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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning och problemformulering 
Menckel (2004) resonerar i en rapport, utgiven av folkhälsoinstitutet, om hur 
arbetslivet kan anses ha en stor betydelse för den allmänna folkhälsan och att en 
arbetsplats bör ses som en utmärkt arena för hälsoarbete. Detta plockas även upp 
av juridiska regler, vilka omfattar ett antal lagar och riktlinjer för hur 
arbetsgivare måste agera i arbetsmiljörelaterade frågor (Arbetsmiljölagen (SFS, 
1977:1160) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS, 2001:01). Vi har vid 
efterforskningar kunnat konstatera att det går att hitta en uppsjö av relevanta 
teorier och processer i tillhörande facklitteratur, vilket kan inspirera arbetsgivare 
och personalansvariga i strävan mot en hållbar arbetsmiljö. Dock kan det 
upplevas som en snårig begreppsdjungel då hälsobegreppet i sig är mångtydigt 
och tenderar att fokusera på olika centrala värdeord, beroende på val av 
perspektiv (Medin och Alexandersson, 2000). Ett perspektiv som vi, utifrån flera 
studier, kan konstatera har fått mer och mer utrymme vid hälsodefinitioner är 
hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Dock menar Bjurvald (2004) att 
hälsofrämjande arbete är ett sparsamt utforskat område och att det finns stora 
skillnader sett till hur begreppet tolkas och resulterar i praktiskt arbete. Dock 
återfinns två begrepp som mer eller mindre centrala vid övervägande stor del av 
studier berörande hälsofrämjande arbete, vilka är förebyggande och främjande. 
Det förebyggande arbetet beskrivs som det traditionella arbetsmiljöarbetet och 
innebär kortfattat att åtgärder riktas mot en specifik riskgrupp utifrån 
identifierade risker för skador och ohälsa. Främjande strävar istället mot att 
stärka hälsan hos alla på arbetsplatsen genom hälsofrämjande åtgärder.  
 
Med bakgrund av detta föddes ett intresse för att närmare studera hälsa och 
arbetsliv och hur vi som blivande personalvetare kan tänka och resonera kring 
detta stora och viktiga ansvarsområde. Vid denna studie kommer vi att använda 
hållbar arbetsmiljö som paraplybegrepp, med utgångspunkt i ett hälsofrämjande 
perspektiv, och då syfta till såväl förebyggande som främjande insatser där 
frisk- och riskfaktorer identifieras och hanteras. 
 
Vi hävdar att organisationer har mycket att vinna på genomtänkta och 
välmotiverade strategier för att behålla friska medarbetare och uppmuntra till en 
god och hållbar arbetsmiljö. Vinsten ligger inte bara i varje enskild individs 
goda hälsa utan Lohela Karlsson (2010) har i sin avhandling även visat på 
samband mellan goda psykosociala arbetsförhållanden och organisatorisk 
produktion. Vi anser även att arbetsgivare dels bör ta ett ansvar men även förstå 
relevansen av att prioritera långsiktigt arbetsmiljöarbete, detta då vi har kunnat 
se att den psykososociala ohälsan i arbetslivet ökar (Ivarson, 2014). De främsta 
orsakerna till besvären har konstaterats att vara stress och andra psykiska 
påfrestningar (Ivarson, 2014) och i de fall som inte återhämtning är möjligt och 
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stress blir ett ihålligt inslag i vardagen kan det vara direkt skadligt för hälsan 
(Hultberg, Skagert, Ekbom Johansson, & Ahlborg, 2010). Den föregående 
statistiska undersökningen visar även på att det har skett en markant ökning av 
långtidssjukskrivningar mellan åren 2012 och 2014 (Ivarson, 2014), därav bör 
det finnas ett intresse, sett utifrån ett arbetslivsinriktat men även ett 
folkhälsoperspektiv, att undersöka hur organisationer kan skapa friska 
arbetsplatser med välmående medarbetare.  
 
I en nyligen publicerad studie av Ljungblad (2015) beskrivs situationen inom 
Socialförvaltningen, där socialarbetare konstateras att vara en av de största 
yrkesgrupperna i Sverige samt en av de yrkesgrupper som representerar högst 
sjukfrånvaro. Därav är det ur såväl ett folkhälsoperspektiv som ur ett 
arbetslivsinriktat perspektiv relevant att undersöka hur förvaltningen arbetar för 
att uppnå en hållbar arbetsmiljö. Studien kommer, efter initiativ ifrån båda 
parter, att utgå ifrån Socialförvaltningen i Kommun X, där det utifrån tidigare 
medarbetarundersökning har konstaterats råda en hög självskattad stress och hög 
arbetsbelastning bland medarbetarna.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien ämnar undersöka och öka förståelsen för vad en hållbar arbetsmiljö kan 
innebära och vem som kan anses ansvara för arbetsmiljöarbetet på 
Socialförvaltningen i Kommun X. Studien strävar även efter att undersöka hur 
chef och medarbetare upplever att de gemensamt kan arbeta för att skapa en 
hållbar arbetsmiljö.  
 
Syftet har brutits ned i följande frågeställningar: 
Hur beskriver, upplever och tolkar medarbetare och chefer en hållbar 
arbetsmiljö? 
Vilka risk- och friskfaktorer kan identifieras som påverkar en hållbar arbetsmiljö 
på Socialförvaltningen i Kommun X? 

1.2.1 Studiens avgränsningar 
På grund av begränsad tidsåtgång genomfördes undersökningen endast på två av 
Socialförvaltningens avdelningar i Kommun X. Då forskningsområdet för hälsa 
och arbetsliv har upplevts som både brett och mångtydigt, har dessutom 
teoretiska begränsningar gjorts där studien främst utgår ifrån ett salutogent 
perspektiv på hälsa. 

1.3 Beskrivning av Socialförvaltningen 
För att ge läsaren rätt förutsättningar till att förstå studien i dess helhet och 
kunna placera resultatet i rätt kontext beskrivs nedan den verksamhet som 
studerats i studien. Avsnittet fokuserar på att beskriva organisationsstrukturen 
och relevanta arbetsmetoder inom organisationen. Delar av den fakta som 
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presenteras är hämtad ur styrdokument från den undersökta förvaltningen på 
kommunen, vilket gör att direkt källhänvisning inte är möjlig med hänvisning 
till konfidentialitet.   

1.3.1 Socialförvaltningens organisationsstruktur 
Tengvald (2015) beskriver att Socialförvaltningen är en verksamhet som är 
uppbyggd i flera hierarkiska nivåer, där socialchefen har det yttersta ansvaret. 
Verksamheten beskrivs att vara komplex och påverkad av faktorer såsom 
politisk styrning, vilket innebär att anställda inom Socialförvaltningen utför sitt 
uppdrag på delegation av Socialnämnden. Socialförvaltningen regleras även 
utifrån specifik lagstiftning och då främst Socialtjänstlagen [SoL] vars 
huvudsakliga mål anger att “Socialtjänsten skall under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser” (Socialtjänstlagen 2001:453, 1 
kap. 1 § rad 5). Vidare skriver Tengvald (2015) att Yrkeskategorier inom 
förvaltningen representeras främst av socionomer, sjuksköterskor, psykologer, 
psykoterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter etc. och den största 
yrkesgruppen, med akademisk utbildning, är socionomer. På den studerade 
förvaltningen i studien finns fyra avdelningar med cirka 300 medarbetare. 
Förvaltningen leds av en förvaltningschef, ledningsgrupp, fyra avdelningschefer 
samt gruppchefer. I denna studie har två av dessa avdelningar studerats, (här 
kallat Avdelning 1 och Avdelning 2) där såväl avdelningschefer som 
medarbetare deltagit vid intervjuer. För urval av respondenter, se avsnitt 6.3 
Urval av respondenter. 

1.3.2 Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete utifrån Lean 
Organisationen arbetar med Lean, vars huvudsakliga syfte beskrivs utifrån att 
skapa ett förändringssystem för ständiga förbättringar baserat på medarbetarnas 
engagemang och kunskap. Vidare syftar organisationens arbete med Lean till att 
skapa väl fungerande flöden och processer, synliggöra avvikelser, eliminera 
”slöseri”, öka fokus på nyttan för brukarna, medarbetarna, medborgarna och 
andra intressenter, ett arbete i ett jämnare tempo med färre störningar och 
mindre stress samt att vidareutveckla ett coachande ledarskap. Ansvaret för 
arbetet med Lean ligger främst på ledningsgruppen och chefsnivå men även ett 
visst ansvar ligger på medarbetarna, vilka förväntas att vara delaktiga i det 
dagliga och utvecklande arbetet med Lean. Ett konkret exempel på det praktiska 
arbetet med Lean är då medarbetare, tillsammans med respektive gruppchef, för 
en dialog kring ett antal kontrollpunkter för att sedan markera dessa med en 
färgkod. Syftet med färgkodningen är att ringa in de områden som gruppen 
behöver förbättra och fokusera åtgärder på, samt att kunna följa arbetsgruppens 
utveckling över tid. Ett exempel på en kontrollpunkt kan vara: “Är alla i 
arbetsgruppen involverade i och tar ansvar för problemlösning och 
förbättringar?”. Punkten markeras sedan med grönt om den uppfylls, gult om 
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det är en mindre anmärkning eller åtgärd på gång och rött i de fall som punkten 
inte uppfylls. När samtliga kontrollpunkter har tilldelats en färg noteras de gula 
och röda punkterna särskilt, för att sedan ligga till grund för utformandet av en 
åtgärdande handlingsplan. I handlingsplanen framgår även vem som ansvarar för 
åtgärd och vid vilken tid åtgärden ska vara utförd. Kontrollpunkterna används 
som verktyg vid arbetsgruppernas veckoenliga möten och syftar till att hjälpa 
medarbetarna att berätta för varandra hur de upplever sin arbetssituation och då 
utifrån begreppen kontroll, arbetsglädje och meningsfullhet. Med detta arbetssätt 
kan medarbetarna stötta den som upplever problem och gruppchefen kan tidigt 
upptäcka varningssignaler och åtgärda dessa. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel redogörs inledningsvis vilka databaser och sökord som främst 
använts tillstudiens utformning av tidigare forskning. Därefter presenteras 
studiens teoretiska utgångspunkter, vilka ligger till grund för avgränsning av 
forskningsområdet. De teoretiska utgångspunkterna syftar även till att ge 
läsaren en bakgrundsbeskrivning av forskningsfältet i relation till hälsa och 
arbetsliv samt positionera studien åt en salutogen ansats i förhållande till dessa 
frågor. Därefter följer ett antal centrala begrepp som har kommit att 
genomsyrar studiens helhet. 

 
Inledningsvis eftersöktes studier som behandlade hälsofrämjande organisationer. 
I uppstarten upplevdes sökprocessen som svår då de flesta studier hade ett 
medicinskt fokus snarare än ett arbetslivsinriktat fokus. Vidare användes såväl 
svenska som engelska sökord. Främst användes universitetets sökbas Unisearch, 
där de flesta av bibliotekets resurser finns. De sökord som var centrala vid 
sökning var: health promoting workplace/hälsofrämjande arbetsplats, 
municipality/kommun, work environment/arbetsmiljö, psychosocial/psykosocial 
och sustainable workplace/hållbar arbetsplats. Sökningarna gjordes dels med 
enskilda ord och dels med kombinationer av sökorden ovan. Därtill användes 
trunkering med hjälp av asterix [*] vid sökning. Universitetets erbjudande om 
att “hyra en bibliotekarie” har även utnyttjats som inspiration vid framtagning av 
teori och forskning. Även tidigare kurslitteratur har legat till grund, samt Google 
Scholar och tidigare referenser vid studier som påträffats vid sökningarna ovan. 
Under arbetets gång har ett flertal artiklar, böcker och avhandlingar scannats av 
och slutligen valdes de verk som låg närmst för studiens syfte.  

2.1 Paradigmskifte avseende begreppet hälsa 
Medin och Alexandersson (2000) redovisar i sin litteraturöversikt för 
svårigheten att definiera hälsa då de menar att det finns ett flertal potentiella 
perspektiv och definitioner av begreppet. Författarna sammanfattar 
forskningsområdet utifrån två övergripande perspektiv, dels ett biomedicinskt 
och dels ett humanistiskt perspektiv. De skriver att forskningen på området har 
genomgått en perspektivförskjutning och att den humanistiska uppfattningen av 
hälsa har börjat ersätta det biomedicinska perspektivet. Vidare tydliggör de 
skillnader mellan de olika perspektiven. Det biomedicinska perspektivet 
beskrivs att fokusera på det patogena (det sjuka) hos individen och definierar 
hälsa som frånvaro av sjukdom. De åtgärder som anses centrala för att uppnå 
hälsa är rehabiliterande och förebyggande insatser. Skillnaden vid ett 
humanistiskt perspektiv är att hälsa definieras utifrån de faktorer som främjar 
hälsa, och de åtgärder som anses centrala är hälsofrämjande och stärkande 
insatser. Inom det humanistiska perspektivet finns sedan en rad olika 
underliggande perspektiv som mer specifikt definierar hälsobegreppet, varav en 
salutogen ansats har präglat denna studie. 
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Begreppet salutogenes grundades av Aaron Antonovsky och kan delas upp i två 
delar: saluto, som betyder hälsa och genes som betyder ursprung och/eller 
uppkomst (Antonovsky, 1979). Antonovsky ansåg att det inte låg något intresse i 
att beskriva hälsans natur, alltså vad hälsa är, utan att det istället bör fokuseras 
på vilka strategier och faktorer som påverkar och bidrar till att upprätthålla 
hälsa. Därav förklarar begreppet i sig vad som är väsentligt för uppkomsten av 
hälsa, saluto (hälsa) och genes (uppkomst). Medin och Alexandersson (2000) 
skriver att grundtanken med den salutogena ansatsen är att individen är 
medveten om att kaos och stress, mer eller mindre, alltid är närvarande men att 
man trots dessa påfrestningar finner förmågan att bevara eller uppnå hälsa. 
Intressant är att studera huruvida individen kan bemästra den aktuella kontexten 
med tillhörande utmaningar och att individen känner känsla av sammanhang. 
Vidare skriver Antonovsky (1979) att hälsa och ohälsa bör ses utifrån ett 
kontinuum (se modell 1, bilaga 1), där det ena inte behöver utesluta det andra. 

2.2 Hälsa, arbetsliv och arbetsmiljö 
I en översiktlig rapport som behandlar hälsofrämjande arbete på arbetsplatser, 
utgiven av Statens folkhälsoinstitut [FHI], skriver Menckel (2004) att arbetslivet 
har en stor påverkan på den allmänna folkhälsan i Sverige och menar därför att 
arbetsplatsen har blivit en viktig arena för det generella folkhälsoarbetet. Vidare 
skriver författaren att kunskap om vad som bidrar till hälsa bör spridas då detta 
påverkar människors hela livssituation. Menckel och Österblom (2000) skriver 
att hälsa och arbetsliv traditionellt sett har förståtts utifrån begreppet arbetsmiljö. 
Detta skriver de har medfört att det ibland kan uppstå oklarheter kring 
innebörden av de två begreppen. De hävdar att det är viktigt att inte glömma att 
hälsa och arbetsliv bör ses som fristående ifrån varandra och att det är genom en 
god arbetsmiljö som vi önskar att uppnå hälsa och att arbetsmiljö därav blir ett 
verktyg för arbetsgivare att använda sig av för att skapa rätt förutsättningar till 
hälsa. I Arbetsmiljölagen [AML] återges ett antal juridiska regler som 
arbetsgivaren är skyldig att följa, vars huvudsakliga mål är att “förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (SFS 
1977:1160, 1 kap. 1 §). Vidare problematiserar Menckel och Österblom (2000) 
svårigheten i att definiera begreppet arbetsmiljö och skriver att det finns en rad 
olika aspekter och faktorer som påverkar huruvida begreppet kan bli betraktat. 
Eriksson och Larsson (2009) definierar arbetsmiljö som alla de faktorer som 
omfattar individen i dennes arbete och att faktorerna kan vara såväl fysiska, 
tekniska, kemiska som psykosociala. Vidare skriver författarna att människor 
har olika förväntningar och anspråk, vilket gör att definitionen av begreppet god 
arbetsmiljö kan se annorlunda ut beroende på vem som ska beskriva densamma. 
En bullrig arbetsmiljö kan för en individ upplevas som skadlig och ge mänskligt 
lidande, samtidigt som samma arbetsmiljö kan uppfattas som tillfredsställande 
om alternativet är arbetslöshet. Därför, skriver Eriksson och Larsson (2009), kan 
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det vara svårt att definiera arbetsmiljö ur ett individperspektiv och de hänvisar 
istället till att det bör vara den subjektiva upplevelsen av den objektiva 
verkligheten som står i fokus. I denna studie kommer den psykosociala aspekten 
av arbetsmiljö att behandlas, vilket definieras utifrån Nationalencyklopedin 
[NE] (“Psykisk arbetsmiljö”, 2015), det vill säga att psykisk arbetsmiljö främst 
avser “organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen. Hit hör bl.a. 
arbetsorganisation, arbetsuppgifternas innehåll, omväxling i arbetet, 
arbetsledning, lönesystem, kontakter mellan arbetskamrater och mellan 
arbetsgivaren och de anställda samt de anställdas inflytande på den egna 
arbetssituationen”. 

2.3 Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
I Sverige har det traditionella arbetsmiljöarbetet länge fokuserat på att identifiera 
olika typer av riskfaktorer för att sedan systematiskt arbeta med dessa för att 
rehabilitera, lindra och/eller förebygga uppkomsten av sjukdom (Hultberg et al., 
2010; Medin & Alexandersson, 2000). Även arbetsmiljöverkets föreskrifter 
fokuserar i huvudsak på preventiva insatser och menar att en arbetsgivare är 
skyldig att arbeta utefter ett systematiskt arbetsmiljöarbete [SAM], vars 
riktlinjer anges i § 2 AFS (2001:01). Där står det att arbetsgivaren ska 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Medin och Alexandersson (2000) skriver dock att arbetsmiljöarbete och synen 
på åtgärder för att uppnå hälsa i arbetslivet har bytt fokus och gett mer utrymme 
för ett tredje och hälsofrämjande perspektiv, där hälsofrämjande arbete avser att 
stärka det friska hos en individ eller på en arbetsplats. Dock menar författarna att 
begreppen främja och förebygga ofta används parallellt med varandra, vilket blir 
missvisande då begreppen syftar till olika saker. Utifrån NE (“Främja”, 2015) 
definieras främja som synonym till: hjälpa fram, tillgodose, verka för, föra 
framåt, driva fram, bidra till bland annat: förbättra, höja, påskynda, uppmuntra, 
stimulera, medan termen förebygga definieras som att förekomma, preservera, 
hindra, parera, omintetgöra (“Synonymer till förebygga”, 2015). 
 
I en gedigen och omfattande rapport som Institutionen för stressmedicin har 
publicerat diskuteras kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser 
utifrån en sammanställning av tidigare studier på området (Hultberg et al., 
2010). I rapporten urskiljs tre perspektiv som strävar efter att uppnå hälsa på 
arbetsplatser genom olika typer av insatser; rehabiliterande, förebyggande och 
hälsofrämjande. De tre perspektiven beskrivs att överlappa och komplettera 
varandra även om de också skiljer sig ifrån varandra. Författarna diskuterar de 
olika perspektivens teoretiska utgångspunkter, metoder och utfallsmått för att 
särskilja dem ifrån varandra. Se modellen i bilaga 1 för en tydlig presentation 
där de tre perspektiven ställs upp på ett överlappande led och där det ena inte 
helt behöver utesluta det andra (Hultberg et al., 2010). 
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2.4 Centrala begrepp 
 
KASAM 
Enligt det salutogena perspektivet är en individs känsla av sammanhang 
[KASAM] en central aspekt, vilket omfattar individens förmåga att förbli frisk 
och hantera sin omvärld trots hot, påfrestningar eller andra svåra situationer 
(Antonovsky, 2005). KASAM bör dock inte ses som synonymt med hälsa, utan 
snarare något som bidrar, eller hjälper till, att upprätthålla hälsa. Antonovsky 
hävdade att en individs generella motståndsresurser [GMR] symboliserar 
hälsans bestämningsfaktorer och GMR syftar då till de fysiska, psykosociala och 
materiella faktorer som underlättar för individen att begripa och hantera sin 
omvärld trots kontinuerliga påfrestningar (Hultberg et al., 2010). Det är sedan en 
individs GMR som bidrar till livserfarenheter som i förlängningen stärker en 
individs KASAM. Antonovsky identifierade tre komponenter för hur KASAM 
kan förklaras och uppnås hos en individ, vilka är: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Hultberg et al., 2010), se bilaga 2 för modell. Förhållandet 
mellan dessa tre komponenter beskriver sedan styrkan av KASAM hos en 
individ, där stark KASAM bidrar till en bättre hälsa (Medin & Alexanderson, 
2000). Dessa tre komponenter beskrivs nedan kortfattat, utifrån Antonovskys 
(2005) perspektiv för att öka förståelsen för hur en individs KASAM kan 
influeras på olika sätt. 
 

