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Förord 
 
 

Vi är otroligt tacksamma för alla medverkande chefer som deltagit i vår studie 

samt till organisationen i stort som bidrog med sina chefers tid till oss. Utan er 

insats och generositet av tid och energi innan och under pågående intervjuer 

hade denna uppsats inte haft det djup och den insikt som vi upplever att studien 

gett oss som författare.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare John Boman för att ha läst och 

väglett oss i vårt arbete framåt i uppsatsen. Uppsatsarbetet har varit en fantastisk 

lärorik tid i masterprogrammet och tack vare din erfarenhet och din pedagogiska 

förmåga att vägleda oss framåt har vi fått mycket insikt och lärdom under 

terminens gång. 

 

Vi vill vidare tacka varandra för ett mycket gott samarbete och lärotid 

tillsammans.  

 

Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till alla våra anhöriga som stöttat oss 

under vår studietid. 

 

Vår arbetsfördelning har skett till största delen som ett samarbete. Stora helheter 

i arbetet har haft uppdelade från början och startat skrivarbetet på varsitt håll. 

Efter det har vi gemensamt gått igenom och skrivit om all text tillsammans. Det 

går därför inte att ge en fullständig beskrivning av en definitiv uppdelning. 
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1. INLEDNING 
 

Organisatorisk och social arbetsmiljö framhävs av forskning som ett viktigt 

område att främja, inom organisationer för att kunna uppnå konkurrensfördelar 

och framgång. Trots detta visar statistik på att ohälsa och negativa 

arbetsmiljöer är förekommande inom främst vårdsektorn. Med intresse av att 

studera detta inleds detta kapitel med en bakgrund om organisatorisk och social 

arbetsmiljö, där tidigare benämning psykosocial arbetsmiljö även inkluderas. 

Vidare problematiseras forskningsområdet och det studerade företaget. Därefter 

presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund  
 

1.1.1 Organisatorisk och social arbetsmiljö & Psykosocial arbetsmiljö 

Organisatorisk och social arbetsmiljö är ett begrepp som Arbetsmiljöverkets 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) framställt för 

arbetsgivare att ta hänsyn till. Organisatorisk och social arbetsmiljö kan 

förebygga arbetsmiljöproblem som exempelvis ohälsosam arbetsbelastning samt 

kränkande särbehandling som i sin tur kan påverka de anställdas hälsa i 

arbetslivet negativt. Organisatorisk och social arbetsmiljö har sitt fokus både på 

medarbetaren och organisatoriska funktioner såsom exempelvis ekonomiska 

resurser, ledning och styrning och handlingsutrymme (AFS 2015:04). Dessa 

faktorer beskrivs vara viktiga att inkludera eftersom det resulterar i gynnsamma 

resultat för organisationer i form av ökad organisatorisk kvalitet och 

produktivitet bland personal (Lohela et al, 2014). 
 

Psykosocial arbetsmiljö var tidigare det begrepp som användes av 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) 

riktat mot arbetsmiljön inom organisationer. I tidigare föreskrifter låg fokus mer 

på individen än på den organisatoriska funktionen. I samband med att 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:04) infördes, blev det lättare för arbetsgivare att förebygga 

arbetsmiljöproblem på arbetsplatser. Detta ledde till att fler områden inom 

organisation inkluderas. Villkoren blev tydligare för arbetsgivare att arbeta 

korrekt efter för att därmed kunna främja goda arbetsmiljöer på ett mer 

strukturerat sätt (Eklöf, 2017). Vidare pekar Arbetsmiljöverket på att fördelarna 

med ett förebyggande arbetsmiljöarbete inom området organisatorisk och social 

arbetsmiljö resulterar i ökad produktivitet i form av minskade sjukskrivningar 

och sjukfall som har ett samband med höga kostnader för både samhället samt 

arbetsgivaren (AFS 2015:04; Eklöf, 2017).   
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1.1.2 Arbetsmiljöverket 

Begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö trädde fram i samband med att 

Arbetsmiljöverket publicerade tillhörande föreskrift (AFS 2015:04) som trädde i 

kraft i mars år 2016. Detta har resulterat i otillräckligt underlag av 

forskningskaraktär då Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:04) inte varit gällande mer än två års tid. Därav är 

begreppet psykosocial arbetsmiljö mer förekommande i forskning än vad 

organisatorisk och social arbetsmiljön är, eftersom psykosocial arbetsmiljö är ett 

begrepp som funnits och studerats längre. Begreppet organisatorisk och social 

arbetsmiljö myntades av Arbetsmiljöverket utifrån benämningen psykosocial 

arbetsmiljö i syfte att skapa villkor och förutsättningar som förebygger både 

individen i organisationen och de övergripande organisatoriska funktioner som 

sker i samspel med individen.  

 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö kommer därmed refereras till i den tidigare 

forskning som framkommer i studien och till viss del i bakgrundsbeskrivningen i 

gällande studie. Vidare i studien kommer dock författarna referera till den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö som i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 

2015:04) är den korrekta idag.  
 

Organisatorisk och social arbetsmiljö beskrivs vara ett samspel och en 

interaktion mellan individ och dennes omgivning i arbetslivet. Samspel och 

kommunikation förekommer när exempelvis chefer, medarbetare och kunder 

interagerar med varandra i organisationer (Abrahamsson & Johansson, 2013; 

Nylén, 2017). Begreppet psykosocial arbetsmiljö lägger stort fokus på 

arbetsmiljöns individuella innebörd hos medarbetaren och dennes enskilda 

reaktioner kring sin egen arbetsmiljö (Weman-Josefsson, 2013; Zanderin, 2005).  
 

1.1.3 Befintliga fördelar och nackdelar inom arbetsmiljöer 

Den psykosociala arbetsmiljön kan utspela sig på olika sätt, vilket exempelvis 

kan visa sig i form av god och bristande psykosocial arbetsmiljö. En god 

psykosocial arbetsmiljö har visat sig vara gynnsam för organisationer då den 

resulterar i att verksamheten anses vara attraktiv. God psykosocial arbetsmiljö 

kan också medföra olika typer av positiva framgångsfaktorer. Dessa typer av 

positiva framgångsfaktorer kan exempelvis medföra att medarbetare upplever 

sig trivas i sitt arbete, vilket i sin tur ökar och skapar en bättre 

prestationsförmåga och produktivitet i arbetet (Nylén, 2017; Sverke et al, 2016). 

God psykosocial arbetsmiljö resulterar vidare i bättre hälsa och lägre 

personalomsättningar samt färre sjukskrivningar bland medarbetare (Nylén, 

2017). För att organisationer ska kunna ha en god psykosocial arbetsmiljö krävs 

det att arbetsgivare skapar förutsättningar som genererar detta. Detta sker genom 

att arbetsgivare satsar i tid och ekonomiska resurser för att förbättra 
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arbetsmiljöer samt skapa bra strukturer i sina verksamheter. Medarbetare kan på 

så vis bättre balansera upplevelsen av arbetsbelastningar, krav och utmaningar 

eftersom det då blir lättare för medarbetarna att påverka sin arbetsfördelning, 

arbetssätt och arbetstakt (Abrahamsson & Johansson, 2013). 
 

Bristande psykosociala arbetsmiljöer förekommer när arbetsgivare inte 

prioriterar tid och ekonomiska resurser på en tillförlitlig och tillräcklig nivå samt 

inte arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett förebyggande sätt. 

Utkomsten av bristande psykosocial arbetsmiljö kan då visa sig i form av 

riskfaktorer som minskad trivsel och minskad organisatorisk produktivitet, ökad 

ohälsa och uppsägningar bland medarbetare. Ytterligare riskfaktorer i arbetslivet 

beskrivs vara psykiskt ansträngande arbete, höga krav och låg kontroll samt 

rollkonflikter. Konflikter och mobbning är också arbetsmiljöproblem som kan 

uppstå i samband med att den psykosociala arbetsmiljön är bristande. Mobbning 

och konflikter i arbetslivet kan i sin tur leda till negativ arbetskultur och kan 

utgöra ett hinder för medarbetaren att engagera sig i verksamheten och 

samarbeten medarbetare emellan (Sverke et al, 2016). Mobbning på 

arbetsplatsen är enligt Arbetsmiljöverkets rapport, ett växande 

arbetsmiljöproblem ur psykosocial karaktär. Den målgrupp som främst anses 

vara utsatt är kvinnor som arbetar inom vård- och omsorgssektorn 

(Arbetsmiljöverket 2014:3).  
 

Forskning visar att en fjärdedel av den europeiska unionens befolkning som är i 

arbete upplever att deras psykiska hälsa är kopplad till hur deras psykosociala 

arbetsmiljö är på arbetsplatsen (Eurofound, 2016; Eurostat, 2010). Statistik visar 

att den arbetsrelaterade ohälsan inom Europa består av ca 14 procent (ibid.). I 

Sverige beskrivs arbetsrelaterad psykisk ohälsa vara vanligast i välfärdssektorn 

där människor arbetar inom vård och omsorg. Mellan åren 2012 och 2014 

hänvisar Försäkringskassan (2015) i sin rapport att ungefär en femtedel av alla 

anmälda och rapporterade arbetsrelaterade sjukdomar samt sjukfall i Sverige var 

inom verksamheter som vård, omsorg och sociala tjänster (ibid.). Vidare pekar 

Försäkringskassans statistik på att sjukskrivningar bland både män och kvinnor 

fortsätter att öka i arbetslivet (Försäkringskassan, 2015). 
 

För att arbetsgivare ska prioritera att ta hänsyn till och främja psykosociala 

arbetsmiljöer, har staten skapat olika typer av lagtexter och föreskrifter som 

publicerats av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagens syfte är att arbetsgivare 

ansvarar för att arbetsmiljön inte för med sig hälsorisker i form av skadliga 

belastningar eller kränkande behandling, samt att arbetsgivaren är medveten om 

hur systematiskt arbete utförs för att kunna eliminera riskfyllda 

arbetsmiljöförhållanden (SFS 1977:1160). 
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I samband med att statistik visar att arbetsmiljöproblem inom organisationer 

ökar, har detta resulterat i att Arbetsmiljöverket fattat beslut om att publicera en 

ny föreskrift (AFS 2015:04; Försäkringskassan 2015). I Arbetsmiljöverkets 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) identifieras 

vad innebörden av krav i arbetet, kränkande särbehandling, ohälsosam 

arbetsbelastning, organisatorisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö samt resurser i 

arbetet står för. Den inkluderar också innebörden av systematiskt arbete. Trots 

att det finns arbetsmiljölagar och föreskrifter som Arbetsmiljöverket har skapat 

och publicerat för att arbetsgivare ska kunna främja psykosociala arbetsmiljöer, 

visar statistik på att den bristande psykosociala arbetsmiljön är ett växande 

problem. Dessa typer av problem hindrar organisationen från att kunna uppnå 

god organisatorisk produktivitet och kvalitet. I studien av Van Zoonen, 

Verhoeven & Vliegenthart (2017) beskrivs arbetsgivares investering i 

humankapitalet vara viktig för att kunna bli konkurrenskraftiga på 

arbetsmarknaden. Med hjälp av investering i humankapitalet kan goda 

arbetsmiljöer skapas. Av denna anledning har den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön en stor betydelse för organisationer och anställda. Vidare visar 

studien att den digitala utvecklingen påverkar hur arbetsgivare väljer att arbeta 

med arbetsmiljön i sina verksamheter. Med hjälp av sociala medier kan chefer 

och medarbetare samspela och interagera på olika sätt. Sociala medier har därför 

blivit en arena som beskrivs ha både positiva och negativa effekter på den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland arbetsgivare och medarbetare 

(ibid.). 
 

Här finns det bakomliggande intressen i vår masteruppsats för varför det 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet kan vara svårhanterligt att 

upprätthålla och balansera i vardagen. Vi vill bidra med en ökad förståelse inom 

detta område. Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:04) skapades för den bristande psykosociala 

arbetsmiljöns ökning i arbetslivet. Vi vill undersöka om cheferna upplever sig 

använda denna föreskrift i sitt arbete och om det är så att de tycker att deras eget 

arbete av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön resulterar i fördelar, 

nackdelar, hinder och utmaningar i deras verksamheter? Vidare frågar vi oss hur 

den digitala utvecklingen inom informations– och kommunikationsteknologi i 

form av sociala medier har påverkat den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön för både arbetsgivare och medarbetare? 
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1.1.4 Det studerade företaget 

Denna studie har genomförts på en organisation inom vård- och 

omsorgsbranschen. Organisationen är belägen i en mellanstor stad i Sverige och 

är kommunalt ägd. Organisationen har över ca 2500 medarbetare och erbjuder 

tjänster inom stöd och omsorg. De verksamhetsområden som vi har valt att utgå 

från begränsas till inom äldreomsorgen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna masteruppsats är att undersöka vad verksamhetschefer inom 

vårdsektorn har för erfarenhet och uppfattning gällande fördelar och möjligheter 

samt nackdelar och hinder av arbetet med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön inom verksamheten. Författarna vill vidare studera chefernas 

upplevelse av hur sociala medier påverkar den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön inom organisationen.  
 

Följande frågeställningar är valda utifrån detta: 

- Vilka fördelar och möjligheter upplever verksamhetscheferna när de arbetar 

med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 

- Vilka nackdelar och hinder upplever verksamhetscheferna när de arbetar med 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 

- Vilken påverkan upplever cheferna att sociala medier har på den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 
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2. TIDIGARE FORSKNINGSLÄGE OM 

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ. 
 

Denna studie har ett tydligt HR-perspektiv med teoretisk utgångspunkt i chefens 

och ledningens perspektiv med fokus på medarbetaren. I detta kapitel 

presenteras en övergripande beskrivning och kartläggning av tidigare forskning 

inom området för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Studien 

fokuserar på fem centrala områden som har stor betydelse för organisatorisk 

och social arbetsmiljö. Dessa områden är hälsoaspekter i arbetslivet, socialt 

stöd i arbetslivet, sociala medier, ledning och styrning inom offentlig 

förvaltning, mobbning och konflikter i arbetslivet. Slutligen presenteras 

teoretiska områden. 
 

2.1 Hälsoaspekter i arbetslivet. 
 

Organisatorisk hälsa är ett samlingsbegrepp som inkluderar områden som 

arbetsrelaterad hälsa och hälsofrämjande insatser på arbetsplatser. (Härenstam, 

Marklund, Berntsson, Bolin & Ylander, 2006). Den organisatoriska hälsan 

framhåller organisationers kapacitet till att kunna hantera spänningar i samspelet 

mellan organisationen och individerna inom organisationen (Orvik & Axelsson, 

2012). Sociala hälsoaspekter i arbetslivet har sitt fokus på det kommunikativa i 

mellanmänskliga relationer. Den sociala delen av hälsoaspekter i arbetslivet 

inkluderar både den psykiska hälsan hos individen inom organisationen samt hur 

kommunikationen sker mellan människor inom organisationen i t ex processer 

inom ledning och styrning av organisationen (Nylen, 2017). 
 

Hälsosamma sociala och organisatoriska arbetsmiljöaspekter påverkar 

organisationer positivt då det beskrivs öka anställdas engagemang, trivsel och 

produktivitet. Det minskar också stress och ångest som i sin tur kan leda till 

sjukskrivningar och uppsägningar (Lohela, Björklund & Jensen, 2012; Lowe, 

2004). När organisationer arbetar för att främja goda och friska arbetsplatser 

benämns ofta begreppet friskfaktorer. Friskfaktorer innebär att det finns faktorer 

på arbetsplatser som är hälsosamma och präglas av positiva arbetsmiljöer för 

både organisation samt anställda. En av de viktigare friskfaktorerna är att 

organisationer bör förena sina vinstmål med att investera i de anställdas 

arbetsrelaterade hälsa, för att kunna uppnå goda organisatoriska resultat. Ur ett 

psykosocialt arbetsmiljöperspektiv beskrivs definitionen av begreppet 

effektivitet i ett sammanhang där vinst, servicemål och produktivitet är helt 

uppnått (Nylen, 2017).    
 

Ohälsosamma psykosociala arbetsmiljöer innebär att en arbetsplats präglas av 

olika typer av arbetsmiljöproblem som resulterar i minskad trivsel bland 
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personal, ökade sjukskrivningar och högre personalomsättning. Detta påverkar 

organisationer på så vis att de får svårt att kunna utnyttja sina mänskliga resurser 

inom organisationen på ett produktivt och kvalitetsinriktat sätt (Nylen, 2017).  
 

Organisatoriskt ohälsosamma arbetsmiljöer beskrivs vara ett problem inom 

arbetslivet. Forskning pekar på att ohälsa i form av stress har ökat under de 

senaste 30 åren (ibid). Europan agency for safety and health (2013) förespråkar 

att arbetsrelaterad psykosocial ohälsa i form av exempelvis stress resulterar i 

ekonomiska förluster för både organisationer och samhälle. Arbetsrelaterad 

stress är vidare också ett arbetsmiljöproblem bland hälso- och sjukvårdspersonal 

samt vård- och omsorgspersonal (Bégat, Ellefsen & Svensson, 2005; Ljungblad 

et al, 2014; Robstade et al, 2010).   
 

Medarbetare som upplever sig ha långvarig arbetsrelaterad stress riskerar att 

drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa. Detta kan visa sig i allvarliga 

konsekvenser såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, depression och ångest 

(Lohela, Björklund & Jensen, 2012; Nylen, 2017). Bégat, Ellefsen & Svensson 

(2005) menar på att arbetsrelaterad stress bland vårdpersonal beror på 

organisatoriskt relaterade faktorer. Dessa kan exempelvis vara etiska konflikter, 

etiska värderingar, men också brist på krav-kontroll och socialt stöd gällande 

exempelvis fördelning av arbetsuppgifter eller otydliga rolluppgifter (Bégat, 

Ellefsen & Svensson; Tuvesson & Eklund, 2014). I samband med att forskning 

benämner ohälsosamma arbetsmiljöer brukar begreppet riskfaktorer i arbetslivet 

uppmärksammas. Riskfaktorer i arbetslivet beskrivs vara psykosocial belastning 

och fysisk belastning. Den psykosociala arbetsbelastningen är förekommande 

när anställda exempelvis har låg kontroll och höga krav över sitt arbete under 

korta perioder (Lohela et al, 2012). 
 

2.2 Socialt stöd i arbetslivet 
 

2.2.1 Krav-kontroll-socialt stöd-modellen 

Krav-kontroll-socialt stöd modellen brukar användas i samband med 

kartläggning av organisationens psykosociala arbetsförhållanden. Modellen 

visar olika typer av relationer vilka innefattar yttre faktorer av psykologiska krav 

och kontrollfaktorer, som påverkar individers situation kopplat till stöd och 

beslutsutrymme. Modellen inkluderar tre huvudfaktorer, vilka är krav, kontroll 

och stöd. Dessa faktorer kan vara yttre påverkande faktorer såsom exempelvis 

lagtexter och föreskrifter eller politiska beslut. Det kan också vara inre 

påverkande faktorer såsom chefsbyte eller andra organisationsförändringar som 

första linjen-chefer inte påverkar. Dessa faktorer menar författaren kan 

förbättras i samband med arbetsorganisatoriska medel (Theorell & Karasek, 

1990). Dessa arbetsorganisatoriska medel kan exempelvis vara rätt arbete för 
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rätt person. För att få reda på om det är rätt bör arbetsgivare titta på vilka 

tidigare erfarenheter och utbildning individen har. När individer i arbete har 

höga krav och samtidigt upplever att de har kontroll över sitt dagliga arbete 

förekommer en god arbetssituation enligt modellen. Genom aktivt användande 

av sina kunskaper genereras direkt aktivt ökad kunskapsutveckling hos 

individen om en bra balans går att finna mellan krav och kontroll över sin 

arbetssituation. När individen arbetar med höga krav och låg kontroll i sitt arbete 

samt upplever sig ha brist på socialt stöd, blir stress en faktor som kan uppstå. 

Modellen beskriver hur krav samt kontroll är kopplade till varandra och därmed 

samverkar. Denna process förklaras genom fyra olika arbetssituationer. Dessa 

beskrivs vara aktivt arbete, passivt arbete, spänt arbete och avspänt arbete 

(ibid.). 

 

Det aktiva arbetet gör sig utmärkande när balansen är god mellan individens 

höga krav och inflytande över sin arbetssituation. Individer som har aktiva 

arbeten får enligt kontroll-krav-stöd-modellen möjlighet att kunna använda sina 

kunskaper och erfarenheter på rätt sätt, för att därefter inspireras till 

vidareutveckling av sina egna kunskapsförmågor (ibid.).   

 

Spänt arbete beskrivs vara förekommande när den anställde upplever höga krav 

och brist på utrymme för kontroll. När kraven går över individens kontroll kan 

känslor av olust och arbetsrelaterad ansträngning i form av spänningar 

förekomma. Spänt arbete ökar också risken för stress och förslitning. Individer 

som arbetar inom arbetsmiljöer som präglas av spänt arbete beskrivs vara 

mindre kreativa och anpassningsbara. Passivt arbete förekommer när de 

anställda har låga arbetskrav och lågt inflytande, vilket resulterar i att utrymmet 

för ansträngning och uppkomna möjligheter utesluts från ekvationen. Det 

passiva arbetet skapar inga möjligheter för den anställde att kunna lösa problem 

eller pröva nya metoder. Avspänt arbete beskriver Karasek & Theorell (1990) 

innebära att den anställde upplever sig ha låga krav och stort inflytande över sin 

arbetssituation. Medarbetare som arbetar i arbetsmiljöer där arbetet sker avspänt, 

är mer kapabla att kunna fatta egna beslut gällande sitt arbete och sina 

arbetsuppgifter. Denna typ av arbetssituation visar sig i praktiken vara gynnsam 

för anställda eftersom det kan leda till ökad produktivitet (ibid.). 

 

2.2.2 Sociala relationer 

Socialt stöd beskrivs vara ett stöd i form av sociala relationer och 

mellanmänskligt stöd. Det sociala stödet resulterar i god relation med kollegor 

och arbetsledning, positivt arbetsklimat samt ömsesidig förståelse. Det sociala 

stödet inom organisationer kan visa sig i form av instrumentellt stöd, emotionellt 

stöd, informationsstöd samt feedback från exempelvis kollegor och övriga 

chefer (Karasek & Theorell, 1990).  
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Det instrumentella stödet beskrivs vara stöttning via praktiskt formulerade 

policys och andra styrdokument samt stöd från ledningsstrukturer. Det 

emotionella stödet innebär att både chefer och medarbetare kan hantera och 

bearbeta emotionella påfrestningar tillsammans med andra kollegor på 

arbetsplatsen. Informationsstödet innebär att chefer och medarbetare får ta del 

av information och hjälpdokument gällande beslutsfattande och prioriteringar. 

Feedback från stöttande individer inom organisationer gällande agerande i olika 

processer och verksamhetsutveckling samt i det egna arbetssättet, beskrivs vara 

viktigt i kombination med att beslut och prioriteringar fastställs. Feedback och 

bekräftelse på att individer utför ett värdefullt arbete är också viktigt att belysa. 

Det sociala stödet är en resurs som stöttar individen till att hantera olika typer av 

krav som deras arbete medför (House, 1981).  
 

2.2.3 Effekter av socialt stöd 

God social stöttning visar på bättre trivsel på arbetsplatsen. Det visar även på 

bättre engagemang från medarbetare och chefer samt att engagemanget i det 

egna arbetet ökar frekvent. God social stöttning resulterar även i minskad 

personalomsättning, ökad motivation och produktivitet samt minskad 

sjukfrånvaro och ohälsa. Effekter av bristande socialt stöd kan resultera i stress 

som för med sig påfrestningar för individen. Detta resulterar i svårigheter för 

individen att utföra sitt arbete på rätt sätt och medför att det sociala stödet blir 

otillräckligt. Det kan också leda till samarbetsproblem och dålig stämning på 

arbetsplatsen. (Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson & Lindfors, 2016). 

