskning 

Vår studie har genomförts endast på en bussdepå. Detta innebär att det svårt att dra några 

konkreta slutsatser om hur rådande förhållande ser ut på övriga bussdepåer i Sverige. Vi 

föreslår att forskningen inom området bör gå vidare till att jämföra busschaufförernas 

upplevelser av delaktighet i arbetet på de olika depåerna.  

En annan infallsvinkel som vi finner relevant att studera är om busschaufförerna har haft svårt 

att engagera sig i att starta en fackklubb även på andra depåer vid ett entreprenörsbyte.   

Vi bedömer också ytterligare forskning studera hur busschaufförerna påverkas av samt 

uppfattar entreprenörsbytena och ifall detta även kan påverka deras inflytelsemöjligheter i 

arbetet.  



38 

 

Referenser  

Ahrenfelt, B. (1995). Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur. 

Bergmasth, M & Strid, M. (2006). Förväntningarnas betydelse i den förtroendeskapande 

processen. (s. 171-193). I Johansson, I, Jönsson, S & Solli, R. (red.) Värdet av förtroende. 

Lund: Studentlitteratur.    

Bussarbetsgivarna & Svenskt kommunalarbetarförbund (2008). Bussbranschavtalet.  

Börnfelt, P-O. (2009). Arbetsorganisationer i praktiken – En kritisk introduktion till 

arbetsorganisationsteori. Stockholm: SNS Förlag. 

Denscombe, M  (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Erikson, P. (2008). Planerad kommunikation (sjätte upplagan). Liber: Malmö 

Falkheimer J & Heide M. (2007). Strategisk kommunikation. Studentlitteratur: Lund 

Forsyth, Donelson R (2005) Group Dynamics, 4th edition. USA, Wadsworth Publishing 

Company. 

Gill, C. & Krieger, H (2000). Recent Survey Evidence on Participation in Europe: Towards a 

European Model./ Electronic version/. European Journal of Industrial Relations, 2000. doi: 

10.1177/095968010061006 

Granér, R. (1991). Arbetsgruppen, den professionella gruppens psykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hartman J. (2004) Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Huzell, H. (2005). Management och motstånd. Karlstad: Universitetstryckeriet 

 

Isidorsson, T. (2001). Striden om tiden: Arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett 

internationellt perspektiv. Diss. Göteborgs Universitet. 

Jacobsen, D.I (2005) Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund: 

Studentlitteratur 

Jacobsen. D. I. & Thorsvik. J. (2002) Hur moderna organisationer fungerar (andra upplagan). 

Lund: Studentlitteratur. 

Jeding, K. & Theorell,T. ”Arbetsorganisation och hälsa” i Ett friskt arbetsliv – Fysiska och 

psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering, Jeding, 

K., Hägg, G M., Marklund, S., Nygren, Å., Theorell, T., & Vingård, E. (1999). (Arbete och 

hälsa nr 22). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 



39 

 

Karlsson, J. (2006). Självorganisation: överlevnadsstrategi, motstånd och organisatorisk 

olydnad. (s. 103-117). I Holmer, J & Simon, B. (red.) Forskning om arbete. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Lambrecht, L. H (2004) ”Strategies for Sustainable Business and the Handling of Workers’ 

Interest: Integrated Management Systems and Worker Participation”, Economic and Industrial 

Democracy, vol 25(1). 

Larsson, L. (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap (andra upplagan). Lund: 

Studentlitteratur.  

Lindén, A-L., Lagnevik, M., Sjöberg, K., Svederberg, E., Jönsson, H. & Nyberg, M. (2005) 

Mat, hälsa och oregelbundna arbetstider. Department of Sociology, Lund University. 

Parmander, M (2005) Från idé till verklig förändring. Lund: Studentlitteratur. 

 

Randle, H. & Svensson, L. (2007) Teamwork och omstrukturering – självexploatering eller 

empowerment. Arbetsmarknad & Arbetsliv vol. 13:1, 11-28 

 

Robinson. L. S & Roussea. D. (1994) Violating the psychological contract: not the exception 

but the norm. Journal of Organizational Behavior, 15:3 245-259. 

 

Ryan, W & Russel Bernard, H. (2003) Techniques to Identify Themes. Field Metods, 2003, 

15, 85. 

Statens Offentliga Utredningar (2003:105) Kollektiv trafik med människan i centrum. Edita 

Nordsteds Tryckeri, Stockholm.    

Trenholm, S. & Jensen (2008). Interpersonal Communication (Sixth Edition). Oxford: Oxford 

University Press. 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  

Wolvén, L (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: Studentlitteratur.  

 

 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/113475001/issue


 

Bilaga 1. Intervjuguide anställda 

Bakgrund 

När började du arbeta som busschaufför? 