• Begriplighet innebär att en individ upplever sin livssituation som 
någorlunda sammanhängande, konkret och förutsägbar. En individ som 
upplever yttre och inre stimuli med hög begriplighet har dessutom bättre 
förutsättningar att förstå och bedöma verkligheten. 

 
• Hanterbarhet syftar till att en individ upplever sig ha tillräckliga resurser 

och möjligheter till att kunna hantera omgivande stimuli. En individ 
upplever en hög känsla av hanterbarhet i de fall som tillräckliga resurser 
finns att tillgå för att bemöta påfrestande situationer och krav. 

 
• Meningsfullhet beskriver huruvida en individ känner att livet har en 

känslomässig mening och betydelse. Det anger även i vilken utsträckning 
en individ upplever att det är värt att investera energi och engagemang i 
något, vilket kan vara livet i stort eller olika typer av utmaningar. Vidare 
ser en person med hög känsla av meningsfullhet svårigheter som 
utmaningar och försöker hitta ett engagemang i de situationer som denne 
utsätts för. 
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Hälsofrämjande som paraplybegrepp 
Forskning och litteratur som berör hälsofrämjande arbete i olika avseenden har 
ökat markant under de senaste åren (Medin & Alexandersson, 2000). Dock 
verkar det vara ett svårfångat begrepp som sällan definieras i sin hela innebörd 
(Menckel och Österblom, 2000; Medin & Alexandersson, 2000). Menckel 
(2004) påvisar att det råder en problematik med att teoretiskt beskriva vad 
hälsofrämjande innebär då det är ett vitt och mångfasetterat begrepp. Vidare 
skriver hon att det även råder en förvirring och osäkerhet på vad det kan betyda i 
praktiken på arbetsplatsen och att detta delvis kan bero på att det saknas en 
tydlig och strikt definition av begreppet. WHO har i Ottawamanifestet från 1986 
både definierat begreppet och valt att beskriva det som en paraplyterm för de 
olika faktorer och/eller handlingar som kan anses vara hälsofrämjande. I 
Ottawamanifestet definierades begreppet som: “den process som ger människor 
möjlighet att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa” (“Health promotion 
glossary”, 1998, sid 11). Begreppet blir då inte ontologiskt definierat utifrån sin 
natur utan snarare definierat som summan av sina delar (Medin & 
Alexandersson, 2000). Författarna skriver att ett övergripande mål som samlas 
under detta paraplybegrepp är att skapa strategier för att öka individens 
möjlighet till att ta kontroll över de faktorer som inverkar på hennes hälsa. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teori som har sökts fram efter 
att empirin har sammanställts. Detta avsnitt syftar till att öka förståelsen för 
studiens resultat, syfte och frågeställningar. Inledningsvis presenteras viktiga 
och generella aspekter som berör hur organisationer kan uppnå en hållbar 
arbetsmiljö. Därefter behandlas ett antal risk- och friskfaktorer som kunnat 
identifieras utifrån tidigare forskning och vetenskapliga studier. Avslutningsvis 
görs en kritisk reflektion över den forskning som tagits fram. 

 

3.1 Att skapa en hållbar arbetsmiljö 
Den juridiska lagstiftning som avser arbetsmiljö fokuserar inte på begreppet 
hälsa i sig utan snarare på begreppet arbetsmiljö, vilket Menckel och Österblom 
(2000) menar kan medföra en risk för att chefer upplever att hälsa är ett 
individuellt ansvar som ligger hos varje enskild medarbetare. Vidare betonar de 
att det bör föreligga ett organisatoriskt ansvar för arbetsmiljön där 
förutsättningar möjliggör en god hälsa på arbetsplatsen. Lohela Karlsson (2010) 
har i sin avhandling från 2010, med utgångspunkt i friska företag, studerat hur 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer är relaterade till de anställdas hälsa och 
organisatorisk produktion. I studien identifierar hon psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer som bidrar till förbättrad samt försämrad personalhälsa och 
konstaterar att en dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till en rad negativa 
konsekvenser, såsom stress och ökad sjukfrånvaro hos personalen, vilket i 
förlängningen kommer att påverka organisatoriska resultat. Författaren hävdar 
därför att en arbetsgivare bör se förebyggande och hälsofrämjande insatser som 
goda investeringar då de inte bara gynnar organisationen, utan även de som 
arbetar i den. Hultberg et al. (2010) skriver att störst framgång för att etablera 
hållbara arbetsmiljöer återfås genom breda strategier där samtliga perspektiv i 
modellen i bilaga 1 iakttas, det vill säga såväl rehabiliterande, förebyggande som 
hälsofrämjande åtgärder. Dock skriver de att ett särskilt stort fokus bör ligga på 
hälsofrämjande insatser och riktade interventioner mot specifika riskgrupper. 
Därtill skriver Hultberg et al. (2010) att grundläggande vid hälsofrämjande 
arbete är att identifiera och ta tillvara på arbetsplatsens framgångsfaktorer, göra 
medarbetare delaktiga i arbetet tidigt och gemensamt utforma handlingsplaner 
samt låta medarbetarnas tankar och attityder påverka takten vid utveckling och 
processer.  
 
För att ett hälsofrämjande arbete ska upplevas som främjande av hälsa och ge 
önskad effekt är det viktigt att organisationen ser hälsofrämjande strategier och 
implementerade insatser utifrån en ständigt pågående process som kontinuerligt 
bearbetas, utvecklas och vidmakthålls (Hultberg et al., 2010: Lohela Karlsson, 
2010). Även uppföljning och utvärdering av implementerade aktiviteter betonas 
att vara viktigt då detta skapar möjligheter till att lyfta viktiga resultat och 
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erfarenheter som kan agera underlag för fortsatt arbete. Lohela Karlsson (2010) 
understryker att ett hälsofrämjande arbete inte kommer att ge effekt utifrån 
någon enstaka åtgärd och Hultberg et al. (2010) betonar att ett holistiskt 
arbetssätt bör tillämpas där olika delar interagerar i ett större sammanhang. Inom 
det europeiska forskningsfältet understryks det generellt sett att hälsofrämjande 
åtgärder ska genomföras på samtliga nivåer inom en organisation, det vill säga 
på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå (Hultberg et al., 2010; Unge, C., 
Schelp, L., & Källestål, C., 2004). Detta innebär att såväl individuella som 
strukturella insatser behövs för att möjliggöra för medarbetare att öka kontrollen 
över sin hälsa och främja densamma (Hultberg et al., 2010). Processer måste 
även ta hänsyn till och riktas mot såväl organisationskulturen, strukturen och 
arbetsklimatet för att ge gynnsam effekt (Lohela Karlsson, 2010).  

3.2 Risk- och friskfaktorer 
För att uppnå en arbetsmiljö som främjar hälsa finns ett antal 
bestämningsfaktorer som har fått ett stort genomslag inom området för 
hälsofrämjande arbete (Hultberg et al., 2010). Dessa bestämningsfaktorer 
presenteras som ett antal risk- och friskfaktorer, vilka har konstaterats att vara 
centrala i relation till arbetet med en mer hållbar arbetsmiljö. Det framkom att de 
friskfaktorer som predicerar hälsa inte alltid överensstämmer med de 
riskfaktorer som påverkar risken för ohälsa. Nedan presenteras ett antal rubriker, 
vilka behandlar såväl risk- som friskfaktorer, som har visat sig relevanta i 
relation till att uppnå en mer hållbar arbetsmiljö utifrån olika studier. 

Organisation 
Vid flera studier har organisatoriskt engagemang visat sig vara en friskfaktor vid 
hälsofrämjande arbete (Hultberg et al., 2010: Lohela Karlsson, 2010). Lohela 
Karlsson (2010) skriver att upprepade interventioner och kontinuitet krävs för 
att skapa en friskare arbetsplats och ökad produktivitet. Hultberg et al. (2010) 
skriver att organisationer bör se över att det finns en tydlig och begriplig struktur 
och ett samband mellan dess strategier och system. Detta underlättar för 
medarbetare att förstå den egna funktionen i verksamheten och samtidigt förstå 
sitt bidrag till verksamheten. Vidare skriver författarna att mål bör vara tydligt 
redovisade och genomtänkta för att kunna relateras till ett sammanhang inom 
verksamheten. Detta, menar de, stärker upplevelsen av kontroll över situationen 
och förståelsen av de krav som ställs på individen. Genom att dessutom sätta 
upp tydliga mål i arbetet och belöna medarbetare för deras arbetsinsatser och 
engagemang, i strävan efter att nå målen, kan organisationen motivera sin 
personal. Hultberg et al. (2010) tar upp ytterligare strukturella insatser, vilka 
med fördel, kan implementeras för att stärka hälsan hos personalen. De skriver 
att understödja ett öppet arbetsklimat där problem aktivt uppdagas och åtgärdas 
är en av dessa insatser. Detta kan göras genom att se över hur problem betraktas 
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och hanteras samt erbjuda medarbetare möjligheter för att på ett konstruktivt sätt 
kunna framföra problem och missförhållanden till chefer och ledning.  
 
Ett aktivt, långsiktigt och strategiskt arbete med rekrytering har visat sig kunna 
agera friskfaktor för organisationer (Hultberg et al., 2010). Detta innebär att det 
inte endast är yrkesmässig kompetens som är relevant, utan att 
rekryteringsprocessen även tar hänsyn till att den som rekryteras kommer att 
ingå i ett sammanhang där företagskultur och värderingar är viktiga aspekter. 
Det har även visat sig att en friskfaktor kan vara upplevelsen av att befinna sig i 
önskat yrke och på önskad arbetsplats. I de fall som en individ upplever sig vara 
på fel plats kan det istället resultera i en rad negativa konsekvenser för såväl 
organisation som personens egen hälsa. Bland annat skapar detta sämre 
möjligheter till lärande och utvecklingsmöjligheter, mindre inflytande och lägre 
stöd ifrån chefer. Ur ett långsiktigt perspektiv finns även en risk för att individen 
ger lite tillbaka till organisationen och slutligen lämnar organisationen. 
 
Hultberg et al. (2010) skriver att organisationer ofta använder sjukfrånvaro som 
ett av måtten på den aktuella hälsan bland verksamhetens anställda. Dock menar 
författarna att detta kan vara ett vanskligt mått att använda. De hävdar att i de 
fall som individen av olika anledningar tvingas till att arbeta trots sjukdom, 
exempelvis på grund av låg inkomst eller att de är svåra att ersätta med annan 
personal, kommer det inte visa sig i statistiska mått. De beskriver att arbeta trots 
att man upplever sjukdom, att vara sjuknärvarande på arbetsplatsen, kan vara en 
stor riskfaktor på arbetsplatser och öka risken för en framtida dålig hälsa. Istället 
hänvisar de till balanserad närvaro som ett mått att förhålla sig till, vilket 
används för att beskriva och främja en hållbar hälsa på en arbetsplats. Detta 
begrepp syftar till i vilken utsträckning individen är sjukfrånvarande (max sju 
dagar sjukfrånvaro per år) och sjuknärvarande (max ett tillfälle per år). 

Chef och ledarskap 
Ett gott ledarskap har utifrån flertalet studier visat sig vara en betydande 
friskfaktor vid strävan efter hälsofrämjande arbetsplatser (Barajas, Gustavsson, 
Ekberg, 2006: Ljungblad, 2015: Menckel, 2004). Barajas et al. (2006) visar i sin 
interventionsstudie, utförd på Linköpings universitetssjukhus, att en av de 
aspekter som har varit av störst betydelse för såväl genomförande och utfall vid 
interventionen har varit att insatsen blivit legitimerad av ledningen i 
verksamheten samt fått stöd ifrån ledningshåll. Det beskrivs även vara viktigt att 
ledningen tar en framträdande roll vid utvecklingen mot en hälsofrämjande 
arbetsplats och att ledare och chefer därför bör erbjudas kontinuerlig 
kompetensutveckling och stöd i hälsofrämjande utvecklingsarbete. Vidare kunde 
ett antal friskfaktorer identifieras utifrån vad medarbetare ansåg var ett bra 
ledarskap. Sammanfattningsvis beskrevs en bra chef som synlig i verksamheten, 
tydlig i sitt ledarskap, ge konstruktiv återkoppling på utfört arbete och lyhörd för 
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personalens idéer och synpunkter, vilket även stödjs av Hultberg et al. (2010). 
Hultberg et al. (2010) nämner även feedback och återkoppling som viktiga 
komponenter för att öka begripligheten och förståelsen för vad som är god 
kvalité och rätt prioriteringar i det arbete som utförs. Författarna skriver att det i 
en del yrken kan vara svårt att själv avgöra om en arbetsinsats har givit goda 
resultat, vilket medför att återkoppling då blir mycket viktigt. Vidare skriver de 
att chefer bör erbjuda medarbetare stöd för aktiv problemlösning samt ge rätt 
förutsättningar för att de anställda ska kunna ta egna beslut. En unik friskfaktor 
som Hultberg et al. (2010) identifierat i relation till långtidsfriska medarbetare är 
ett allmänt stöd ifrån chefen (då långtidsfrisk utgick ifrån ett mått på sjuknärvaro 
vid högst ett tillfälle per år och sjukfrånvaro högst fem dagar per år). Vidare 
konstaterar Ljungblad (2015) i sin studie att ett stödjande ledarskap kan minska 
rollkonflikter på arbetsplatsen och även indirekt påverka det sociala klimatet på 
arbetsplatsen. Menckel och Österblom (2000) betonar även dem att det är viktigt 
att chefen ger sina medarbetare stöd och de hänvisar till en studie som visar på 
att ledarens stöd till och med kan ha större betydelse än det stöd som erhålls 
ifrån arbetskamrater. 

Hög arbetsbelastning och höga krav 
Hultberg et al. (2010) belyser i sin rapport att höga krav och en ihållande hög 
arbetsbelastning kan agera riskfaktor för att utveckla psykosocial ohälsa. De 
hänvisar till en longitudinell studie där samband har påvisats mellan höga krav 
och utvecklandet av allvarligt stresstillstånd. De skriver att ytterligare 
konsekvenser av en ihållande och krävande arbetsbelastning även kan skapa 
känslor av meningslöshet och otillräcklighet, vilket i förlängningen kan medföra 
att arbetsglädjen går förlorad hos personalen. På sikt kan detta sedan resultera i 
en rad negativa konsekvenser, som upplevelsen av brist på meningsfullhet i 
arbetsuppgifterna och brist på engagemang och energi. Författarna beskriver att 
många medarbetare inom den offentliga sektorn upplever ett så kallat 
“korstryck”, då de har krav att uppfylla ifrån flera håll: den egna organisationen, 
lagstiftningen, arbetskamrater, etiska regler och klienter. Detta tvingar 
medarbetaren till att göra prioriteringar där lojaliteten gentemot klientuppdraget 
sätts på prov, vilket i sin tur kan leda till så kallad moralisk stress. Hultberg et al. 
(2010) beskriver att en moralisk stress uppstår då medarbetare upplever att deras 
etiska övertygelser går emot det arbete som utförs. Vidare skriver författarna att 
den personal som riskerar att utsättas för hot och våld i arbetet, kan komma att 
lida av psykisk ohälsa i form av exempelvis stress, spänningar och oro. Hultberg 
et al. (2010) beskriver att upplevda krav inte bara handlar om hur mycket 
arbetsbörda en person har, utan även om vilka svårigheter och konflikter som 
upplevs på arbetsplatsen. De negativa konsekvenser som hög arbetsbelastning 
och upplevda krav ger, kan dock minskas eller undvikas, om individen får 
utrymme till återhämtning samt upplever möjligheter till påverkan och 
delaktighet i förhållande till arbetssituationen. Inflytande och påverkan över de 
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egna villkoren i arbetet, såsom att styra arbetstakten och ta egna initiativ, är 
faktorer som bidrar till att individen upplever större kontroll över situationen 
och därmed stärker den psykosociala hälsan.  

En fungerande kommunikation och ett öppet arbetsklimat 
Hultberg et al. (2010) skriver att i de fall som en förändring upplevs som en 
försämring kan det vara en riskfaktor för psykisk ohälsa i verksamheten. Dock 
menar författarna att denna aspekt även kan agera friskfaktor om situationen är 
den motsatta, det vill säga att förändringen upplevs som en förbättring. Att 
förändringar genomförs utifrån stabila principer är mycket betydelsefullt för att 
värna om trovärdigheten i ledningens intentioner, och därav även värna om 
medarbetares fortsatta förtroende och tillit. Generellt sätt rekommenderas att 
medarbetare ges möjligheter till delaktighet och påverkan vid olika typer av 
förändringsarbete, vilket kan säkerställa att resultatet generellt sett verkligen 
upplevs som en förbättring hos personalen. Vidare anges det vara viktigt att 
arbeta med en öppen och rak kommunikation vid en förändringsprocess då det 
har det visat sig kunna stärka en positiv upplevelse av förändringar hos 
personalen (Hultberg et al., 2010; Schærström, 2004). Författarna skriver att en 
god kommunikation är av vikt dels i det vardagliga småpratet och dels för att 
medarbetare ska kunna begripa verksamhetens värderingar, visioner, mål och 
roller och därmed utveckla verksamheten framgångsrikt. Schærström (2004) 
skriver även att det är viktigt att vara tydlig, konsekvent och ge direkt feedback 
för att uppnå god kommunikation. Att ha klara och tydliga roller i verksamheten 
ses som en friskfaktor (Schærström, 2004; Hultberg et al., 2010). Hultberg et al. 
(2010) skriver att begreppet dialog kan ses som en sorts kommunikation, där 
ömsesidighet, öppenhet, och tillit är grundstenar och det är av vikt att den som 
för en dialog har en lyssnande, respekterande och avvaktande roll. Författarna 
skriver att en dialog även bör ge utrymme till reflektion och eftertanke för att 
vara framgångsrik.  