 

2.2.4 Socialt stöd ur chefers- och medarbetares perspektiv 

Jönsson (2004) belyser i sin studie att socialt stöd är en viktig faktor som 

påverkar chefers framgång i arbete. De faktorer som driver cheferna mot 

framgång är goda relationer till arbetskamrater, personal och relationer till 

klienter. Det framgår också att chefer upplever ledningsgruppsmöten som en 

betydelsefull arena för att skapa och utveckla olika typer av samarbeten. Mötena 

i ledningsgrupp ger chefer möjlighet till att träffas, kommunicera och interagera 

samt få råd och möjlighet att ställa frågor till andra kollegor. Vidare framgår att 

rådgivning mellan kollegor leder till upplevelser av trygghet i arbetet. Detta 

beror på att det sociala stödet ges av kompetenta personer inom organisationen 

som sitter på bred kunskap och erfarenhet inom liknande verksamheter (ibid). 
 

Det sociala stödet beskrivs också vara viktigt för chefer att främja emellan sina 

medarbetare eftersom det resulterar i goda organisatoriska resultat och bra 

teamarbete. Bra teamarbete bland medarbetare beskrivs vara när nytänkande 

uppmuntras, regelbunden kontakt med kollegor, gemensamma mål samt att det 

finns utrymme och tid för samarbete sinsemellan (Andersson & West, 1998). Ett 
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gott teamsamarbete beskrivs resultera i bra teamklimat. Bra teamklimat kan i sin 

tur också resultera i gruppmognad. Gruppmognadsperspektivet belyser gruppers 

kapacitet till att utvecklas och röra sig från osäkerhet till självständighet på så 

vis att deras arbete blir mer målinriktat och effektivt. Det goda teamklimatet är 

en av många faktorer som kan hjälpa till med att balansera krav och resurser. 

Goda arbetslag uppkommer också genom att chefer prioriterar och investerar i 

yttre resurser såsom exempelvis ekonomiska resurser samt organisering av 

teamarbete och tid (ibid.). 
 

Stress beskrivs vara en faktor som leder till kommunikationsproblem, minskat 

utrymme för problemlösning, minskad emotionell förmåga och sämre 

teamklimat. Sämre teamklimat påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt 

eftersom faktorer som exempelvis stress kan resultera i att medarbetarna inte har 

tid för att kommunicera med varandra och hjälpa varandra i olika typer av 

arbetssysslor (Wheelan, 2005; Wheelan, Burchill & Tilin, 2003). 
 

2.2.5 Socialt stöd genom sociala medier 

Forskning visar att Facebook är en typ av digital plattform där medarbetare och 

chefer kan kommunicera med varandra och byta arbetsrelaterad information 

(Raacke & Bonds-Raacke, 2008). Användandet av sociala medier som 

kommunikationsverktyg inom organisationer är ett nytt och relativt ostuderat 

område (Schlagwein & Hu, 2017). Trots detta finns det studier som visar på 

positiva och negativa resultat av detta. De positiva resultaten visar att samspel 

och kommunikation via sociala medier leder till ökat medarbetarstöd. Sociala 

medier är ett effektivt kommunikationsverktyg som låter individer dela och dra 

nytta av kunskapsöverföringen mellan varandra (Cao et al, 2012). 

Medarbetarstödet via sociala medier beskrivs vara gynnande eftersom de 

anställda inte behöver befinna sig fysiskt på sin arbetsplats för att kunna 

kommunicera. De kan också välja att kommunicera arbetsrelaterade frågor som 

uppstår vid problem och då kan sociala medier användas för exempelvis 

stöttning i form av rådgivning. Detta kan ske både under och utanför arbetstid 

(Menguc & Boichuck, 2012; Skeels & Grudin, 2009). Vidare visar forskning på 

att rådgivning i form av kommunikation via sociala kommunikationskanaler 

leder till ökad arbetsnöjdhet och arbetsprestanda. De negativa resultaten av att 

medarbetare använder sig av sociala medier för att kommunicera, är att om detta 

sker under arbetstid så finns det risk för att de inte utför sina arbetsuppgifter på 

rätt sätt eftersom deras fokus cirkulerar på att kommunicera på sociala medier 

istället (Karaiskos, Tzavellas, Balta, & Paparrigopoulos, 2010; Krischner & 

Karpinski, 2011). En del studier pekar på att medarbetarna inte upplever att 

chefer bör ge socialt stöd via sociala medier. Det sociala stödet bör ges fysiskt 

av cheferna eftersom det anses vara mer givande och stöttande 

(Charoensukmongkol, 2014). 
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2.3 Sociala medier 
 

Sociala medier är internetbaserade kommunikations- och samverkanskanaler 

som har använts i stor utsträckning sedan 2005 (Boyd & Ellison, 2007). Ur ett 

informationssystems-perspektiv utgör sociala medier och deras omgivande 

organisatoriska och ledande strukturer ett socialt informationssystem inom 

företag. Trots att sociala medier ursprungligen endast användes för 

fritidsaktiviteter har det blivit alltmer inriktad på organisatoriska ändamål 

(Schlagwein & Hu, 2017).  Användning av sociala medier inom organisationer 

har blivit ett globalt och populärt fenomen (Schlagwein & Parasarnphanich, 

2014). Organisationer använder sig utav olika typer av kanaler inom sociala 

medier för att kunna dela information. Kanaler som Facebook, Linkedin och 

Twitter beskrivs vara vanliga digitala mötesplatser. De sociala medierna 

används också som olika typer av verktyg för att kunna nå ut till både privata 

sfärer och anställda inom organisationer. Sociala medier stödjer även olika typer 

av organisatoriska användningsområden. Av denna anledning kan 

organisationens syfte till att använda sig av sociala medier variera. 

Organisationer kan exempelvis använda sociala medier i marknadsföring och 

rekrytering. Twitter används ofta av organisationer för att kommunicera 

strategisk vision och viktiga händelser från organisationen till intressenter. I 

detta fall är publiken inte medlemmar utan kunder och konsumenter. Twitter har 

därför blivit en digital arena där organisationer väljer att offentliggöra nya 

händelser. En annan kanal som aktivt används i marknadsföringssyfte är 

Facebook (Jeske & Shultz, 2016). Ytterligare en digital plattform som tillhör 

sociala medier är Youtube. Med hjälp av Youtube kan organisationer 

demonstrera sina tekniska möjligheter via vloggar.  

Vloggar och bloggar är ett verktyg som organisationer överväger att använda sig 

av i syfte att synliggöra och marknadsföra organisationens positiva sidor 

(Schlagwein & Hu, 2017).  

 

Vidare påvisar studier att organisationer använder sig av sociala medier då det 

innefattar kategorier som informationsspridning, kunskapshantering, 

kommunikation, samarbete, innovation, utbildning, lärande och snabb 

applikationsutveckling samt hantering av kundrelationer. Dessa kategoriseringar 

beskrivs vara meningsfulla för personer både inom och utanför organisationer. 

Olika former av sociala medier är något som organisationer aktivt använder sig 

av. Organisationer kan exempelvis använda kanaler som endast är tillgängliga 

för medlemmar inom organisationer för att kommunicera och hantera kunskaper. 

(Cao et al, 2012; Dennis, Fuller & Valachich, 2008).   
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Studier som har gjorts visar att användandet av sociala medier inom 

organisationer kan resultera i både fördelar och nackdelar. Exempel på 

fördelarna beskrivs vara marknadsföring, kommunikation och rekrytering (Jeske 

& Shultz, 2016). Forskning visar att sociala medier kan vara en av faktorerna 

som resulterar i mobbning i arbetslivet (Vranjes et al, 2016). Vidare beskrivs 

etiska frågor i rekryteringsprocessen vara ytterligare en nackdel eftersom 

rekryterare och arbetsgivare kan välja att exkludera kandidater t ex genom 

bloggsökning och få fram information som personen inte uppgivit i sin ansökan 

till organisationen i rekryteringsprocessen (Jeske & Shultz, 2016). 

 

2.4 Ledning och styrning inom offentlig förvaltning 
 

I Nilssons (2003) avhandling studeras det hur 1:a linjen-chefers ledning- och 

styrningsutrymme inom vården är uppbyggt och utformat. I avhandlingen 

framgår det att cheferna upplever att det finns en tudelning mellan uppgift och 

relation. Det framgår också att upplevelser av kluvenhet i chefens 

handlingsutrymme vad gäller frihet och hinder i lednings- och styrningsarbete 

också är förekommande. Denna kluvenhet resulterar vidare i att tillräckligt med 

tid för reflektioner inte alltid finns. I studiens resultat framhävs olika typer av 

upplevelser vad gäller den förväntade makten i chefsrollen och den möjlighet 

chefen har att påverka vissa typer av situationer och beslut. I chefens möjlighet 

att påverka situationer som uppstår inom organisationen gällande de beslut som 

fattas, ligger förutsättningarna i organisationens struktur i kombination med 

chefens egna potential i att använda sin chefsposition på rätt sätt. Chefer inom 

vård och omsorg arbetar till stor del aktivt med just frågor som berör ledning 

och styrning inom deras verksamheter. Detta kan i vissa fall i praktiken innebära 

att arbetsuppgifter som inte hinner prioriteras utifrån schema, läggs på hög med 

tiden utan möjlighet till prioritering. De typer av arbetsuppgifter och områden 

som cheferna inte hinner fullfölja, får de ta igen vid ett annat tillfälle. Detta 

tillfälle kan exempelvis vara när de lägger ner tid för att arbeta med utvecklings- 

och förbättringsarbete. Chefsarbetet innebär makt i form av att chefen 

bestämmer, fattar beslut och leder sina medarbetare mot organisationens 

visioner och mål. För att chefer ska kunna leda sina anställda mot 

organisatoriska mål är det viktigt att chefen vågar vara fri och tänja på gränser. 

Det är också viktigt att chefer verkar för samarbete och interagerar med andra 

chefer som har liknande arbetspositioner, för att kunna få stöttning inom 

exempelvis beslutsfattande och agerande. Stöttning i form av att cheferna fått 

handledning eller mentorer som de kan bolla idéer med, framhävs som en viktig 

aspekt som har hjälpt cheferna att utveckla sitt ledarskap (ibid.).  
 

 



13 
 

Vidare belyser studien att chefer inom vårdsektorn främst fokuserar på att lära 

sig hantera de rutiner som krävs i det dagliga arbetet. Informellt lärande är 

vanligt förekommande bland chefer eftersom de snabbt och på eget bevåg måste 

hantera och lösa situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Dessa situationer 

beskrivs ofta vara oplanerade och förekommande i relation till kollegor och 

medarbetare. Chefens självförtroende är avgörande för hur situationer hanteras. 

För att situationer ska kunna hanteras på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt 

att cheferna har ett gott självförtroende. Självtillit hos chefen leder till att chefen 

vågar ta reda på och använda de möjligheter som finns inom organisationen för 

att lösa problemsituationer på effektivt sätt. För att chefen ska kunna leda sina 

medarbetare på ett så produktivt sätt som möjligt beskrivs samarbete som 

betydelsefullt. Investering med fokus på medarbetaren leder till att chefer lättare 

kan framhäva och belysa demokratiska beslutsprocesser och medarbetares 

delaktighet för att kunna skapa goda relationer (Nilsson, 2003). 
 

Wolmesjö, Yukl (2005; 2012) skriver båda att de allra viktigaste förmågorna hos 

en chef är att vara kapabel till att kunna lösa problem, vara motiverande samt 

kunna ge och ta kritik. Det är också viktigt att cheferna har strategiska 

kompetenser för att kunna styra sina verksamheter mot framgång. Dessa 

strategiska kompetenser visar sig genom att chefen har förmåga att prioritera, 

planera och ta hand om resurser på rätt sätt för att kunna nå organisationens mål. 

Wolmesjö (2005) betonar i sin studie att vård- och omsorgspersonal värdesätter 

chefer som är lyhörda och kapabla till att kunna lyssna på sina medarbetare. 

Egenskaper som spelar en signifikant roll för hur chefer leder och styr sina 

verksamheter kan exempelvis visa sig i form av personlig kompetens. Kunskap 

om föreskrifter, metoder, tekniker och regler beskrivs som yrkesteknisk 

kompetens och anses som mindre viktig kompetens enligt chefer inom vården.  

 

Wolmesjö (2005) menar att det finns olika kunskapsområden i ett chefskap inom 

vård- och omsorg som chefer av olika slag bör inneha av strategisk karaktär. Ett 

kunskapsområde är arbetsledning, medan ett annat område är ingående 

kännedom i verksamhetsområden inom branschen. Ekonomi och budget är 

faktorer som först kommer efter en fördjupad insikt om verksamheten och 

chefens förmåga att leda arbetet enligt Wolmesjö (2005). Enligt cheferna är 

också mentorstöd en strategi som underlättar hanteringen för chefen att utföra 

sitt arbete på rätt sätt. Stöd från chefskollegor och närmaste chef beskrevs också 

vara en viktig strategi. Fritidsaktiviteter i form av avslappning, fysisk och 

mental träning beskrivs underlätta chefernas vardag. Vidare belyser Wolmesjö 

(2005) i sin studie att chefer tidigare haft tendenser att arbeta mer isolerat från 

sina medarbetare. Detta kunde resultera i en ökad förväntan på chefer från 

medarbetarna med anledning av att chefen är mer synlig och har ökade 

informationsflöden mellan medarbetare och chef idag än vad som tidigare fanns 
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i chefsarbetet. Med åren har chefsuppdragen blivit mer sammansatta och 

komplicerade, då interaktionen mellan chef och medarbetare har ökat. Samspel 

och interaktion i form av nära kontakt med personal beskrivs vara en av de 

viktigaste faktorerna som driver chefernas arbete i organisationen framåt (ibid). 
 

2.4.1 Utvecklingsarbete inom vård och omsorg 

I en avhandling som Larsson (2008) har publicerat upplyser hon att vårdchefers 

största utmaning är att kombinera verksamhetsutveckling och det dagliga 

arbetet. För cheferna går tiden mestadels åt driftarbetet i verksamheten så att det 

dagliga arbetet fortgår så bekymmersfritt som möjligt. I Larsson studie (2008) 

framkommer tydligt att ledningen gärna vill att första-linjen-cheferna tar mer tid 

än vad som tenderar att vara brukligt, till den framtida planeringen av 

verksamheten. Trots att cheferna har olika typer av ekonomiska förutsättningar 

för att kunna bedriva utveckling, så behöver detta inte vara en avgörande faktor 

för om de lyckas med sitt utvecklingsarbete eller inte. Avgörande faktorer är 

dock det aktiva stödet från chefernas ledning ovan inom organisationen, men 

samtidigt är det ledning och politik som skapar förutsättningar och ramar inom 

organisationen utifrån den typ av utveckling som efterfrågas politiskt och 

lagstadgat. Detta kan bli motsägelsefulla faktorer i utvecklingsarbetet framåt i 

verksamheten, då cheferna måste följa politiska beslut och nya lagar samt även 

är i behov av det aktiva stödet från sin ledning inom organisationen. För att 

cheferna ska kunna uppnå lyckade resultat är det också viktigt att de själva har 

ett genuint intresse för utvecklingsarbete samt en förändringskompetens. Det 

finns annars en stor risk att det dagliga arbetet i verksamheten och akuta 

situationer inom organisationen tar över chefernas kalendarium (Larsson, 2008) 

 

För att utvecklingsarbetet ska resultera i framgång krävs det mer än endast 

chefernas engagemang. Av denna anledning bör medarbetarna också vara 

delaktiga i processen. Vidare visar studiens resultat på att motstånd från 

medarbetarna kan vara förekommande vid utvecklingsarbete. Det beskrivs också 

att chefer bör skapa förutsättningar för sina medarbetare att kunna delta. Detta 

sker exempelvis genom delegering av arbetsuppgifter mellan medarbetarna. Det 

åligger också ett chefsansvar att avsätta tid i kalendern för att prioritera och 

strukturera goda arbetsvillkor bland medarbetare. Vidare är också god och 

kontinuerlig kommunikation en viktig aspekt för chefer att prioritera i sitt arbete 

för att kunna skapa förutsättningar som leder till att medarbetare får vidgad 

insikt och genuint intresse för verksamhetens utveckling och framåtanda. För att 

utvecklingsarbetet inom verksamheterna ska vara fungerande är det viktigt att 

cheferna samverkar med varandra. Erfarenhetsutbyte i form av nätverksträffar 

och seminarier är gynnande för chefer eftersom de kan ta i beaktande att utbyta 

kunskap med varandra och få vidgade insikter i arbetet med andra chefskollegor. 
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Detta i sin tur leder till utvecklad stimulans för ett fortsatt bra utvecklingsarbete 

bland cheferna (Larsson, 2008).  
 

2.5 Mobbning och konflikter i arbetslivet 
 

Mobbning i arbetslivet är ett växande arbetsmiljöproblem i dagens samhälle. 

Mobbning inom arbetslivet beskrivs också resultera i stora samhällskostnader 

som leder till ohälsa i form av sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket, 2014:3) 

Definitionen av mobbning fokuserar på upprepade negativa handlingar som 

riktas under medveten avsikt från en individ eller grupp till en annan. Detta 

under en bestämd tid som beskrivs vara i sex månader eller längre. Individer 

som utövar mobbning på arbetsplatser kan vara allt från en grupp av personer 

eller endast en enskild person som får stöttning i sitt agerande av andra på 

arbetsplatsen (Leymann & Gustafsson, 1996). I en studie som Björkqvist (1994) 

har skrivit framgår att personer eller grupper som mobbar kan få anhängare som 

exempelvis kan vara medarbetare eller kollegor till den individ eller grupp som 

blir mobbad. Mobbning i arbetslivet kan ske både indirekt och direkt (ibid.). 

Direkt mobbning förekommer när mobbningsutövaren säger hotfulla och 

kränkande saker samt utövar fysiskt våld i form av till exempel sparkar och slag. 

Indirekt mobbning visar sig i form av att en individ blir utfrusen och exkluderas 

från kamratkretsen på arbetsplatsen. Exkluderingen kan ske i form av icke-

verbala handlingar och osynliggörande av medarbetare inom organisationen. 

Nonchalering kan också vara förekommande vid indirekt mobbning då 

exempelvis en arbetskollega talar nedlåtande, om en annan arbetskollega samt 

hindrar denne från att få vänner. Detta kan i sin tur leda till att mobbaren får den 

utsatte personen att uppleva sin arbetssituation som ohälsosam eftersom den 

mobbade personen utsätts för återkommande påhopp (Blomberg, 2010). 

Mobbning i arbetslivet är ett viktigt område för organisationer att belysa 

eftersom de betraktas som ett oönskat samhälls- och folkhälsoproblem, då det 

handlar om kränkning av mänskliga rättigheter och människors lika värde 

(ibid.).  

 

Mobbning på arbetsplatser uppstår av olika anledningar. Arbetsrelaterad 

mobbning beskrivs vara en orsak till uppkomsten och innebär att utövaren 

konstant försöker hitta fel hos en kollegas sätt att utföra sitt arbete, tilldelning av 

arbetsuppgifter som saknar mening, överbelastar sin kollega med arbetsuppgifter 

samt utformar tidsramar som är ogenomförbara att hinna med. Personorienterad 

mobbning är ytterligare en orsak som skapar mobbning. Personorienterad 

mobbning är när utövaren sprider rykten, förolämpar, skvallrar, skämtar på ett 

otrevligt sätt eller hotar sitt offer (Einarsen, Hoel & Notelaers, 2009). 
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Mobbning beskrivs vara ett svårt område att kartlägga, eftersom en del av de 

som blir utsatta på sin egen arbetsplats upplever det som skamfyllt. Av denna 

anledning beskrivs arbetsplatsmobbning vara kraftigt underrapporterat bland 

anställda inom organisationer (Ferrarro, 1996). Enligt Leymann (1992) framhävs 

det att både arbetskollegor och chefer kan ha tendens att blunda för när 

mobbning pågår inom organisationen. Detta kan grunda sig i att individer inte 

vill involveras i mobbningssituationen. Det kan också bero på att individerna 

inte vet eller är osäkra på hur de ska gå tillväga för att förhindra och stoppa 

mobbningen (ibid.).  
 

Forskning menar på att människor som blivit utsatta för mobbning på sina 

arbetsplatser känner en stark ovilja att tala om vad de har gått igenom 

(Björklund, 1994). Vidare finns studier som antyder att individer som bevittnar 

mobbningssituationer är även i risk för att drabbas av sämre hälsa än andra 

kollegor som inte bevittnat mobbning i sin närhet på arbetsplatsen (Vartia, 

2001).  

 

Vidare beskrivs det vara vanligt att mobbningsoffer får fysiska och psykiska 

hälsoproblem som följd. Obehag i form av skam och lidande beskriver studier 

vara faktorer som utsatta individer kan uppleva långt efter att mobbningen 

avtagits (Leymann & Gustafsson, 1996). Ferrarro (1996) menar att det är svårt 

för arbetsgivare att beräkna exakta siffror för hur många som blivit utsatta för 

mobbning. Det finns därför ett mörkertal som faller in i denna kategori inom 

arbetslivet (ibid.). 
 

Mobbning är mer förekommande i arbetsmiljöer som präglas av hög 

stressbelastning, höga krav samt små möjligheter att själv utforma sitt arbete. 

Allt detta resulterar i en minskad individuell kontroll och utgör arenor för att 

mobbningssituationer lättare uppstår (Höistad, 2001). 
 

2.5.1 E-mobbning i arbetslivet 

I samband med informations- och kommunikationsteknikens utveckling har 

sociala medier blivit en digital arena där utövare av mobbning kan attackera sina 

offer. E-mobbningen sker när en individ blir utsatt för trakasserier, hot och 

kränkt på internet. Detta kan ske i samband med att utövare skriver olämpliga 

meddelanden till en individ. De effekter som e-mobbning ger individer som 

blivit utsatta är samma som traditionell mobbning som sker direkt på 

arbetsplatser under arbetstid (Privitera & Campbell, 2009). Hög arbetsbelastning 

och dåliga arbetsresultat är exempel på effekter som är förekommande vid 

mobbning (Vranjes et al, 2018). Forskning visar på att mobbning kopplat till den 

utsattes arbetsplats förekommer inte bara på arbetsplatsen under arbetstid, utan 

även kan vara förekommande utanför arbetsplatsen och inte på arbetstid. 

Privitera & Campbell (2009) uppger i sin studie att direkt mobbning på 
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arbetsplatser är mer förekommande än e-mobbning. Trots detta framgår det att 

individer som blivit utsatta för direkt mobbning på sin arbetsplats också kan ha 

blivit mobbade på sociala medier (ibid). E-mobbning inom arbetslivet beskrivs 

vara ett ostuderat område, där mer forskning behövs utföras (Privitera Campbell, 

2009). Statistik visar på att e-mobbning i arbetslivet är ett ökande 

arbetsmiljöproblem (ibid.). För att kunna arbeta förebyggande med e-mobbning 

i arbetslivet krävs det att området studeras och uppmärksammas mer av både 

forskare och arbetsgivare (Berne, Frisén, Schultz-Krumbholz, Scheithauer, 

Naruskov, Luik, Katzer, Erentaite & Zukauskiene, 2013) 
 

2.5.2 Förebyggande av mobbning  

För att arbetsgivare ska kunna hantera mobbningssituationer krävs att de är 

tydliga i sitt ledarskap och att de är medvetna om att de bör satsa och investera i 

arbetsmiljöarbetet (Leiter, Laschinger, Day & Oore, 2011). Kommunikativt 

ledarskap innebär att chefen har förmågor till att kunna respektera, lyssna och 

stötta de anställda i önskningar och förslag. Det kommunikativa ledarskapet 

leder också till att stärka mobbningsförebyggande effekter. Satsningar på att 

förebygga mobbning kan exempelvis vara implementeringar av handlingsplaner 

mot mobbning, vilket i sin tur kan leda till att arbetstagare på arbetsplatsen 

informeras om att de bör arbeta efter nolltolerans mot mobbning. Innan 

arbetsgivare implementerar handlingsplaner bör de kartlägga om mobbning 

inom deras verksamhet förekommer (Björklund, Vaez & Stoetzer, 2014). 