- Berätta lite om varför du fann yrket intressant. 

Vad har du för anställningsform? 

- Har du haft den hela tiden? 

Arbetsschemat 

Hur många timmar arbetar du per vecka? 

Vad tycker du om ditt arbetsschema? 

- Hur kommer detta sig? 

- Känner du dig alltid lika koncentrerad när kör under ett arbetspass? 

Skulle du vilja förändra ditt arbetsschema? 

- På vilket sätt? 

Frågor om entreprenörsbytet 

 

Vad fick du för anställningsform? 

 

Hur tycker du att rekryteringen fungerade? 

- Hade den kunnats göra på annat sätt? 

Vad är delaktighet i arbetet för dig? 

Har ditt schema förändrats i och med bytet?  

       -   Om ja, vad är skillnaden? 

       -    Vad tycker du om skillnaden? 

- Har du fått vara delaktig i utformning av ditt schema? 

- Om ja, hur? (personalmöten etc., vem är den närmsta personen du pratar med?`) 

- Känner du att din chef lyssnar på dig om du har önskemål om arbetsschemat? 

Information 

Hur får du reda på ny information om vad som sker inom företaget?  

- (etc. Personalmöten, intranät, dataskärmar) 

Har du fått ta del av bussbranschavtalet? 

- Om ja, på vilket sätt har du fått ta del av det? 



 

Facket 

Är du medlem i facket? 

Vad tycker du om att det inte finns någon fackklubb på arbetsplatsen? 

Vad tror du att en fackklubb skulle kunna göra för dig som busschaufför? 

- Varför? 

Skulle själv kunna tänka dig att vara aktiv inom en fackklubb? 

- Utveckla 

Övrigt 

Har du något övrigt som du känner att du vill lyfta fram angående arbetsschemat? 



 

Bilaga 2. Intervjuguide chef 
 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter 

Hur länge har du arbetat inom branschen? 

Arbetsschemat 

Hur fungerar det nuvarande arbetsschemat för busschaufförerna? (RAM-tiden, delat schema) 

Vem har skapat och planerat det nuvarande arbetsschemat? 

- Följdfråga: Har ni blivit styrda från ledningen i Sverige eller har ni haft fritt spelrum? 

Vad tycker du om det nuvarande arbetsschemat för busschaufförerna? 

Vad vill företaget uppnå med nuvarande arbetsschema? 

Får personalen vara delaktig i bestämmande om sina egna arbetsscheman? 

- Arbetar ni med listombud?  

Är det något som du skulle vilja ändra med arbetsschemats utformning? 

- Vad i så fall? 

Hur har personalen uppfattat sitt arbetsschema? 

Har ni gjort uppföljningar för att se hur medarbetarna har uppfattar sitt arbetsschema? 

Rekryteringsprocessen 

Hur gick ni tillväga vid rekryteringen? 

Fanns det en plan för hur ni skulle göra? 

- Vem fastställde planen? 

Ett år senare, med kunskap om hur rekryteringsprocessen har gått, skulle du gjort något 

annorlunda idag? 

Personalmöten 

Hur ofta har ni personalmöten? 

- Vad brukar tas upp här? 

- Vilka blir kallade på mötena (Alla? Heltidsanställda? Bara tjänstemän? Osv.) 

Övrigt  

Har du något övrigt som du känner att du vill lyfta fram? 

 



 

Bilaga 3. Intervjuguide komplement 

Facket 

- Vilket fackförbund tillhör du? 

- Hur länge har du varit med i facket? 

- Har du haft fackförtroendevald på någon tidigare arbetsplats? 

- Vad arbetade du med då? 

- Vad tror du anledningen är till att det inte finns någon fackklubb på denna arbetsplats? 

- Vad skulle en fackklubb kunna bidra med här? 

- Utveckla? 

- Har det varit representanter från den lokala avdelningen här och pratat om facket? 

- Om ja, hur var uppslutningen? 

- Vad tyckte du om deras presentation? 

- Hur många gånger har de varit här? 

 

Kompletterande frågor: 

Teams  

- Arbetar ni med teams på arbetsplatsen? 

- Om ja, vad är grundtanken med dessa? 

- Fungerar det som de ska? 

- Hur ofta träffas ni? 

 

Kommunikation 

Finns det ett intranät på arbetsplatsen? 

- Om ja, vad används det till? 

- Har ni fått någon utbildning om hur ni ska söka information på intranätet? 

Hur ofta får ni ut informationsbladet? 

- Läser chaufförerna detta? 

Vilka ska chaufförerna kontakta i olika frågor? 

- Finns det en tydlig struktur? 

 

 