Socialt stöd, gemenskap och arbetsglädje 
Hultberg et al. (2010) skriver att arbetsglädje är en viktig faktor för att stärka 
hälsa hos personalen. Genom att människor känner att de är duktiga på det de 
gör, kan använda sin förmåga och sina erfarenheter på ett kreativt och 
fungerande sätt så ger detta upphov till arbetsglädje. Middaugh (2014) lyfter tre 
vitala faktorer som organisationer aktivt bör arbeta med för att skapa ett 
arbetsklimat som ger personalen bättre förutsättningar att vara lyckliga på 
jobbet. Dessa tre faktorer omfattar att skapa: 1. En positiv atmosfär, 2. 
Ömsesidig förståelse och 3. Personliga relationer. Författaren menar att det är 
viktigt att glädje är tillåtet på arbetsplatsen och att en brist på glädje hos 
personalen bör ses som ett organisatoriskt problem. Detta då glädje leder oss till 
en större benägenhet att hjälpa andra, ökad kreativitet, mer effektivt 
beslutsfattande, och större samarbetsvillighet. Dock skriver hon att en alltför 
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stor arbetsbelastning kan leda till att arbetet inte utförs ordentligt samtidigt som 
även arbetsglädjen med tillhörande positiva aspekter avtar. Genom att se till de 
faktorer som gör att individer uppskattar och tycker om sitt arbete skriver 
författaren att organisationer kan hjälpa och stärka ett positivt arbetsklimat. 
Därtill nämns glädje, intresse och trivsel som tre viktiga aspekter, vilka i stort 
utgår ifrån självutveckling i arbetet, meningsfullhet i arbetsuppgifterna, stolthet 
över arbetsplatsen och avsaknad på maktkonflikter, ryktesspridning och 
mobbning. Hultberg et al. (2010) skriver att meningsfullhet kan ses som en 
motivationskomponent och att hög meningsfullhet beskrivs utifrån att “Vi vet 
vart vi är på väg och vill engagera oss i det arbetet” (Hultberg et al., 2010 sid 23, 
figur 6). Grundläggande förutsättningar anges vara att medarbetare upplever att 
de befinner sig i rätt sammanhang, i en betydelsefull arbetsroll och att 
arbetsuppgifterna har en mening. Genom dessa faktorer kan en individs 
upplevelse av meningsfullhet öka då de genererar arbetsglädje och positiva 
känslor av välvilja, intresse och energi inför den egna situationen. Ytterligare en 
central aspekt som stärker individens upplevelse av meningsfullhet är den 
samhörighet som utvecklas i relationer på arbetsplatsen där nyckelord är 
kamratskap, bra samarbete, öppenhet och förtroende.  Ljungblads avhandling 
(2015) visade på att etablerandet av stödjande arbetslag underlättades i de fall 
som ett gott och socialt arbetsklimat förelåg.  

Kompetensutveckling och problembaserat lärande  
Att erbjuda medarbetare kompetensutveckling är viktigt för att de ska ges rätt 
förutsättningar att kunna bemöta de krav som arbetsuppgifterna medför. Tid för 
reflektion och lärande bör dessutom vara en integrerad del i det dagliga arbetet 
(Hultberg et al., 2010). Vidare beskrivs tillgången till verktyg, såväl konkreta 
som abstrakta, vara viktig för att individen ska uppleva arbetsuppgifter och dess 
krav som hanterliga. Dessa verktyg bör syfta till att möjliggöra för individen att 
ta kontroll över sin situation såsom rätt förutsättningar för att tillämpa och 
utveckla kompetenser i det dagliga arbetet. Hultberg et al. (2010) skriver att det 
är av vikt att en organisation investerar i kompetensutveckling för att kunna 
balansera de krav som ställs samtidigt som det ger utrymme till återhämtning. 
Unge et al. (2004) skriver att en hälsofrämjande arbetsplats syftar till att ge 
medarbetare stöd till att utveckla den egna problemlösningsförmågan och att 
detta kan ske genom problembaserat lärande [PBL]. Vid Barajas et als. (2006) 
interventionsstudie för att skapa en mer hälsofrämjande arbetsplats genomfördes 
planerade utbildningsaktiviteter utifrån PBL i arbetsgrupper. Författarna redogör 
för att PBL var ett viktigt verktyg då de strävade efter att skapa delaktighet hos 
medarbetarna vid interventionen. Arbetsgruppernas syfte var att identifiera 
möjligheter och hinder för hälsa på arbetsplatsen och därefter gemensamt skapa 
en handlingsplan för hälsofrämjande åtgärder. Denna information spreds sedan 
till ledningen och en gemensam dialog fördes för att prioritera, utveckla och 
implementera handlingsplanerna i verksamheten. Interventionen resulterade i 
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följande prioriteringsområden med högst relevans och behov av hälsofrämjande 
åtgärder: ledarskap, organisation, kompetens, information och kommunikation 
samt vårdkvalitet, varav ledningen, efter dialog med deltagande arbetsgrupper, 
beslutade om att införa åtgärder för fyra mindre delområden utav dessa. Överlag 
upplevde medarbetare som deltagit vid interventionsstudien att de 
problemområden och lösningar som framkom vid studiens avslutande dialog 
med ledningen var bra och välbehövliga. De upplevde även att de hade varit 
delaktiga och hade möjligheter till att påverka. De svårigheter som kunde utläsas 
var att arbetet med PBL till en början upplevdes något svårt men detta gav med 
sig med tiden och vid studiens slut upplevde de flesta att arbetssättet var 
organiserat, strukturerat och bidrog till givande diskussioner. 

5.3 Kritisk reflektion 
Den tidigare forskning som använts i studien har medvetet valts ut då den berör 
arbetsmiljö ur den synvinkel den är ämnad att studeras, det vill säga ur ett 
psykosocialt perspektiv snarare än ett fysiskt. Det går att finna mycket forskning 
om arbetsmiljö som stort, medan forskning om psykosocial arbetsmiljö (och den 
yrkeskår som studerats) upplevs att vara mindre utforskat. Att fokus vid denna 
studie i stort har fokuserat på psykosocial arbetsmiljö kan delvis ha bidragit till 
en missvisande bild av arbetsmiljö i sin helhet på den studerade organisationen, 
då den fysiska aspekten medvetet har valts bort i såväl eftersökning av tidigare 
forskning. 
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4. METOD 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis studiens metodologiska utgångspunkter 
och konkreta tillvägagångssätt. Studien positioneras i förhållande till 
kunskapsteoretiska och ontologiska perspektiv samt vilket förhållningssätt som 
har antagits vid relationen mellan teori och empiri. Därefter presenteras 
studiens forskningsdesign, metodval för insamling av data, urval av 
respondenter och bearbetning av data. Avslutningsvis presenteras de 
kvalitetskriterier som studien strävar efter att förhålla sig till samt de etiska 
forskningskrav som studien har tagit hänsyn till. 

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter  
Inledningsvis av en studie ställs forskaren inför ett metodval, vilket innebär att 
ta ett beslut om hur data bör genereras, bearbetas och analyseras (Patel & 
Davidson, 2011). För att ta detta beslut bör forskaren först utgå ifrån ett antal 
kunskapsteoretiska frågor för att klargöra vad som är, eller vad som kan 
betraktas, vara kunskap. Inom vetenskapens olika discipliner finns ett antal olika 
kunskapsteoretiska perspektiv att anta för att beskriva kunskapens ursprung. 
Bryman (2001) urskiljer två ytterligheter kring uppfattningen om vad kunskap är 
och hur den kan betraktas, positivism och interpretativism. Inom den 
naturvetenskapliga forskningssfären tillämpas ofta positivism, ett perspektiv 
som menar på att kunskap erhålls genom det som fysiskt går att observera 
snarare än utifrån tolkningar av olika händelser. Denna studie kommer att utgå 
ifrån ett mer interpretativistiskt perspektiv, vilket är ett etablerat perspektiv vid 
samhällsvetenskapliga studier. Interpretativismen utgår ifrån att kunskap erhålls 
genom att studera den sociala verkligheten genom att tolka och söka förståelse 
av människors handlingar. Det är av vikt är att se till individens tankar och 
upplevelser i relation till det som ska studeras. Vidare anser interpretativister att 
vi måste tolka och förstå det som händer för att få en helhetsbild av det 
inträffade och att kunskapen erhålls genom att se mer än det som endast går att 
observera med blotta ögat.  
 
Vid sidan av kunskapsteoretisk positionering är det som forskare centralt att 
utgå ifrån ett antal ontologiska frågeställningar för att utröna hur verkligheten 
kan beskrivas och förstås, vilket innebär att redogöra för den sanna naturen i 
olika sociala väsen (Patel & Davidson, 2011). Även här urskiljer Bryman (2001) 
två ytterligheter för ontologiska positioneringar, objektivism och 
konstruktionism. Objektivism förespråkar att sociala väsen bör uppfattas som 
objektiva enheter, vilka befinner sig utanför de sociala aktörernas intellekt och 
påverkan. Denna ontologiska utgångspunkt betraktas ofta som en del av en 
kvantitativ forskningsstrategi medan konstruktionism betraktas att vara mer 
kvalitativt inriktat. I denna studie kommer ett konstruerande perspektiv att antas 
för att förklara och beskriva verkligheten. Detta innebär att sociala händelser och 
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kategorier utgörs av olika sociala konstruktioner och kan förstås utifrån olika 
sociala aktörers kreativa och konstruerande förmågor samt samspelet dem 
emellan (Bryman, 2001). Därav anses verkligheten att vara något som skapas 
och kan förklaras utifrån interaktioner mellan individ och kontext.  
 
Huvudsyftet med studien har varit att undersöka fenomenet hållbar arbetsmiljö 
utifrån insamlad empiri snarare än att arbeta med hypotestestning av redan 
befintlig teori. Patel och Davidson (2011) skriver att en av de mest centrala 
svårigheterna inom vetenskapen är hur teori och verklighet bör relateras till 
varandra och att det finns ett antal sätt som forskare kan arbeta för att göra detta. 
Bryman (2001) beskriver två processer, induktion och deduktion, vilka går åt 
motsatta håll. Denna studie har inspirerats av ett induktivt förhållningssätt, 
vilket innebär att studien strävar efter att studera forskningsområdet 
förutsättningslöst, utan större förankring i tidigare vedertagen teori (Patel & 
Davidson, 2011). Dock finns vissa deduktiva inslag i studien, vilka har 
tillkommit på grund av en avgränsning av forskningsområdet då 
tidsbegränsningar har gjort det omöjligt att studera hållbar arbetsmiljö i sin 
helhet. Därför antogs ett salutogent perspektiv redan inledningsvis för att 
beskriva begreppet hälsa, vilket kan ha medfört att tidigare begrepp och teorier i 
viss mån kan ha påverkat utformningen av intervjuguiderna. Dock förhåller sig 
studien mer åt ett induktivt inspirerat förhållningssätt då det inte förekommit 
några deduktiva försök till att operationalisera ned större begrepp ifrån tidigare 
teorier för att sedan hypotestesta dessa vid datainsamling (Bryman, 2001). 
Istället har tyngdpunkten varit induktiv, så till vida att fokus har legat på att nå 
respondenternas upplevelser och tolkningar av vad en hållbar arbetsmiljö 
innebär genom intervjuer och samtal i fokusgrupper. Även den öppna 
formuleringen i studiens syfte, frågeställningar och intervjufrågor visar på ett 
övergripande induktivt förhållningssätt till det studerade forskningsområdet och 
ett aktivt sökande efter möjliga tolkningar av det studerade. Sammanfattningsvis 
kan denna studies kvalitativa inriktning motiveras av att den är 
interpretativistisk i sin natur, förespråkar ett konstruerande perspektiv på den 
sociala verkligheten och betonar ett induktivt förhållningssätt till det 
forskningsområde som ska studeras. Därtill har datainsamling skett genom 
kvalitativa intervjuer och fokusgrupper för att nå respondenternas tolkningar och 
upplevelser av sin egen sociala verklighet i relation till det studerade fenomenet, 
vilket till stor del kännetecknar en kvalitativ strategi (Patel & Davidson, 2011).   

Forskningsdesign 
Bryman (2001) beskriver att en forskningsdesign såväl styr som vägleder 
forskaren genom forskningsprocessens olika steg. Denna studie har designats 
utifrån en fallstudie vilket har reglerat ramen för insamling och analys av data. 
Bryman (2001) skriver att det vid en fallstudie görs en intensiv utforskning av 
en specifik plats så som ett bostadsområde, ett litet samhälle eller en 
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organisation. Vid fallstudier beskrivs det även vara av vikt att forskaren 
intresserar sig specifikt för den tilltänkta platsen och fördjupar sig i att belysa 
just det enskilda fallet. Då studien har genomförts på en organisation där två 
specifika avdelningar har studerats i relation till organisationens arbete med 
hållbar arbetsmiljö, och då två olika metoder vid fyra intervjumoment har legat 
till grund för den data som har samlats in, kan studien därför beskrivas som en 
fallstudie. Studiens syfte önskar även att öka förståelsen för hur en hållbar 
arbetsmiljö kan beskrivas på den specifika organisationen, vilket ytterligare 
motiverar vald forskningsdesign och intresset av den specifika platsen. Vidare 
skriver Bryman (2001) att en fallstudie kan anta såväl en kvantitativ som en 
kvalitativ forskningsstrategi, alternativt en blandning av de båda. Denna studie 
har en kvalitativ metodologisk utgångspunkt och använder kvalitativa intervjuer 
samt fokusgrupper för datainsamling, vilket slutligen positionerar den till en 
kvalitativ fallstudie.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
De datainsamlingsmetoder som använts för att generera data i denna studie har 
varit såväl enskilda intervjuer som gruppintervjuer, där gruppintervjuerna har 
utformats i så kallade fokusgrupper. Datainsamlingen har genomförts på två 
olika tjänstepositioner, chefer och medarbetare, på två avdelningar på 
Socialförvaltningen i Kommun X. De två avdelningscheferna deltog i varsin 
enskild intervju och medarbetarna deltog i en fokusgrupp, om fyra antal 
deltagare, per avdelning. Syftet med detta var att undersöka upplevelsen av 
hållbar arbetsmiljö utifrån chefs- och medarbetarperspektiv på två olika 
avdelningar. Nedan beskrivs och motiveras varje metodval, kvalitativ intervju 
och fokusgrupp, enskilt och en beskrivning ges av vidare bearbetning av 
respektive intervjuguide.  

Intervju 
Bryman (2001) skriver att semistrukturerade intervjuer är ett bra metodval för 
datainsamling i de fall då forskaren önskar att göra en kvalitativ studie där det är 
centralt att fånga enskilda respondenters tankar och upplevelser, vilket således 
blev denna studies metodval. Att de enskilda intervjuerna endast gjordes på 
chefer ur ledningsgruppen var grundat i ett antagande, om att cheferna utifrån 
sin ansvarsposition, skulle kunna återge mer specifik information om ledningens 
agenda, aktuella strategier och processer som berörde organisatoriskt arbete med 
hållbar arbetsmiljö.  

Fokusgrupp  
Bryman (2001) skriver att en fokusgrupp innebär att en intervju genomförs i 
grupp utifrån en viss frågeställning eller ett visst tema. Kvale och Brinkmann 
(2009) beskriver att syftet med en fokusgrupp inte är att finna en lösning eller nå 
samförstånd kring ett samtalsproblem, utan snarare att föra fram olika 
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uppfattningar och upplevelser i en fråga. Då studien antagit en kvalitativ strategi 
och ämnar undersöka respondenternas upplevelser kring hållbar arbetsmiljö har 
därför fokusgrupp funnits lämpligt som metodval.  

Framtagning av intervjuguider 
Strukturen på de båda intervjuguiderna (bilaga 5 och 6) baserades på inledande 
frågor, underfrågor tillhörande respektive tema och avslutande frågor. Bryman 
(2001) beskriver att semistrukturerade intervjuguider oftast utgår ifrån ett antal 
teman och att respondenterna själva har stor frihet att utforma svaren för att inte 
hindra alternativa idéer eller synsätt, vilket togs i beaktande då frågorna i 
intervjuguiden formulerades. De inledande och avslutande frågorna var neutrala 
och syftade främst till att skapa en avslappnad atmosfär där respondenten gavs 
möjligheten att tala i friare former medan frågorna däremellan avsåg att besvara 
syfte och frågeställningar (Patel & Davidson, 2011). De neutrala frågorna 
ansågs även vara betydande för att senare kunna placera respondenten i sitt 
sammanhang och vara bidragande till en mer fyllig beskrivning för att öka 
studiens överförbarhet till andra avdelningar och/eller organisationer (Bryman, 
2001). Fokusgruppernas intervjuguide designades och genomfördes med hjälp 
av en mer löst hållen semistruktur än den som användes vid de enskilda 
intervjuerna. Med detta menas att ett antal hjälpfrågor togs fram under 
respektive tema men att de mest skulle ses som riktlinjer om samtalet mellan 
respondenterna inte flöt på naturligt. Detta medförde att de deltagande i 
fokusgrupperna fick ett större utrymme till att tala och associera fritt än vad 
respondenterna vid de enskilda intervjuerna fick.  
 
Som underlag till studiens två intervjuguider arbetades fem teman fram: 1.“Vad 
innebär en hållbar arbetsmiljö?”, 2. “Organisatoriskt arbete med hållbar 
arbetsmiljö”, 3. “Ansvar för en hållbar arbetsmiljö”, 4.“Samspel mellan 
medarbetare, chef och organisation” och 5.“En hållbar arbetsmiljö ur chefs- eller 
medarbetarperspektiv”. Syftet med dessa teman var att säkerställa att studiens 
syfte och frågeställningar var noggrant beaktade vid utformningen av respektive 
intervjuguide. Vid förarbetet med intervjuguiderna togs hänsyn till 
Socialförvaltningens interna personalpolitiska dokument där värdegrund och 
vision i relation till organisationens arbete med hållbar arbetsmiljö var 
presenterat. Dessa förstudier gjordes i syfte för att öka förståelsen om vad som 
uppfattades att vara viktigt utifrån respondenternas perspektiv på 
forskningsområdet, vilket ämnade bidra till att skapa mer relevanta frågor dels 
för undersökningen men även för de deltagande (Bryman, 2001). Med dessa 
infallsvinklar skapades sedan underfrågor till respektive tema i intervjuguiden, 
vilka ämnade besvara studiens syfte och frågeställningar.  
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4.3 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter skedde på två avdelningar på Socialförvaltningen i 
Kommun X. Studien omfattade totalt fyra intervjuer, varav två var fokusgrupper 
med fyra medarbetare per intervju och två enskilda intervjuer med två 
avdelningschefer. Det inledande urvalet bestod av just medarbetare och chefer, 
då studiens syfte och frågeställningar ämnade till att undersöka deras perspektiv 
och upplevelser av forskningsområdet. Därefter valdes respondenterna inom 
varje kategori ut med hjälp av två kontaktpersoner på Socialförvaltningen, 
genom ett strategiskt urval, vilket innebär att respondenterna besatt kunskap om 
det ämne som studien avsåg att undersöka (Patel & Davidson, 2011). Vidare ger 
ett strategiskt urval även förhoppningar om att de data som samlas in kommer 
att vara meningsfulla och ge betydelse till det som avses att studeras. Det fanns 
ett par specifika kriterier för de medarbetare som skulle delta i fokusgrupperna, 
vilka var att de skulle vara berörda av ämnet och att de arbetade på samma 
avdelning. Därtill skulle de intervjuade cheferna arbeta på samma avdelning 
som respondentgrupperna representerade. Det var även önskvärt att 
respondenterna var bekanta med varandra sedan tidigare då Bryman (2001) 
menar att detta kan bidra till att intervjun löper mer naturligt. Den inledande 
kontakten med respondenterna bestod av ett missivbrev via mail med 
information om syftet med undersökningen, vem som ansvarade för den och 
information om de etiska forskningskraven, se bilaga 3 och 4. Även information 
om tid och plats för intervju eller fokusgrupp framgick. Denna inledande 
kontakt motiverades av Patel och Davidsons (2011) rekommendationer om att 
deltagande respondenter bör informeras i flera steg inför en intervju. Vid det 
tillfälle som det inte fanns någon möjlighet att skicka ut information i god tid 
innan intervjun togs istället all ovanstående information på plats som en 
inledning vid intervjun. Även de som mottagit ett missivbrev på förhand fick 
informationen åter igen på plats inför intervjun för att säkerhetsställa att 
informationen nått fram. 