Checklistor beskrivs vara effektiva eftersom det fungerar som ett stöd som 

främjar den psykosociala arbetsmiljön samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Checklistan är ett frågeformulär som består av undersökande frågor som handlar 

om hur medarbetarna upplever att mobbning är förekommande inom 

verksamheten. Medarbetarna svarar på frågeformuläret genom att kryssa in ja 

eller nej på de undersökande frågorna. Checklistan beskrivs vara effektiv för 

arbetsgivare att tillämpa i deras systematiska arbetsmiljöarbete när de 

undersöker om det finns anspråk på för att införa och implementera olika typer 

av förbättringsarbete (Ahmed, 2006). Efter att medarbetarna besvarat frågorna i 

formuläret är det viktigt att svaren sammanställs för att arbetsgivare ska kunna 

få ett resultat och ett större helhetsperspektiv på vad som bör inkluderas i de nya 

eller uppdaterade handlingsplanerna (ibid.). Handlingsplaner inom området för 

mobbning bör upprättas i form av policy och styrningsdokument för att 

förebygga och följa upp mobbning (Björklund, Vaez, Stoetzer, 2014).  

 

Forskning visar på att handlingsplaner som skapas av medarbetare tillsammans 

med sin chef leder till positiva resultat (Ahmed, 2006). Handlingsplanen skapas 

för att synliggöra att mobbning är ett problem inom verksamheten. Detta kan ske 

genom att chef och medarbetare skapar förebyggande riktlinjer. Vidare visar 

forskning på att det är gynnsamt för verksamheter att använda sig av 
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handlingsplaner när dem har behov av att kunna synliggöra och sätta ord på 

utmaningar samt problematik (ibid.). Handlingsplanerna tenderar att förbättra de 

olika typer av problem och utmaningar som finns inom verksamheten. När 

handlingsplaner upprättas av både chefer och medarbetare blir det lättare för 

arbetsgivaren att följa de anställda i deras utveckling gällande förbättringsarbete. 

Denna typ av insats uppges vara en möjlig åtgärd som arbetsgivare kan tillföra 

sina anställda, eftersom medarbetare får vara med och påverka samt bestämma 

hur problem och utmaningar kan åtgärdas utan upplevelser av att medarbetare 

tycker att det känns toppstyrt och monotont (ibid.).  
 

När en medarbetare blir utsatt för mobbning är det viktigt att åtgärder vidtas 

inom längden av max 30 dagar. Detta är för att mobbningssituationen inte ska 

eskalera och för att det förebyggande arbetet ska vara så bra som möjligt (AFS, 

2015:3). Om chefer upplever att mobbningssituationen är för stor och 

tidskrävande för att kunna hantera på egen hand, kan de ta hjälp av andra 

kollegor som exempelvis HR-personal (Zapf & Einarsen, 2011). 

Rehabiliteringsarbete beskrivs också vara ett område som arbetsgivare aktivt bör 

arbeta med för att hjälpa medarbetaren som blivit utsatt för mobbning att komma 

tillbaka till sitt arbete med förbättrad hälsa (ibid.).  
 

2.5.3 Konflikter i arbetslivet 

Definitionen av begreppet konflikt innebär att det finns en motsägelsefull 

verklighetsuppfattning hos flera parter i värdering och handling. Begreppet kan 

även vara förekommande när två personer tycker olika. För att en konflikt ska 

utlösas mellan två eller flera parter krävs det interaktioner som resulterar i 

oförenliga mål och att parterna därmed ser varandra som hinder i vägen, som 

måste besegras för att uppnå planerade mål (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 

2013).  Konflikter kan leda till fientlighet i form av emotionell spänning mellan 

olika parter. Motsättningar, fientlighet och spänningar är möjliga exempel på 

sociala konflikter. Konflikter beskrivs vara kamper om makt, status eller 

resurser. De parter som uppvisar konflikt mellan varandra har som syfte att se 

till att deras önskningar uppfylls. Vid vissa tillfällen kan detta innebära att de 

medvetet skadar eller eliminerar andra parter som beskrivs vara motståndare i 

konflikten (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). För att hantera konflikter i 

arbetslivet är det viktigt att organisationer skapar förutsättningar för att de olika 

parterna kommunicerar med varandra, argumenterar och kommer överens om en 

effektiv lösning på hur de kan avvärja konflikten (ibid.) Denna typ av 

problemlösning kallas för gemensam problemlösning, som beskrivs vara 

uppskattad eftersom den resulterar i positiva effekter. Dessa effekter leder till 

bättre beslutsunderlag och mer välgrundade överenskommelser. För att en 

gemensam problemlösning ska kunna främjas krävs det att båda parter är villiga 

att samarbeta, respektera och lita på varandra. Det krävs också kommunikativ 

kompetens, social kompetens samt tidsutrymme för att en möjlig 
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problemlösning ska kunna skapas. Vid vissa tillfällen kan även parterna komma 

fram till att konflikten inte var så allvarlig eller enbart ett missförstånd (ibid.). 
 

2.6 Forskningsområden  
 

I denna del är forskningen fortsatt induktivt genererad. Författarna har valt att 

benämna denna del kapitlet till forskningsområden då nedanstående områden 

var specifikt förekommande när litteraturöversikten sammanställdes. 
 

2.6.1 Ledarskapsstilar 

Ledarskap inom organisationer beskrivs vara viktigt för att exempelvis kunna 

öka motivation som leder till tydliga mål och framgång. Ledare har olika typer 

av sätt att styra sina medarbetare mot specifika mål (Yukl, 2012; Rahbi, Khalid 

& Khan, 2017). De fyra vanligaste ledarskapsstilarna bland ledare beskrivs vara 

auktoritär, demokratisk, laissez-faire och dynamisk ledarskapsstil (Rahbi, Khalid 

& Khan, 2017). 
 

Auktoritärt ledarskap kännetecknas av ledare som kontrollerar och styr sina 

medarbetare, genom exempelvis bestraffningar, beordrande, regler och krav. 

Huvudfunktionerna inom auktoritär ledarstil består av exempelvis ensidigt 

beslutsfattande och problemlösning. Anhängare av auktoritära ledare måste följa 

alla instruktioner utan att ifrågasätta eller kommentera. Auktoritära ledare fattar 

beslut på egen hand utan att fråga eller involvera anställda eller andra anhängare 

(Greenfield, 2007). Denna typ av ledarskapsstil kan bli skadlig om den utövas av 

ledare under en längre period, eftersom den auktoritära ledarskapsstilen kan 

undergräva kreativitet och individualitet för anhängare. Denna typ av 

ledarskapsstil beskrivs vara statisk och därav kan inte denna typ av 

ledarskapsstil anpassa sig efter dynamiska situationer (ibid.). 
 

Demokratiskt ledarskap beskrivs vara en ledarskapsstil som är inkluderande och 

återspeglar faktorer såsom självbestämmande och synliggörande av varje 

medarbetare inom organisationen. Demokratiska ledare främjar kollektivt 

beslutsfattande som involverar deras anhängare för att därmed kunna erbjuda 

dem stöd. Denna typ av ledarstil skiljer sig från den auktoritära stilen då den 

handlar om samarbete, aktivt deltagande, ansvarstagande samt delegering av 

ansvar och uppgifter. Nackdelar med demokratiskt ledarskap kan exempelvis 

vara att arbetsroller inte är tillräckligt tydliga och tiden är begränsad med 

anledning av hänsynstagande och tillmötesgående av varje medarbetare (Rahbi, 

Khalid & Khan, 2017). Denna typ av ledarskapsstil är främst användbar om 

medlemmar är villiga att dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter 

(ibid.). 
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Laissez-faire är ytterligare en ledarskapsstil som kännetecknas av att ledaren inte 

involverar sig i ledarskapet mot sina anhängare. Denna stil präglas av 

frånvarande ledarskap. Laissez-faire ledare tar inte grupprelaterade beslut 

eftersom ledaren här låter sina anhängare fatta och lösa besluten utan ledarskap 

från chefens sida. Huvudfunktioner beskrivs innefatta förtroende från chefens 

sida till anhängare att helt fatta lämpliga beslut och stötta varandra på egen hand. 

Denna ledarstil innefattar också problemlösning och självmonitorering som kan 

leda till kvalitetsinriktat arbete inom organisationen (Rahbi, Khalid & Khan, 

2017). Miljön som Laissez-faire ledarskapet skapar beskrivs inte vara främjande 

för miljöer som kräver styrning, snabb återkoppling och beröm. Nackdelarna 

med denna stil inkluderar brist på medvetenhet som leder till otydligt 

definierade arbetsroller och ansvarsområden, då ledaren ger minimal vägledning 

(ibid.). 
 

Dynamisk ledarskapsstil framhävs som en ledarskapsstil med dubbelt fokus. 

Denna typ av ledarstil förändras och reagerar på olika situationer. Teorin om 

dynamiskt ledarskap hävdar att en ledare ska använda en rörlig stil för att kunna 

anpassa sig och passa in bland sina anhängare. Dynamiskt ledarskap bidrar till 

förbättring i form av ökad motivation inom arbetslaget. Vidare fokuserar ledare 

på att motivera deras följare att framgång uppnås av hela grupper och inte 

individuellt. Dynamiska ledare är adaptiva ledare, som hittar möjligheter i 

hinder och vidtar effektiva åtgärder under svåra och riskfyllda tider. Denna typ 

av ledarskap skapar en känsla av meningsfullhet som delas mellan 

lagmedlemmar. Lagmedlemmarna kan då känna motivation eftersom ledaren 

påverkar och inspirerar dem att fatta egna beslut och kontrollera sig själva utan 

ett dömande intryck från chefens sida. Dynamiskt ledarskap är en viktig resurs 

för organisationer som är konkurrenskraftiga och befinner sig i dynamiska 

affärsmiljöer. Det dynamiska ledarskapet innebär motivering individet emellan 

och kan innebära att enskilda medarbetare inom organisationen får möjligheten i 

samverkan med chefen hantera konflikter och fatta egna beslut av svårartad 

karaktär (Rahbi, Khalid & Khan, 2017). 
 

I relation till att ledarskapsstilar beskrivs påverka arbetsklimat och relationer 

mellan kollegor och chefer, kan det också leda till att organisationer får olika 

typer av kulturer inom sina verksamheter. Begreppet organisationskultur 

beskrivs vara olika typer av normer, handlingsmönster och värderingar som 

individer inom organisationer har. Det är ett brett begrepp som inkluderar olika 

regler, värderingar och nivåer. Organisationskulturer beskrivs påverka anställdas 

beteenden, resultatinriktning och prestationsförmågor (Gimenez-Espin et al, 

2012) och är en viktig beståndsdel som ökar organisationers konkurrensfördelar. 

Dessa konkurrensfördelar leder, i en effektiv miljö, i sin tur till att 

organisationen kan uppnå framgång. En god organisationskultur är svår att 
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imitera och av denna anledning blir kulturen en viktig och påverkande faktor för 

organisationens produktiva och effektiva aspekter. För att organisationer ska 

uppnå effektiva och produktiva resultat, behöver organisationen prioritera och 

uppfylla olika krav, såsom exempelvis unikhet och värdeskapande (Barney, 

1986). 
 

2.6.2 Rekrytering och bemanning 

Rekrytering inom organisationer handlar om att söka efter individer som har rätt 

typ av erfarenheter och kompetens till olika typer av lediga tjänster inom 

organisationen. För att organisationer under rekryteringsarbetet ska minimera 

felrekrytering är det viktigt att arbetsgivare och rekryterare använder sig av rätt 

typer av rekryteringsstrategier. Detta är för att kunna attrahera, rekrytera, 

utveckla och behålla rätt typer av medarbetare (Andersson, Hallén & Smith, 

2016; Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). Effektiv rekrytering ger 

större pooler av kvalificerade sökanden som möjliggör ökad selektivitet vid 

anställning och förbättring av organisationens humankapital. Rekrytering blir 

också en viktig faktor för organisationers bemanningsarbete. Effektiv 

rekrytering av kvalificerade sökanden ökar möjligheten att organisationen får 

tillgång till medarbetare med kompetens och benägenhet att utföra arbetet på rätt 

sätt. Bemanning innebär att organisationer ser till så att de har tillräckligt många 

anställda på plats som kan arbeta omsorgsinriktat till kunder vid rätt tidpunkt 

(Greer, Carr & Hipp, 2016). Forskning visar på att låg bemanning kan leda till 

att organisationer får konsekvenser i form av hög arbetsbelastning. Denna typ av 

problematik beskrivs vara förekommande inom vårdorganisationer där antalet 

patienter styr antalet personal som bör finnas tillgängliga för dagligt arbete. När 

verksamheter inom vården uppvisar svårigheter i upprätthållandet av 

bemanningskrav, kan exempelvis bemanningssystem såsom Cerner Clairva 

användas för att övervaka det organisatoriska behovet av personal. Cerner 

Clairva är ett elektroniskt journalsystem som gör att personal inte alltid behöver 

vara på plats och lägga ner maximal tid för att ge omsorg till kunder. Vid 

stressfyllda situationer då vårdare möjligtvis upplever att de inte hinner 

dokumentera händelser digitalt hjälper bemanningssystemet genom inspelning 

av dokumentationen och därmed dokumenterar åt medarbetarna (Blake, 2017).  
 

I samband med att låg bemanning inom organisationer leder till stressfyllda 

situationer bland personal kan detta leda till ökad personalomsättning och 

därmed ett ökat rekryteringsbehov (Blake, 2017; Greer, Carr & Hipp, 2016). 

Forskning pekar på att organisationer alltmer har påbörjat användningen av 

sociala medier för att rekrytera personal. Sociala medier som Facebook, Twitter 

och Linkedin blir plattformar som rekryterare använder sig av för att kunna 

arbeta kompetensinriktat. Annonsering i rekryteringssyfte via sociala medier kan 

leda till att organisationer når ut till en bredare och mer varierad typ av 
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målgrupp (Micik, Eger, 2015) En studie som utförts pekar på att annonsering i 

rekryteringssyfte via sociala medier har gynnande fördelar då det är ett sätt att 

attrahera kandidater effektivt och nå ut till fler människor utanför 

organisationen. Med hjälp av sociala medier kan kommunikationen ske i 

snabbare takt med potentiella sökande och därmed sker snabbare respons mellan 

arbetsgivare och sökande, än om annonsering i rekryteringssyfte enbart skulle 

ske via exempelvis tidningsannonser. (Aspridis et al, 2013).  
 

2.6.3 Introduktion till arbete 

Introduktion till arbete inom organisationer handlar om att ta emot och 

välkomna nyanställda individer till organisationer. Introduktionen inkluderar 

olika typer av insatser som tillämpas för att den nyanställde ska kunna ta till sig 

nya arbetsmiljöer, arbetsuppgifter samt kollegor på ett så effektivt och 

produktivt sätt som möjligt (Allen, 2006).  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 

som belyser systematiskt arbetsmiljöarbete framhävs att arbetsgivare har 

skyldighet att skapa förutsättningar så att introduktion för nyanställda genomförs 

ordentligt (Arbetsmiljöverket, 2001). Forskning som har bedrivits inom området 

för introduktion tyder på att organisationer alltmer börjar satsa på att investera i 

och prioritera introduktionen vid nyanställningar (Ng & Feldman, 2006). För att 

arbetsgivare ska kunna påverka hur lång tid en nyanställd ska stanna inom en 

organisation är det viktigt att arbetsgivarna skapar förutsättningar för 

välplanerade och kvalitetsinriktade introduktioner (Allen, 2006). Mottagande av 

nyanställda beskrivs vara en viktig faktor som påverkar hur individer presterar 

och engagerar sig inom sitt arbete. Ett gott mottagande leder också till att 

individen upplever sig känna tillfredsställelse inom sin arbetsplats (Kowtha, 

2008). Vidare visar Koleman & Kleiners (1999) studie på att introduktionen är 

en viktig faktor som främjar stabilitet och effektivitet för organisationer och 

anställda. För att introduktionen till arbetet ska upprätthålla en hög och 

framgångsrik kvalitet, bör kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar skapas 

av organisationen. Uppföljning och utvärdering av introduktionen skapar 

möjlighet för förändringar som de anställda upplever bör förbättras. Detta kan 

bero på att vissa delar möjligtvis inte var fungerande. Uppföljningsarbetet leder 

till hantering av problem och en struktur i hur problemen ska lösas. Om 

uppföljningsarbete inte utförs kan det leda till att arbetet riskeras att utföras på 

ett felaktigt sätt, vilket leder till att introduktionens kvalitet och effektivitet 

försämras (ibid.). 
 

2.6.4 Mentorskap 

Mentorskap beskrivs vara förekommande bland nyanställda under tiden 

introduktion pågår. Mentorskap är en insats som leder till ökad kompetens i 

form av ett kvalitetsfyllt arbetsplatslärande. Detta innebär att en handledare blir 

mentor för den nyanställda, då mentorn har bredare erfarenhet och kompetens än 

den nyanställda. Mentorskapet inkluderar utvecklande och reflekterande samtal 
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av utförda handlingar vilket ökar den nyanställdes kompetens och erfarenhet. 

För att insatser som mentorskapsprogram ska upprätthålla en hög och god 

kvalitet är det viktigt att mentorerna har genomgått utbildning kring 

arbetsplatslärande. Det är också viktigt att arbetsgivare investerar i att skapa rätt 

typ av förutsättningar för att mentorerna ska kunna stötta de nyanställda när de 

möter olika typer av behov som kan uppstå på arbetsplatsen (Bott, Mohide, 

Lawlor, 2011). 

 

  



24 
 

3. METOD 
 

Detta kapitel beskriver och motiverar studiens val av metod. Inledningsvis i 

detta kapitel redogörs metodologiska utgångspunkter. Därefter beskrivs studiens 

design, datainsamlingsmetod, urval och undersöksgrupp, undersökningens 

genomförande, bearbetning och analys av data, kvalitetsvärdering, etiska 

överväganden och slutligen metoddiskussion. 
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
 

Denna studies syfte är att skapa en ökad insikt för fenomenet organisatorisk och 

social arbetsmiljö kopplat till sociala medier. Författarna har valt att använda sig 

av kvalitativ forskningsstrategi, vilken är lämpad för denna studie. Innebörden 

blir att forskningsstrategin beskriver fenomen och upplevelser inom specifika 

situationer. Vidare i strategin tolkas informationen som samlats in för att 

frambringa en mer djupgående insikt för fenomenet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Denna typ av forskningsstrategi är passande för studiens syfte eftersom den 

fördjupar sig i att studera människors subjektiva uppfattning, åsikter och 

upplevelser av organisatorisk och social arbetsmiljö kopplat till sociala medier 

(Bryman, 2018). Vidare motiv till varför kvalitativ forskningsstrategi är lämpad 

för denna studie grundar i att det inte finns intentioner av att beräkna variabler 

och utföra kvantifierbara analyser. Detta beskrivs vara förekommande i 

kvantitativa forskningsstrategier och av denna anledning är en sådan typ av 

strategi inte att föredra (Kvale & Brinkman, 2014). 
 

Forskning visar på att det finns behov av att empiriskt undersöka hur den sociala 

och organisatoriska arbetsmiljön påverkas om sociala medier används som 

styrningsverktyg för att uppnå framgång. Grunden i detta ligger i att området 

beskrivs vara nytt och av denna anledning behövs mer forskning kring området 

för att öka förståelsen om fenomenet. Studien grundar sig på genomförandet av 

ett antal intervjuer och är enbart induktivt inriktad då författarna endast tittar på 

intervjupersonernas subjektiva uppfattning om sin egen tillvaro och erfarenhet i 

det område och fenomen, studien grundar sig på (Bryman, 2018).    
 

Med utgångspunkt i en induktiv ansats (Alvesson & Sköldberg 2008) är 

författarnas kunskapsbidrag till problemet, är att göra djupintervjuer av chefer i 

en organisation som arbetar intensivt med mellanmänskliga relationer. Detta för 

att granska specifika fall gentemot generell teori och bakgrund inom 

ämnesområdet. Författarna till denna studie kontaktade totalt 28 första-linjen-

chefer. Av dessa individer var det 10 chefer som hade möjlighet att ställa upp 

och bidra till studien. Detta resulterade i ett bortfall på 18 chefer. Bryman (2018) 

beskriver att bortfall inom kvalitativa studier innebär att ett visst antal tänkta 
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deltagares upplevelser faller bort. För denna studie kan detta innebära att 

sammanställningen av resultatdelen skulle kunna inkluderat ytterligare aspekter 

på chefernas upplevelser. Vidare kan även ett bortfall så stort som 18 av 28 

chefer innefatta eventuell brist i studiens reliabilitet, men dock svårt att avgöra 

då alla tillfrågade deltagare kom från samma organisation. 
 

Författarna har valt att undersöka chefers upplevelser i en organisation där allt 

handlar om mellanmänskliga relationer. Detta för att få verksamheten att 

fungera i förhållande till de organisationer som forskningen hittills har fokuserat 

på. Studiens ansats är att fånga upp individer i chefsposition och deras 

personliga subjektiva uppfattning och rikta mot den teori och forskning som 

omringar problemområdet idag. Ambitionen är att kritisera och kritiskt granska 

vårt resultat i relation till problemområdets teori- och forskningsbakgrund. Den 

hermeneutiska forskningsansatsen inom kvalitativ forskningsmetod finner vi 

därmed mest lämplig för att analysera det problemområde vi valt.   
 

Författarna vill försöka uppnå en förståelse för chefernas egen subjektiva 

uppfattning om vårt problemområde just i det sammanhang de själva befinner 

sig i. (Skärvad och Lundahl 2016). Författarna vill beskriva chefernas 

upplevelser i förhållande till den teori som finns idag. För att därmed eventuellt 

kunna hitta kunskapsluckor som kan bidra till ny kunskap inom området eller ge 

ett kunskapsbidrag till vidare forskning. Kommer vi fram till ytterligare ett 

problem att lösa eller kommer vår uppsats bidra till ökad kunskap i det större 

problemet? (ibid). Detta ser vi fram emot att ta reda på under studiens gång. 

Forskningsfältet är relativt nytt och det är svårt att ringa in om författarnas 

studie kommer att bidra till forskningsområdet eller bidra till utökad definition 

av problemområdet. Den praktiska nyttan av studien blir en ökad förståelse för 

upplevelsen av problemen som uppkommer för chefer inom vård och omsorg 

idag. Studien kan eventuellt ett bidrag till den deltagande organisationen i ökad 

förståelse för chefers ansvarstagande i det organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöarbetet.   
 

Studien utgångspunkt har fokus på stora samhälleliga problem och använder 

cheferna från endast en organisation för att beskriva något om hur långt 

forskningen har kommit. Författarna vill testa och kritiskt granska de teorier och 

den forskning som finns idag med hjälp av djupintervjuer från första-linjen-

chefer. Detta är ett försök att fylla en kunskapslucka i den befintliga forskningen 

och bidra till en del av det större problemet. 
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3.2 Studiens design 
 

Denna studie undersöker och analyserar organisatorisk och social arbetsmiljö 

kopplat till IKT inom en specifik organisation. I samband med att vi studerar en 

specifik organisation och intervjuar en viss typ av grupp för att söka inblick 

bland respondenterna innebär detta att studien kan beskrivas som en kvalitativ 

fallstudie (Kvale & Brinkman, 2014). Valet att genomföra en kvalitativ 

fallstudie leder till att studiens resultat tillför en tydligare helhetsbild för 

innebörden av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kopplat till sociala 

medier inom IKT. Detta leder till att studiens design också gör det möjligt att 

skapa en djupgående inblick, genom att frambringa nya innebörder eller 

framhäva och bekräfta information som redan finns tillgänglig sedan tidigare 

(Fejes & Thornberg, 2015). När fallstudier genomförs riktas den in på ett eller 

flera fall. Denna studie sätter fokus på flera fall inom en organisation. Detta 

innebär att studien blir en intervjustudie. En intervjustudie anses vara lämpad 

eftersom det gör det möjligt att framhäva ett djupare sammanhang och insikt 

vilket också är en grund inom fallstudiens design (Kvale & Brinkman, 2014). 
 