4.4 Genomförande  
Samtliga intervjuer genomfördes i Socialförvaltningens lokaler och 
inledningsvis vid respektive intervjutillfälle upplystes respondenterna om de 
forskningsetiska kriterier som studien har tagit hänsyn till, se nedan under 5.8 
Etiska överväganden. Efter att respondenterna medgivit till inspelning av 
intervjun påbörjades sedan intervjun med några enkla bakgrundsfrågor för att 
därefter gå in på respektive tema. Patel och Davidson (2011) skriver att det är av 
stor vikt för forskaren att säkerställa att respondenterna är motiverade till att 
delta i undersökningen och att de kan se en nytta med sitt deltagande, därför 
klargjordes syftet med studien tydligt och betoningen lades vid att det var 
respondenternas upplevelser och tankar som var av centralt intresse i 
undersökningen. Vidare skriver Patel och Davidson (2011) att det under 
intervjutillfället är viktigt att som forskare visa ett genuint intresse och skapa en 
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god personlig relation till respondenten för att på detta sätt ytterligare öka 
respondentens motivation till ett aktivt deltagande. Genomgående under 
intervjun bör även forskaren vara uppmärksam och visa medgivenhet för 
respondentens känslor och attityd för att undvika att väcka en försvarsinställning 
hos respondenten, vilket skulle kunna hämma uttömmande svar på de frågor 
som ställs. Därtill bör även icke-verbala uttryck beaktas såsom gester och 
ansiktsuttryck. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det i en fokusgrupp kan 
finnas en samtalsledare där denne presenterar det ämne som ska diskuteras och 
säkerställer att det sker meningsutbyten mellan deltagarna. Samtalsledaren styr 
även samtalet i form av uppföljningsfrågor på de diskussioner som förs. I denna 
studie delades och turades vi om ansvarsrollerna, där båda fick agera båda roller 
vid två intervjuer var. Vidare är det även samtalsledarens uppgift att skapa en 
tillåtande miljö för allas synpunkter och åsikter. Observatören ansvarade för att 
observera och anteckna det som sades samt se över att de områden som avsågs 
att täckas av inom varje tema blev noggrant undersökta. Observatören fick även 
möjligheten att följa upp resonemang och ställa kompletterande frågor vid slutet 
av varje tema. På detta sätt undveks problem om vem som sa vad vid 
transkriberingen, då observatören genom observation kunnat hålla isär 
respondenterna.  

4.5 Bearbetning och analys av data 
Vid den första bearbetningen av materialet transkriberades datan utifrån den 
ljudupptagning som gjordes vid intervjun, vilket Kvale och Brinkman (2009) 
menar ofta utgör en första strukturering av insamlad data. Transkriberingarna 
utfördes genom att det inspelade materialet översattes till text, så att textmaterial 
kunde användas vid analys och tolkningar. Varje intervju lästes sedan igenom i 
sin helhet för att kunna klarlägga det transkriberade materialet och sålla bort 
överflödigt och oväsentligt material, det vill säga sådan information som inte 
omfattas av studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Då 
datan blivit tillgänglig för analys och väsentlig information som besvarade syftet 
med studien kvarstod, inleddes sedan analysarbetet för att finna innebörder i 
intervjuerna. Först gjordes dock en kartläggning av de alternativa analysvägar 
som fanns att tillgå för att styrka studiens kvalitativa strategi och metodologiska 
utgångspunkter, vilket var en utmaning då kvalitativa studier har få etablerade 
och allmänt accepterade metoder för att bearbeta data (Bryman, 2001). Detta 
resulterade i att studien snarare förhöll sig till generella riktlinjer och råd än till 
en specifik analysmetod. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver fem 
huvudmetoder för hur meningsanalys kan ske, varav denna studie har inspirerats 
av meningskoncentrering. Detta innebar att varje enskild intervju först lästes 
igenom och analyserades individuellt för att skapa en känsla av helheten i den 
insamlade empirin. Efter en noggrann studie av texten har därefter de naturliga 
meningsenheterna kunnat fastställas så som de uttrycktes och upplevdes av 
respondenterna. Med de naturliga meningsenheterna syftas till betydelsen av 
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respondenternas språkliga uttryck för det fenomen som forskningsområdet har 
undersökt. Efter vidare analys och bearbetning av datan formulerades sedan ett 
antal dominerande teman utifrån den gemensamma uppfattningen om empirin. 
Avslutningsvis ställdes frågor mot meningsenheterna utifrån undersökningens 
specifika syfte och empirins centrala teman knöts samman i den deskriptiva 
utsaga som går att finna under kapitel 7: Resultat. Analysen av texten gjordes 
genom naiva tolkningar, det vill säga att inga teorier låg till grund för det som 
sedan resulterade i så kallade “fylliga beskrivningar”, där citat från intervjuerna 
varvades med beskrivande text, vilket även ger läsaren möjlighet att bedöma 
tolkningens trovärdighet (Patel & Davidson, 2011).  
 
Då respondenterna behandlats konfidentiellt har deras namn i resultatet ersatts 
med pseudonymer i form av förkortningar. Cheferna förkortas exempelvis som 
IPC1, vilket står för “intervjuperson chef Avdelning 1” och respondenterna från 
fokusgrupperna förkortas exempelvis IPMA, vilket står för “intervjuperson 
medarbetare A”. Medarbetarrespondenterna A-D tillhör Avdelning 1, medan E-
H tillhör Avdelning 2. I vissa fall har det varit irrelevant att ta med hela citat, 
vilket medförde att vissa meningar plockats ut och i de fall det förekommit 
markerades detta med fyra punkter i en parentes (….). Slutligen återfinns en 
förklaring i ett av citaten där respondenten gör en gestikulerande ljudeffekt, 
vilket förklaras av författarna med hjälp av hakklamrar [...]. (dessa hakklamrar 
ska dock inte förväxlas med de hakklamrar som används då en förkortning 
presenteras i övriga studien, exempelvis: känsla av sammanhang [KASAM]).  

4.6 Kvalitetsvärdering  
Frågan om huruvida kvalitativa undersökningar kan bedömas utifrån de mer 
kvantitativa begreppen, reliabilitet och validitet, är omdebatterad (Bryman, 
2001). Därav kommer denna studies tillvägagångssätt och resultat att 
kvalitetsvärderas utifrån trovärdighet, vilket kan ses som ett alternativt kriterium 
till reliabilitet och validitet. Detta kvalitetskriterium har influerat såväl 
utformningen av datainsamling som bearbetning och analys av data. 
Trovärdighet kan även delas in i fyra underkriterier, vilka är: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Bryman 
(2001) skriver att en hög grad av tillförlitlighet på en studie styrker dess 
trovärdighet och förklarar att tillförlitlighet uppnås då resultatet kan anses vara 
en acceptabel beskrivning av den sociala verkligheten utifrån andra personers 
ögon. Detta kriterium kan jämföras med vad kvantitativa studier brukar 
benämna validitet. För att styrka en studies tillförlitlighet bör forskaren, vid 
studiens tillvägagångssätt, ta hänsyn till de regler som finns. Vidare menar 
Bryman (2001) att någon typ av teknik bör användas för att säkerställa att 
forskaren har uppfattat respondenternas beskrivning av verkligheten på ett 
riktigt sätt. Författaren tar upp respondentvalidering och källtriangulering som 
två alternativa tekniker för att göra detta. Respondentvalidering beskrivs utifrån 
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att respondenterna får ta del av studiens material för att validera den information 
som återges i studien, medan källtriangulering beskrivs som en teknik där fler än 
en metod eller källa används för att studera de sociala företeelserna. Vidare 
skriver Bryman (2001) att en redogörelse bör göras för hur forskaren har agerat i 
god tro, för att på detta sätt göra det uppenbart för, hur och i vilken mån, 
personliga värderingar eller teoretisk inriktning kan ha påverkat genomförandet 
av studien och de genererade slutsatserna. Detta menar han styrker och 
konfirmerar det resultat och de slutsatser som undersökningen har producerat. 
Genom att forskaren låter kollegor kritiskt granska studiens resultat kan 
produkten ytterligare stärkas men även öka dess pålitlighet. Kollegorna agerar 
då granskare av de processer och metoder som har valts i studien men även 
tillämpningen av och kvalitén på dessa processer och metoder. Vidare menar 
han att kriteriet pålitlighet skulle kunna motsvara den kvantitiva forskningens 
begrepp reliabilitet, då forskaren antar ett granskande perspektiv för att 
säkerställa att en fullständig redogörelse för alla steg i forskningsprocessen finns 
beskrivna i rapporten. För att öka en studies överförbarhet, vilket ytterligare kan 
stärka trovärdigheten av resultatet, menar Bryman (2001) att forskaren kan 
säkerställa att resultatet som produceras är såväl fylligt som beskrivande, vilket 
förser läsaren med en gedigen databas av information, utifrån vilken denne 
sedan kan bedöma graden av överförbarhet utifrån en jämförelse av kontexten 
och dess förutsättningar. Det sista grundläggande kriteriet, utöver de fyra 
trovärdighetskriterier som beskrivits ovan, är äkthet. Dock skriver Bryman 
(2001) att dessa kriterier skapar ett antal generella frågor som berör 
forskningspolitiska konsekvenser och kan uppfattas som provokativa. Därefter 
skriver författaren att dessa äkthetskriterier inte fått något större inflytande i 
forskarvärlden och därav kommer endast de fyra ovannämnda 
trovärdighetskriterierna att återkopplas till under avsnitt 6.2. 

4.7 Etiska överväganden 
Vid denna studie har samtliga forskningsetiska krav involverats vid respektive 
moment. Detta innebär att samtliga som har deltagit i studien har informerats om 
de fyra etiska forskningskrav som Vetenskapsrådet (2015) beskriver; 
informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 
samtyckeskravet. Vid en första inledande kontakt med studiens respondenter 
mottog de ett missivbrev, vilket förmedlade information om intervjuns tid, plats, 
kontaktuppgifter och samtliga etiska krav. Vid möte med respondenterna, då 
intervjun ägde rum, upprepades kraven igen, att det var frivilligt att närvara och 
information gavs om studiens syfte, vad den ämnade undersöka och att 
undersökningen främst har agerat underlag till en examination på universitetet 
men även att rapporten skulle förmedlas till uppdragsgivaren som underlag i 
arbetet med hållbar arbetsmiljö. Respondenterna informerades även om att deras 
svar endast skulle transkriberas utav oss två som höll i intervjun, samt att det 
inspelade materialet förvarades säkert för att sedan förstöras efter examination.  
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5. RESULTAT 
I detta kapitel redovisas för den empiri som framkommit vid studiens 
datainsamling. Vid bearbetning och analys av det insamlade materialet har 
kategorier kunnat fastställas för vad som har tolkats att vara de mest centrala 
och relevanta fynden i relation till studiens syfte och frågeställningar. 
Inledningsvis presenteras en övergripande beskrivning av vad respondenterna 
lyfter vara centralt i relation till en hållbar arbetsmiljö och vad detta innebär 
för dem i deras yrkesposition. Därefter kommer ett antal underrubriker, vilka 
behandlar faktorer som har tolkats att vara såväl främjande som hindrande för 
att uppnå en hållbar arbetsmiljö, utifrån såväl chefs- som medarbetarperspektiv. 
Avslutningsvis redovisas för upplevelsen om var ansvaret för en hållbar 
arbetsmiljö ligger. 

 

5.1 Innebörden av en hållbar arbetsmiljö 
Under intervjuerna ombads respondenterna inledningsvis att beskriva vad de 
ansåg att en hållbar, psykosocial arbetsmiljö innebar för dem utifrån deras 
yrkesposition, varpå de återgav spridda tankar och upplevelser på området. Dock 
kunde några aspekter tolkas att vara mer centrala än andra. Alla respondenter 
berörde på ett eller annat sätt att personalen var en viktig spelpjäs när det kom 
till kärnarbetet med en hållbar arbetsmiljö. De enades även om att 
organisationen var i behov av mer resurser och då främst mer personal och 
högre lön, för att kunna skapa en mer hållbar arbetsmiljö. En skillnad som kunde 
utläsas var att medarbetarna beskrev en hållbar arbetsmiljö lite olika beroende 
på vilken avdelning de arbetade på. På Avdelning 1 återkom respondenterna 
frekvent till de hinder som förelåg för att uppnå en hållbar arbetsmiljö och då i 
form av bristande resurser i form av tid, pengar och personal. Medarbetare på 
Avdelning 2 betonade inte bristen på resurser i lika stor utsträckning utan 
diskuterade mer kring mål och resultat som centralt i relation till begreppet. 
Båda avdelningar ansåg dock att chefen hade en betydande roll för att stärka 
upplevelsen av en god arbetsmiljö och återkom till hur viktigt stöd ifrån chef 
och kollegor var i det dagliga arbetet. Vid sidan av stöd upplevdes även rätt 
förutsättningar centralt för att kunna utföra arbetet, uppnå verksamhetens mål 
och samtidigt bibehålla en god arbetsmiljö. Stöd och förutsättningar 
diskuterades ur såväl medarbetar- som chefsperspektiv. 
 

IPMA: I det stora hela handlar det väl om just förutsättningar, för att 
kunna utföra... alltså arbetet (....) och bättre förutsättningar för att 
kunna göra ett bättre arbete. 

 
Ett centralt tema som berördes under intervjuerna och färgade dem i sin helhet 
var frågan om ansvar och vem som kunde hållas ansvarig för en hållbar 
arbetsmiljö. I samtliga intervjuer har ett tydligt mönster kunnat urskiljas, där 



26 
 

respondenterna först svarat utefter en hierarkisk ordning av ansvar, alltså vem 
som rent juridiskt kan hållas ansvarig. Medarbetarna uttrycker genomgående 
under intervjuerna att det är viktigt hur ledningen tar ett tydligt ansvar, då deras 
inställning sätter prägel nedåt i organisationen och möjliggör att verksamheten 
kan etablera en hållbar arbetsmiljö. 
 

IPC2: Yttersta ansvaret om vi tittar på vår arbetsplats, det är ju 
ledningsgruppen här som måste ha en tydlighet i hur vi arbetar med 
arbetsmiljö (….) det ligger ju ett stort ansvar på oss 
avdelningschefer, och nästa steg är ju gruppcheferna och dem har ju 
en väldigt viktig roll, för det är dem som jobbar med omkring 
medarbetarna. 

 
I samtliga intervjuer enas ändå respondenterna om att alla på arbetsplatsen har 
ett eget ansvar för att bidra till den hållbara psykosociala arbetsmiljön. 
Respondenterna beskrev att det egna ansvaret togs genom att uppträda 
professionellt mot sina kollegor, att ha kul tillsammans och att tillåta en kultur 
med högt i tak samt att ha förmågan att reflektera över sitt eget beteende. 
 
Behålla personal 
En mycket central aspekt i det övergripande syftet med att arbeta för en hållbar 
arbetsmiljö, har utifrån såväl medarbetare som chefer, kunnat tolkats vara att 
behålla personal. Flertalet respondenter beskriver att personalomsättningen är 
hög i stora delar av organisationen och då främst på Avdelning 1. 
Respondenterna uttrycker att det är kritiskt att se över den existerande 
psykosociala arbetsmiljön och cheferna menar att det krävs ett mer systematiskt 
arbete för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö som syftar till att behålla 
personalen. Detta då verksamheten annars riskerar att inte klara av sitt uppdrag 
då en stor del av personalen kontinuerligt väljer att lämna organisationen. 
Medarbetare ifrån Avdelning 1 poängterar även betydelsen av att ha en stabil 
personalgrupp, med låg personalomsättning, som en grundläggande 
förutsättning för att uppnå en hållbar arbetsmiljö. Detta då kompetensen upplevs 
att vara högre i en stabil personalgrupp. 
 

IPC1: (….) och det senaste året har det ju blivit väldigt tydligt för 
oss att vi förlorar så mycket folk hela tiden. Att den här 
organisationen blöder, tyvärr, och för att den inte ska blöda allt för 
mycket så måste vi bara börja titta på olika delar mer systematiskt 
mer än vad vi kanske gjort innan. 

 
Medarbetare ifrån Avdelning 1 menar att anledningarna till att 
personalomsättningen är så hög främst beror på två faktorer; en låg lön i 
kombination med en för hög arbetsbelastning. De beskriver att lönerna nyligen 
har höjts och att antalet uppdrag har sjunkit men att de upplever dessa 
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förändringar som otillräckliga. Vidare upplever de att dessa faktorer är svåra att 
förändra såväl på deras nivå som för högsta chefen, och uttrycker att detta 
skapar en stor frustration bland medarbetare. Även cheferna uttrycker att 
ytterligare resurser behövs för att kunna anställa fler huvuden och på detta sätt 
minska den tunga arbetsbelastningen och komma ikapp i organisationens arbete, 
som nu beskrivs att vara eftersatt inom vissa områden. Chefen på Avdelning 2 
beskriver att de resurser som organisationen tillhandahåller ofta är så pass 
bristande att verksamheten har svårt att uppnå såväl de lagstadgade kraven som 
de organisatoriska målen. 

 
IPC2: Vi fick ju fler tjänster nu men vi uppfyller ju ändå inte kraven 
utifrån lagstiftningen det vi håller på med, vi hinner inte följa upp 
våra ärenden ordentligt, så det är väl det som jag tycker idag, om jag 
fick önska, att vi skulle vara några till, så vi kände liksom att nu gör 
vi verkligen det här jättebra, nu har vi rätt förutsättningar... 

 
Vidare motiveras höjda löner, ur såväl medarbetar- som chefsperspektiv, vara ett 
ofrånkomligt och mycket viktigt moment för att behålla men även rekrytera 
personal. Även den komplexitet som medarbetarnas arbetsuppgifter medför samt 
det stora ansvaret för andra människors liv ges uttryck för som argument för 
höjd lön. 
 

IPC2: (....) jag tror att lön spelar stor roll faktiskt, att man kanske 
måste höja lönerna totalt på hela yrkeskategorin i och med att det är 
ett så ansvarsfullt jobb, man påverkar ju människors liv och allt 
sådant och det kan man ju jämföra med sjuksköterskor till exempel 
det är ju heller inte så jättebra löner och där har det ju visat sig 
väldigt tydligt nu att man inte får personal (….) 

 
I det fall som personalomsättningen inte sjunker beskriver cheferna att den mer 
erfarna personalens utveckling blir lidande då ny personal kräver tid och 
engagemang ifrån redan anställda för introduktion och omhändertagande. Detta 
menar de, ökar även risken för att de mer erfarna medarbetarna kommer att 
lämna organisationen då deras psykosociala arbetsmiljö blir lidande. Chefen på 
Avdelning 1 beskriver sin verksamhet som ”växthuset”, en arbetsplats dit nya 
medarbetare kommer för att samla på sig erfarenheter och meriter för att sedan 
ta sig vidare. Hen menar att utmaningen blir att se över hur organisationen kan 
behålla de nya tills dem blir ”färdiga plantor”. Även medarbetare ifrån 
Avdelning 1 ger uttryck för att det kan vara slitsamt och tungt för de som arbetat 
länge om det ständigt kommer in ny personal som ska läras upp och introduceras 
i arbetet och återigen betonas stabila personalgrupper som en betydelsefull 
faktor. 
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IPC1: Vi skulle ju gärna vilja ha dem till att dem blir färdiga, så att 
säga. ”färdiga plantor”, inte bara i det första stadiet. För det är ju 
tufft för alla, hela verksamheten. De som har arbetat här ett antal år 
ger så mycket av sig själv och sin kompetens och professionalitet, till 
de nya. Och sen så när det är dags för pay back så är de borta. Och 
det är tungt. Då riskerar vi ju att förlora de erfarna också. Efter ett 
tag… för de känner också att alla är så långt efter varandra, 
kompetensmässigt. Så man försöker hela tiden att få de närma sig 
varandra och när man gör det försvinner de andra. Och då börjar 
processen igen. Så de erfarna har väldigt svårt att ta sina steg framåt. 

 
En god introduktion beskrivs av såväl medarbetare som chefer att vara viktigt 
för att långsiktigt kunna behålla personal. Att på grund av den höga 
arbetsbelastningen inte kunna erbjuda nyanställda en fungerande introduktion 
upplevs kunna medföra en ökad risk för att medarbetare i ett tidigt skede väljer 
att lämna organisationen. Det anses viktigt att bli sedd och omhändertagen på ett 
bra sätt för att kunna komma in i arbetsuppgifterna och ges rätt förutsättningar 
till att klara arbetet. Cheferna beskriver att ledningsgruppen har arbetat fram ett 
mentorsprogram som mer systematiskt ska se till att de nyanställda ges rätt 
förutsättningar och i det programmet har även tid avsatts i mentorns schema för 
handledning och introduktion, vilket tidigare inte har funnits. 
 

IPMB: Liksom hjälp med introduktion och sådär. För att det är 
också, liksom, en anledning till att man slutar kanske. Eller att folk 
inte trivs så bra eller... för att de inte fått någon bra introduktion. Det 
är viktigt. 

 
Som ett resultat av hög personalomsättning och hög arbetsbelastning menar 
cheferna på att olika typer av strategiska insatser har tagits fram inom 
ledningsgruppen, vilka med arbetsmiljön och hållbarhet i fokus, strävar efter att 
kunna behålla personal. Kontinuerligt under intervjuerna nämner båda cheferna 
att det är viktigt att lyssna till personalen och vilka krav de ställer samt föra 
samtal med såväl, nyanställda som de som lämnar organisationen, om hur de 
upplever, och har upplevt sin arbetsmiljö, för att ta med detta i det fortsatta 
strategiska arbetet. En central insats som cheferna beskriver och som 
fokusgrupperna även relaterar till är en kompetenstrappa, med vilken 
förhoppningen är att personalen på olika vis motiveras till att stanna. Trappan 
syftar bland annat till att säkerställa att utbildning och utveckling inte blir 
bortprioriterade aktiviteter i de fall som arbetsbelastningen är för hög. Den 
beskrivs även som ett verktyg för personalen att mer skräddarsy sin egen 
yrkesroll. 
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IPC2: Vi har arbetat med kompetensutveckling, för det blir ju annars 
så när man har hög arbetsbelastning att man kanske prioriterar bort 
det, vi har gjort typ som en kompetensstege som alla ska ha 
möjlighet att kunna gå. 

 
Medarbetarna lyfter generellt att de ser det som positivt att organisationen satsar 
på dem i form av kompetensutveckling och utbildning, att det ger dem rätt 
förutsättningar till att klara sina arbetsuppgifter och möjlighet till att genom 
dialog med andra fördjupa sina kunskaper och lära nya saker. Det som lyfts som 
negativt är de fall då personal slutar och arbetsgruppen får in ny personal som då 
saknar den specifika utbildningen, vilket gör att kompetensnivån i gruppen 
upplevs att svikta. Det kan även vara så att organisationen förväntar sig att 
medarbetarna ska arbeta utifrån en specifik rutin men har slutat att tillföra medel 
för just den utbildningen, vilket gör det omöjligt för nyanställda att veta vad som 
förväntas av dem i en specifik situation. 
 

IPMD: Sen handlar det ju självklart mycket om själva 
personalomsättningen... Alltså, man kanske har gått en utbildning 
och sen kanske det kommer in fem nya som... alltså. Det är svårt att 
jobba med det om det hela tiden kommer in nytt folk som inte har 
samma... utbildning eller vad man ska säga. 

 
I relation till organisationens arbete med kompetensutveckling påtalar dock ett 
antal respondenter ifrån Avdelning 2 att det ibland kan bli lite för mycket fokus 
på självutveckling och att det kan uppfattas som stressande att förväntas vilja 
delta i olika typer av projekt och utbildningar då arbetsbelastningen redan 
upplevs att vara hög. De menar att det finns otroligt mycket att lära bara genom 
de dagliga sysslorna då varje uppdrag är unikt och erbjuder lärotillfällen. De 
lyfter att de som inte tar på sig ytterligare uppdrag bör även de premieras, då de i 
större utsträckning får ansvara för det dagliga arbetet. Det påtalas även att 
ledningen bör visa acceptans för detta och att inte alla medarbetare drivs av att 
utvecklas på samma sätt. Centralt för medarbetare på båda avdelningar är att 
tiden påtalas som en bristande resurs för att hinna delta på alla aktiviteter och 
orka engagera sig i olika projekt, detta då tiden redan upplevs att vara skral för 
att hinna med det dagliga arbetet. Medarbetare uttrycker därför att det dels 
upplevs som svårt att hinna gå på utbildning men även att därefter ha tiden till 
att ta med sig de nya kunskaperna in i det dagliga arbetet och kunna tillämpa 
dem. 
 

IPME: Sen är det där med utveckling tycker jag, det är lite klurigt, 
eller det här med att självförverkliga sig och så i arbetet, vi har ju 
våra uppdrag och de har vi ju fullt upp med hela dagarna, och de 
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strömmar ju på hela tiden, jag kan känna lite stress ibland då man 
sitter i dem här medarbetarsamtalen att ja, ”Vad vill du uppnå för 
mål?” och ”Hur vill du utveckla dig?” och sådär, jag vill utveckla 
mig genom att arbeta, arbeta, arbeta, det måste även finnas en 
acceptans ifrån ledningen tycker jag... 

 
Vad som upplevs att vara ett moment som skulle kunna förbättra den höga 
arbetsbelastningen är att utarbeta en mer fungerande frånvarohantering där det 
finns möjligheter att ta in vikarier i verksamheten. Vikarier beskrivs som en 
bristvara inom organisationen och chefen på Avdelning 1 säger att de 
extraresurser som nu tas in främst är pensionerade medarbetare och seniorer. 
Hen menar att det är svårt att låta någon komma in då det är känsliga ärenden 
och hen sätter klienten i första rummet och hänvisar till hur olyckligt det kan bli 
med roterande personal på de olika uppdragen. Medarbetarna på Avdelning 1 
uttrycker dock en önskan om att någon typ av frånvarohantering och 
vikariebank, då detta skulle minska arbetsbelastningen som i dagsläget beskrivs 
bli tyngre då någon är sjuk, av den anledningen att medarbetarna täcker för 
varandra då någon är borta. Chefen argumenterar också för att semestervikarier 
bör ges mer tid att komma in i verksamheten innan sommaren då detta kan 
medföra en sänkt arbetsbelastning för såväl fast personal som vikarier. 
 

IPMA: Alltså... fortfarande, personal. Det gör ju också att 
arbetsbelastningen minskar. Ha någon... alltså bank för timvikarier, 
eller vikarier överhuvudtaget. Få något system eller så för det har vi 
ju inte alls idag. Eftersom att personalomsättningen är så stor 
också… 

 
Ett system som syftar till att underlätta den höga arbetsbelastningen för 
personalen beskrivs av både chef och medarbetare från Avdelning 1. De berättar 
att månadens uppdrag har fördelats ut över tre tidsperioder, istället för att alla 
uppdrag kommer som en klump vid månadsavslutet. Detta menar de är en 
förändring som delvis underlättar den höga arbetsbelastningen, då det har 
bidragit till att arbetsbördan är mer utspridd över månaden och därmed ger 
personalen bättre förutsättningar för att hinna med och jobba undan. Då alla 
klientuppdrag tidigare kom i slutet av månaden, blev organisationen mycket 
sårbar i de fall som en medarbetare blev sjukskriven vid samma period. Detta 
medförde då att en medarbetare kunde vara tvungen att täcka för en kollega 
samtidigt som alla egna uppdrag också skulle bearbetas och behandlas. 
 

IPC1: Blir man sjuk vid månadsskiftet... det är den värsta tiden som 
man kan bli sjuk på. Det innebär för kollegorna att då måste de ta 
hand om det jobbet också. När de redan har så tufft med sitt eget. 
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Skapa en attraktiv arbetsplats 
En annan central aspekt vid arbetet med hållbar arbetsmiljö utöver att behålla 
personal, uttrycks att vara utmaningen i att anställa och attrahera ny personal. 
Cheferna beskriver svårigheten i rekrytera nya medarbetare till organisationen 
och chefen på Avdelning 1 säger att arbetet med en hållbar arbetsmiljö mer 
specifikt syftar till att skapa en attraktiv arbetsplats där personalen ska trivas och 
vilja utvecklas. 
 

IPC1: Jag tänker ju att det är att vi ska vara en attraktiv arbetsplats, 
att folk ska trivas och tycka om att jobba hos oss, annars får vi ju 
inga som söker till oss. Ne, så om jag tar det grovt då så, så tycker ju 
jag att syftet är det. Vi ska vara attraktiva som arbetsgivare och måna 
om vår personal, annars funkar det inte så bra om vi inte har någon 
personal. 

 
Det upplevs även vara viktigt att bilden av tjänsten och verksamheten hos den 
nyanställde stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Detta, i kombination 
med efterfrågan på vikarier, har medfört att organisationen har anställt ett antal 
aspiranter ifrån den universitetsutbildning som organisationen främst rekryterar 
medarbetare ifrån. Förhoppningen med detta är att dessa aspiranter sedan får en 
god bild över vad det framtida arbetet kommer att erbjuda men det har även varit 
en strategi för att skapa möjligheter till extra resurser vid behov. Genom att 
sedan lyssna till aspiranternas synpunkter och åsikter om arbetsplatsen och 
yrkesrollen menar sedan avdelningschefen på Avdelning 2 att ledningsgruppen 
kan se över möjliga förändringar för att forma en attraktiv arbetsplats. 
Upplevelsen av aspiranter utifrån medarbetarnas perspektiv på Avdelning 2 har 
varit såväl positivt som negativt men överlag uttrycker de att det är 
underlättande att någon kan komma in och avlasta vid sjukdom och frånvaro. 
 

IPC2: Vi har ju praktikanter här och nu har vi även aspiranter (....) 
det är också ett sätt att rekrytera, för vi har ju haft sämre och sämre 
sökbild på tjänsterna och det säger ju någonting och då kan ju de här 
personerna, de här aspiranterna liksom, vara en hjälp också för oss 
att lyssna på ”Hur ser du på ditt arbete”, ”Hur tänker du?”, så, ”Vad 
skulle behöva göras mer för att du skulle vilja vara här?” 

 
För att kunna attrahera nya medarbetare ser chefen på Avdelning 2 att det är 
viktigt att organisationen ser framåt och identifierar framtida utmaningar. 
Respondenten menar att det bör finnas ett intresse och ett arbete för att se över 
vad nya generationen önskar och har för krav på sin arbetsgivare. Chefen på 
Avdelning 1 upplever även svårigheter med att rekrytera tjänster, och då främst 
till chefspositioner. Detta då dessa tjänster ofta marknadsförs på fel sätt av 
medarbetare till medarbetare inom organisationen och att det ligger en utmaning 
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i att försöka få medarbetare i att trivas och mår bra i sina yrkesroller så att de 
snarare talar gott om och gör reklam för tjänsterna. 
 

IPC1: Det är ju jättesvårt att rekrytera chefer. Det är ingen som vill 
ta på sig de här uppdragen längre. Alltså, när man tänker på 
ungdomar. Vi märker ju nu när vi försöker rekrytera till exempelvis 
gruppchefstjänster, vi får gå ut både en och två gånger innan det är 
någon som söker. Så det är inte eftertraktade arbeten. 

 
För att vidare kunna tackla frågan med hög personalomsättning beskriver 
cheferna att organisationen aktivt tar del av framgångsfaktorer från andra 
kommuner. Avdelningschefen på Avdelning 1 menar att det även skulle vara 
intressant att genomföra tvärgrupper där arbetsmiljörelaterade områden 
diskuterades, att grupperna nödvändigtvis inte behöver vara bundna till 
arbetsgruppen eller ens avdelning. 
 

IPC2: (….) tagit del av framgångsfaktorer hos andra så, ”Vad har de 
gjort?”, ”Vad har de sett är framgångsrikt?” och sådana delar då. 

 
5.2 Stödjande och hindrande faktorer 
 
Chef och ledarskap 
Den närmsta chefen och ledarskapet, har medarbetare under flera tillfällen tagit 
upp som en viktig, central och främst stödjande faktor för att skapa en 
fungerande psykosocial arbetsmiljö. Medarbetarna ger uttryck för att den ledare 
som är lyhörd och ger stöd i medarbetarnas yrkesroll och vardag är en ledare 
som i mångt och mycket stärker den psykosociala arbetsmiljön. Under flera 
tillfällen nämndes vikten av att den närmsta chefen är stöttande, tillgänglig och 
ser sin personal. Detta uttrycktes i olika typer av önskemål, bland annat att 
chefen ska gå runt och hälsa på sina medarbetare i starten av arbetsdagen och 
skapa sig en uppfattning om hur stämningen är samt visa på tillgänglighet. 
Chefen från Avdelning 1 menar även att gruppcheferna sitter på en extremt 
viktig position i verksamheten då de kan känna av läget ute på golvet och att det 
är viktigt att medarbetare bör känna att de har möjlighet att kunna prata med sin 
chef för att kunna signalera i tid då något känns övermäktigt i arbetet. Därefter 
ligger ansvaret på gruppchefen att göra de anpassningar som krävs i arbetet för 
medarbetaren. 
 

IPMH: Förut var de ju två chefer på våra grupper men nu har dem ju 
gjort om, så nu är de tre chefer, det tycker jag har blivit en 
förbättring, man har chefen närmare, och är med mer i 
verksamheten, i det man gör. 
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Just tillgänglighet tolkades att vara en mer central aspekt då detta återkom som 
tema dels i båda fokusgrupperna men även vid intervjuerna med cheferna. 
Medarbetare ifrån Avdelning 1 ansåg att en tillgänglig chef är en central och 
betydande förutsättning för att de ska känna ett fullgott stöd i sitt arbete. Detta 
då de menar att vad som helst kan inträffa där chefen är en otroligt viktig 
stödfunktion. Även cheferna lyfter att det är betydande för dem att vara 
tillgängliga för sin personal i det dagliga arbetet och att de försöker att vara detta 
i så stor utsträckning som möjligt. Dock verkar det skilja sig åt både mellan 
avdelningarna och inom avdelningarnas grupper, för hur pass tillgänglig som 
gruppchefen upplevs att vara. 
 

IPMB: Alltså, jag tänker ju... vad heter det... öppet så. Liksom, om 
man har något att säga till honom eller om man behöver, så... så är 
han också såhär... öppen dörr. 
IPMC: Väldigt tillgänglig. 
IPMA: Jag skulle önska mer tillgänglighet och alltså... chefen tar ju 
sig tid när man väl har ett ärende att dra, men då kanske det blir 
imorgon, eller att man får boka en tid här. Det... är mycket möten. 
...Borta ganska mycket. Och det påverkar nog. Lite frustrerande att 
inte ha en chef som är tillgänglig… 

 
Medarbetarna uttrycker att de anser att ett bra ledarskap och en bra ledning är av 
stor vikt för att kunna uppnå en hållbar arbetsmiljö med gott arbetsklimat. En 
medarbetare resonerar kring att om ledningen inte visar på att arbetsmiljö är en 
viktig fråga och prioriterar samt aktivt arbetar för att uppnå ett gott arbetsklimat 
så kan detta hindra medarbetare ifrån att själva upprätthålla en god arbetsmiljö. 
Vidare uttrycker medarbetare ifrån Avdelning 2 att Lean är ett bra arbetssätt som 
ledningen på ett tydligt vis har förankrat då de även själva utgår ifrån detta 
koncept i sin egen planering. De lyfter även att organisationen har anställt en 
person som agerar ambassadör för Lean-arbetet, vilket leder till att relaterade 
strategier och processer för Lean kommer ut i organisationen på ett effektivt sätt. 
 

IPME: Det är ju som du säger att arbetsledningen har ju en oerhört 
stor betydelse för hur hela organisationen ser ut, mer då. 
IPMF: En ledare som tycker att det är viktigt med en bra 
värdegrund, en ledare som tycker att det är viktigt att fortsätta med 
Lean-arbetet, det är A och O alltså. 
 

Medarbetarna anser även att det är viktigt att chefen tar sitt ansvarar för att 
delegera och prioritera inom gruppen. Främst är det medarbetare ifrån 
Avdelning 1 som återkommer till detta. De menar att det borde vara chefen som 
delegerar arbetet då en tjänst ska täckas, istället för att det ansvaret ska ligga på 
arbetsgruppen. De uttrycker att frånvarohantering i dagsläget ofta löser sig tack 
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vare de arbetsgruppens medarbetare men att det skulle vara önskvärt att 
gruppchefen går in och delegerar ut arbetsuppgifter samt prioriterar hur dessa 
ska hanteras för att underlätta arbetsbelastningen för personalen och undvika 
eventuella frustrationer som annars skulle kunna uppstå mellan kollegorna. 

 
IPMA: (....) det egentligen kanske inte är arbetsgruppen som ska gå 
runt och ta en tjänst där det är tom eller... om det är någon som är 
sjukskriven eller vad det kan vara. Att det kanske inte är gruppen 
som ska ta allt jobb utan att det faktiskt är chefen som tar det 
ansvaret och säger hur man ska göra eller hur man ska prioritera 
arbetet där efter. 

Strukturella faktorer 
Flera strukturella faktorer har uttryckts vara betydelsefulla för arbetet med en 
hållbar arbetsmiljö. Chefer såväl som medarbetare upplever att det finns 
utrymme i form av möten och forum där arbetsmiljön kan diskuteras och bli 
påtalad. Detta relateras i mångt och mycket till organisationens övergripande 
systematiska arbete med arbetsmiljö såsom medarbetarenkäter, 
avdelningsmöten, medarbetarsamtal, skyddsronder och avstämningsmöten. 
Chefen på Avdelning 2 associerar redan inledningsvis av intervjun begreppet 
hållbar arbetsmiljö till det systematiska arbetsmiljöarbete som verksamheten i 
stort utgår ifrån. Hen påtalar att det finns skyddsronder och medarbetarenkäter 
och andra typer av aktiviteter som hela organisationen måste ta hänsyn till i det 
dagliga arbetet. Vidare upplever hen att det är bra verktyg att arbeta med för att 
synliggöra det som inte fungerar så att detta kan bearbetas och förändras. Även 
medarbetare ifrån båda avdelningarna associerar i stor utsträckning till 
organisationens systematiska arbetsmiljöarbete och upplever att det främst är 
dessa strukturella aktiviteter som synliggör arbetet med hållbar arbetsmiljö. 
 

IPC2: (....) att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete som vi alla 
arbetar efter, och det är ju liksom moment som vi ska göra, det är 
inget som vi kan säga att ”Nae, det här struntar vi i idag”, sen är det 
ju upp till varje arbetsplats sen och göra sina egna liksom rutiner och 
så. 

 
En strukturell faktor som var återkommande under intervjuerna var att 
medarbetare och chefer upplevde att det fanns tydliga och rimliga mål inom 
verksamheten. Medarbetare ifrån Avdelning 2 upplevde att mål och resultat var 
en del av själva syftet i arbetet med en hållbar arbetsmiljö. De menade att en 
hållbar arbetsmiljö ansågs vara en grundläggande förutsättning för att kunna 
uppnå goda resultat. Chefen ifrån Avdelning 2 påpekar också att det är viktigt 
att vara tydlig i åt vilket håll verksamheten drar och att detta ska förankras hos 
medarbetarna. Såväl medarbetare som chef ifrån Avdelning 2 beskriver sedan att 
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organisationen årligen anordnar en sittning, då en heldag avvaras för att specifikt 
diskutera kring verksamhetens mål. Dessa mål presenteras då i en 
verksamhetsplan där det står vad avdelningen ska arbeta med och sträva efter 
under året. Chefen ifrån Avdelning 2 beskriver även att medarbetare involveras, 
inom sin arbetsgrupp, i en gemensam diskussion för hur de ska kunna uppnå 
målen. Dock uttrycker medarbetare ifrån båda avdelningar att det ändå upplevs 
svårt att följa och uppnå målen i den dagliga verksamheten då 
arbetsbelastningen är tung och resurserna är bristande i såväl tid som personal. 
 

IPC2: (….) och sen tror jag också att det är viktigt att vi har klara 
och tydliga mål för verksamheten, att personalen har varit delaktig i 
att jobba fram dem, att vi drar åt samma håll, vi försöker att göra så 
att vi lägger upp en struktur nu för 2015, det här fokuserar vi på i år 
så att dem känner att, ja det finns en tydlighet i vart vi ska. 