3.3. Datainsamlingsmetod 
 

Insamling av information om den studerade organisationen och chefernas 

erfarenheter och upplevelser kopplat till sociala medier inom IKT, utfördes av 

tio verksamhetschefer. Djupgående semistrukturerade intervjuer tillämpades för 

att kunna komma åt information. I och med att intervjuerna är semistrukturerade 

innebär detta att strukturerade frågor ställdes utifrån teman och under varje 

strukturerad frågeställning fanns utrymme för öppna frågor. Dessa öppna frågor 

preciserades ytterligare. Deltagarna fick därmed öppet besvara frågor om sina 

erfarenheter och upplevelser gällande hur den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön såg ut inom deras verksamheter. Denna typ av samtal beskrivs vara 

av typen semistrukturerad intervju (Bryman, 2018). 
 

Studiens djupgående intervjuer är grundade på en intervjuguide. Intervjuguiden 

tillämpades för att skapa struktur och utrymme för följdfrågor om vissa svar 

kunde upplevas vara otydliga. Syftet med att ställa följdfrågor ledde till att det 

blev enklare att fånga upp oplanerad ämnesinriktning bland cheferna. Att ställa 

följdfrågor resulterar i att det blir enklare för intervjupersonen att samla in 

information som leder till en djupare förståelse och inlevelse. Följdfrågor 

eliminerar även risker och missförstånd av viktiga aspekter (Bryman, 2018). 
 

Intervjuguiden är uppbyggd med utgångspunkt i syfte och frågeställningar som 

denna studie är grundad på. För att få en bra överblick över alla områden som 

skulle ingå i studien delades intervjuguiden upp i 4 olika huvudteman. Dessa 
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huvudteman består dels av basfrågor som var mer grundläggande 

bakgrundsfrågor i deltagarnas erfarenhetsbas om organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Vidare var de andra tre huvudtemana kopplade till var och en av 

studiens frågeställningar. Detta för att kunna åstadkomma en helhetsuppfattning 

från cheferna och kunna besvara frågeställningarna och syftet genom hela 

studien. 
 

3.4 Urval och undersökningsgrupp 
 

Vid genomförande av denna studie kontaktades organisationens högsta ledning 

av författarna. Detta i syfte att få ett godkännande i att utföra denna studie med 

grund i organisationen och därmed även en tillåtelse att kontakta organisationens 

verksamhetschefer. Vi kontaktade tio av organisationens verksamhetschefer för 

enskilda djupintervjuer på 90 minuter vardera, vilket var förekommande för alla 

deltagare vid alla intervjutillfällen. Verksamhetschefer har det främsta operativa 

ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för sina respektive 

verksamheter, vilket var anledningen till att denna arbetsgrupp valdes ut som 

intervjudeltagare i studien. 
 

Vidare motiv till att genomföra djupgående intervjuer, var att samla in empiriskt 

data där urvalet av intervjudeltagarna baserats på urvalskriterier som var av 

inkluderande och exkluderande karaktär. Inklusionskriterierna var att det skulle 

vara första-linjen-chefer inom vård- och omsorgssektorn. De skulle ha minst ett 

par års erfarenhet av operativt chefskap med ansvar för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön i sina verksamheter. Det var även betydelsefullt att alla 

chefer skulle arbeta inom samma organisation. Exkluderingskriterinerna 

innefattade det motsatta från inkluderingskriterierna. Denna form av urval 

beskrivs som ett målinriktat urval. Bryman (2018) menar att denna urvalstyp 

leder till att forskaren attraherar respondenter till att kunna artikulera sig 

gällande fenomenet som studien fokuserar på. Vidare beskrivs denna typ av 

urval göra det möjligt för studien att kartlägga handlingar och händelser som är 

viktiga för studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 

I denna studie inkluderades något färre antal deltagare i de djupintervjuer som 

utförs, än tolv till femton deltagare som är rekommenderat (Bryman, 2018). 

Bryman (2018) menar vidare att antalet respondenter inte behöver vara fler bara 

för att producera fram den djupa kontext i intervjuerna som är nödvändig. Därav 

lyckades författarna få tillgång till tio intervjudeltagare i syfte att ha längre 

enskilda och djupgående intervjuer med var och en. Detta för att tillgodose den 

djupa kontext som kan vara nödvändig för att syfte och frågeställningar ska 

kunna besvaras väl. För att få en så kvalitetsinriktad spridning som möjligt 

mellan respondenterna tog författarna hänsyn till avdelning, kön och ålder. 
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3.5 Undersökningens genomförande 
 

Uppsatsarbetet startade i samband med att författarna hade ett intresse att 

studera området för organisatorisk och social arbetsmiljö. För att kunna 

kartlägga och fastställa specifika områden för organisatorisk och social 

arbetsmiljö gjordes en systematisk litteraturöversikt. Den systematiska 

litteraturstudien vägledde författarna till att hitta områden som upplevdes vara 

övergripande för forskningsområdet och som fordrade vidareutveckling. Efter 

att författarna studerat och hittat relevanta problemområden, kontaktades 

respondenterna individuellt via telefon. I samband med telefonkontakt, 

informerades respondenterna om vad studien handlade om samt tillfrågades om 

de ville medverka i studien. Av 28 kontaktade chefer svarade 10 chefer att de 

var villiga att medverka i studien. De chefer som valde att medverka i studien 

blev kontaktade ytterligare en gång via e-post då ett missivbrev bifogades. 

Ytterligare information som förmedlades via e-post var att intervjuerna kunde 

genomföras på intervjudeltagarnas egna arbetsplatser för att underlätta 

deltagarnas möjlighet att delta. Information gavs även att varje intervju skulle ta 

cirka 90 minuter. 
 

3.6 Bearbetning och analys av data 
 

Analysarbetet inleddes med transkribering av alla tio intervjuer. 

Transkriberingen beskrivs vara en viktig del av studien eftersom det eliminerar 

risken att få förvrängt datamaterial. (Bryman, 2018).  

 

För att kunna forma en analys av vetenskaplig karaktär användes en 

analysmetod som benämns meningskoncentrering. Meningskoncentrering utförs 

i fem olika steg. Vid första steget sker sammanfattning av alla textstycken i 

intervjun, då forskaren läser igenom en hel transkribering för att kunna utläsa 

helheten. Meningsenheter bildas efter det som ett vidare steg i 

forskningsprocessen där man tittar på sammanfattningen från tidigare steg samt 

på intervjudeltagarens svar och kommer fram till en mening som stämmer 

överens med de båda. I tredje steget formuleras teman utifrån forskarens 

tolkning och intervjudeltagarens perspektiv. I ett fjärde steg tittar forskaren på 

sitt eget syfte i studien som ska göras och bildar frågeställningar till de 

meningsenheter som åstadkommits hittills. Detta kan även innebära att 

frågeställningarna korrigeras under studiens utformning. Som ett femte steg 

bildas de meningsenheter som visar sig vara relevanta för sammansättning av 

teman i en slutlig resultatdel i forskarens studie. De teman som bildas genom de 

fem stegen i analysmetoden får sedan en djupare innebörd vid koppling till 

forskning och teori (Kvale & Brinkmann, 2014). I och med användandet av 
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meningskoncentrering som metodval och ett induktivt förhållningssätt, har 

frågeställningarna i studien korrigerats efter resultatets innehåll. 
 

3.7 Kvalitetsvärdering 
 

Vid genomförande av denna studie har påverkande faktorer som pålitlighet, 

överförbarhet, trovärdighet samt tillförlitlighet där styrka och konfirmera 

inkluderas. För att öka studiens trovärdighet har författarna följt gällande 

riktlinjer inom forskningsetiska principer. Detta har författarna även valt att göra 

i syfte att säkerställa att studien upprätthåller en god kvalitet. För att få en 

djupare inblick och uppfattning av den verklighet som författarna valt att 

studera, utformades en pilotstudie.  
 

För att säkra att författarna till denna studie uppfattat den studerade verkligheten 

densamma som intervjudeltagarnas beskrivningar och upplevelser har noga 

meningskoncentrering utförts med stegvis utformning av meningsenheter. Detta 

för att respondenternas utsagor ska bli så nära deras verklighetsbild som kan 

åstadkommas (Bryman, 2018; Kvale & Brinkman, 2014). För att öka 

trovärdigheten inom kvalitativa studier har författarna valt att inte tillåta 

intervjudeltagarna som deltagit i studien få se hur resultatet, där deras subjektiva 

uppfattningar av det studerade fenomenet, sammanställts innan studien skrivits 

klart. Lincon & Guba (1985) stödjer detta argument eftersom det kan finnas en 

risk som leder till att respondenten i efterhand väljer att förfina sina uttalanden. 

Detta kan i sin tur leda till att svaren manipuleras och inte blir tillförlitliga. Med 

hjälp av författarnas utformning av kapitlet, analys och diskussion i denna studie 

vill författarna skapa en begriplig bild av intervjudeltagarnas 

verklighetsbeskrivning. I samband med detta har författarna valt att öka 

trovärdigheten ytterligare, genom att inte försöka applicera sina egna subjektiva 

värderingar i studien utan enbart intervjudeltagarnas (Lincon & Guba, 1985). 

 

Inom kriteriet för tillförlitlighet inkluderas styrka och konfirmerande. Detta 

beskrivs vara viktigt för forskaren då denne vill visa att man har agerat i god tro 

under studiens utformning (Bryman, 2018). Detta innebär i sin tur att forskaren 

inte medvetet blivit påverkad av exempelvis förutfattade meningar, personliga 

värderingar och inriktningar inom teoretiska områden från datamaterialet när det 

analyseras. Författarna har använt sig av kriteriet för tillförlitlighet där stryka 

och konfirmerande inkluderas. Då vi inte har lagt in några personliga 

värderingar eller förutfattade meningar vid granskning av varje intervju, därav 

har detta resulterat i att studien fått en högre tillförlitlighet. 
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3.8 Etiska överväganden 
 

För att forskningen ska upprätthålla en så god kvalitet som möjligt är det viktigt 

att studien tar hänsyn till forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2017). Denna studie 

inkluderar etik och moral i form av samtycke och konfidentialitet. 

Vetenskapsrådet (2017, 2011) menar att det är viktigt att etablerade principer 

som samtycke, konfidentialitet, information och nyttjandekravet blir tillämpade.  

 

Denna studie uppfyller informationskravet på så vis att deltagarna informerats 

om studiens syfte. Detta skedde vid första telefonsamtalet, i missivbrev samt vid 

intervjutillfället. Vidare gavs samtycke av deltagarna då de angav att de ville 

delta i studien och därav uppfylldes samtyckeskravet. För att 

konfidentialitetskravet skulle uppfyllas i studien har varje respondent vid första 

telefonsamtalet, i missivbrev samt inför varje intervjus påbörjan informerats. 

Informationen har bestått av att inspelning kommer att ske samt att alla former 

av inspelad datamaterial kommer att raderas efter studien avslut. 

Respondenterna har vidare samtidigt informerats att resultatet kommer 

sammanfattas med hänsyn till alla deltagarnas anonymitet samt organisationens 

sekretessbestämmelser. För att uppnå nyttjandekravet informerades att endast 

författarna och handledare för studien har tagit del av intervjuerna. 

Nyttjandekravet uppnås vidare genom att intervjumaterialet inte har använts och 

inte kommer att användas i andra studier. Därav säkerställs förtroendet från 

organisationen till studien. 

 

3.9 Metoddiskussion 
 

Forskning visar att användandet av IKT som styrning- och ledningsverktyg inom 

organisatorisk och social arbetsmiljö på organisationer är ett nytt och ostuderat 

område. Författarna valde att forska om detta i en organisation inom vård- och 

omsorgssektorn. Anledningen till varför författarna valde att utföra en studie på 

denna typ av sektor grundas i att det finns forskning som visar på att dessa typer 

av organisationer, upplever att det kan vara problematiskt att främja 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta gör det valda studieområdet 

betydelsefullt att undersöka, eftersom det reflekterar chefers uppfattningar på en 

nationell nivå. Vidare motiv som pekar på att valet av forskningsområde och 

organisation är relevant, grundas i att forskarna kan undersöka hur cheferna 

arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i förhållande till 

sociala medier inom IKT på en operativ nivå i respektive avdelning. Fördelen 

med att det finns olikheter som kan vara varierande mellan avdelningarna, kan 

leda till ökade möjligheter att fånga upp den subjektiva upplevelsen hos 

individer inom olika verksamheter i samma organisation. Ytterligare förslag till 
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fler infallsvinklar av hur chefer arbetar med sociala medier inom IKT som 

ledningsverktyg och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Författarna 

hade här kunnat inkludera fler deltagare, t ex fackliga regionala representanter 

från fackförbundet Kommunal samt respondenter från HR-avdelning inom 

organisationen. Detta för att gå djupare in på förståelse och insikt chefer emellan 

samt få vidare input via fackliga representanter och HR, i en utökad förståelse 

för upplevelsen som alla respondenter har inom ämnesområdet. Författarna 

skulle därmed kunna öka kunskapen att arbeta i gemensam trupp för att förbättra 

tillvaron för alla medarbetare som är beroende av dessa personers samverkan, 

för att organisationen ska fungera optimalt. Författarna menar därför att en ökad 

variation av målgrupper till studien hade kunnat bidra med fler perspektiv som 

speglar studiens syfte.  
 

Författarna har inte tagit del av någon dokumentation från organisationen med 

anledning av risker gällande spridning av företagshemligheter. En nackdel med 

att författarna inte tagit del av denna typ av skriftlig information från 

organisationen innebär risk för att enbart subjektivitet blir närvarande i studiens 

resultat, då studien endast är grundad på enskilda intervjuer med uppfattningar 

och upplevelseinriktade frågeställningar. Detta kan då vara felaktig information 

om organisationens utövande i det enskilda chefskapet eftersom det är en 

enskild upplevelse av sitt eget utförande av det egna chefskapet och inte är 

bekräftad av någon ledningsberättigad individ inom organisationen.  
 

Vidare motiv till val av metod som möjligtvis hade kunnat ge en ökad förståelse, 

för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö kopplat till IKT som 

styrningsverktyg är fokusgruppsintervjuer. Att utföra intervjuer på fokusgrupper 

hade kunnat resultera i både positiva och negativa aspekter av resultatet. 

Fördelen med att använda sig av fokusgrupper hade kunnat vara att fler 

deltagare hade kunnat inkluderas i studien. Detta hade kunnat leda till att 

upplevelser, attityder och känslor om fenomenet resulterar till mer 

uppmuntrande och innehållsrik diskussion. Fokusgruppen hade blivit ledd av en 

moderator som sköter intervjun. I samband med att svaren blivit mer 

innehållsrika, hade detta också lett till att svaren eventuellt blivit mer intressanta 

än vid djupgående intervjuer. Nackdelar med att tillämpa fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod, är att deltagarna kan påverka varandras åsikter och svar 

samt att transkriberingen kan bli komplicerad och mer tidskrävande. Ytterligare 

en svårighet kan vara att gruppledaren hindrar diskussionen att flyta på fritt, 

genom att ingripa för att vägleda deltagarna att diskutera viktiga teman om det 

skulle vara så att de själva inte gör det. 
 

Vidare är studiens syfte att undersöka chefernas upplevelser och uppfattningar 

av sociala medier kopplat till IKT. Detta kan få följder i form av konsekvenser 
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som leder till att chefer anger att de arbetar på ett specifikt sätt och menar på att 

de får goda resultat trots att målgruppen som är deras medarbetare skulle kunna 

uppleva att denna information som cheferna anger under intervjutillfället inte 

stämmer. Med anledning av detta hade det även kunnat vara relevant och 

intressant att intervjua medarbetare och få ytterligare ett perspektiv om hur 

uppfattningen om chefer hanterar sitt arbete med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön kopplat till IKT genom sociala medier. 

 

Det finns ställningstaganden som varit aktuella i samband med att 

organisationen vill vara anonyma i studien. Till följd av att organisationen valt 

att vara anonym har detta resulterat i att information som framkommit vid 

intervjutillfällena där organisationens identitet framgår har raderats, eftersom 

studien tar hänsyn till forskningsetiska principer. För att säkerställa att 

sekretessbelagd information i intervjumaterialet inte har använts på ett felaktigt 

sätt i studien, har författarna beskrivit den resultatinriktade delen utifrån redan 

definierade och allmänt inriktade samlingsbegrepp som beskrivs i 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:04). Fördelen i detta skulle kunna vara att läsaren får en möjlig insikt i hur 

en chefs uppfattning och upplevelse är i den del av ämnesområde som studien 

fokuserar på, samtidigt som läsaren inte får ta del av sekretessmaterial och 

företagshemligheter som enligt svensk lag inte får ges ut utan involverade 

parters tillstånd. 
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4. RESULTAT 
  

Resultatet nedan beskriver öppet och berättande om hur chefernas uppfattning 

och upplevelse ser ut gällande Arbetsmiljöverkets föreskrift om den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:04) som regleras under 

Arbetsmiljöverkets författningssamling. Resultaten inleds med en beskrivning av 

chefernas bakgrund och en första uppfattning om hur de arbetar i praktisk 

bemärkelse gällande denna föreskrift. Därefter delas resultatdelen in i fem 

teman. Dessa teman är utmaningar med hälsa i arbetslivet, ledning och 

styrning, socialt stöd, mobbning i arbetslivet och digital kommunikation genom 

marknadsföring. 
 

4.1 Bakgrund 
 

För att bilda oss en uppfattning om varje chefs utgångspunkt ställdes 

undersökande frågor om chefernas arbetslivserfarenhet. Cheferna visar sig ha 

lite olika arbetslivserfarenheter. Det går att urskilja en differens på ett par års 

erfarenhet upp till 29 års chefserfarenhet inom vård och omsorg på olika sätt. En 

del chefer har erfarenhet av enbart äldreomsorgens olika delar såsom 

dagverksamhet, korttidsboende eller särskild boendeform, t ex vårdboende och 

servicehus. Några andra chefer har erfarenhet även inom LSS-verksamheter 

såsom daglig verksamhet, korttidsboende, verksamhet för korttidstillsyn efter 

skoldagens slut, särskilda boenden inom LSS samt utförarverksamhet inom LSS 

personlig assistans. 
 

4.1.1 Chefernas erfarenheter av “Organisatorisk och social arbetsmiljö” AFS 

2015:04. 

En övergripande uppfattning som vi kunde utläsa var att cheferna inte uppfattar 

att de följer föreskriften till punkt och pricka. De arbetar med den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön på det sätt som de alltid har gjort. 
 

I chefernas svar märktes att det inte fanns någon gedigen reflektion gjord av 

dem gällande detta. Mycket med anledning av att HR-avdelningen inom 

organisationen är ett väl fungerande organ som cheferna har stort förtroende för. 

Samarbetet med HR upplevs av cheferna ha varit till god hjälp under åren. 

 

 

… Jag kan ju tycka att jag har ju väldigt stor hjälp och stöd från HR 

det tycker jag dom är jättebra jag har en jättebra HR personal som 

jag samarbetar jättemycket med, i chefsuppdraget är man ju ganska 

ensam och då gäller det ju att man kanske framför allt att man får 

bra stöd. (intervjuperson 3) 
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… Det är ju ett väldigt stort stöd vi chefer får från HR när det gäller 

arbetsmiljö och arbetsrättsliga processer i systematiska 

arbetsmiljöarbetet. (intervjuperson 9) 

 

 

HR-funktionen gör att cheferna själva inte behöver ha så stor inblick i olika 

författningar och skrivelser då detta är HR-funktionens uppgift i organisationen. 

Dock fanns lite reflektioner från cheferna gällande sitt eget arbetsmiljöarbete, i 

förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:04) som trädde i kraft i mars 2016 gällande den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Alla chefer visste att den fanns och att 

den handlade om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Man var även 

medveten om när ungefär som den hade upprättats, med undantag från en av 

cheferna som hade gått på tjänstledighet i samband med att Arbetsmiljöverkets 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) trädde i kraft 

och precis bara för några månader sedan återgått i arbete efter ledigheten.  
 

Cheferna uppfattade dock att ingen av dem så direkt använde sig av 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:04) till punkt och pricka. Den fanns även med i delar av verksamheternas 

kvalitetssystem såsom det systematiska arbetsmiljöarbetet och årshjulet. 
 

Vidare använder man sig av arbetsmiljöenkäter som skickas ut en gång 

vartannat år i hela organisationen, vilka sedan sammanfattas inom varje 

verksamhet i organisationen. Många av cheferna uppger att arbetsmiljöenkäten 

är en viktig engångsmätning för varje nuläge som uppkommer vartannat år, för 

att få en uppfattning om flera verksamheter i större bredd. Cheferna upplevde att 

denna form av mätning var en slags engångsvisning i nuet. Därför visar den inte 

något om hur den faktiska upplevelsen från medarbetarna är, gällande den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bara några månader efter att 

arbetsmiljöenkäten är utförd kan upplevelser skifta. Alla chefer upplever att det 

är en mätning utifrån en engångsfaktor som måste mätas om efter ett tag, för att 

ge relevant resultat. Därav var två års tid i mellanrum väldigt långt tid.  
 

För att säkerställa arbetsmiljöarbetet använde cheferna sig istället av APT-

forumet som en mötesplats och de enskilda medarbetarsamtalen som cheferna 

har enskilt med medarbetaren. En av cheferna hade också utvecklat en 

arbetsmiljöenkät som utfördes vartannat år, till en egengjord enkät som denna 

chef skickade ut mer frekvent ett antal gånger per år. Detta för att hen upplevde 

att det är väldigt lång tidsfrekvens mellan de övergripande enkäterna som 

skickas ut vartannat år. Denna engångsmätning var viktig för få reda på 

personalens tillfälliga mående oftare än vartannat år. 
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… Jag har ju själv valt att göra enkäter för att kunna vara mer 

närvarande och involverad i min verksamhet. Detta är ju ingenting 

som organisationen har sagt att jag ska göra det är ju ett eget beslut 

som jag har valt att göra i min egen verksamhet. Det är ett sätt för 

mig att stämma av hur arbetsmiljön ser ut kvartalsvis. 

(intervjuperson 2) 

 

 

Uppkomsten av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:04) har enligt många av cheferna inte gjort någon direkt 

skillnad. Med detta menar cheferna i sättet de arbetar gällande den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön, då upplevelsen från cheferna är att de 

alltid har arbetat enligt det Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:04) förespråkar. 

 

 

… Jag ser ingen skillnad i arbetsätt sedan afsen införts. Jag har 

alltid arbetat med grupputveckling och försöker arbeta 

förebyggande. Afsen har blivit ett förtydligande för oss chefer om 

vilket ansvar vi har (intervjuperson 9) 

 

 

 

4.2 Utmaningar med hälsa i arbetslivet 
 

Cheferna hade många goda exempel på hur deras eget arbete inom det 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet bidrar till olika former av 

hälsofrämjande åtgärder. I intervjuerna benämns mycket av det organisatoriska 

och sociala arbetsmiljöarbete som det psykosociala arbetsmiljöarbetet, som är 

den tidigare benämningen på arbetet innan Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) upprättades. Övergripande 

beskriver cheferna det viktiga i sitt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på olika 

sätt. Uppföljningsarbetet i den sjukfrånvaro som registreras samt 

långtidssjukskrivningar och hög personalomsättning är exempel på detta. 

Främjandet av medarbetarnas hälsa i arbetslivet beskrivs som en viktig aspekt i 

arbetsmiljöarbetet. 
 



36 
 

4.2.1 Rekrytering och bemanning 

Rekrytering och bemanning beskrivs vara en viktig aspekt som cheferna vill ta 

hänsyn till för att kunna främja sina medarbetares hälsa. 
 

Intervjupersonerna beskriver att när deras verksamheter är fullt bemannade så 

upplever medarbetarna att det blir lättare att prestera, på en mer professionell 

nivå än när de är underbemannade. Detta beskrivs främja en god psykosocial 

arbetsmiljö på arbetsplatsen, vilket också främjar ett gott kulturellt klimat där 

man trivs på sin arbetsplats.  
 

Cheferna uttrycker vidare att en god arbetskultur resulterar i minskad 

sjukfrånvaro och ett bättre samspel medarbetare emellan, vilket ökar 

möjligheterna gällande stöttning sinsemellan i stressfyllda situationer. 

 

 

… Jag tror ju att planerad rekrytering och bemanning resulterar i 

god psykosocial arbetsmiljö och friska medarbetare. Det handlar ju 

om att försöka få medarbetare att trivas på jobbet, för trivs dom 

med sitt jobb känner dom sig också viktiga och då är man också 

frisk. (intervjuperson 6) 

 

 

En del av cheferna upplever att när deras verksamheter har hög bemanningsnivå 

så minskar hög arbetsbelastning bland medarbetare. Detta resulterar i sin tur till 

att medarbetare hinner med fler arbetsuppgifter än när dem upplever sig ha hög 

arbetsbelastning. 
 

Detta uppger cheferna, resulterar i att medarbetare med högre kompetens i form 

av utbildning och relevant erfarenhet måste stötta sina arbetskamrater som har 

lägre utbildning och erfarenhet inom området. 
 

För att full bemanning ska kunna vara ett faktum i verksamheterna ställs krav på 

cheferna i att kontinuerligt rekrytera ny personal. Rekryteringsprocessen 

upplevde många chefer var svårhanterlig med anledning av dilemmat att hitta 

personer med rätt kombination av utbildning och relevant arbetslivserfarenhet. 

Denna svåra kombination får cheferna ofta avvika från med anledning av att det 

faktiskt sällan finns arbetskraft idag som har just rätt utbildning i kombination 

med relevant arbetslivserfarenhet. 
 

Av intervjumaterialet framkommer att en del chefer menar att det är lättare att 

rekrytera medarbetare med rätt kompetens i utbildning och arbetslivserfarenhet, 

till tillsvidareanställningar. Många av de intervjuade cheferna är eniga om att 

rekrytering av visstidsanställningar och timanställningar är svårare idag, då 
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kompetensen av både utbildning och erfarenhet inte uppnår kravnivån ibland. 

Detta kan bli ett dilemma när medarbetare måste anställas för att verksamheten 

ska fungera, samtidigt som den kompetens i utbildning och erfarenhet inte är 

tillräcklig hos de personer som söker tjänsterna. 

 

 

… Vi behöver klä på en del kunskaper hos nya medarbetare och 

erfarenheten behöver dom själva plocka på sig ganska oförberett 

liksom. Detta gäller många medarbetare som inte har 

undersköterskeutbildning. (intervjuperson 1) 

 

 

Under vissa intervjuer framkommer en annan brist. Här pratar cheferna om 

medarbetarnas kompetens i det sociala stödet till anhöriga, som idag kan 

upplevas av cheferna vara en brist. Vid sorgearbete kan det ibland vara viktigt 

för en del anhöriga att känna stöttning av personalen inom verksamheten. För att 

kunna hantera den sorg och kris som många anhöriga kan befinna sig i, upplever 

många av de intervjuade cheferna att det idag skulle vara bra med en ökad 

kompetens bland nyanställda medarbetare som har mindre arbetslivserfarenhet. 

Cheferna upplever dock att denna kompetens är svårtillgänglig i dagsläget. Av 

intervjuresultatet framkommer att de nyanställda kräver stor stöttning från 

medarbetare som är tillsvidareanställda att stötta i hur dessa situationer bör 

hanteras. En svårighet som också kan utläsas är att hitta tiden för handledning då 

arbetsbelastningen är hög för alla medarbetare som befinner sig i det aktiva 

arbetet på plats.  
 

Många av cheferna upplever att bemanning och rekrytering är något som 

påverkar alla delar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta beror 

på att det ofta är brist på personal och det blir då överbelastning för de 

medarbetare som alltid är tillgängliga. Problematiken ligger ofta i att vara 

tillgänglig som kollega för både god omsorg till kunderna samt god stöttning till 

sin kollega. Detta kan exempelvis ske när arbetskamraterna vid arbetspassets 

start upplevs befinna sig i en stressig arbetssituation med hög arbetsbelastning. 

 

 

… Det är svårt att rekrytera och bemanna så att det inte ska 

påverka arbetsmiljön i form av överbelastning för de som alltid är 

tillgängliga. God bemanning är grunden till att personalen mår bra 

och känner att de kan hantera de krav som finns. (intervjuperson 1) 
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Det framkommer vid många av intervjutillfällena att introduktionen vid 

nyanställning i dagsläget måste förlänga. Cheferna upplever att det finns ett 

större behov av att lägga mer fokus på tid och ekonomiska resurser i jämförelse 

med bara några år tillbaka i tiden, för att introduktionen ska bli så bra som 

möjligt. God bemanning är grunden till att medarbetarna mår bra och känner att 

de hanterar de krav som ställs i deras arbetsvardag. Detta upplevs av många 

chefer som ibland en svårhanterlig del av rekryteringsprocessen då 

arbetsbelastningen tillfälligt ökar ytterligare som helhet, men är fortfarande en 

viktig insats för att minska den stress som redan är väldigt hög. 
 

I intervjumaterialet framkommer att rekrytering och bemanning är den viktigaste 

faktorn eller beståndsdelen som påverkar medarbetarnas hälsa. Men det visar sig 

också att cheferna kan främja hälsa genom att använda sig av exempelvis 

Facebook-grupper för att uppmärksamma de anställda om att delta i 

gruppaktiviteter på sin fritid. Dessa typer av gruppaktiviteter kan exempelvis 

vara att delta i blodomloppet. Samtidigt som det fanns chefer som upplevde att 

de kunde använda sociala medier för att främja hälsa, fanns det också andra som 

upplevde att man inte kunde göra det. Detta berodde på att de såg hinder med att 

koppla sociala medier till arbete, eftersom sociala medier är något som de 

anställda endast bör använda sig utav på sin fritid och inte arbetstid. Av denna 

anledning bör sociala medier inte vara relaterat till arbete bland chefer och 

medarbetare. 
 

 

… Mobilen används ju också på fel sätt i arbetet man får inte 

använda mobilen när man är i tjänst. Men samtidigt så kan det 

också vara så att en medarbetare har ett barn som inte mår bra på 

dagis eller att personen i fråga måste bli nådd på något sätt av 

läkare och då måste ju personen använda sin mobil på arbetstid. 

Men samtidigt det är ju ett ansvar som personalen har att inte surfa 

på fritid. Dom har ju inte fri Wi-Fi här utan de får ju använda sitt 

privata mobilnät. (intervjuperson 2) 

 

 

Ytterligare en anledning till varför cheferna inte upplever att sociala medier kan 

främja hälsa var för att personer som inte har användarkonto på sociala medier, 

riskerar att inte inkluderas i de hälsofrämjande aktiviteterna. Detta beskriver 

cheferna bero på att individer utan användarkonto inte kan ta del av 

informationen som delas på sociala medier. 
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… Den psykiska ohälsan skulle så klart drabbas jättenegativt ifall 

att medarbetare skulle känner att de inte inkluderas i dom här asså 

delarna sociala medierna grupperna om en arbetsplats har en 

grupp exempelvis som man inte är delaktig i den eller att man inte 

har tillgång till Facebook. Eller att en individ känner att den blir 

utfryst eller att det kanske skapas en grupp på fb men att den 

personen inte blir inbjuden det vore ju skittråkigt och då skulle det 

ju kännas för den personen. (Intervjuperson 9)  

 

 

Ohälsosamma arbetsförhållanden för medarbetarna beskrevs uppkomma vid hög 

arbetsbelastning. Cheferna kunde tydligt märka detta under perioder då det hade 

varit hög personalomsättning, låg bemanning och sjukfrånvaro. Brist på kontroll, 

krav och stöd i de anställdas arbete resulterar i ett stresspåslag som gör att 

kapaciteten att prestera till fullo har svårigheter att infinna sig. Brist på 

ekonomiska resurser för att kunna införa hälsofrämjande aktiviteter samt försök 

till att lösa problematiken i bemanningsfrågan upplevdes vara svår. Detta beror 

på att chefernas egna arbetsbelastning och tidsbrist är omfattande. Under 

semesterperioder samt högtidsperioder upplevdes detta bli mer påtagligt. 
 

 

… Bemanningssituationen blir ett stresspåslag för de anställda och 

för dem som sitter med bemanningen, under högtider då det är svårt 

att hitta personal som är villig att jobba. Det blir stressigt om fyra 

eller fem ordinarie personal från arbetslaget är borta. 

(intervjuperson 10) 

 

 

4.3 Ledning och styrning 
 

Chefernas upplevelser av sitt eget arbete i att leda och styra sina medarbetare 

samt möjligheten att få stöttning från ledningshåll ovanifrån, upplevs och 

beskrivs sammanfattande som tillfredsställande utifrån chefernas svar. Alla 

chefer beskriver att stöttningen från den HR-funktion som finns i organisationen 

fungerar bra och ger en bra struktur i svårhanterliga situationer. Cheferna tar 

ofta kontakt med HR vid behov också i förebyggande processer gällande det 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. 
 

4.3.1 Chefernas ledarskap 

Alla chefer beskriver att det är viktigt med ett tydligt och bra ledarskap för att 

kunna leda sina medarbetare mot ett gemensamt mål som resulterar i fördelar för 

verksamheten. För att chefer ska kunna leda de anställda mot gemensamma och 
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tydliga mål, beskrivs det att dom bör kunna förstå sina medarbetares behov samt 

vara lyhörda. En stor del av de intervjuade cheferna beskriver att de upplever att 

det är viktigt att medarbetare får utrymme, för att kunna framföra sina åsikter 

under både medarbetarsamtal och på APT-möten. Att de anställda får möjlighet 

och utrymme till att diskutera, planera och bolla olika typer av ideer som de har 

med sina chefer resulterar ofta i goda resultat. Detta ökar de anställdas 

prestationsförmåga till arbetet eftersom cheferna får medarbetarna att känna sig 

inkluderade, då de får möjlighet till att påverka olika typer av beslut som chefen 

fattar. 
 

Vidare beskriver vissa av cheferna att de inte alltid kan vara på plats för att leda 

sina verksamheter, eftersom de exempelvis har andra arbetsuppgifter som 

behöver prioriteras. Några av cheferna uppger att de därför har nyckelpersoner 

som hjälper dem att ha uppsikt i verksamheten. 
 

Cheferna menar att det är ytterst viktigt att de finns fysiskt tillgängliga inom 

organisationen för att kunna få kontakt, men också finnas i närheten för sina 

medarbetare. Cheferna hade olika sätt att beskriva hur deras synliggörande 

kunde se ut. Vissa chefer beskrev till exempel att de brukar sitta ner och fika 

med sina medarbetare, för att kommunicera med dem på ett neutralt sätt samt 

skapa relationer så medarbetarna inte känner sig övervakade och kontrollerade. 

 

 

… Jag tror mycket handlar om att se medarbetarna och vara lyhörd 

för att finnas tillsammans med dem det kan vara kort som att bara 

gå ut och fråga hur har ni det idag hur ser det ut för er och hur mår 

ni är behöver ni något från mig eller bara sitta ner och fika med 

dom det kan man få väldigt mycket tillbaks och man kan ju fånga 

upp mycket av hur ni mår alltså man tar lite status på hur är på 

jobbet så jag tror att befinna sig bland sina medarbetare 

tillsammans vi gör ju det här tillsammans allihop vi jobbar för en 

och samma sak och det är ju kunden och det visas genom att man är 

där man är delaktig det gör mycket och man kan också man får 

scanna av (intervjuperson 9) 

 

 

Resterande del av cheferna antyder på att bästa sättet att finnas fysiskt på plats är 

genom att finnas tillgänglig i verksamheten samt ha medarbetarsamtal och APT-

möten. 
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4.3.2 Tydlighet i mål och planering 

Cheferna beskriver att det är ytterst viktigt med god planering och tydliga mål. 

Detta för att medarbetarna ska kunna prestera och utföra ett så bra arbete som 

möjligt gentemot sina kunder. Här lägger cheferna stor vikt vid att belysa och 

beskriva en så tydlig bild som möjligt av verksamhetens mål för medarbetarna, 

för att på ett så transparent sätt som möjligt kunna planera och styra 

verksamheten framåt. Detta kan exempelvis ske under APT-möten där 

tidsutrymme ges för diskussion och information, i vad cheferna förväntar sig av 

medarbetarna men också vad medarbetarna förväntar sig av sin chef och 

ledning. Man tar även upp dessa frågor, funderingar, information och 

möjligheter till samtal under medarbetarsamtalen. 
 

 

…  Jag pratar mycket om förväntningar under APT möten och 

medarbetarsamtal. Vad har medarbetarna för förväntningar på mig 

som chef och vad har jag för förväntningar på dem och vad har dom 

för förväntningar på varandra. Detta tycker jag är jätteviktigt när 

man arbetar för att tydliggöra verksamhetens mål (intervjuperson 6) 

 

 

Många chefer uppger att vid god planering från deras sida med tydliga mål som 

är enkla för medarbetarna att följa, resulterar i en ökad trivsel inom 

arbetsplatsen. Det är vidare viktigt att man som chef behåller enkelheten i sin 

målformulering, för att applicera en hög transparens i sin styrning av 

verksamheten. Vid för många målsättningar eller för avancerade 

målformuleringar, finns det risk för svårigheter i uppföljning av målen samt 

svårighet att hålla fokus på att leda medarbetarna i den riktning man vill ta 

verksamheten. Risken blir vidare att medarbetare kan känna större osäkerhet i 

hur saker och ting bör utföras. 
 

 

Otydliga mål menar många chefer resulterar i negativa sidoeffekter som inte 

driver verksamheten framåt. Som chef är det därför viktigt att finnas på plats och 

vara tillgänglig samt visa på lyhördhet för att kunna fånga upp i egen 

uppfattning hur det går för medarbetarna. Det är också viktigt att cheferna fattar 

tydliga och raka beslut som de kan stå för exempelvis vid nya arbetsrutiner. 

Organisationen använder sig också av enkäter för att få möjlighet att belysa 

chefernas egen förmåga till ledning och styrning i form av medarbetarenkäter. 
 

 

Cheferna menar att verksamhetens humankapital är en oerhört viktig aspekt i 

verksamhetsstyrningen. Det framhålls att det är tack vare deras medarbetare och 

ett gott ledarskap hos cheferna som målen uppfylls. 



42 
 

 

 

... Tillsammans så kan vi nå mål genom att vi bidrar på olika sätt 

och att man är tydlig med vad man som chef kan jag göra och vad 

du som medarbetare kan göra för att förändra den situationen vi är 

i. Viktigt att man som ledare och chef skapar den här tydliga 

målbilden av vart man vill komma och vad man vill uppnå. 

(intervjuperson 3) 

 

 

Otydliga mål beskriver cheferna vara en negativ faktor som hindrar deras 

verksamheter från att bli konkurrenskraftiga och framgångsrika. Otydliga mål 

uppkommer när cheferna har för många mål att följa upp och för lite tid för att 

kunna prioritera att arbeta färdigt med vart och ett av målen. När det finns en 

brist på ekonomiska resurser kan otydliga mål uppstå, då insatser och aktiviteter 

som skulle kunna förtydliga måluppfyllelsen saknas. Detta resulterar vidare i 

stress hos medarbetarna som uppkommer när det finns en osäkerhet och tidsbrist 

i hur arbetet ska genomföras.  
 

 

… När man inte är tydlig med vad verksamhetens mål är kan detta 

resultera i att ge sidoeffekter. Dessa sidoeffekter kan exempelvis 

vara att verksamheten får en negativ kultur där medarbetare inte 

kommer överens och missköter arbetsuppgifter, eftersom att dem 

inte förstår hur de ska arbeta. (intervjuperson 4) 

 

 

4.4 Socialt stöd 
 

Cheferna beskriver det sociala stödet som en viktig aspekt att ta hänsyn till för 

att kunna driva verksamheten framåt. Det sociala stödet kan beskrivas från flera 

håll, vilka innefattar socialt stöd från chef till medarbetare samt socialt stöd, 

medarbetare emellan. Cheferna behöver också socialt stöd från sin ledning och 

chefskollegor emellan. Studiens inriktning är här begränsad till socialt stöd från 

chef till medarbetare samt medarbetare sinsemellan. För att kunna ge socialt stöd 

krävs en tydlig och rak dialog. 

 

4.4.1 Chefstöd gentemot medarbetare 

För att kunna ge socialt stöd bör chefen ha goda ledarskapsförmågor. Dessa 

typer av ledarskapsförmågor beskrivs vara att man som chef är lyhörd, dvs att 

medarbetarna får utrymme till att kunna berätta och ventilera om vad det är de 
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behöver stöttning i. Detta leder också till att cheferna kan angripa olika typer av 

bakomliggande orsaker som hindrar medarbetarna från att förbättras. 
 

 

… Det handlar om att vara rak och tydlig i ledning och styrning och 

fånga upp olika typer av utmaningar snabbt när det glider iväg. 

(intervjuperson 5) 

 

 

Vidare är en viktig ledaregenskap bland chefer att kunna läsa av personalens 

behov, samtidigt som tydlighet och uppriktighet finns i de beslut som fattas 

inom verksamheten. Cheferna menar att det är viktigt att kunna skapa 

förutsättningar och ge socialt stöd även om resurserna är knappa för det. 

Exempel på förutsättning som cheferna beskriver sig kunna skapa är 

medlingsstöd. Detta kan ske genom att chefen blir den gemensamma länken som 

exempelvis sitter ner med de personer som behöver hjälp i medling att prata med 

varandra, eller om det är två olika avdelningar som behöver stödet att i dialog 

kommunicera sig fram till ett positivt resultat. Detta beskrivs exempelvis vara att 

hjälpa och stötta i kommunikationen, med eventuell daglig planering som måste 

planeras tillsammans med övriga verksamheter eller coachning på grund av 

tidsbrist i den dagliga kommunikationen. 
 

 

… Som chef kan man också finnas till som socialt stöd genom att 

vara den gemensamma länken mellan exempel två olika avdelningar 

så att man hjälper dom med exempelvis daglig planering av olika 

slag. Det är viktigt att man som chef kan coacha och finnas 

tillgänglig som bollplank för att kunna ge stöd till sin medarbetare. 

(intervjuperson 7) 

 

 

Upplevelsen av deras eget stöd är att cheferna själva får bra socialt stöd från 

deras ledning och att det finns bra stödfunktioner från HR. Trots detta menar 

vissa chefer att de önskar att de hade kunnat få mer utrymme och mer 

ekonomiska resurser för att kunna främja den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön, i sina egna verksamheter och gentemot sina medarbetare. 

Tillräckligt med ekonomiska resurser och tid upplevs vara anledningen till 

svårigheten att prioritera socialt stöd mellan chef och medarbetare.  
 

Chefernas tid till varje medarbetare är begränsad då varje chef har cirka 40-60 

medarbetare under sitt personalansvar. Detta begränsar möjligheterna till att 

finnas där för varje medarbetare fullt ut varje dag, särskilt under perioder såsom 
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vid bokslut, medarbetarsamtal och andra stora insatser som tar mycket tid från 

chefens egna scheman där inte chefen kan befinna sig i verksamheten och ge det 

sociala stödet rent fysiskt. Många chefer uppger att de märker av skillnaden hos 

personalen under dessa perioder och kan märka att den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön förbättras när cheferna har mer möjlighet i sitt eget schema 

att vara ute bland medarbetarna och befinna sig mer i verksamheterna fysiskt.  
 

En del av cheferna uppger vidare att medarbetarna är vana vid att inte ha chefen 

på plats hela tiden, men att en konsekvens av detta kan bli att medarbetarna inte 

får tillräckligt med stöd och att det då finns risk för uppkomst och utveckling av 

dysfunktionella grupper och negativa kulturer som kan påverka medarbetarna. 

För att undvika detta anser cheferna att det är viktigt att de är ute på enheterna 

och träffar sina medarbetare dagligen. Det är också viktigt att cheferna ser sina 

medarbetaren i direkt arbete och därmed kan ge direkta möjligheter till 

feedback. Cheferna dokumenterar även att information getts ut muntligt eller 

skriftligt i eget dokumentationssystem, för att kunna påvisa och vara tydlig i sitt 

sociala stöd till medarbetaren om vad som gäller på arbetsplatsen. 

 

 

  … Asså jag tror att som medarbetare inom äldreomsorgen asså 

man är nog van vid att vi alltid haft ganska stora personalgrupper 

Det gör ju att man kanske jobbar på och blir självständiga små 

enheter och det funkar vilket kan vara jättebra men det kan också 

forma dysfunktionella grupper där det inte fungerar så kan det ju 

skapas en väldigt negativ kultur till exempel eller en felaktig kultur. 

Detta kan ju självklart påverka medarbetarna väldigt mycket men 

jag tycker att i överlag så tror jag att bara man har rätt 

förväntningar på varann och rätt liksom upplever jag och att dom 

känner att dom kan nå en på andra sätt eller att man är mycket ute 

ändå jag försöker prioritera att ändå vara ute på enheterna och 

träffa personal varje dag för att dom ska liksom känna att jo men 

hon har sett och hon har läst asså hon har sett vad vi har 

dokumenterat och hon vet liksom vad som händer. (intervjuperson 

8)  
 

 

När cheferna inte har möjlighet att befinna sig i organisationen så beskriver 

vissa chefer att de använder sig av nyckelpersoner ute i verksamheterna. Dessa 

har till uppgift att vara en länk mellan verksamheten och chefen. 
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.... de har också ett enhetsansvar som jag träffar en gång i veckan 

alltid för att liksom ja men dom är mer ansvariga för att saker och 

ting blir gjorda och följer upp liksom har lite övergripande koll och 

det är ju ett sätt att kunna stödja utan att kanske fysiskt vara 

närvarande det är ju svårt att till 60 stycken kunna okej hur har vi 

det här nu då ja så det är väl ett hinder med stora personalgrupper 

eller stora medarbetartal. (intervjuperson 1) 

 

 

Det framkommer vidare att många chefer uppgav att det inte fanns några 

möjligheter eller fördelar i användandet av sociala medier, när det kommer till 

att kunna ge socialt stöd inom organisationen både ur chefsperspektiv och 

medarbetarperspektiv. Cheferna menar att det är det synliga ledarskapet där man 

som chef fysiskt befinner sig på arbetsplatsen som resulterar i ett förbättrat 

socialt stöd. Ett synligt ledarskap har i chefernas erfarenheter visat sig vara det 

som i stort sett förbättrar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
 

Vissa chefer upplever också att de tappar sin professionella distans till sina 

medarbetare om de är vänner på sociala medier, eftersom en stor del av 

privatlivet offentliggörs inom dessa kanaler och på dessa plattformar. Av denna 

anledning tror cheferna inte på att det är gynnande att ge socialt stöd via sociala 

medier. 

 

 

… Nej jag tror inte på att man som chef bör vara vän med sina 

medarbetare på Facebook eftersom att man då kan tappa den 

professionella distansen som man har till sina medarbetare. 

(intervjuperson 10). 