 
En svårighet som cheferna lyfter i relation till att arbeta med långsiktiga och mer 
hållbara strategier har varit att dels hålla i och fullfölja processen och att 
samtidigt synliggöra den för medarbetarna. De menar att det är viktigt att det 
syns att det sker ett arbete bakom kulisserna för att personalen ska veta att vissa 
processer inte har avstannat och att de fortfarande är prioriterade ärenden för 
ledningen. Medarbetarna ger dock uttryck för att det mer ofta än sällan är så att 
aktiviteter implementeras ifrån ledningen men att det sedan upplevs som att de 
inte följs upp. Detta problem beskriver chefen på Avdelning 1 att de är 
medvetna om men att de nu önskar att förändra och aktivt arbeta med för att 
förbättra. Dock ansåg en medarbetare ifrån Avdelning 2 att hens gruppchef var 
mycket effektiv vid beslutsfattande och gav arbetsgruppen en stor frihet i att ta 
snabba beslut så länge de konsulterades med chefen först. 
 

IPMG: Ja, för det känns ibland som att man slår på stora trumman 
och... först då. Och sen... [gör ett ljud som tyder på att det går nedåt], 
så händer inget. Man upprätthåller liksom inte. 

 
Medarbetarna ifrån båda avdelningar beskriver återkommande under 
intervjuerna om schemalagda veckomöten, sittningar och andra typer av forum 
som skapar tillfällen för att diskutera arbetsuppgifter och uppdrag med kollegor. 
Dock menar de att yrkesrollen i huvudsak är mycket självständig och att de 
upplever ett stort handlingsutrymme och påverkan i sitt dagliga arbete. De 
upplever en möjlighet till att kunna påverka vad som ska tas upp på möten för 
gemensam diskussion, hur möten ska disponeras, hur de själva önskar att lägga 
upp sin arbetsdag samt ta beslut, vilket uttrycks att vara en av de stora fördelarna 
med arbetet. Stor vikt läggs dock vid att stöd ifrån chef och kollegor är vitalt för 
att orka vid de tillfällen som arbetet upplevs som krävande eller övermäktigt.   

 



36 
 

IPMC: Det är ju väldigt fritt jobb, så. Det är ingen som lägger sig i 
när jag har mina besök, om jag vill ha dem klockan åtta på morgonen 
eller om jag vill ha dem klockan tre på eftermiddagen. Det är ingen 
som bestämmer det. Och det är ingen som bestämmer hur många 
besök jag ska ha, och det är ingen som bestämmer, egentligen, hur 
jag tar mina beslut. Med vissa undantag, så klart. Annars är det 
väldigt fritt och det är väl en av de roligare grejerna med det här 
jobbet. 

 
Medarbetare upplever, som nämnt ovan, att påverkansmöjligheterna är stora så 
länge de befinner sig inom sin egen arbetsgrupp men att detta successivt 
minskar desto längre upp de riktar sig i organisationen. Chefer och medarbetare 
beskriver att verksamheten är hierarkiskt och politiskt styrd där 
informationsflödet och målplaneringen går uppifrån och ned. Detta beskrivs att 
influera all typ av struktur inom organisationen och påverkar många olika 
faktorer för dess chefer och medarbetare. Medarbetare menar att detta medför att 
beslut ofta tar lång tid då de har lång väg att vandra och att det kan upplevas 
som trögrott innan en förändring blir till men även att medarbetare tröttnar och 
ger upp då de inte ser resultat utifrån önskemål eller synpunkter. En medarbetare 
påpekar att det påverkar hen då de beslut som hon fattar inte kan verkställas på 
grund av det råder bristande resurser längre upp i hierarkin och att själva 
utförarledet därför blir det största hindret för hen i det dagliga arbetet. Detta 
medför även att många klienter far illa då de får vänta lång tid på beslut och 
placering, vilket kan leda till att frustrationen tas ut på medarbetaren och därmed 
skapar psykiska påfrestningar och frustrationer som upplevs som svåra att bortse 
ifrån. 
 

IPC2: (….) ofta kan ju (NN) här som personalchef, hon har ju sitt 
personalchefsnätverk och, där hon får liksom nya grejer eller om vi 
ska göra på något annat sätt eller så, och då implementerar ju hon det 
först i ledningen då, i ledningsgruppen här på kontoret, och sen är 
det ju liksom vi som blir budbärare för nästa steg, och jag i min tur 
till min ledningsgrupp och sen gruppcheferna ut till organisationen... 

 
En annan strukturell aspekt som medarbetare ifrån Avdelning 2 ger uttryck för 
är att medarbetare ges olika förutsättningar i det dagliga arbetet beroende på 
vilken typ av arbetsuppgifter som de arbetar med. Inom vissa arbetsgrupper 
möter personalen klienter dagligen medan de i ett annat arbetslag endast tar 
emot telefonsamtal då och då. I den här diskussionen uttrycker respondenterna 
att arbetsmiljön påverkas olika beroende på om de har klientkontakt eller inte. 
En skillnad uttrycktes även utifrån de som dagligen hade klientkontakt, 
beroende på huruvida resurser fanns till att ta och genomföra beslut som var 
gynnande för klienterna. I de fall som medarbetare delade ut en större andel 
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avslag på klienters förfrågningar, till följd av bristande resurser, beskrevs en stor 
frustration och psykisk påfrestning hos medarbetarna. Detta då dessa 
medarbetare även fick motta en större mängd hotfulla och negativa samtal ifrån 
sina klienter. I de fall som personalen istället kunde ge bifall till klientens 
ansökan erhölls dagens ros och/eller blomstercheckar ifrån klienter. 
 

IPMG: Vi jobbar ju inte alls mot klienter på det sättet, vi träffar ju 
inte folk alltså så, så vi har det ju bra på det sättet eller nej vad ska 
jag säga bra, det var ett knäppt ord. Men vi har ju inte alls den 
problematiken, vi kan få ett hotfullt telefonsamtal och det är väl max 
vad vi kan liksom råka ut för så att säga, så att det är ju andra 
förutsättningar än ni som jobbar och direkt träffar personen. 
IPME: Vi har ju bredvid vår tavla, har ju vi en inramning där vi får 
dagens ros, och blomstercheckar har ju någon fått och sådär, så vi 
jobbar ju, det är ju mera som du säger bifall. 

 
Medarbetare och chefer beskriver att de arbetar med Lean, vilket de menar 
ligger till grund för stora delar av hur arbetet är upplagt och strukturerat inom 
organisationen. Genom arbetet med Lean synliggörs problem och 
missförhållanden, vilka sedan diskuteras inom arbetsgruppen där en gemensam 
dialog ligger till grund för upprättandet av en åtgärdsplan för hur problemet ska 
lösas. Vidare upplevs målen som mer levande för personalen genom arbetet med 
Lean. Detta då de flesta arbetsgrupper har sina mål visuellt presenterade på en 
fysisk tavla, där verksamhetens mål på olika sätt knyts samman och relateras till 
det dagliga arbetet. Med hjälp av denna tavla har statistik i form av antal utförda 
uppdrag och besök synliggjort vilken arbetsbelastning som råder och hur långt 
kvar det är till att nå uppställda mål. Dock menar respondenterna vid 
återkommande tillfällen att de har en förståelse för att statistiken fyller en viktig 
funktion i att visa hur organisationen ligger till i relation till dess 
verksamhetsplan och mål men att den inte tar hänsyn till allt. De upplever att det 
är mycket arbete som sker i praktiken som inte resulterar i beslut eller besök 
men att detta arbete inte synliggörs och uppmärksammas i den statistik som 
gruppen presterar. Det lyfts även att det kan finnas tillfällen som medarbetare 
täcker för varandra och därav gör ett dubbelt arbete men att detta inte heller blir 
synligt i de statistiska måtten. Därav uttrycker respondenterna att det finns en 
påtaglig svaghet i det arbetsmått som de nu arbetar efter. 

 
IPME: Det har vi haft som en stor diskussion om här, men det är en 
bra fråga, det är mycket som man arbetar med som inte ses i form av 
beslut, då fick vi till oss att någon form av statistik bör vi få ut, aah 
okej. 
IPMD: Ja för det kan jag uppleva när det ska vara ett visst antal 
besök per månad. Och så sitter man där och har jättemycket annat att 
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göra. Men så måste man försöka klämma in någorlunda många 
besök för att det ska se bra ut i statistiken. Och det är ju jättefel. Man 
ska ju inte ha besök för att sätta pinnar liksom, utan det ska ju finnas 
ett syfte bakom besöket och du ska ju ändå kunna gå därifrån och 
känna att det ger någonting liksom. 

 
Återkommande tar medarbetarna upp att det finns mycket olika typer av forum 
och möjligheter för dem att föra dialog med kollegor och chefer kring deras 
arbetsmiljö och hur de uppfattar sin arbetssituation. De uttrycker att det är 
positivt att de kan utbyta idéer och tankar med andra medarbetare vid 
veckoenliga avstämningsmöten, utbildningsaktiviteter och diskussionsforum då 
detta gör att de kan få en bredare bild över sitt arbetsområde. De menar även att 
det arbete som de gör blir mer rättssäkert på grund av dessa möjligheter. 
 

IPC1: Vi kanske skulle kunna behöva se vad andra avdelningar gör 
för olika saker. För att få inspiration. "Jaha, okej, det där funkar hos 
dem, det skulle vi kunna...". För nu sitter vi liksom lite sär... 
isolerade. I våra olika avdelningar, och gör det som vi tror är bra. 
Men vi kanske inte hinner prata så mycket med varandra om det. 
Och ibland tror jag att det kanske inte skulle behövas ha det här 
avdelningsspecifika i fokus, utan vi skulle kunna liksom träffas i 
tvärgrupper och prata om arbetsmiljö. 

Kulturella faktorer 
Under intervjuerna kunde ett antal kulturella faktorer urskiljas i respondenternas 
svar vilket gav ett sken av hur de på grund av dessa faktorer upplevde den 
psykosociala arbetsmiljön. De mest centrala aspekterna berörde respondenterna 
upplevelser av stöd ifrån medarbetare och chefer, hur de blev behandlade på 
arbetsplatsen, kulturella skillnader på grund av gruppstorlek, möjligheter till 
påverkan och olika typer av trivselaktiviteter. Ett öppet klimat och en 
fungerande kommunikation är något som återkommer i flera intervjuer som en 
betydande faktor för hållbar arbetsmiljö. Framförallt chefen på Avdelning 2 
uttrycker vikten av att ha ett öppet klimat i ett arbetslag och säger att det är 
viktigt att ta tag i konflikter direkt när de uppstår för att bibehålla ett gott 
arbetsklimat. Medarbetarna uttrycker även de att ett öppet arbetsklimat är viktigt 
men att det inte alltid är så lätt att arbeta efter i det dagliga arbetet. Dock enas de 
om att det ligger ett ansvar på alla enskilda medarbetare att arbeta för ett 
fungerande och öppet arbetsklimat med högt i tak där alla har en skyldig att 
reflektera över sig själva vid kommunikation mellan varandra. 

 

IPME: Men det jag efterfrågar ännu mer i vår grupp det är ju 
öppenhet och rak kommunikation... Som jag ändå känner går 
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långsamt framåt. Men det är ju också något bland det svåraste man 
kan ha. För det innefattar även kritik. 

 
Att ha en organisationskultur som stödjer ett öppet arbetsklimat, och vad 
respondenterna uttrycker som ”öppna dörrar” hos såväl medarbetare som chefer, 
är något som upplevs vara viktigt och önskvärt. Detta beskrevs utifrån flera 
situationer, dels hur de önskade att bli bemötta på arbetsplatsen och dels hur de 
själva agerade stöd till kollegor. Gemenskap och samhörighet uttrycktes som 
viktigt för alla respondenter. Både chefer och medarbetare upplever att det är 
viktigt att se varandra och att ge både beröm i de fall då någon gjort något bra 
och stöd i de fall som någon upplever arbetet som tufft och kämpigt.    

 
IPMH: (….) och jag hörde när hon hade ett så himla tufft samtal och 
hon var så lugn, då tänkte jag ”Ne, nu går jag in, nu har jag hör det 
här”, ”Vad duktig du har varit” va, för annars är det ju ingen som, 
man vet inte vad dem andra gör för vi jobbar så självständigt. 

 
Vid diskussionerna i fokusgrupperna framkom en skillnad mellan hur 
individerna upplevde sina förutsättningar i det dagliga arbetet. Detta kunde röra 
såväl praktiska arbetsuppgifter som gruppstorleken på 
arbetsgruppen.  Skillnaderna i gruppstorlek diskuterades främst av medarbetare 
på avdelning 2 där diskussionen berörde huruvida en stor eller liten grupp kunde 
påverka dynamiken och hur öppet arbetsklimatet tilläts att vara inom 
arbetsgruppen. Dock skiljde sig här uppfattningarna åt och respondenterna 
identifierade såväl fördelar som nackdelar med att vara i en liten som en större 
arbetsgrupp. 
 

IPMH: Det kanske är lättare att säga hur man mår i en stor grupp? 
IPME: Alltså både ja och nej. Vi är ju lite kända för att man känner 
sig hämmad i gruppen av att det är så många... (....). För det hade vi 
problematik med att det var... blir ganska många som satt helt tysta 
och liksom inte bidrog då och att de kanske inte kände sig bekväma 
att göra det heller. 

 
Respondenterna beskriver en rad olika aspekter som bidrar till ökad trivsel inom 
förvaltningen. Både initiativ ifrån ledning och mer inofficiella aktiviteter 
beskrivs och upplevs att bidra till en ökad sammanhållning och gemenskap hos 
personalen. De aktiviteter som är initierade av ledningen är bland annat 
trivseldagar, vilka anordnas vid ett par tillfällen per år. Vid dessa tillfällen 
förfogar arbetsgrupperna själva över innehåll och planering. Det kan även vara 
studiebesök i andra delar av verksamheten för att öka förståelse för varandras 
arbeten och öka stöd samt sammanhållning på avdelningen. Medarbetarna 
beskriver att de själva även tar initiativ till att hitta på roliga saker utanför 
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arbetstid och detta upplevs vara positivt och stärkande av den kollegiala 
relationen och gynnar därför även trivseln på arbetsplatsen. Att ge varandra 
beröm, uppskattande kommentarer och se varandra är små saker som upplevs 
vara betydande i det vardagliga arbetet. Övriga trivselaspekter som inte kostar så 
mycket men som ändå ses som investeringar i en mer trivsam arbetsmiljö menar 
cheferna kan vara fina blommor till fikarummet under jul, semlor till 
semledagen eller den årliga smörgåstårtan innan alla går på semester för 
sommaren. 
 

IPC1: Vad kan vi göra här själva som inte behöver kosta så mycket 
pengar men som kanske kostar lite tid? Men för den tiden som vi 
lägger ner kanske är så pass värdefullt att det kanske sparar tid på ett 
annat sätt i arbetet. Om vi lär känna varandra på ett bra sätt kanske 
jag känner att du är ett stöd för mig på ett annat sätt, än om vi bara 
hade hållit på såhär. ... och det kan ju göra mig tryggare i min 
anställning och i mitt uppdrag, som gör att jag blir kvar. Så de där 
små sakerna har vi försökt att hitta. Vad kan vi göra som gör att det 
känns roligt och att vi växer ihop. 

 
Respondenterna beskriver även arbetet med Lean, vilket upplevs att vara en 
bidragande orsak till en mer hållbar arbetsmiljö, då arbetsmetoden har öppnat 
upp för ett mer öppet klimat i organisationen. Medarbetade ifrån Avdelning 2 
beskriver att de olika färgkoder som används vid avstämning i arbetet 
underlättar att uttrycka hur man mår i arbetsgruppen. Genom att identifiera vad 
färgerna står för i gruppen förs en givande diskussion kring vad som kan anses 
vara privat och vad som organisationen kan åtgärda. Dock skiljer sig 
hanteringen av arbetet i viss utsträckning mellan respondenterna och alla enas 
inte om att det endast underlättar för att beskriva arbetssituationen. 
 

IPC2: (....) och då finns det tre färger på de här plupparna och det är 
grönt, då är allt under kontroll, gult, då är det lite såhär svajigt, och 
rött då, då mår man inte så bra, (….) 
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel speglas relevant teori och forskning utifrån det resultat som 
framkommit vid studiens kvalitativa studier. Inledningsvis presenteras en 
resultatsammanfattning och vidare besvaras studiens syfte och frågeställningar 
i en resultatdiskussion utifrån, respondenternas upplevelser. Vidare är syftet 
med kapitlet att lyfta ett antal centrala områden som framkommit vid studiens 
resultat i relation till syfte och frågeställningar. Slutligen diskuteras och 
värderas de metodologiska kvalitetskriterier som använts. 

 

6.1 Resultatsammanfattning 
Resultatet visade på att respondenterna, utifrån såväl chefs- som 
medarbetarperspektiv, främst beskriver hållbar arbetsmiljö utifrån det 
organisatoriska och systematiska arbetsmiljöarbetet samt lagstadgade 
förordningar. Dock upplevs och tolkas hållbar arbetsmiljö snarare utifrån hur 
personalen tillsammans skapar en trivsam arbetsplats. Vidare upplevde såväl 
medarbetare som chefer att ansvaret för en hållbar arbetsmiljö främst ligger på 
ledning och arbetsgivare. Dock blev det mer och mer naturligt för 
respondenterna att nå konsensus kring att ansvaret någonstans ligger på samtliga 
medarbetare, då alla måste dra sitt strå till stacken. De risk- och friskfaktorer 
som kunde tolkas utifrån resultatet påverkades i stor utsträckning av hög 
arbetsbelastning i kombination av en hög personalomsättning, vilket har gjort att 
ledningen initierat ett antal strategiska insatser för att attrahera och behålla 
personal. De mest centrala faktorerna som påverkade den psykosociala 
arbetsmiljön var: den höga arbetsbelastningen och personalomsättningen, 
tidsbrist, olika förutsättningar i det dagliga arbetet, arbetsgruppen, 
frånvarohantering, ledning och chef, stöd, gemenskap, samhörighet, lyhördhet, 
kompetensutveckling, dialog, mål och trivselaktiviteter.  Nedan diskuteras 
faktorerna närmre utifrån relevant forskning.  

6.2 Resultatdiskussion 

Strategisk planering och struktur  
Att arbeta utifrån ett systematiskt miljöarbete är återkommande i studiens 
resultat och det är det systematiska miljöarbetet som i mångt och mycket agerar 
ramverk för hur medarbetare och chefer beskriver och förklarar arbetet med 
arbetsmiljöfrågor. Detta tyder på att medarbetare och chefer upplever vad 
Antonovsky (2005) refererar till som begriplighet. Hultberg et al. (2010) skriver 
även att upplevelsen av begriplighet kan stärkas hos medarbetare i de fall som 
det finns ett tydligt redovisningssystem för organisationsstrukturen. Cheferna i 
studien för mycket resonemang kring att uppmärksamma problem och 
missförhållanden vid ett tidigt skede och sätter ett stort ansvar på gruppcheferna 
som i större utsträckning deltar i det dagliga arbetet. Enligt § 2 AFS (2001:01) 
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ska en arbetsgivare ansvara för att ett förebyggande arbete sker för att undanröja 
risker för ohälsa och olycksfall samt verka för att en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Då det systematiska arbetsmiljöarbetet är juridiskt reglerat 
kan det konstateras vara en oundviklig del i organisationens strategiska arbete 
men även en viktig friskfaktor då det bidrar till en ökad KASAM hos 
medarbetarna på förvaltningen då begripligheten stärks (Antonovsky, 2005).  
 
Det märks att den hierarkiska strukturen har influerat respondenternas svar för 
hur ansvarsfördelningen ser ut på förvaltningen. Då frågan om ansvar över 
hållbar arbetsmiljö kom upp kunde ett tydligt mönster ses utifrån 
respondenternas svar och den lagstiftning som reglerar arbetsmiljö på 
arbetsplatser. Det juridiska ansvaret finns reglerat bland annat i 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och föreskrifterna om Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) och det som står lag och föreskrifter går hand i 
hand med respondenternas svar kring ansvaret för hållbar arbetsmiljö, där 
samtliga respondenter beskriver att arbetsmiljöansvaret ligger främst på 
arbetsgivaren, ledningen och gruppchefer. I slutändan poängteras dock att alla 
individer har ett eget ansvar att dra sitt strå till stacken.  
 
Ur ett chefsperspektiv beskrivs det som centralt att arbeta med aktiviteter och 
strategier som syftar till att skapa långsiktiga och hållbara resultat. Enligt 
Hultberg et al. (2010) är det viktigt att ledningen är medveten om och förstår att 
hälsofrämjande insatser bör ses som en kontinuerligt pågående process. I annat 
fall skriver författarna att önskade effekter och resultat troligen kommer utebli. 
Ett hinder och en möjlig riskfaktor som därav kan utläsas i relation till 
kontinuitet vid förändringar på avdelningarna, är ledningens stundtals bristande 
uthållighet vid implementerade projekt och strategier, vilket har resulterat i att 
medarbetare i viss utsträckning upplever en brist på tillit gentemot nya 
satsningar och förändringar ifrån ledningshåll. Hultberg et al. (2010) påvisar en 
stor riskfaktor för psykosocial ohälsa då medarbetare upplever att en förändring 
leder till en försämring. Därtill skriver Menckel (2004) att det är viktigt att 
implementeringar är bestående och vidmakthålls i verksamheten för att de ska 
kunna agera hälsofrämjande. Dock säger cheferna på förvaltningen att detta är 
ett problem som ledningen är medvetna om och att de aktivt arbetar med det 
genom att satsa på ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete och då främst med 
syftet att behålla och attrahera personal. 
  
Respondenterna enas om att tydlighet i form av mål, roller och ledarskap är en 
gemensam friskfaktor i det dagliga arbetet, vilket stärks av Hultberg et al. 
(2010) och Schærström (2004). Implementeringen av Lean beskrivs även vara 
en bidragande faktor till att verksamhetens mål och verksamhetsplaner har 
integrerats i det dagliga arbetet i större utsträckning, vilket upplevs vara positivt. 
Att på detta sätt tydliggöra för hur olika system hålls samman och vilka mål som 
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driver dem framåt kan begripligheten för medarbetare öka då de känner att 
verkligheten är begriplig, förutsägbar och sammanhängande (Antonovsky, 2005: 
Hultberg, 2010). Dock upplever medarbetarna att det finns en brist i de mått som 
verksamheten går efter för att uppnå målen då dessa anges i statistiska termer för 
antal besök eller beslut. De upplever att det är mycket arbete som utförs som 
inte går att redovisa i siffror och det kan upplevas som svårt att se syftet med ett 
besök då det endast ska utgöra ”en pinne till statistiken”. Att på detta sätt inte se 
någon mening med sina arbetsuppgifter eller kunna se ett betydelsefullt syfte 
med dem kan påverka huruvida en individ upplever att livet är meningsfullt eller 
inte (Antonovsky, 2005). Vidare kan en hög känsla av meningsfullhet göra att 
svårigheter snarare upplevs som utmaningar och att individen känner att 
investerad energi kommer att ge belönade resultat. Dock uttrycker medarbetare 
att yrket är stimulerande, utvecklande och viktigt, vilket stärker det faktum att de 
upplever arbetet som meningsfullt. Dock önskas ett nytt mått på de 
arbetsuppgifter som inte kan synliggöras i statistik på samma sätt. Hultberg et al. 
(2010) skriver är viktigt att prestationer blir synliggjorda och att medarbetare 
kontinuerligt bör belönas för sitt engagemang och att de även kan söka stöd hos 
varandra genom gott samarbete, öppet klimat och tillit.  

Kompetensutveckling och förändringsarbete 
Chefer såväl som medarbetare beskriver att organisationen erbjuder mycket 
utvecklingsmöjligheter och den generella uppfattningen bland respondenterna 
var oftast positiv mot dessa erbjudanden. Cheferna förklarar att ledningsgruppen 
har tagit fram en kompetenstrappa för att erbjuda medarbetare möjligheter till 
kompetensutveckling och att i större utsträckning kunna skräddarsy yrkesrollen 
efter eget intresse. Insatsen skulle kunna ses som en friskfaktor och en del av en 
hälsofrämjande strategi då den ämnar främja hälsan hos alla medarbetare på 
förvaltningen samt syftar till att öka individens möjligheter till att ta kontroll 
över de faktorer som påverkar denne i arbetet (Medin & Alexandersson, 2000). 
Huvudmotiven med kompetensstegen var att locka medarbetare att stanna kvar i 
verksamheten och säkerställa att personalen, trots hög arbetsbelastning, får den 
utbildning som krävs för att utföra arbetet på ett bra sätt. Medarbetare upplever 
att utbildning och kompetensutveckling bidrar till rätt förutsättningar för att de 
ska kunna hantera sina arbetsgruppgifter. Att på detta sätt erbjuda verktyg i form 
av kunskaper skapar alltså möjligheter för medarbetare att hantera sin situation 
med tillhörande påfrestningar på ett bättre sätt (Antonovsky, 2005). Dock 
upplever medarbetare det som problematiskt då ny personal ständigt 
introduceras i verksamheten som då inte har samma utbildning eller erfarenhet 
och att organisationen i vissa fall kan ha slutat tillföra medel till en specifik 
utbildning eller färdighetsträning. Detta gör då att kompetensen snabbt 
försvinner i arbetsgrupperna och utbildningen blir svårare att tillämpa. Utifrån 
dessa upplevelser styrks det faktum att arbetsmiljöinriktat arbete bör ses som en 



44 
 

process snarare än som enskilda projekt med tidsbegränsade ramar (Hultberg et 
al. 2010). 
 
Tidsbrist och svårigheter i att prioritera är hinder som gör att medarbetare 
upplever det svårt att delta vid de utbildningsaktiviteter som erbjuds av 
organisationen. Tidsbrist upplevs även kunna medföra svårigheter i att reflektera 
över kunskaperna och integrera dem i det dagliga arbetet, vilket kan vara en 
betydande riskfaktor och ett hinder för lärande då Hultberg et al. (2010) menar 
att tid för reflektion bör finnas och integreras i det dagliga arbetet. De ordinarie 
arbetsuppgifterna beskrivs att ofta ge tillräckligt stora och utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter i sig, då varje uppdrag beskrivs vara olikt det förra. En 
viss känsla av frustration upplevdes dessutom hos medarbetare som sa att 
ledning och chefer ständigt uppmuntrade till utvecklande projekt eller olika 
typer av sidoprojekt utöver det dagliga arbetet, vilket skulle kunna bottna i den 
brist på återhämtning som följer av den konstant höga arbetsbelastning på 
förvaltningen (Hultberg et al., 2010). Då medarbetare upplever utbildning och 
utveckling som positiva inslag i arbetet men samtidigt hävdar att det är svårt att 
prioritera dessa till följd av tung arbetsbörda kan det vara en idé att se över hur 
hälsofrämjande utvecklingsåtgärder ytterligare skulle kunna integreras in i det 
dagliga arbetet. Medarbetarna beskriver att det dagliga arbetet redan inrymmer 
möjligheter till utveckling i relativt stor utsträckning, dels på eget initiativ men 
även vid så kallade ärendedragningar. Genom dialog med kollegor upplever de 
att utveckling sker då de lär sig nya saker och hjälper varandra att lösa komplexa 
uppdrag. Att på detta sätt dela erfarenheter och föra dialog kring arbetets 
utmaningar kan identifieras som en friskfaktor i organisationen då det tyder på 
att medarbetare känner tillit för sina kollegor och stöttar varandra vid svårigheter 
och problemlösning (Hultberg et al., 2010).  
 
Genom den struktur som Lean medförde upplever medarbetarna att det har blivit 
lättare att lyfta problem och missförhållanden inom arbetsgruppen. Arbetet 
upplevs även att bli mer rättssäkert då uppdragen även konsulteras med kollegor 
innan beslut. Hultberg et al. (2010) skriver att det är viktigt att arbetsplatser 
arbetar för att uppnå ett arbetsklimat som understödjer problemlösning och att 
detta även medför att konstruktiv kritik, problem och missförhållanden lättare 
kommer upp till ytan och kan bearbetas för att förebygga ohälsa. Även Bajaras 
et al. (2006) visar på att det kan ge positiva effekter av att bjuda in medarbetare 
till att arbeta med problembaserad lösning inom arbetsgrupper då det skapar 
känslor av delaktighet och påverkan samtidigt som det kan resultera i konkreta 
handlingsplaner med förbättringsåtgärder till organisationen. Studien visade 
även på att det var viktigt att vidmakthålla det problembaserade lärandet trots 
motstånd vid ett tidigt skede då detta resulterade i positiv feedback efter 
framtagna handlingsplaner. Organisationens arbete med Lean, ses som en 
friskfaktor, då medarbetarna beskriver hur Lean har möjliggjort att problem 
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synliggörs och bearbetas genom dialog i arbetsgruppen varpå lämpliga åtgärder 
genomförs enligt överenskomna handlingsplaner (Bajaras et al., 2006). 

Chef, ledarskap och ledning  
Under intervjuerna framkom från såväl fokusgrupperna som de enskilda, vikten 
av ledarskapet i organisationen. Utifrån respondenternas svar i studien kunde ett 
antal friskfaktorer identifieras utifrån vad de ansåg vara ett bra ledarskap. Dessa 
faktorer sammanföll även med friskfaktorer som konstaterades vid Bajaras et 
als., (2006) studie, vilka var att det var viktigt att en chef var synlig i 
verksamheten, tydlig i sitt ledarskap, gav konstruktiv återkoppling på utfört 
arbete och var lyhörd för medarbetarnas idéer och synpunkter, vilket även 
styrks. Ljungblad (2015) skriver i sin avhandling att ett stödjande ledarskap kan 
ha inverkan på det sociala klimatet på arbetsplatsen, vilket cheferna i 
intervjuerna idag upplevs ha i åtanke i sitt ledarskap. Av det som framkommit 
under fokusgrupperna upplever medarbetarna att chefen är stöttande och 
närvarande generellt, samtidigt som flera önskar dels mer tillgänglighet av 
gruppcheferna i det dagliga arbetet och dels att cheferna tar större ansvar för 
delegation av arbetet. Respondenterna i fokusgrupperna berättar om en 
omorganisering där utfallet bland bidrog till fler gruppchefer, vilket de ser som 
positivt, då de upplever att chefen är mer närvarande och närmre medarbetarna 
och den dagliga verksamheten. Detta kan ses som en friskfaktor då 
medarbetarna upplever ett starkare chefsstöd (Hultberg et al., 2010), samtidigt 
som gruppchefen har större möjlighet att ge medarbetarna ett mer anpassat 
handlingsutrymme efter de krav och möjligheter som de förmår, vilket ökar 
känslan av hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Den uppfattning vi får är att 
medarbetarna känner sig mer sedda och betydelsefulla i de fall chefen visar stöd 
i form av närvaro och tillgänglighet, vilket anses betydande för medarbetarens 
prestation, då stöd från chef i vissa fall kan ha större betydelse än det från 
kollegor (Menckel & Österblom, 2000). I resultatet framkommer även att 
medarbetare upplever att det är viktigt att chef och ledning prioriterar och 
värdesätter arbetsmiljö då detta färgar av sig nedåt i hierarkin. Arbetet med Lean 
är en bra struktur för att upprätthålla detta då samma arbete gäller oavsett 
position. Då organisationen dessutom har anställt en person för att agera “Lean-
ambassadör” gör att detta signalerar en tydlighet i budskapet, vilket ökar 
medarbetarnas begriplighet över av vad Lean är (Antonovsky, 2005).  

Hög arbetsbelastning  
Orsakerna till att arbetsbelastningen är så pass hög beskrivs främst bero på 
bristande ekonomiska resurser ifrån det politiska systemet, vilket sätter käppar i 
hjulen för att utöka personalstyrkan. Därav lyfts den ekonomiska aspekten som 
mest central i relation till den höga arbetsbelastningen och detta är något som 
frustrerar samtliga positioner i organisationen då det är något som ligger ovanför 
deras nivå för påverkan. Hultberg et al. (2010) skriver att möjligheter till 
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påverkan och delaktighet kan dämpa de negativa konsekvenser som hög 
arbetsbelastning och höga krav ger, dock tolkas det i detta fall vara svårt att göra 
något åt situationen om inte ekonomiska medel tillförs organisationen. Dock 
upplever medarbetarna att de har ett visst inflytande och även påverkan över 
villkoren i det egna arbetet, vilket ändock är faktorer som kan bidra till 
upplevelser av större kontroll och därmed även stärka den psykosociala hälsan 
(Hultberg et al., 2010). 
 
Organisatoriska mål och strukturer har tidigare beskrivits som tydliga inom 
förvaltningen och har därmed skapat goda förutsättningar till att stärka 
personalens begriplighet och förståelsen av det sammanhang de deltar i 
(Antonovsky, 2005). Dock är det svårt att undvika den höga arbetsbelastning 
som råder på avdelningarna, vilken agerar riskfaktor och i stor utsträckning har 
kommit att påverka arbetsmiljön negativt. Personalen beskriver stundtals hur 
olika krav och mål kan upplevas som övermäktiga och svåra eller omöjliga att 
uppnå. Antonovsky (2005) menar att om en individ upplever sig ha otillräckliga 
resurser och förutsättningar till att hantera en situation kan detta leda till lägre 
kapacitet att bemöta påfrestande situationer och krav. Hultberg et al. (2010) 
menar även att om inte kontinuerlig återhämtning sker kommer inte individen att 
ges varken fysiska eller psykiska förutsättningar till att kunna hantera 
situationen. 
 
En annan faktor som tolkats att påverka arbetsbelastningen är brister i rådande 
sjukfrånvarohantering i kombination med svåra och komplexa arbetsuppgifter. 
Då det finns en uppenbar brist på personal och då personal kontinuerligt lämnar 
organisationen har detta medfört ett extra hårt tryck på erfarna medarbetare som 
i större utsträckning ansvarar för att det dagliga arbetet flyter på. Detta då de 
deltar vid introduktioner för nyanställda och kontinuerligt får dela med sig av 
erfarenheter och kompetens. Som störst beskrivs arbetsbelastningen att vara vid 
månadsskiften då klienterna och antal uppdrag hopas och det beskrivs vara 
nästintill omöjligt att sjukskriva sig under denna period. Då det inte finns någon 
fungerande vikariebank att ta extraresurser av blir därför övrig personal 
ansvariga för att täcka varandras klienter och ärenden. Då Ljungblad (2015) 
skriver att socionomer tillhör en av de yrkeskategorierna i Sverige med högst 
sjukfrånvaro skapar detta ett intresse av att spekulera i huruvida organisationens 
medarbetare arbetar trots sjukdom och är så kallat sjuknärvarande på 
arbetsplatsen. Hultberg et al. (2010) skriver att det bör finnas ett mått inom 
organisationer där såväl sjuknärvaro som sjukfrånvaro registreras. Att vara 
sjuknärvarande på arbetet och samtidigt arbeta under högt tryck utan möjlighet 
till återhämtning, kan därav tolkas som förödande för den psykosociala hälsan.  
 
Problematiken kring det system som finns för frånvarohantering på 
förvaltningen belyses utifrån flertalet faktorer. Det beskrivs svårt att upprätthålla 
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en existerande vikariebank då arbetet som utförs är klientstyrt och ofta 
behandlar känsliga ärenden. Roterande personal beskrivs därför medföra en 
ökad risk för bristande kvalité i bemötande och hantering. Arbetsuppgifterna 
innehåller även mycket administration i system som kräver särskild kompetens 
och uppdragen är ofta komplexa och svåra att ta sig an utan erfarenhet. Dock har 
ledningen försökt att ta in aspiranter ifrån högskoleutbildningen för socionomer 
och utarbetat ett system för att fördela arbetsbördan över månaden för att 
undvika en belastningstopp vid månadsslutet. Ofta återkommer klienten som 
första prioritet vid beskrivning av svårigheter med arbetsuppgifter och tung 
arbetsbörda. Klienten ska komma i första hand. I de situationer då resurser fanns 
att tillgå och beslut blev verkställda visade det sig att klienterna gav stöd till 
personalen på olika vis, vilket stärkte att arbetet kändes meningsfullt. Stöd har 
utifrån flertalet studier visat ge positiva effekter på den självskattade hälsan och 
kan skapa känslor av mening, Dock kunde situationen lika gärna vara den 
motsatta. En frustration som beskrivs vara psykiskt påfrestande är de fall som 
resurserna var bristande och beslut inte kunde verkställas. Vid dessa situationer 
kom socialsekreteraren i kläm och beskriver att arbetet kan upplevas tungt och 
till viss del meningslöst. Hultberg et al. (2010) problematiserar den situation 
som personalen sitter i då de arbetar dels utifrån egna, organisatoriska, juridiska, 
etiska och klienters förväntningar. Då lojaliteten mot klientuppdraget blir 
utmanande leder detta till vad som kallas moralisk stress. Då arbetsuppgifterna 
av denna anledning blir mycket krävande och känns som mindre meningsfulla 
utmanas ännu en gång känslan av meningsfullhet hos personalen (Hultberg et 
al., 2010). På sikt kan denna brist leda till allvarliga konsekvenser hos de 
anställda och ge uttryck för trötthet, brist på engagemang och känslor av 
otillräcklighet och att arbetsglädjen uteblir. 

Öppet, stödjande och kommunicerande arbetsklimat 
Av resultatet framkom att såväl chefer som medarbetare ansåg att ett öppet, 
tillåtande, stödjande och kommunicerande arbetsklimat var vitalt. Vissa ansåg 
att deras arbetsplats tog stor hänsyn till detta medan vissa önskade att det fanns 
mer. Med ett öppet klimat syftar respondenterna delvis till att arbetsplatsen ska 
innefattas av öppna dörrar, med högt i tak samt en uppmuntrande och 
berömmande kultur. Detta tolkas att skapa känslor av meningsfullhet hos 
respondenterna, då uppmuntran och beröm tenderar att skapa känslor av 
betydelse och mening (Antonovsky, 2005). Att ha högt i tak i form av att kunna 
ge feedback åt alla håll efterfrågades dock mer utav en av respondenterna i 
fokusgrupperna, där hen säger att anledningen till att det inte är så pass mycket 
som hen önskar idag är då högt i tak även innefattar kritik. Att kunna ge kritik, 
eller feedback, skriver Schærström (2004) är av vikt för att nå god 
kommunikation, men det är någonting som delvis upplevs svårt av 
respondenterna. Samtidigt uttrycker cheferna att feedback samt rak och god 
kommunikation är något de värdesätter och försöker ge sina medarbetare. 
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Feedback anses även vara en grundsten för att individen ska få begriplighet 
(Hultberg et al., 2010). Att ta del av medarbetarnas synpunkter och åsikter 
verkar, utifrån intervjuerna, vara något som Socialförvaltningen värdesätter, då 
de genom såväl veckoenliga möten som större diskussionsdagar är exempel på 
då medarbetarna får utrymme att uttrycka sig om arbetet, där medarbetare och 
chefer ges tillfälle att utveckla lärande, förståelse och hanterbarhet. Ett annat 
exempel som återkommer i samtliga intervjuer är det arbete organisationen har 
med Lean, vilket finns närmre beskrivet i organisationsbeskrivningen. Lean kan 
ses som ett verktyg för medarbetarna att kunna uppleva känsla av samhörighet, 
då det färgglada “pluppsystemet” beskriver dels vilka åtgärder som behöver 
göras med konkreta uppgifter och dels hur de uppfattas av medarbetarna. Genom 
att stärka känslor av samhörighet, gemenskap och ett öppet arbetsklimat kan 
Lean ses som en tydlig friskfaktor som verkar för att stärka medarbetarnas 
känsla av meningsfullhet (Hultberg et al., 2010). Dock tar respondenterna upp 
att det finns en svårighet i att identifiera vad plupparna står för. De beskriver att 
en färg kan ha olika innebörd beroende på vem som tolkar situationen. Detta kan 
skapa en ovisshet i hur färgerna bör tolkas och betraktas inom gruppen. Det 
skulle även kunna vara så att Lean-arbetet, på detta sätt, medför en förväntan 
medarbetare sinsemellan. Denna förväntan skulle då vara dold och indirekt 
avgöra hur gruppen ”bör må”, och i de fall som en individ inte svarar i enlighet 
med gruppen eller kontinuerligt bidrar med röda siffror, skulle detta snarare 
kunna skapa alienation av en eller flera specifika gruppmedlemmar. Det skulle 
även kunna bidra till en ökad stress för den enskilda individen som ständigt kan 
känna sig övervakad och utvärderad av såväl chef som kollegor. Dock uttrycker 
majoriteten av studiens respondenter att Lean är ett bra system för att indikera 
risker och toleransen för olikheter inom grupperna tolkas att vara hög. 
 