 

 

Det sociala stödet medarbetare emellan utgör också en viktig grund i det arbete 

som medarbetarna utför dagligen med sina kunder. Vid dessa situationer är det 

viktigt att medarbetarna finns där för varandra i dialog, för att kunna göra bästa 

möjliga arbete gentemot sina kunder. Cheferna beskriver att de ibland kan ha 

bemanningsproblem och att detta resulterar i en ansträngd arbetsbelastning, då 

det blir svårt för medarbetarna att ge socialt stöd till varandra utifrån sin 

utbildningskompetens. Det finns ett hinder i detta upplever många chefer, vilket 

kan resultera i onödiga konflikter. Detta leder till svårigheter i det dagliga 

arbetet för medarbetarna. Cheferna har som åtgärder och förebyggande arbete 

jobbat med en förlängning av introduktionsperioden och handledarutbildningar 

av relevans för att kunna främja bättre socialt stöd, medarbetarna emellan. Syftet 

med handledarutbildningen är att medarbetarna som har 
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undersköterskekompetens och rätt typ av inriktning av arbetslivserfarenhet, ska 

kunna ge socialt stöd till dem med lägre utbildnings- eller erfarenhetsbank. 
 

 

… Det kan bli svårt för en undersjuksköterska att stötta en annan 

som saknar samma kompetens samtidigt som undersköterskan ska 

göra sitt jobb. Detta är något som påverkar arbetsmiljön väldigt 

mycket, ett sätt att arbeta med detta är genom att lägga ut mer 

resurser på fler introduktionstillfällen. Genom att stötta gruppen via 

handledning och vägledning samtidigt som man är närvarande. 

(intervjuperson 9) 

 

 

Detta är viktigt för att förbättra möjligheten till ökad prestationsförmåga i 

arbetet och en mer jämn arbetsbelastning för alla medarbetare, och därmed ökad 

möjlighet till förståelse från medarbetare gällande verksamhetens mål och sina 

egna arbetsroller. Vid socialt stöd, medarbetare emellan utvecklas också teamet 

då utökad social och emotionell kompetens bildar mänskliga resurser. Cheferna 

upplever att det är viktigt för att verksamheten ska fungera, utvecklas och uppnå 

framgång.  
 

Flera chefer påtalar att medarbetare som får stötta varandra på ett emotionellt 

plan i arbetet gentemot kunderna vid arbetssituationer som är betungande, visar 

på bättre sammanhållning och en mer mänsklig resurs för chefer och 

arbetsledare att dra nytta av i verksamhetens utveckling framåt. 
 

Ett fåtal chefer beskriver att de skulle kunna se möjligheter och fördelar i att 

medarbetare använder sociala medier i arbetet som t ex messenger. Om den 

sociala medieplattformen skulle haft utgångspunkt i ett organisatoriskt konto där 

man endast finns tillgänglig på arbetstid och inte har ett privat anslutet konto, 

uppger dessa chefer att det eventuellt skulle kunna fungera. 

 

 

…  Socialt stöd via sociala medier ja men det där kommer väl linjen 

messenger grupp som vi prata om tidigare att man kan ge varandra 

stöd i en sån grupp som ett forum. (intervjuperson 5) 

 

 

Vissa chefer upplever att det finns en möjlig ingång av sociala medier i 

arbetslivet. De såg samtidigt detta som föga möjligt då det inte är tillåtet att ha 

med sig sin privata mobiltelefon annat är när det är enstaka akuta tillfällen. 
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Att använda sociala medier i arbetsrelaterade frågor på sin privata fritid är inte 

en bra lösning, då cheferna upplevde att det måste finnas en tydlig gräns mellan 

privatliv och arbetsliv. Man måste kunna stänga av arbetet på sin lediga tid, 

vilket blir mindre möjligt om man har info på privata mediesidor från 

arbetsgivaren. 
 

4.5 Mobbning i arbetslivet 
 

Större delen av intervjudeltagarna uppfattade inte att de hade några 

mobbningssituationer inom deras nuvarande verksamheter. De beskrev att de har 

erfarenheter av mobbning tidigare i arbetslivet och att de vet hur de ska gå 

tillväga för att lösa mobbningssituationer. Cheferna har tidigare genomgått 

utbildningar av olika slag för att kunna hantera konflikt- och 

mobbningssituationer på ett bra sätt då deras ledning i den befintliga 

organisationen värdesätter chefernas effektiva arbete kring detta.  
 

Cheferna tycker att det finns en skillnad mellan vad som är konfliktsituationer 

och mobbningssituationer. Vid mobbningssituationer har det pågått länge och 

cheferna upplever att de har god koll på sina arbetsgrupper och att de arbetar 

dagligen, veckovis, månadsvis och årsvis för att på olika sätt förebygga och 

förhindra att mobbningssituationer uppstår. När cheferna hanterar svåra 

situationer och konfliktfyllda situationer uppger de att det är viktigt att de agerar 

som bollplank för medarbetarna. Cheferna uppger här vidare att de genom 

öppenhet för nytänk och goda dialoger samt en förmåga till empati och 

lyhördhet når medarbetarna kommunikativt på ett strukturerat sätt. Detta för att 

smidigt och snabbt kunna lösa svårhanterliga situationer som uppkommer i 

arbetsgrupper. 
 

4.5.1 Svårhanterliga relationer i arbetslivet 

Svårhanterliga relationer beskrivs enligt cheferna vara mer förekommande än 

mobbningsrelationer. De svårhanterliga relationerna menade cheferna var 

likartat med konfliktfyllda relationer. Skillnaden mellan svårhanterliga relationer 

och mobbningsrelationer upplevdes vara att mobbningen förekommer 

kontinuerligt under ett längre tidsperspektiv, medan en svårhanterlig relation 

beskrivs vara en konflikt som varken pågår kontinuerligt eller under ett längre 

tidsperspektiv. 
 

 

… En svårhanterlig relation tolkar jag som en plötslig konflikt med 

en kollega i gruppen. Mobbning är när man befinner sig i en grupp 

och blir väldigt utsatt under en längre tid (intervjuperson 10) 
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Cheferna beskriver vidare att medarbetarna har olika uppfattning om vad som är 

mobbning och vad som inte är det. Cheferna kan ibland uppleva att det inte 

föreligger någon mobbningssituation. Medarbetaren som utsätts för en specifik 

kränkning eller diskriminering eller i övrigt befinner sig i en situation som 

infinner sig under diskrimineringslagen, kan dock uppleva sig vara utsatt för 

mobbning. Många chefer tycker sig istället kunna definiera att medarbetaren är 

utsatt för en specifik händelse som cheferna upplever att de snabbt kan åtgärda 

och hjälpa sin medarbetare att ta sig ur. Här upplever många av de intervjuade 

cheferna att de finns en skillnad på hur cheferna själva definierar en 

mobbningssituation och hur deras medarbetare definierar en 

mobbningssituation. 

 

En del chefer beskrev att det ibland kan vara svårare att försöka lösa och hantera 

konflikter som möjligtvis skulle kunna vara mobbningssituationer, eftersom 

personalen inte alltid talar om hur de upplever situationen. Ett exempel på detta 

är gruppdynamiken i en grupp som vid första anblick verkar välmående och 

fungerande, men chefen upplever sig kunnat känna av vid vissa tillfällen att 

gruppdynamiken inte är som den borde vara. Detta kan de t ex märka när 

medarbetare inom gruppen inte vågar ta så mycket plats och blir mer 

tillbakadragna. I samband med detta börjar också sjukfrånvaro att öka hos 

medarbetare. 
 

 

… Det är svårt nät man inte kommer vidare och när man själv 

tycker att man har satt in olika typer av åtgärder och lyft att det 

finns ett arbetsproblem och uttrycker för sina medarbetare att, “det 

här har jag fått till mig” till kanske en arbetsgrupp som inte riktigt 

svarar mot det då man känner och man inte riktigt igen den bild 

man tidigare har presenterat. I dessa fall kan jag tycka att det blir 

svårt liksom. Jag kanske kan säga att “jag har fått till mig att det 

här funkar inte och det är konflikter mellan dom där” sedan så 

försöker man lyfta det men det funkar inte. Man försöker också 

prata med alla enskilt och för att kunna kartlägga vad det är som 

egentligen har hänt och hur dom har det, sedan så resulterar det i 

att ingen säger något utan man får bara svar om att allt är bra av 

sina medarbetare liksom okej tänker jag. Sedan så går det ett tag så 

får man ett samtal om samma sak. I dessa situationer tycker jag att 

det är svårt att komma vidare och det kan på så vis bli svårt att 

hantera för det finns inget man kan ta på utan det blir bara att 

något i gruppen som inte är bra. (intervjuperson 7) 
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4.5.2 Sociala medier och mobbning 

Chefernas upplevelser kring utmaningar när det handlar om sociala medier och 

mobbning var delade.  Många menade att de inte hade så mycket erfarenhet 

gällande mobbning på sociala medier då cheferna beskriver detta som ett nytt 

fenomen. Men att de däremot hade god kunskap om mobbning som sker direkt 

på arbetsplatsen. Vissa chefer beskrev att de tror att sociala medier kan ge en 

negativ effekt på mobbning i arbetslivet då det är lättare att kunna uttrycka 

känslor på ett indirekt sätt. Medarbetare kan exempelvis använda sig av 

Facebook inom messenger för att kommunicera när de upplever frustration för 

stunden, vilket kan resultera i att en konflikt eskalerar 

 

 

… Jo men sociala medier gör ju så att det är ganska lätt att snabbt 

skriva någonting som kanske inte alltid är så himla genomtänkt och 

det gör ju att det blir ett annat. För det är ju inte längesedan 

Facebook blev till och alla har ju det i sina telefoner och det var ju 

inte så när jag började som chef absolut inte. Jag upplever väl att 

idag är det så lätt att liksom slänga ur sig någonting för att man var 

irriterad på någon så därför slängde jag ur mig ett meddelande här 

på messenger (Intervjuperson 1) 

 

 

En del av cheferna upplever även att dessa typer av situationer där sociala 

medier tar mycket tid och energi från medarbetaren, är mest förekommande 

bland deras yngre medarbetare. Cheferna påvisar att sociala medier har förändrat 

situationen på arbetsplatser på ett sätt så kommunikationen i skriftspråk går 

snabbare och man kan uttrycka sig ofta ogenomtänkt, dvs att inlägget publiceras 

offentligt för all framtid vilket kan leda till konflikter även senare ur ett 

tidsperspektiv. Cheferna upplever att man innan sociala mediers tid tänkte 

igenom skrift i textformat på ett annat sätt än idag, eftersom kommunikation inte 

skedde så direkt som den gör nu och dessutom inte i fast skrift.  
 

Cheferna beskriver att en ytterligare utmaning med att kunna hindra och 

förebygga dessa typer av mobbningssituationer och konfliktsituationer förefaller 

svårt, eftersom cheferna inte har insyn i sociala mediers och därmed ingen 

möjlighet att se vad det är som faktiskt händer och på så vis så blir det som 

pågår väldigt dolt. Då det inte sker direkt på arbetsplatsen så kan det pågå 

dygnet runt. Svårigheter uppkommer ytterligare när man ska bevisa det 

inträffade då cheferna inte har insynen i sociala medier. Cheferna beskriver att 

de oftast får till sig informationen som andrahandsinformation. För att cheferna 
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ska kunna lösa dessa typer av situationer måste medarbetarna själva ta första 

steget och be om hjälp från chefen. Det är då viktigt att personen ifråga väljer att 

berätta om detta eller informerar sin chef om händelsen. Ett annat sätt kan 

exempelvis vara att de tar en skärmbild av den del av konversationen där de 

upplever sig blivit kränkta och sedan uppvisar denna skärmbild för sin chef. 
 

En annan negativ utmaning för cheferna är när dem aktivt arbetar för att 

upprätthålla en positiv miljö på sociala medier är exempelvis att anställda kan 

bli kränkta av personer som finns utanför organisationen. Det kan exempelvis 

vara anhöriga som har negativa synpunkter på en viss avdelning eller kränkning 

mot medarbetare från anhöriga, som upplever att medarbetaren inte har gett rätt 

typ av vård eller inte utfört ett bra arbete till den kund de är anhöriga till. Detta 

kan för en medarbetare kännas som obehagligt eftersom denne blir utpekad.  
 

Enstaka chefer beskriver dock att de har varit med om att deras medarbetare har 

uttryckt sig olämpligt om verksamheten vid vissa tillfällen, då exempelvis nya 

verksamhetsbeslut har fattats. Cheferna beskriver att de vet hur 

konflikthanteringen ska ske vid konflikter inom sociala medier. Det finns tydliga 

rutiner för detta inom HR, företagshälsovård och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Men bevisen om att händelsen har inträffat beskrivs som 

svår, eftersom det är så dolt i icke-offentliga sammanhang på sociala medier i t 

ex Facebooks eller Snapchats vänskapsrelationer medarbetare emellan. Det är 

också viktigt att man som chef stöttar sina medarbetare på rätt sätt när 

medarbetare känner sig utsatta. Cheferna beskrev att det var viktigt att ta upp 

såna här typer av situationer med grupperna på APT-möten så att de är 

medvetna om vad som gäller i nolltolerans av mobbning och utsatthet på 

arbetsplatsen. 
 

Vissa chefer beskriver också att de inte har tid och möjlighet att sitta och 

kontrollera vad som skrivs på internet. När medarbetarna inte befinner sig på sin 

arbetsplats kan därför en möjlig lösning vara att bara blockera eller ta bort 

varandra som vänner på sociala medier. Detta för att medarbetarna ska kunna 

fortsätta att upprätthålla en professionell distans mellan varandra på 

arbetsplatsen. 
 

 

...Det förekommer ju att man hör eller att det kommer fram någon 

och säger om det är medarbetare som vågar lägga upp något och 

uttrycka sig opassande. När detta inträffar kan det ju vara för att de 

har fått något på Facebook liksom där brukar jag ju alltid säga att 

det bara är att blockera för att undvika konflikter. (intervjuperson 2) 
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Det fanns uppfattningar i intervjumaterialet om att sociala medier och mobbning 

inte är en utmaning. Detta beror på att vissa chefer inte upplever att mobbning i 

arbetslivet kommer att öka något nämnvärt på grund av just sociala mediers 

utveckling framöver. De tror däremot på att mobbningen skulle kunna utspela 

sig på annorlunda vis i det skrivna ordet än den verbala kommunikationen. Det 

skrivna ordet kan upplevas som hårdare och svårare att hantera, eftersom 

personen som uttrycker sig inte finns fysiskt framför den som känner sig 

påhoppad.  
 

 

… Men jag tror inte på att mobbningen kommer att öka men 

däremot att det utspelar sig på ett annat sätt tror jag. Jag tror på 

det skrivna ordet, det skrivna ordet är lite hårdare. Men jag har som 

sagt inget belägg för detta (intervjuperson 5) 

 

 

Ett fåtal chefer upplever att sociala mediers påverkan på mobbning i arbetslivet 

skulle kunna öka med tiden. Däremot är det en problematik som måste hanteras 

och lösas på plats fysiskt på varje arbetsplats. Man upplever att det är viktigt att 

den privata sfären får vara privat och att arbetskonflikter ska vara centralt på den 

fysiska arbetsplatsen. Det är den erfarenheten och utgångspunkten som är fokus 

på i dagens läge. Hur sociala medier utvecklas vet man inte och därför löser man 

en situation i taget och utvecklar rutiner och processer med tiden som 

erfarenheterna ökar kring detta fenomen med sociala medier på arbetsplatsen. 

Både HR-avdelningen och cheferna utökar och ändrar i rutiner och processer för 

att hela tiden anpassa och reglera sociala mediers användning i arbetsmässiga 

sammanhang, så att dessa alltid följer de lagstadgade regler som måste hållas. 

 

En annan aspekt som cheferna påtalar är att de inte brukar prata så mycket om 

mobbning och konflikthantering vid händelser som inträffar på sociala medier, 

utan att man däremot talar om sociala medier och lojaliteten till arbetsgivaren. 

Exempel på detta är att medarbetarna fått till sig muntlig och skriftlig 

information genom rutinmässiga åtgärder inom organisationen. Till exempel får 

de inte uttrycka sig skriftligt i sociala medier om fattade beslut och 

verksamhetens målsättningar och deras egen uppfattning, om hur detta går till 

inom organisationen. 

 

4.5.3 Åtgärder och förebyggande insatser samt uppföljning 

Alla chefer beskrev sig uppleva att den mest effektiva åtgärden för att lösa 

mobbningssituationer och svårhanterliga situationer var genom kommunikation 

av olika slag, både verbalt och skriftligt. Vid till exempel trepartssamtal 
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beskriver cheferna att det kan vara två medarbetare i konflikt och att cheferna då 

beskriver sig sitta med fysiskt som ett socialt stöd och medlare, för att hjälpa de 

två medarbetarna i själva samtalet. Syftet är att hjälpa medarbetarna att kunna 

lösa sin konflikt snabbare så att arbetet för medarbetarna i det vardagliga ska gå 

smidigare samt vara en hjälp att förstå varandras utgångspunkter, när 

medarbetarna tidigare har haft stora svårigheter att möta varandra i sin 

konfliktfyllda situation på ett lösningsfokuserat och effektivt sätt. Cheferna 

upplever att denna typ av strategi i konflikthantering brukar fungera 

 

 

... För att kunna gå vidare med konflikten är det viktigt att båda 

parterna är villiga att lägga alla korten på borden och vara ärliga 

mot varandra. (Intervjuperson 1) 

 

 

Uppföljning av en konflikt efter att första åtgärd har skett, tex trepartssamtal, 

görs alltid exempelvis i form av snabba och planerade samtal när tillfälle ges. 

Vanligtvis sker detta spontant några veckor efter trepartssamtalet, för att se hur 

medarbetarnas relation och arbetsklimat har förändrats och förbättrats sedan 

trepartssamtalet utförts. Ytterligare åtgärder görs först om cheferna märker att 

konflikten inte har blivit löst. 
 

Om detta inte fungerar beskriver cheferna att de vid behov går vidare och tar 

hjälp av HR-avdelningen inom organisationen. Detta för att få en bättre struktur 

i konflikthanteringen och ett bättre avslut samt att erbjuda företagshälsovårdens 

insatser om medarbetaren uppvisar sämre mående av något slag. Detta kan 

utifrån HR-avdelningens insatser utmynnas i utbildningsinsatser i form av 

kompetensutveckling och grupputvecklingsprojekt av olika slag som HR och 

chef bygger upp tillsammans. 
 

På arbetsplatsträffar finns utrymme för mycket av de förebyggande insatser som 

organisationen har byggt upp genom åren. Cheferna har funnit dessa effektiva i 

arbetet direkt med, och i förebyggande syfte med, den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. Exempel som cheferna tar upp här är rundvandring i 

gruppen där alla får utrymme att framföra sina åsikter. Här beskriver cheferna 

att de försöker tillhandahålla ett “öppet högt tak” och att det är viktigt att alla får 

komma till tals så de som vanligtvis är tysta får ett forum att kunna prata utan att 

bli avbrutna. 
 

Cheferna beskriver vidare att splittring av grupper inom olika avdelningar ibland 

kan vara en form av åtgärd, för att skapa nystarter och nya förutsättningar för 

bättre gruppdynamik inom arbetsgrupperna. 
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… Ibland kan splittring av grupper vara positivt för då kommer det 

in nytt folk i dom gamla gängen. (Intervjuperson 6) 

 

 

4.6 Digital kommunikation genom marknadsföring 
 

Chefer beskriver att den digitala utvecklingen i form av sociala medier inte är en 

trend utan ett nytt fenomen som tagit över våra vardagliga vanor på ett 

överraskande och snabbt sätt. Användandet av digital kommunikation via 

sociala medier beskrivs vara vanligare bland yngre medarbetare. De äldre 

medarbetarna beskrivs av cheferna inte använda de digitala verktygen för 

kommunikation i den utsträckning som de yngre. Cheferna menar också att 

digital kommunikation genom marknadsföring är ett centralt område för att 

synliggöra verksamheter på olika sätt. 
 

4.6.1 Marknadsföring inom sociala medier 

I marknadsföringssyfte menar vissa chefer att man kan använda sig av sociala 

medier som ett hjälpverktyg, för att marknadsföra sina verksamheter och visa sig 

för befintliga och kommande anhöriga och allmänheten. Man vill också 

uppmärksamma och upplysa allmänheten om äldreomsorgens positiva 

boendeförhållanden. Detta sker exempelvis genom att verksamheterna har en 

företagssida på Facebook, där det publiceras bilder på olika typer av dagliga 

aktiviteter som deras boende hyresgäster kan ta del av. Marknadsföring på detta 

sätt har både positiva och negativa effekter då transparensen är tydlig, vilket 

ibland resulterar i positiv respons från allmänheten men även att granskning och 

negativ publicitet inträffar. Dock upplever cheferna att de här har en kontroll 

över inlägg och kan reglera, ta hand om och svara på negativa kommentarer på 

ett vinnande sätt. Publicering av kränkande karaktär där boende eller närstående 

kan bli drabbade ställer högre krav på transparens i alla inlägg som görs. Av 

denna anledning är det viktigt att verksamheten har extra koll på de utlägg som 

görs, gällande information och bilder samt att medarbetarna är medvetna om 

reglerna de bör förhålla sig till. All publicering innefattar att varje kund samt 

kundens anhöriga måste, vid varje tillfälle som en bild ska publiceras, skriva 

under en samtyckesblankett. Bilden läggs annars inte ut på organisationens 

Facebooksida som verksamheten ansvarar för utan finns fortsatt endast fysiskt 

på vårdboendet. Detta för att tillgodose varje enskild kunds integritet vid varje 

tillfälle som det finns en möjlighet att publicera en bild. 
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… Allt som vi lägger ut och när vi försöker vara så transparenta 

som möjligt gör ju också så att vi blir granskade på ett annat sätt. 

Det tycker jag kan vara positivt men det ställer ju också ganska 

höga krav, på att vi bör ha en planerad tanke med det vi liksom 

lägger ut och att vi har koll på vilka personer som bor hos oss. 

Detta kan ske genom att kunderna lämnar samtycke om det här till 

exempel om det är okej att lägga ut information och bilder. 

(intervjuperson 2) 

 

 

Cheferna menar även på att de med hjälp av sociala medier i 

marknadsföringssyfte kan höja statusen på verksamheter inom äldreomsorgen. 

Detta resulterar i att de får attraktiva arbetsplatser som individer söker sig till 

samt en ökad hälsovinst i form av stolthet för yrket och trivsel på sin arbetsplats. 

Gällande detta sätt uttrycker cheferna som exempel att man kan använda sig av 

sociala medier i rekryteringssyfte för att attrahera nya medarbetare. Det finns 

också en vinning att i sociala medier lyfta olika typer av arbetslag inom olika 

avdelningar. Detta kan vidare också påvisa ytterligare yrkesstolthet hos 

medarbetarna, då de känner uppskattning på arbetsplatsen genom belysning av 

aktiviteter och boendeförhållande på sociala medier.  

 

 

… Att stärka undersköterskans roll är till exempel en hälsovinst i att 

dom känner sig trygga, och att vi rekryterar personal på ett annat 

sätt än via sociala medier och kan lyfta fram vad det är vi har gjort 

på verksamheten och lyfta fram positiva egenskaper i verksamheten 

och att man då som medarbetare känner sig stolt i sitt arbete. Vi 

försöker lägga upp mycket av det vi gör och där ska man kunna 

känna stolthet över det vi gör och arbetar för. (intervjuperson 6) 

 

 

Att känna stolthet i sitt yrke menar cheferna har en viktig aspekt, utifrån den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön och resulterar i ökad arbetsprestation 

och trivsel. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultat och teori utifrån studiens olika 

områden; hälsoaspekter i arbetslivet, ledning och styrning inom offentlig 

förvaltning, socialt stöd i arbetslivet samt mobbning och konflikter. 
 

5.1 Hälsoaspekter i arbetslivet  
 

5.1.1 Chefernas uppfattning om organisatorisk och social arbetsmiljö 

För att öka goda och produktiva arbetsmiljöer bland anställda har 

Arbetsmiljöverket format föreskrifter som exempelvis handlar om organisatorisk 

och social arbetsmiljö (AFS 2015:04). Dessa föreskrifter är till för chefer att 

följa och använda som styrningsdokument.  
 

Inom denna studie beskriver cheferna att de inte frekvent använder sig av 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:04) som styrningsdokument, för att öka den psykosociala arbetsmiljön 

inom deras verksamheter. Anledningen till varför cheferna väljer att inte vara 

konsekventa utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:04), kan vara för att de redan upplever sig regelbundet 

utföra mycket av det som står där. En svårighet som kan uppstå i samband med 

att chefer eventuellt inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk 

och social arbetsmiljö (AFS 2015:04), skulle långsiktigt kunna vara att 

ohälsosamma arbetsmiljöer utvecklas. Utkomsten av ohälsosamma arbetsmiljöer 

kan exempelvis vara hög arbetsbelastning samt mobbning och konflikter i 

arbetslivet (Vranjes et al, 2018). Med hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) skulle cheferna kunna 

utveckla goda möjligheter att förstå de processer som uppstår i samband med att 

exempelvis en mobbningssituation är på väg att uppstå.  
 

Försäkringskassan (2015) visar på att psykisk ohälsa i form av arbetsrelaterade 

sjukdomar samt sjukfall är förekommande inom välfärdssektorn där individer 

arbetar inom vård och omsorg. För att undvika denna typ av problematik är det 

därför viktigt för arbetsgivare att försöka arbeta så nära Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter som möjligt (AFS, 2015:04; SFS 1977:1160).  
 

I samband med att chefer väljer att arbeta efter Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) sker arbetet även efter 

arbetsmiljölagen på ett mer strukturerat sätt, vilket även kan öka medvetenheten 

i hur Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

2001:01) ska utföras och varför Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
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arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) är uppbyggt som det är (AFS, 2015:04; SFS 

1977:1160).  
 

Cheferna uppger att de arbetar efter Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) och att de sätter in insatser 

som enkäter för att få koll samt kartlägga arbetsmiljö, men kan eventuellt missa 

vissa aspekter som kan förbises eftersom området kan uppfattas som brett och 

ibland svårt att få översikt i. Detta kan göra att chefernas organisatoriska och 

sociala arbetsmiljöarbete långsiktigt, kan bli svår att väva samman i längden, 

vilket vidare visar varför Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:04) sen skapades och varför den är en viktig del i 

helheten av det totala arbetsmiljöarbetet som utförs på en arbetsplats. Att få koll 

årsvis är en bra grund, men att få en bra grund och struktur på detta diffusa ämne 

under exempelvis ett årtionde och veta vart man hela tiden är på väg skulle 

kunna vara en vidareutveckling mot hållbarhet. Detta skulle kunna vara något 

som eventuellt kan saknas eller förbises i organisationen, om exempelvis en 

insats som görs en gång per år blir någonting som uppfattas som en 

engångsmätning eller en enstaka fingervisning. 
 

Insatser i form av exempelvis enkäter, som den studerade organisationen 

uppvisar som pågående, i kombination med eventuella målformuleringar som 

organisationen kan inneha gällande värderingar är en bra utgångspunkt. Om man 

kombinerar dessa kan ett möjligt upplägg av en långsiktig planering kring 

hållbarhet i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet uppstå. 

 

5.1.2 Förutsättningar för god personalomsättning 

Förutsättningar för god personalomsättning beskrivs vara förekommande vid 

god organisatorisk och social arbetsmiljö. Hälsosamma arbetsmiljöer är 

gynnsamma för organisationer då det ökar de anställdas engagemang, trivsel och 

produktivitet (Lohela, Björklund & Jensen, 2012; Lowe, 2004). I samband med 

att organisationer främjar hälsosamma arbetsmiljöer ökar friskfaktorerna därav 

(Lohela, Björklund & Jensen, 2012; Nylen, 2017). Cheferna upplever att 

rekrytering och bemanning är två faktorer som påverkar hur utgången blir i 

arbetet med arbetsmiljön, på ett sätt som cheferna upplever att de inte kan 

kontrollera. Detta kan beskrivas vara ohälsosamma följder i form av brist på 

kontroll i ohälsosam utveckling inom exempelvis personalomsättning.  
 

Full bemanning beskrivs också öka produktivitet och stöttning vid stressfyllda 

situationer. Arbetsmiljöer där brist på personal och bemanning är förekommande 

kan leda till ohälsosamma arbetsmiljöer, som ökar arbetsmiljöproblem. Dessa 

typer av arbetsmiljöproblem skulle kunna påverka vinstmål, servicemål och 

produktivitet (Nylen, 2017). Cheferna beskriver underbemanning som en form 
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av arbetsmiljöproblem då arbetsbelastningen bland personal ökar. För att 

undvika bemanningsproblem är det viktigt att cheferna investerar i sitt 

humankapital genom att rekrytera kvalificerade individer. Detta leder till att 

organisationen får anställda som är kompetenta och benägna till att utföra 

arbetet på rätt sätt (Greer, Carr & Hipp, 2016). För att attrahera personal i 

rekryteringsprocessen kan arbetsgivare även använda sig av sociala medier. Med 

hjälp av sociala medier kan arbetsgivare annonsera ut lediga tjänster och 

attrahera en bred målgrupp av kandidater (Jeske & Shultz, 2016). Vidare 

beskriver cheferna att rekrytering också kan bli en problematik som påverkar 

bemanningen. Detta ställningstagande grundas i att de upplever att det är svårt 

att rekrytera kompetent personal med rätt kombination av utbildning och 

relevant arbetslivserfarenhet. Enligt Theorell & Karasek (1990) krav-kontroll-

socialt-stöd-modellen beskrivs detta som problematiskt. Då de anställda är 

underbemannade blir kraven höga på grund av tidsbrist. 
 

Kontrollen blir också låg eftersom anställda med högre utbildning och gedigen 

erfarenhet saknas vilket resulterar i brist på socialt stöd som i sin tur kan skapa 

stress. Detta leder också till att arbetet blir spänt och att arbetsmiljön inte blir 

lika kreativ och flexibiliteten minskar (Ibid.). Om detta pågår under ett längre 

tidsperspektiv kan det resultera i sjukskrivningar. Genom att synliggöra 

kopplingen mellan minskad kreativitet och flexibilitet i relation till den ökade 

sjukfrånvaron, kan detta leda till att en hög personalomsättningen prioriteras och 

minskas. Cheferna kan därmed utöka möjligheten att få djupare förståelse och 

insikt i hela verksamheten. 
 

Vidare beskrivs det att bemanning och rekrytering är centrala faktorer som 

också sätter chefernas ledarskapsförmåga på prov. Arbetsledningsförmågan 

(Wolmesjö, 2005; Nilsson, 2003) hos chefen samt organisationens strukturella 

uppbyggnad är avgörande för hur individen sen kan använda sin kompetens till 

full potential i arbetet eller inte. Om chefen har god självtillit (Wolmesjö, 2005; 

Nilsson, 2003) och arbetar för demokratiska beslutsprocesser samt vet vad 

organisationens mål är och vart organisationen är på väg i sitt utvecklingsarbete 

kan det underlätta medarbetarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 

Eftersom medarbetarna då har möjlighet att arbeta på ett individuellt sätt utifrån 

sin kompetens skulle chefen genom att inneha god självtillit, kunna minska sin 

egen stressnivå. När alla medarbetare utför arbetsuppgifter och arbetar för 

verksamhetsutveckling på ett demokratiskt samt individuellt sätt, kan detta leda 

till att hela verksamheten är på väg åt samma håll. För att detta ska ske bör 

chefen ha självförtroende i de övergripande processer på organisationsnivå som 

verksamheten befinner sig i. 
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5.1.3 Riskfaktorer 

Ohälsa i arbetslivet beskrivs vara förekommande när den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön präglas av riskfaktorer. Dessa typer av riskfaktorer beskrivs 

vara minskad trivsel och minskad organisatorisk produktivitet, som i sin tur 

leder till ökad ohälsa och personalomsättning. Vidare beskrivs det att ytterligare 

riskfaktorer exempelvis kan vara psykiskt ansträngande arbete, låg kontroll, 

höga krav samt rollkonflikter (Sverke et al, 2016). Cheferna beskriver att 

problematik med bemanningsfrågan är en faktor som utlöser ohälsa. Brist på 

personal och överbelastning beskrivs vara främst förekommande under 

semesterperioder och högtidsperioder. Bégat, Ellefsen & Svensson (2005) menar 

på att denna typ av arbetsrelaterad problematik bland vårdpersonal leder till 

ökad stress. För att undvika ohälsosamma arbetsmiljöer är det viktigt att 

cheferna skapar förutsättningar för att planera så att de anställda har god tid på 

sig att fördela arbetsuppgifter, har bra socialt stöd och tydlig rollfördelning som 

resulterar i balanserad känsla hos medarbetaren gällande krav och kontroll i 

arbetet (ibid). Konkret kan detta utföras genom etablerade mentorskapsprogram 

(Bott, Mohide, Lawlor, 2011), förlängda introduktioner till arbete (Allen, 2006) 

samt elektroniska bemanningssystem (Blake, 2017). 
 

5.1.4 Hälsofrämjande arbete i form av sociala medier 

Med hjälp av sociala medier kan arbetsgivare skapa förutsättningar för att skapa 

informationsspridning, kunskapshantering och kommunikation som leder till ett 

gott samarbete (Cao et al, 2012; Dennis, Fuller & Valachich, 2008). I denna 

studiens resultatdel framgår att cheferna har delade åsikter om sociala medier 

verkligen kan användas som ett verktyg för hälsofrämjande arbete.  
 

Forskning visar på att sociala medier är ett effektivt kommunikationsverktyg 

som kan öka stödet kring medarbetaren (Cao et al, 2012). Med hjälp av sociala 

medier kan chefer välja att kommunicera på ett snabbt och effektivt sätt med 

sina medarbetare. I och med att sociala medier är en del av IKT så visar 

forskning på att denna typ av kommunikationsmöjlighet är gynnande för 

organisationer, eftersom det kan leda till ökad produktivitet och 

konkurrensfördelar (Menguc & Boichuck, 2012; Skeels & Grudin, 2009).  
 

Även om forskning numer bygger på befintliga sociala medieplattformar såsom 

Facebook och olika typer av bloggar så finns möjligheten för organisationer att 

bygga egna sociala plattformar. Dessa skulle i så fall inte vara förknippade med 

offentliga sociala medier av privat karaktär som idag framhävs.  
 

Digitala plattformar i form av applikationer kan byggas upp av organisationen 

själva och syfta till att öka kommunikationen endast inom organisationen samt 

ägas av organisationen själva. Därmed har den studerade organisationen 

möjlighet att frångå de anställdas privata tid utanför arbetstiden. En digital 
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kommunikationsmöjlighet i applikationsform kan uppstå inom organisationen 

som endast organisationen administrerar över och där endast medlemmar inom 

organisationen på arbetstid skrivs in i och har tillgång till. Sådana exempel på 

digitalisering kan vara schemafunktioner, kommunikation mellan avdelningar 

inom organisationen, i syfte att förbättra struktur i kommunikationsvägar mellan 

avdelningar och mellan hierarkiska nivå på ett snabbare och smidigare sätt. 

Vidare även snabbare informationskanal än e-post när information behöver 

komma ut skriftligt till alla anställda samtidigt. 
 

Vidare upplever en del chefer att användandet av sociala medier gentemot sina 

medarbetare kan bli utmanande eftersom fokus kan hamna på 

mobilanvändandet. Forskning som har gjorts visar på att det finns negativa 

resultat av att organisationer använder sig av sociala medier för att 

kommunicera. Detta beskrivs enligt både cheferna och utifrån forskning främst 

vara problematiskt om kommunikationen sker under arbetstid, eftersom de 

anställda kan tendera att lägga mer fokus på sociala medier än på att utföra sitt 

praktiska arbete (Karaiskos, Tzavellas, Balta, & Paparrigopoulos, 2010; 

Krischner & Karpinski, 2011).  
 

Det blir viktigt att den studerade organisationen fattar beslutet om en utökad 

digital kommunikationsmöjlighet gynnar organisationens verksamhetsutveckling 

till det bättre eller om detta missgynnar. Tid och ekonomiska resurser som 

gynnar den praktiska verksamheten och arbetet med kunderna är grundläggande 

i om en digital kommunikationsmöjlighet skulle gynna eller missgynna 

organisationen. Det är relevant att förstå möjligheterna med organisationens 

utveckling av digital kommunikation, för att kunna fatta det bästa beslutet för 

organisationens framtid. Därför blir detta ett beslut för varje organisation att 

fatta utifrån sin egen situation. 
 

5.2 Ledning och styrning inom offentlig förvaltning 
 

5.2.1 Chefers möjlighet till handlingsutrymme 

Forskning visar på att chefer som arbetar inom vårdsektorn har ett brett ansvar i 

att balansera arbetsrelaterade praktiska uppgifter och mänskliga relationer 

(Nilsson, 2003). Cheferna upplevde att det fanns en svårighet med att följa upp 

målsättningar som var för många eller för avancerade. Detta i sin tur beskrevs 

resultera i otydliga mål som leder till att medarbetarna kände osäkerhet i hur de 

bör utföra sitt arbete. För att undvika denna typ av problematik är det viktigt att 

cheferna avsätter tid, för att prioritera tydliga mål inom sin verksamhet (Nilsson, 

2003). Faktorer som god planering och tydliga mål beskrevs av cheferna vara 

förekommande under APT-möten och medarbetarsamtal.  
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För att skapa tydliga mål och god planering är det också viktigt att arbetsgivaren 

är tydlig i sitt ledarskap att sätta upp mål som är möjliga att följa. God planering 

och tydliga mål är också förutsättningar som skapar god organisatorisk och 

social arbetsmiljö (Tuvesson & Eklund, 2014). Vidare finns det forskning som 

pekar på att vårdchefer kan prioritera ekonomiska val, för att kunna leda och 

bedriva utveckling om det är så att brist på planering och otydliga mål är 

förekommande inom verksamheten (Larsson, 2008). Detta är något som 

cheferna uppger förekomma i sina verksamheter och stämmer överens med den 

forskning som finns (Larsson, 2008). I samband med att cheferna tar upp att 

otydliga mål och ekonomiska förutsättningar hör ihop i en negativ spiral, 

beskriver de även att bristen på aktiviteter och andra insatser är ett resultat av 

otydliga mål.  
 

När otydliga mål blir förekommande inom chefernas verksamheter beskriver de 

detta som en sidoeffekt som hindrar deras verksamheter, från att uppnå 

framgång och konkurrenskraftighet. I Tuvessons & Eklunds (2014) artikel 

beskrivs det att otydliga mål kan resultera i stress bland vårdpersonal. Detta 

beror på att rollfördelningen inom arbetsgrupperna inte är tydlig, vilket i sin tur 

kan leda till brist på kommunikation. Detta beskrivs vara en faktor som gör det 

svårt för de anställda att skapa mindre målsättningar i det dagliga arbetet. För att 

förebygga stress och ohälsosamma organisatoriska och sociala arbetsmiljöer är 

det därför viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar som leder till att 

personalen förstår sina arbetsroller, arbetsuppgifter, och vad som förväntas av 

dem (ibid.). När klarhet i rollfördelning och tydliga mål inte framgår på ett bra 

sätt och är svårt att uppfatta bland personal, kan prestationsskillnader i arbetet 

förekomma. Detta beror på att den del av personalen som inte förstår 

arbetsuppgifterna och de organisatoriska målen i arbetet inte presterar på samma 

sätt som den del av personalen som faktiskt förstår och kan arbetsuppgifterna 

samt målen. I samband med detta beskrivs mobbning vara förekommande 

(Robstade et al, 2010).  
 

För att cheferna ska kunna ha ett brett handlingsutrymme är det viktigt att de 

kartlägger och studerar sin verksamhet. Detta kan vara viktigt för att få en bättre 

helhetssyn på vilka områden som de ekonomiska resurserna inom 

organisationen främst bör ligga på.  
 

I vår studie framgår att det finns motivationsfaktorer hos medarbetarna som 

måste uppfyllas för att hög personalomsättning ska minskas och bättre krav, 

kontroll och stöttning ska uppkomma i arbetet. Detta skulle kunna innebära en 

ökad medvetenhet i prioritering av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

inom organisationen. En högre prioritering i detta innebär även att den 
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långsiktiga utvecklingen av verksamhetens framgång, gällande den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökar. 
 

5.2.2 Ledarskap inom verksamheter 

I Nilssons (2003) avhandling framgår det att chefsarbete innebär makt i form av 

att chefen bestämmer, fattar beslut och leder sina medarbetare mot 

organisationens visioner och mål. För att detta ska kunna ske på en demokratisk 

grundad arena är det viktigt att den ansvarige chefen har friheten utifrån sin 

kompetens (Rhabi, Khalid & Khan, 2017). Förtroendet från sin ledning att 

bygga upp verksamhetens struktur samt vidare organisera utifrån sin 

verksamhets, förutsättningar och möjligheter, är också viktigt för att 

organisationens mål och visioner ska kunna uppnås till sin helhet (ibid.). Det är 

också viktigt att cheferna verkar för att nätverka och interagera med varandra, 

eftersom de på så vis kan stötta varandra när det kommer till beslutsfattande och 

agerande (Nilsson, 2003).  

 

Cheferna beskriver att goda ledarskapsförmågor är en ytterst viktig faktor som 

bör finnas hos alla chefer för att kunna bedriva sina verksamheter framåt. Goda 

ledarskapsförmågor beskrevs vara lyhördhet, delegerande av beslutsutrymme till 

medarbetarna, stöttning samt tydlighet och problemlösning i det praktiska 

arbetet. Synligt ledarskap beskrevs också vara förekommande bland cheferna, då 

de upplevde att detta var ett sätt för dom att studera hur arbetsmiljö och 

relationer inom verksamheterna fungerade och såg ut. När cheferna inte hade 

möjlighet att befinna sig ute och kontrollera i sina verksamheter, delegerade de 

ansvar till nyckelpersoner som hade ansvar att rapportera tillbaka information 

till cheferna. Det framgår också att verksamheternas humankapital och chefernas 

ledarskapsförmåga är två kombinerade och avgörande faktorer som cheferna 

anser är viktiga för att upprätthålla god verksamhetsstyrning. Enligt forskning 

använder sig cheferna av ledarskapsstilar som är av karaktären demokratiskt 

ledarskap eller dynamiskt ledarskap (Rhabi, Khalid & Khan, 2017). Studiens 

resultat visar på att ingen av cheferna använder sig av ledarskapsstilarna som 

tillhör auktoritärt ledarskap eller laissez-faire (ibid.). Här visar cheferna på en 

god forskningsgrund i sitt arbetsutförande. Det är viktigt att framhäva chefernas 

goda dynamiska och demokratiska ledarstilar som visar sig tydligt i studiens 

resultat. 

 

5.2.3 Ledning och styrning med hjälp av sociala medier i form av 

marknadsföring  

Sociala medier används alltmer för organisatoriska ändamål. Användningen av 

sociala medier har blivit ett globalt populärt fenomen, då organisationer ofta 

väljer att använda sig utav kanaler som Facebook, LinkedIn och Twitter.  
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Cheferna beskriver att de använder sig av sociala medier för att marknadsföra 

sina verksamheter för befintliga, kommande anhöriga samt för allmänheten. 

Facebook beskrivs vara en kanal som frekvent används av organisationen för att 

kunna lägga ut bilder och information på olika typer av aktiviteter, som 

kunderna väljer att medverka i. Detta beskriver cheferna vara effektivt eftersom 

de vill uppmärksamma och upplysa allmänheten om äldreomsorgens positiva 

boendeförhållanden. Forskning pekar också på att det finns positiva aspekter 

med att organisationer använder sig utav sociala medier för att marknadsföra 

sina verksamheter. Med hjälp av sociala medier kan organisationer visa upp sina 

verksamheter och lägga ut information om hur deras rutiner, struktur och dagliga 

arbete ser ut för att ge allmänheten en god bild (Jeske & Shultz, 2016). Det 

framkommer också att cheferna upplever att marknadsföring via sociala medier 

kan vara utmanande då en negativ effekt till exempel kan vara att transparensen 

blir alldeles för tydlig och att detta i sin tur kan attrahera negativ publicitet. Den 

negativa publiciteten kan också innebära att negativa kommentarer som riktas 

mot boendet eller medarbetare kan vara förekommande. 
 

5.3 Socialt stöd i arbetslivet 
 

5.3.1 Socialt stöd ur ett chefsperspektiv 

Socialt stöd i form av vägledning och feedback är en faktor som forskning visar 

vara betydelsefull för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det sociala 

stödet beskrivs vara en betydelsefull motivations- och bekräftelsefaktor som 

arbetsgivare bör ge till sina anställda. Detta resulterar i trivsel, engagemang och 

socialt stöd, vilket är faktorer som kan användas som verktyg för att förebygga 

ohälsosamma arbetsmiljöer där hög sjukfrånvaro är förekommande (Ljungblad 

et al 2014).  
 

I studiens resultatdel framgår det att chefernas tid till varje medarbetare är 

begränsad då varje chef har ca 40-60 medarbetare under sitt personalansvar. 

Karasek & Theorell (1990) menar på att det sociala stödet som arbetsgivare ger 

sina medarbetare leder till minskade krav och ökad kontroll inom det egna 

arbetet. Arbetsgivare kan därför använda det sociala stödet som ett verktyg för 

att hjälpa sina medarbetare att reducera höga stressnivåer. Vidare finns det 

forskning som menar på att socialt stöd minskar risken för emotionell 

utmattning (Jonge & Dormann, 1999). Det sociala stödet ges till medarbetare i 

form av feedback som sker muntligt eller skriftligt.  
 

Cheferna beskriver att det sociala stödet är ytterst viktigt för att skapa goda 

arbetskulturer. Brist på socialt stöd kan leda till utveckling av dysfunktionella 

grupper och negativa kulturer som påverkar medarbetarna negativt.  
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Organisationskulturer är viktiga för arbetsgivaren att främja och ta hänsyn till 

eftersom det påverkar medarbetarnas beteende, resultat och prestationer 

(Gimenez-Espin et al, 2012). Barney (1986) menar på att organisationskulturen 

är en källa till långsiktiga konkurrensfördelar, eftersom det leder till att de 

anställda presterar bättre. Goda organisationskulturer beskrivs vara viktigt för 

chefer att också investera i. För att organisationskulturer ska bidra med 

framgång krävs det att chefer säkerställer att kulturen är värdeskapande och unik 

(ibid.). 
 

5.3.2 Socialt stöd ur ett medarbetarperspektiv 

Socialt stöd i form av kommunikation mellan anställda beskrivs vara en faktor 

som skapar effektivitet och ökad produktivitet då anställda kan uppleva trygghet 

(Tuvesson & Eklund, 2014). Cheferna antyder också på att kommunikation 

mellan medarbetare är en ytterst viktig grund i arbetet som medarbetaren utför 

dagligen med sina kunder. Regelbunden kontakt mellan medarbetare leder till 

ökade gemensamma mål samt utrymme för samarbete sinsemellan (Larsson, 

2008).  
 

Bra teamklimat är också en central faktor som kan balansera krav och resurser. 

För att goda arbetslag ska växa fram krävs att chefer prioriterar och investerar i 

yttre resurser som exempelvis kan vara organisering av teamarbete och tid samt 

ekonomiska resurser. Vidare beskrivs det att negativa teamklimat påverkar den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta beror på tidsbrist, brist på 

kommunikation och socialt stöd som i sin tur resulterar i stress (Andersson & 

West, 1998; Wheelan, 2005; Wheelan, Burchill & Tilin, 2003).  
 

Cheferna framhåller att det sociala stödet blir svårt för medarbetarna att tillföra 

mellan varandra vid tidsbrist och bemanningsproblem. Detta beror på att 

medarbetarna får en ansträngd arbetsbelastning. Vid situationer som dessa 

hinner inte medarbetarna ge socialt stöd till varandra utifrån sin kompetens. När 

detta inträffar beskrivs onödiga konflikter också kunna uppstå, vilket leder till 

ytterligare svårigheter och utmaningar i det dagliga arbetet för medarbetarna. 

För att förebygga detta arbetar cheferna aktivt med att förlänga 

introduktionsperioden och införa handledarutbildningar. Syftet med detta är att 

medarbetare som har undersköterskekompetens och rätt typ av arbetserfarenhet 

ska kunna ge socialt stöd till andra medarbetare med lägre utbildning eller 

erfarenhetsbank. Detta görs för att öka medarbetarnas kompetens och 

prestationsförmåga i arbetet och därmed försöka få en mer jämn 

arbetsfördelning och en bättre förståelse som leder till ökad möjlighet att förstå 

verksamhetens mål och sina egna arbetsroller.  
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Introduktion till arbete beskrivs vara viktigt eftersom det påverkar om en 

medarbetare stannar inom organisationen, samt hur de väljer att prestera och 

engagera sig i sina arbeten (Kowtha, 2008). För att introduktionen ska 

upprätthålla en så produktiv och effektiv kvalitet som möjligt är det viktigt att 

den är välplanerad och kvalitetsinriktad (Allen, 2006). Uppföljning i form av 

kommunikation beskrivs också vara viktigt eftersom arbetsgivare då lättare kan 

kartlägga vad som varit ickefungerande när arbetet utförts, för att därefter hitta 

åtgärder till förbättring av introduktionen i arbetet (Koleman & Kleiner, 1999).  
 

Handledning i form av mentorskap beskrivs vara en effektiv och 

kvalitetsinriktad insats, som leder till ökad kompetens och ett gott 

arbetsplatslärande för medarbetare. Men för att handledningen ska fungera som 

en kompetensutvecklande insats, behöver arbetsgivare också skapa rätt typ av 

förutsättningar för att mentorerna ska kunna stötta medarbetare. Detta sker 

främst när de nyanställda bemöts av olika typer av situationer som kan uppstå 

(Bott, Mohide, Lawlor, 2011). 
 

5.3.3 Socialt stöd via sociala medier 

Socialt stöd via sociala medier beskrivs användas alltmer inom organisationer. 

Facebook är ett exempel på en digital plattform som används inom 

organisationer för att överföra kunskap och kommunicera (Cao et al, 2012). Med 

hjälp av sociala medier kan arbetsgivare och medarbetare ge stöttning i form av 

rådgivning (Menguc & Boichuck, 2012; Skeels & Grudin, 2009). 
 

En del av cheferna beskriver också att de skulle kunna se möjligheter och 

fördelar i att medarbetare använder sig av sociala medier i arbetet, för att 

kommunicera arbetsrelaterade frågor och funderingar på aktiv arbetstid. Dock 

upplever cheferna svårigheter med detta i dagens läge eftersom personliga 

konton inom sociala medier hindrar ett organisatoriskt utövande av 

kommunikationsfunktionen via sociala medier. Cheferna uppger här exempel 

såsom Facebook och messenger som plattformar med personliga konton, vilket 

begränsar det organisatoriska användandet av just dessa plattformar. Vidare 

menar forskning på att det också finns negativa aspekter med anställdas 

användande av sociala medier som kommunikationsplattform och social 

stöttning inom organisationer. Detta ställningstagande grundar sig i att alldeles 

för stort fokus läggs på sociala medier och mobilanvändandet (Karaiskos, 

Tzavellas, Balta, & Paparrigopoulos, 2010; Krischner & Karpinski, 2011).  
 

Enligt cheferna menade vissa på att socialt stöd via sociala medier kan bli ett 

hinder, eftersom det tillåter medarbetarna att använda sina privata telefoner för 

att kommunicera på sociala medier under arbetstid. De menar också på att 
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medarbetare inte bör använda sig av sociala medier för att kommunicera 

arbetsrelaterade frågor med varandra på sin privata tid.  
 

Det fanns upplevelser bland cheferna om att det bör finnas en tydlig gräns 

mellan privat tid och arbetstid och att medarbetaren bör kunna stänga av på sin 

lediga tid. För att tillgodose rättigheten att stänga av på sin privata tid finns 

möjligheten att anpassa och utveckla digitala kommunikationsplattformar och 

slipa dem till organisatoriska fördelar istället. Det är viktigt att cheferna känner 

ett välbehag och minskad stress själva av att detta kan utvecklas på 

arbetsplatsen. För att minska rädsla och öka självsäkerhet hos cheferna att 

utveckla egna sociala medieplattformar behöver orden Facebook och messenger 

tas bort ur konversationen, eftersom dessa är exempel på digitala 

medieplattformar och inte i sig något som enbart kan användas inom 

sekretessbaserade organisationer såsom organisationer inom vård och omsorg.  
 

Det är vidare viktigt att påpeka att digitala utvecklingsområden finns i alla 

organisationer och en rättighet för alla organisationer att använda sig av. En 

rädsla inför den digitala kommunikativa världen går att lugna genom att få egen 

kontroll över ämnet och möjligheterna till organisationens egna potential att 

utveckla detta verksamhetsområde i form av HR-inriktade föreläsningar och 

utbildningar som lugnar istället för att man som chef behöver räds ämnet. 
 

5.4 Mobbning och konflikter 
 

5.4.1 Svårhanterliga relationer och mobbningssituationer 

Mobbning inom vård och omsorg beskrivs vara frekvent förekommande och 

visar sig i form av upprepade negativa handlingar, som pågått under sex 

månader eller längre period (Leymann & Gustafsson, 1996). Statistik visar på att 

mobbning på arbetsplatser är ett växande arbetsmiljöproblem (Arbetsmiljöverket 

2014:3). Mobbning beskrivs vara förekommande i form av rykten, 

förolämpningar, hot och utfrysning (Arbetsmiljöverket, 2014:3; Blomberg, 

2010).   
 

Majoriteten av de chefer som blivit intervjuade uppfattade att mobbning inte var 

förekommande inom deras nuvarande verksamheter. Trots detta hade de ändå 

erfarenheter av området från tidigare arbetsplatser. Cheferna beskrev också att 

det fanns en skillnad på innebörden av mobbningssituationer och 

konfliktsituationer. Konfliktsituationer som inte utreds och därmed eskalerar 

beskrivs bli en utveckling, som kan leda till mobbningssituation. Svårhanterliga 

relationer beskrivs vara detsamma som konfliktrelationer. Konflikter beskrivs 

förekomma när medarbetare inte har samma typer av verklighetsuppfattning och 

värderingar. Resultatet av detta skapar en fientlighet i form av emotionell 
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spänning och oenighet mellan medarbetarna (Lennéer- Axelsson & Thylefors, 

2013). 
 

Cheferna beskriver att konflikter i form av svårhanterliga relationer var mer 

förekommande än mobbningssituationer. Det framgår också att vissa chefer 

upplevde sig känna att det ibland kunde vara svårt att lösa och hantera 

konflikter, som skulle kunna vara mobbningssituationer eftersom personalen 

inte alltid talar om hur de upplever att sanningen ligger till. Ferrarro (1996) 

menar att arbetsplatsmobbning är underrapporterat bland anställda inom 

organisationer och beror på att medarbetare upplever en skamfylld känsla att 

erkänna sig själva som mobbade. Vidare beskriver Leymann (1992) att 

arbetskollegor och chefer alltför ofta förbiser när mobbningssituationer uppstår 

på arbetsplatsen. Detta beror på att de inte vill involveras i 

mobbningssituationen, alternativt att de inte vet hur de ska gå tillväga eller 

förhindra mobbningssituationen. Av denna anledning finns det studier som 

pekar på att det blir svårt för arbetsgivare att kartlägga och beräkna hur många 

medarbetare som blivit utsatta för mobbning. Detta leder till att det finns ett 

mörkertal som faller in i denna kategori (Ferrarro, 1996). 
 

5.4.2 E-mobbning i arbetslivet 

I samband med att användandet av den digitala utvecklingen ökat med tiden så 

är detta även något som man tydligt kan se bland medarbetare inom 

organisationer. Mobbning via sociala medier är ett nytt fenomen som beskrivs 

vara förekommande på arbetsplatser (Privitera & Campbell, 2009).  
 

Chefernas personliga upplevelser gällande utmaningar om sociala medier och 

mobbning var delade. Det fanns upplevelser om att sociala medier kan ge 

negativ effekt på mobbning i arbetslivet, eftersom vissa möjligtvis har lättare för 

att uttrycka känslor på ett indirekt sätt än på ett direkt. Facebook beskrivs som 

en kanal där medarbetare kan kommunicera och framhäva känslor av frustration, 

detta beskrivs vara negativt då det kan leda till att konflikter eskalerar. Enligt 

Privitera & Campbell (2009) kan e-mobbning även vara förekommande under 

arbetstid men också utanför arbetstid samt till och med på arbetsplatsen. På så 

vis skiljer sig e-mobbningen från den direkta mobbningen som förekommer på 

arbetsplatser.  
 

Cheferna upplever att det finns generationsskillnader på vilka som aktivt 

använder sig av Facebook. Av denna anledning framhäver cheferna att 

kommunikationen innan sociala mediers tid skedde direkt och verbalt. Numer 

sker kommunikationen digitalt i fastställd skrift. Statistik visar att e-mobbning är 

ett ökande arbetsmiljöproblem. Cheferna menar på att utmaningar med e-

mobbning i arbetslivet kommer att bli svårare att förhindra och förebygga, 
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eftersom cheferna inte kan se var det inträffar och vad som skrivs på sociala 

medier. Av denna anledning blir mobbningssituationen väldigt dold, eftersom 

det inte behöver ske direkt på arbetsplatsen samt att det kan pågå dygnet runt. 

Cheferna beskriver även att de inte har någon form av erfarenhet gällande e-

mobbning, eftersom det aldrig har förekommit i deras verksamheter.  

 

Däremot beskriver cheferna att medarbetare vid enstaka tillfällen har informerat 

dem om att de känner sig kränkta, för att en annan medarbetare har skrivit något 

olämpligt på sociala medier. Vidare beskriver cheferna detta som ytterligare en 

utmaning eftersom information om olämpligt beteende av en medarbetare har 

framkommit som andrahandsinformation och inte förstahandsinformation. En 

annan typ av utmaning blir att det kan vara svårt för medarbetare att bevisa vad 

det är som hänt, samt att det blir svårt för chefen att avgöra om medarbetarens 

beteende är olämpligt om det inte finns tillräckligt med styrkande bevis. Trots 

att e-mobbning är förekommande inom organisationer beskrivs fortfarande 

traditionell mobbning vara mer förekommande. För att arbetsgivare ska kunna 

förebygga e-mobbning i arbetslivet krävs det mer forskning och underlag kring 

området, samt om åtgärder gällande problematiken (Berne et al, 2013). 
 

5.4.3 Åtgärder av mobbning inom arbetslivet 

För att chefer ska kunna hantera mobbning och konfliktsituationer bör de vara 

tydliga i sitt ledarskap men också medvetna gällande prioritering av tid för att 

kunna satsa och investera i arbetsmiljöarbetet (Leiter, Laschinger, Day & Oore 

2011).  
 

Kommunikativt ledarskap beskrivs stärka mobbningsförebyggande effekter. För 

att förebygga mobbning kan arbetsgivare exempelvis implementera 

handlingsplaner mot mobbning, eftersom detta ökar medarbetarnas medvetenhet 

om att arbetsplatsen präglas av nolltolerans mot mobbning (Björklund, Vaez, 

Stoetzer, 2014). I resultatdelen av denna studie framgår att den mest effektiva 

åtgärden för att kunna lösa mobbningssituationer och svåra situationer var 

kommunikation, i både verbal och skriftlig version. Trepartssamtal var ett 

exempel på metod som cheferna aktivt använder i arbetsrelaterade, ibland 

svårhanterliga, situationer där det finns ett behov av att kommunikationen 

struktureras upp. För att säkerställa att metoden var fungerande brukade 

cheferna följa upp konflikten, några veckor efter utfört trepartssamtal. Vid vissa 

tillfällen fanns det chefer som beskrev att de brukade gå vidare och ta hjälp av 

HR-avdelningen och företagshälsovården, för att få en bättre struktur i 

konflikthanteringen men också ett bättre avslut.  
 

Ytterligare en förebyggande insats som cheferna använder sig av var att under 

exempelvis APT-möten “gå laget runt” och låta medarbetare framföra och 

uttrycka sina åsikter öppet. Detta för att ge möjlighet till att skapa en trygg arena 
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för medarbetarna att kunna prata om relationer och känslor till varandra som 

kollegor och gällande händelser som uppstår i arbetet. Splittring av 

arbetsgrupper beskrevs också vara en åtgärd som enbart används vid akuta 

situationer, då cheferna upplever att övriga åtgärder inte är tillräckligt effektiva 

för att kunna stoppa mobbningssituationer och konfliktfyllda situationer.  
 

Björklund, Vaez, Stoetzer (2014) menar på att chefer bör använda sig av 

checklistor vid svåra situationer eftersom det hjälper dem att kartlägga om 

medarbetare upplever att det finns områden att förändra inom organisationen. 

Checklistan går att använda för att cheferna ska kunna få ett helhetsperspektiv 

om hur de bör implementera olika typer av förbättringsarbeten när det kommer 

till konfliktfyllda mobbningssituationer. Checklistan kan finnas till underlag för 

att kartlägga och forma hur handlingsplaner bör se ut. Ahmed (2006) skriver i 

sin studie att organisationer bör skapa gemensamma handlingsplaner 

tillsammans med sina medarbetare, för att kunna synliggöra problem som 

exempelvis mobbning inom verksamheten. Detta sker genom att chef och 

medarbetare gemensamt skapar förebyggande riktlinjer som alla bör följa. 

Denna typ av åtgärd beskrivs vara effektiv eftersom de anställda är med och 

påverkar hur problem och utmaningar kan åtgärdas (Ahmed, 2006). 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I detta kapitel framhävs studiens slutsatser som därmed kopplas till syfte och 

frågeställningar samt resultatdel. Författarna har valt att inte använda 

referenser i följande avsnitt eftersom enbart sammanfattning och diskussion av 

studiens viktigaste resultatdelar presenteras här. 

 

6.1 Slutsats 
 

Syftet i denna studie var att undersöka hur första-linjen chefer arbetar med 

organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån erfarenheter och upplevelser, för att 

därmed undersöka deras upplevelser av fördelar, nackdelar och hinder som kan 

uppstå inom deras verksamheter. Vidare fokuserar studien också på att belysa 

chefernas upplevelser och erfarenheter av att använda IKT som organisatoriskt 

styrning- och ledningsverktyg. 
 

Studiens resultat visar att cheferna inte alltid upplever sig arbeta efter 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:04) eftersom det fanns upplevelser av att de redan utförde mycket av det 

som finns angivet och reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk 

och social arbetsmiljö (AFS 2015:04). Det finns en risk i att inte medvetet följa 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:04) då denna föreskrift kom till för att den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön var undermålig i allmänhet. Som motsats finns även en möjlig 

förklaring till att cheferna redan upplever att de arbetar enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:04). Trots att de inte följer den till punkt och pricka, eftersom det skulle 

kunna vara så att den finns inbakad i deras systematiska arbetsmiljöarbete och 

dokumenterad samt anvisad till genom organisationens HR-inriktade 

verksamhet. 

 

Några nya fynd med anknytning till befintlig teoretisk bakgrund och 

forskningsunderlag gällande chefernas erfarenheter och upplevelser av fördelar 

och nackdelar, som kan uppstå i arbetet med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön kunde inte uppfattas. Detta skulle kunna vara en indikation på att 

cheferna redan i dagsläget arbetar kompetensbaserat med organisatorisk och 

social arbetsmiljö. Samtidigt skulle även studiens bortfall kunna vara en 

bristande indikator då alla intervjudeltagarnas upplevelser av arbetet med den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön, inte har inkluderats i studien. Om alla 

verksamhetschefer hade valt att delta i studien så finns det en möjlighet att detta 

hade kunnat påverka resultatet och gett utrymme för upplevelser och åsikter om 
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nackdelar och fördelar med arbetet av den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. 
 

Resultatet i denna studie tyder på att sociala medier och digitalisering inom IKT 

är relativt nytt och ostuderat område, när det kommer till att använda olika typer 

av digitala plattformar som lednings- och styrningsverktyg. Möjligheter, fördelar 

och nackdelar samt utmaningar beskrivs finnas inom områden som e- mobbning 

i arbetslivet, bemanning och rekrytering, marknadsföring och hälsa. Det fanns 

upplevelser från vissa deltagare att mobbning på digitala plattformar såsom 

sociala medier skulle kunna ta sig in på arbetsplatser inom deras organisationer 

och att detta skulle vara en stor nackdel. Vidare beskrivs en utmaning med 

användandet av sociala medier inom verksamheten vara svår för cheferna att 

hantera. Detta ställningstagande grundas i att mobbningen kan föregå under 

vilken tid som helst på dygnet och utanför arbetsplatsen då cheferna vid vissa 

tillfällen möjligtvis inte är i tjänst. E-mobbning i arbetslivet beskrivs därför som 

ett svårt fenomen då det blir väldigt dolt om det inte finns tydliga och konkreta 

bevis. 
 

Bemanning och rekrytering beskrevs också vara områden som resulterade i 

positiva fördelar och möjligheter. För att attrahera personal användes Facebook 

som ett styrning- och ledningsverktyg. Via Facebook menade cheferna att de 

effektivt kunde synliggöra sig genom att annonsera ut lediga tjänster. Med hjälp 

av den digitala utvecklingen och IKT finns det möjlighet för verksamheter att 

åtgärda sina bemanningsproblem då forskning visar på att de kan använda sig av 

digitala bemanningssystem. Utmaningen i detta ligger inte i att möjligheten 

finns utan snarare om organisationen kan se möjligheterna med sin egen 

förmåga att utveckla och nyttja de digitala fördelar som finns idag på marknaden 

och utveckla digitaliseringen som den byggs upp till fördel för organisationen 

och utesluter all användning av privat karaktär. Organisationen själva har en 

förmåga och kapacitet att utveckla och använda ny programmeringsteknik om 

organisationen vågar tänka utanför sin nuvarande inramning och utvidga 

processer av denna art, men i tydliga strukturer och arenor som byggs upp under 

säkra lagstadgade former ändå. Möjligheterna blir då oändliga för 

organisationen. 
 

Marknadsföring och hälsa var ytterligare två områden som visar sig vara 

positiva möjligheter. Marknadsföring via sociala medier sker på exempelvis 

Facebook. Marknadsföring av organisationens verksamheter visar sig i form av 

information och bilder delas för att ge näring åt, äldreomsorgens positiva sidor 

för allmänheten att beskåda. Detta leder också till att organisationen 

marknadsför sin verksamhet som en god arbetsplats för undersköterskor att 

arbeta inom äldreomsorgen.  
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Med hjälp av sociala medier kan chefer och medarbetare främja hälsan bland 

medarbetare då digitala plattformar, som exempelvis eget utvecklade 

digitaliserade kommunikationsverktyg inom organisationen, går att använda för 

att ge socialt stöd ur ett chefsperspektiv men också ur ett medarbetarperspektiv. 

Utmaningen i detta är även här organisationens egen förmåga att se utanför sina 

egna ramar och utvecklas med samhällsutvecklingen, men med befintliga lagar 

och förordningar som stöttning på vägen. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tre olika förslag på vidare forskning inom området 

för organisatorisk och social arbetsmiljö.  
 

I studiens resultatdel framkom att det fanns upplevelser att Arbetsmiljöverkets 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) inte behöver 

användas till punkt och pricka. Av denna anledning hade det varit intressant att 

jämföra två likartade chefsgrupper inom samma sektor, om det finns skillnader i 

chefernas slutresultat gällande det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet 

om en målgrupp skulle använda sig av Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) fullt ut och en målgrupp 

skulle utgå från det arbete det redan gör för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. 
 

Ytterligare motiv till vidare forskning hade kunnat vara att studera om e-

mobbning är vanligare förekommande än traditionell och direkt mobbning inom 

vård- och omsorgssektorn, samt om det förekommer generationsskillnader i e-

mobbning och dess förekomst inom organisationer. Vidare även hur en e-

mobbningssituation går att upptäcka och förebyggas på ett så kvalitetsinriktat 

och effektivt sätt som möjligt. 
 

Slutligen är förslag till vidare forskning även att jämföra om traditionella 

styrningsverktyg som inte inkluderar sociala medier är mer effektiva, 

kvalitetsinriktade och produktiva än moderna styrningsverktyg i form av sociala 

medier för organisationer. 
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Bilaga 1. Intervjumall 
 
  
Intervjumall 

 

 
Bakgrundsfrågor   

A) Hur länge har du haft chefstjänst inom Leanlink?  

 

B) Hur lång chefserfarenhet har du sedan tidigare? 

Inom vilka verksamhetsområden har chefstjänsterna varit?  

 

C) Hur ser ledningens arbete ut gällande AFSen "Organisatorisk och social 

arbetsmiljö"?  

Hur ser ditt arbete ut gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?  

Finns det någon skillnad på hur ledningen arbetar med AFSen och hur du 

arbetar med AFSen? 

 

D) Vad har du för erfarenheter i ditt chefskap av mobbning i arbetslivet och 

svårhanterliga relationer mellan personal? 

- Upplever du att det är någon skillnad på begreppen mobbning i arbetslivet och 

svårhanterliga relationer mellan personal? 
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Tema 1  

 

A) Vad är dina erfarenheter ur ett chefsperspektiv av den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön? Berätta öppet..  

B) Utifrån din erfarenhet, vilka fördelar och möjligheter inom organisationer 

skulle du se att det finns med att AFSen har upprättats? 

Vilka specifika fördelar och möjligheter upplever du att AFSen har medfört i 

ditt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?  

                    

C) Utifrån din erfarenhet, vilka möjligheter ser du att arbetet med den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön skulle kunna ge?  

 

D) Vi har ett intresse av svårigheter i detta arbete och skulle vilja fråga lite om 

din erfarenhet av mobbning mellan personal på arbetsplatser inom 

organisationer.  

Berätta om dina chefserfarenheter kring svårhanterliga relationer mellan 

vårdpersonal inom verksamheten? 

            

E) Hur ser dina erfarenheter ut gällande E-mobbning kopplat till sociala medier 

såsom fb, instagram, eller andra sociala plattformar?  

Är detta något du har stött på och har erfarenheter kring kopplat till mobbning 

inom verksamheten? 

Vad har du för erfarenheter av svårhanterliga relationer mellan personal inom 

verksamheten som har uppstått pga av sociala medier?     

 

F) Hur tror du att utvecklingen och kommande utmaningar kan komma att bli 

av den digitala kommunikationens påverkan i mobbningssituationer på 

arbetsplatsen?  
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Tema 2 

A) Utifrån din erfarenhet, vilka nackdelar och hinder kan du som chef i 

verksamheten stöta på i ditt arbete med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön?  

 

B) Utifrån din erfarenhet, vilka hinder kan du som chef i verksamheten stöta på 

i ditt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?  

 

C) Utifrån specifikt mobbning och e-mobbning, vilka hinder eller nackdelar 

skulle du se att den digitala utvecklingen kan ha för verksamheten och ditt 

arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?    

 

   

 
 

Tema 3 

 

A) Hur ser dina erfarenheter ut av mobbning på arbetsplatser personal emellan? 

B) Kan man utläsa utvecklingen av den digitala kommunikationen kring 

mobbning eller svårhanterliga relationer  på arbetsplatser idag mot tidigare år 

om du tittar tillbaka på dina egna erfarenheter?  

 

C) Vilka möjligheter och fördelar inför framtiden kan du se i användandet av 

tex sociala medier när du som chef arbetar med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön?  

 

D) Vilka hinder och nackdelar inför framtiden kan du se i användandet av tex 

sociala medier när du som chef arbetar med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön?  

 

   

 
Avslutande frågor 

A) Är det något som medintervjuare Carina eller Ayda skulle vilja fråga extra 

nu efter intervjun?   

 

B) Är det något som vår intervjudeltagare skulle vilja dela med sig mer av eller 

skulle vilja utveckla ytterligare?  
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