I resultatet framkom huruvida främst medarbetarna ser på storleken av de 
arbetsgrupper de arbetar i. Antal medarbetare per grupp varierade hos 
respondenterna, vilket respondenterna såg som både positivt och negativt. Bland 
de respondenter som hade en mindre arbetsgrupp upplevdes det att vara svårare 
att uttrycka sina känslor, då gruppen ansågs vara mer sårbar. Samtidigt uttrycker 
en annan respondent att när gruppen är för stor finns det dem som försvinner i 
mängden och antingen känner sig hämmade i den stora gruppen eller helt enkelt 
inte bidrar. Arbetsgruppens storlek kan ha betydelse för individens upplevelser 
av hanterbarhet och upplevd KASAM. Att vara i en stor grupp kan dels se som 
en möjlighet för högre stöd då det finns fler medarbetare att luta sig mot. I en 
större grupp tros det heller inte vara lika sårbart för att hantera arbetsuppgifter 
om en medarbetare är närvarande då fler huvuden kan hjälpas åt med situationen 
till dess att medarbetaren är tillbaka. I ett mindre arbetslag å andra sidan tros den 
enskilda individen kunna få mer stöttning av chefen då det är färre medarbetare 
per chef, samtidigt som kraven kan upplevas högre på den enskilde i en mindre 
grupp. Gruppens storlek kan tolkas som mindre betydande i de fall som 
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medarbetarnas arbetsuppgifter anpassas utefter tillhörande krav (Hultberg et al., 
2010). Dock är det viktigaste att medarbetare känner stöd ifrån såväl kollegor, 
chef som ledning. 

Stabila personalgrupper  
Att arbeta i en stabil personalgrupp ansågs av medarbetarna vara en friskfaktor 
för psykosocial arbetsmiljö. De uttryckte att kompetensen upplevdes högre i en 
stabil personalgrupp, vilket skapade rätt förutsättningar för att uppnå en hållbar 
arbetsmiljö. Den höga personalomsättningen upplevdes som problematisk då 
erfarna kollegor slutar och ny personal kommer in som inte har gått samma 
företagsinterna utbildningar eller har samma erfarenhet. En viktig aspekt som 
påverkande för att uppnå stabila och fungerande arbetsgrupper vara humor. Det 
uttrycks viktigt att ha kul tillsammans på arbetsplatsen och detta är även något 
som medarbetare upplever som en stärkande faktor för hälsan. Middaugh (2014) 
menar att organisationer bör se brist på arbetsglädje som ett organisatoriskt 
problem och att glädje måste vara tillåtet på arbetsplatsen för att bland annat 
etablera goda relationer, kreativitet och effektiva beslut. Även Ljungblad (2015) 
påvisar att ett socialt klimat på arbetsplatsen kan stärka stödjande arbetslag och i 
förlängningen individens personliga hälsa.  
 
För att motverka den höga personalomsättningen och på sikt skapa en mer 
attraktiv arbetsplats, vilket resulterar i mer stabila personalgrupper, har 
ledningen påtalat betydelsen av ett mer långsiktigt och strategiskt perspektiv vid 
rekryteringsinsatser, vilket är en tydlig friskfaktor för verksamheten (Hultberg et 
al., 2010). Bland annat anses det viktigt att ge en tydlig bild av vad 
organisationen erbjuder för typ av yrkesroll, arbetsuppgifter och 
utvecklingsmöjligheter för att locka medarbetare att stanna. Detta kan ge goda 
resultat då tidigare studier har visat att en person som upplever sig vara på fel 
position och på fel plats tenderar att må psykiskt dåligt samtidigt som 
produktiviteten avtar och risken för att personen kommer lämna organisationen 
ökar (Hultberg et al., 2010). De nya rekryter som kommer in i verksamheten har 
med stor trolighet även utvecklat en form av begriplighet för organisationens 
system och strukturer redan innan de tillträder i tjänst om tydlig information ges 
redan vid rekrytering och introduktion, vilket stärker individens känsla av 
begriplighet och KASAM (Antonovsky, 2005). Återigen blir systematiskt arbete 
med arbetsmiljöfrågor viktigt och centralt att aktivt arbeta med för ledning och 
personal, för att främst kunna behålla, men även rekrytera ny personal.  

6.3 Metoddiskussion 
Utifrån de kvalitetskriterier som presenterades under avsnitt 4.6, för att stärka 
studiens tillvägagångssätt och resultat, kommer här en diskussion att föras för 
huruvida dessa kriterier kan anses vara uppfyllda eller inte. Genomgående under 
samtliga moment har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som 
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antagits av det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (VR, 2015). 
Dessa riktlinjer har sedan legat som ramverk för studiens genomförande och 
tillvägagångssätt, vilket styrker studiens tillförlitlighet. Dock har 
tidsbegränsningar gjort det omöjligt att validera resultatet med hjälp av 
respondentvalidering och istället har källtriangulering använts som teknik för att 
ytterligare stärka studiens tillförlitlighet (Bryman, 2001). Detta innebär att 
intervjuer har genomförts utifrån såväl medarbetar- som chefsperspektiv, samt 
utifrån såväl enskilda som gruppbaserade intervjuer, med förhoppningen om att 
en tolkning av den insamlade och sammanställda datan ska leda till en rättvis 
och tillförlitlig bild av respondenternas upplevelser kring forskningsområdet 
utifrån deras livsvärld.  
 
Då val av metoder och tillvägagångssätt har gjorts så har en medveten 
metoddiskussion förts utifrån huruvida personliga värderingar och tidigare 
teoretiska inriktningar har kommit att influera studiens resultat och slutsatser. 
Detta går även att återfinna under metodologiska utgångspunkter där de delar av 
studien som kan uppfattas att vara deduktiva både presenteras och kritiskt 
diskuteras. På detta sätt har studiens tillvägagångssätt och resultat både kunnat 
styrkas och konfirmeras. Detta stärks ytterligare av att materialet kritiskt har 
granskats under flertalet tillfällen utav handledare på universitet och även av 
examinator och opponenter vid examineringstillfället. Denna granskning har 
skett i syfte att blotta eventuella brister och slå fast i vilken utsträckning som det 
går att styrka och konfirmera studiens metodval och tillvägagångssätt samt 
huruvida studiens resultat kan anses vara pålitligt.  
 
Studiens överförbarhet kan diskuteras då det har skett ett mindre urval på en 
större organisation samtidigt som studiens forskningsdesign betonar ett intresse 
av vad som är särskilt intressant vid just det specifika fall som har studerats. 
Dock har intervjuerna resulterat i täta och fylliga beskrivningar, vilket har varit 
önskvärda då följdfrågor medvetet ställts för att uppmuntra respondenterna till 
att ge uttömmande svar inom de teman som intervjuguiden innehöll. Detta kan 
öka resultatets överförbarhet i viss utsträckning då läsaren har en möjlighet att få 
en djupare förståelse för den specifika kontexten och dess förutsättningar för att 
kunna bilda sig en egen uppfattning om fallet. Då organisationen är en del av 
den offentliga sektorn kan det dock med stor sannolikhet återfinnas betydande 
likheter inom liknande organisationer och därav kan studiens överförbarhet i 
viss mån stärkas. 
 
Valet av att vara två vid utformningen av denna studie har haft både sina styrkor 
och svagheter gällande datainsamling och analys av data. Vid datainsamlingen 
anser vi det främst som en fördel att vara två, då den ena kunde fokusera på att 
intervjua och leda samtalet medan den andra kunde agera observatör och 
uppmärksamma utifall något extra intressant kom fram, alternativt om 
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samtalsledaren missade någonting. Gällande analysen har det främst setts som 
en fördel att vara två, då det reflekterade arbetet breddades genom diskussion, då 
tidigare förförståelse även kan ha uppdagats. Genom att belysa fördomar och 
förförståelse inför det studerade är förhoppningen att detta medfört att det 
studerade fenomenet närmats ytterligare. Det har dock varit viktigt för oss att 
först själva bilda en egen uppfattning om det transkriberade resultatet, vilket 
gjorde att analysprocessen drog ut på tiden. Detta ses i efterhand däremot som 
en kvalitetssäkring, att först ha en enskild ståndpunkt i resultatet som sedan 
vävdes ihop med den andras. Detta gav tillsammans en gemensam bild av 
resultatet som vi båda är nöjda med.   
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7. SLUTSATSER 
I detta avsnitt knyts studiens mest centrala fynd ihop under avsnittet slutsatser. 
Avslutningsvis redogörs för förslag till framtida forskning.   

 
Cheferna i studien beskriver uttryckligen hur de upplever att syftet med att 
utforma en hållbar arbetsmiljö främst är att attrahera och behålla personal, vilket 
upplevs vara ett kritiskt moment i organisationen. Dock har vissa aspekter, vilka 
har varit svåra att påverka för såväl medarbetare och chefer, i stor utsträckning 
hindrat att strategiska målsättningar har kunnat realiseras. Nedan presenteras ett 
antal underrubriker, vilka ämnar besvara syfte och frågeställningar i sin helhet, 
samt behandla de fynd som har ansetts vara av störst relevans utifrån såväl 
resultat som diskussion.  

7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förståelse och samspel 
Medarbetare och chefer har genomgående i studien beskrivit hållbar arbetsmiljö 
utifrån det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs inom organisationen. 
Detta har visat på att det finns ett konsekvent arbete i verksamheten avseende 
arbetsmiljön som skapar en förståelse och begriplighet av dess innebörd för 
såväl chef som medarbetare. En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
de intervjuade beskrivit utifrån organisationens arbete med Lean, vilket tolkas 
vara ett koncept som bidrar till ett förstärkt samspel mellan chef och 
medarbetare då det medför möjligheter till att föra dialog kring verksamhetens 
välmående vid olika forum och aktiviteter. Lean har även visat sig vara ett 
viktigt och betydande verktyg för chefer att använda sig av, bland annat genom 
att belysa den psykosociala arbetsmiljön i organisationen och vid ett tidigt skede 
kunna identifiera möjliga riskfaktorer. Vidare har Lean även medfört att 
arbetsmiljöarbetet har blivit mer integrerat på alla nivåer i den dagliga 
verksamheten. Då verktyget i mångt och mycket tillgodoser hur ett 
hälsofrämjande arbete bör bedrivas och dessutom upplevs vara väl förankrat hos 
medarbetare och chefer, blir därför en slutsats utifrån denna studie att ledningen 
kan ha mycket att vinna på att vidmakthålla, prioritera och utvärdera Lean. Vi 
upplever att arbetet för med sig stora möjligheter och goda förutsättningar för 
medarbetare att kunna påverka och bli delaktiga vid utveckling och förändring, 
vilket även har visat på större förutsättningar till att skapa en god psykosocial 
arbetsmiljö.  

7.2 Risk och friskfaktorer 
För att kunna uppnå en hållbar arbetsmiljö kan det först konstateras att rätt 
förutsättningar i form av ekonomiska resurser är en otroligt viktig aspekt. Detta 
då det är de ekonomiska förutsättningarna som vid flera tillfällen har skapat 
riskfaktorer av möjliga friskfaktorer på den studerade organisationen. I de fall 
som arbetsbelastningen är för hög och personalen inte ges möjligheter till 
återhämtning, har det visat sig svårt att implementera några typer av aktiviteter 
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som strävar efter att främja hälsa. Vid resultat och diskussion har ett antal 
faktorer identifierats som kan agera, såväl risk- som friskfaktorer. Dock 
resulterar möjliga friskfaktorer ofta som riskfaktorer i verksamheten, vilket styrs 
av omständigheter som ligger ovanför såväl medarbetares som chefs påverkan. I 
bilaga 7 visas en sammanställning utav studiens resultat avseende dessa faktorer. 
Med stöd ifrån föregående resultatdiskussion skulle dock samtliga faktorer 
kunna bli gröna i det fall som de röda riskfaktorerna åtgärdas. En konkret 
slutsats som dock kan dras utifrån denna studie är att den resurs som 
medarbetarna med säkerhet har att tillgå för att uppnå en hållbar arbetsmiljö är 
varandra. Det är genom kollegialt stöd som de uppmuntrar, ser och bekräftar 
varandra i såväl professionen som i det privata. Detta kan därför ses som en av 
deras främsta styrkor och största friskfaktorer i arbetet mot en mer hållbar 
arbetsmiljö. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Efter studiens genomförande kan ett antal trådar anses vara relevanta för att lyfta 
vidare till fortsatt forskning. En extra relevant aspekt för vidare studier skulle 
vara att fokusera på chefer inom offentlig sektor och deras psykosociala 
arbetsmiljö. Detta då respondenterna påtalade att chefsrollen kunde upplevas 
som ensam med kombination av höga krav. 
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BILAGA 1: HÄLSANS KONTINUUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egenritad modell av Hälsans kontinuum.  
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BILAGA 2: KASAM-MODELL 

 

 

 

Figur 2: Egenritad KASAM-modell. 
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BILAGA 3: MISSIVBREV - CHEF 
Hej! Tack för att Ni valt att medverka i vår undersökning om hållbar arbetsmiljö. Er 
medverkan har stor betydelse för oss vid genomförandet av detta arbete. 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på det Personal- och Arbetsvetenskapliga 
programmet vid Linköpings universitet. Ni är kontaktade då vi, i samarbete med Er 
organisation, skriver vår kandidatuppsats vilken syftar till att undersöka huruvida 
organisationer arbetar med en hållbar arbetsmiljö, med betoning på psykosociala aspekter och 
vad detta kan innebära för dess medarbetare. Vi kommer att genomföra ett antal intervjuer på 
Er organisation, varav Ni är en av de tillfrågade. 
 
Intervjun kommer att vara en enskild intervju, där Ni kommer att få besvara frågor kring hur 
Ni ser på ämnet hållbar arbetsmiljö. Avsatt tid för intervjun är 60 minuter och vi ses på (NN)-
gatan 2 den 24/4-2015 klockan 10.00. 
 
Innan intervjun är det viktigt att Ni känner till följande etiska förhållningspunkter, vilka vi 
utgår ifrån vid genomförande och bearbetning av intervjuerna: 
 
Konfidentialitet: Er organisation och Era namn kommer att få pseudonymer i uppsatsen.  
Samtycke: Ert deltagande är helt frivilligt. Ni har rätt att styra över Er egen medverkan och 
kan därför avbryta intervjun när som helst utan att meddela orsak och Era svar raderas då ur 
arbetet. 
Inspelning och nyttjande: Vi önskar att få spela in intervjun för att underlätta vid 
transkribering och analysering. Detta material kommer endast vi att ha tillgång till och det 
kommer att raderas när arbetet är slutfört. Om detta inte känns bekvämt är vi tacksamma om 
Ni meddelar detta innan intervjutillfället. 
 
Har ni några frågor kring intervjun eller arbetet är ni varmt välkomna att kontakta oss såväl 
före som efter intervjutillfället. Vår handledare vid universitetet heter Tommy Svensson och 
är professor i sociologi. Han finns även tillgänglig för att besvara frågor om så önskas. 
 
Handledare på universitetet:  
tommy.svensson@liu.se 
Professor i sociologi, Linköpings universitet 
 
Våra kontaktuppgifter:  
Evelina Sönnerstedt   Linnéa Fällström 
eveso702@student.liu.se    linfa280@student.liu.se  
 
Hälsningar Evelina och Linnéa 
PA-programmet Linköpings universitet 
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BILAGA 4: MISSIVBREV – MEDARBETARE 
Hej! Tack för att Ni valt att medverka i vår undersökning om hållbar arbetsmiljö. Er 
medverkan har stor betydelse för oss vid genomförandet av detta arbete. 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på det Personal- och Arbetsvetenskapliga 
programmet vid Linköpings universitet. Ni är kontaktade då vi, i samarbete med Er 
organisation, skriver vår kandidatuppsats vilken syftar till att undersöka huruvida 
organisationer arbetar med en hållbar arbetsmiljö, med betoning på psykosociala aspekter och 
vad detta kan innebära för dess medarbetare. Vi kommer att genomföra ett antal intervjuer på 
Er organisation, varav Ni är några av de tillfrågade. 
 
Intervjun kommer att vara en så kallad gruppintervju, där Ni tillsammans med kollegor 
kommer att få besvara frågor kring hur Ni ser på ämnet hållbar arbetsmiljö. Avsatt tid för 
intervjun är max 2 timmar och vi ses på (NN)-gatan den 28/4-2015 klockan 08.00. 
 
Innan intervjun är det viktigt att Ni känner till följande etiska förhållningspunkter, vilka vi 
utgår ifrån vid genomförande och bearbetning av intervjuerna: 
 
Konfidentialitet: Er organisation och Era namn kommer att få pseudonymer i uppsatsen.  
Samtycke: Ert deltagande är helt frivilligt. Ni har rätt att styra över Er egen medverkan och 
kan därför avbryta intervjun när som helst utan att meddela orsak och Era svar raderas då ur 
arbetet. 
Inspelning och nyttjande: Vi önskar att få spela in intervjun för att underlätta vid 
transkribering och analysering. Detta material kommer endast vi att ha tillgång till och det 
kommer att raderas när arbetet är slutfört. Om detta inte känns bekvämt är vi tacksamma om 
Ni meddelar detta innan intervjutillfället. 
 
Har ni några frågor kring intervjun eller arbetet är ni varmt välkomna att kontakta oss såväl 
före som efter intervjutillfället. Vår handledare vid universitetet heter Tommy Svensson och 
är professor i sociologi. Han finns även tillgänglig för att besvara frågor om så önskas. 
 
Handledare på universitetet:  
tommy.svensson@liu.se 
Professor i sociologi, Linköpings universitet 
 
Våra kontaktuppgifter:  
Evelina Sönnerstedt   Linnéa Fällström 
eveso702@student.liu.se    linfa280@student.liu.se  
 
Hälsningar Evelina och Linnéa 
PA-programmet Linköpings universitet 
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BILAGA 5: INTERVJUGUIDE 1 - CHEF 

Inledning av intervju 

Inledningsvis kommer vi att presentera vilka vi är, att vi kommer ifrån universitetet och syftet 
med intervjun. Respondenten kommer få förklarat att det är högst frivilligt att delta, att 
avbryta intervjun eller att tacka nej till att svara på frågor om det ej känns okej 
(informationskrav och samtyckeskrav). Därtill kommer respondenten att informeras om de 
etiska aspekterna för hantering av data, det vill säga att alla deltagande respondenter kommer 
att behandlas konfidentiellt i studien (konfidentialitetskravet) och att den färdiga produkten 
kommer att nyttjas vid ett arbete på universitetet och även tilldelas organisationen 
(nyttjandekravet). Innan intervjun startar frågar vi respondenterna efter samtycke för att spela 
in intervjun. 

HÅRDFAKTA - Inledande frågor 

Syfte med denna del: IP ska slappna av och vi erhåller en “tjock beskrivning” av företaget 
och kontexten 

• Yrkesposition: beskriv din position på företaget? 
• Ansvarsområde 
• Vilken typ av verksamhet 
• Antalet underställda 
• Antal år anställd inom aktuell organisation 

TEMA 1 - VAD INNEBÄR EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ? 

Syfte med denna del: Vi söker efter chefernas upplevelse av vad en hållbar arbetsmiljö 
innebär och då utifrån deras yrkesroll. Detta genom att efterfråga syftet med en hållbar 
arbetsmiljö samt om några aspekter anses vara särskilt centrala i relation till begreppet. 

• Vad innebär en hållbar arbetsmiljö för dig i din yrkesroll? 
• Vad anser du är din organisations syfte med att arbeta för en hållbar arbetsmiljö? 
• Upplever du att det finns någon eller några aspekter som är mer centrala än andra för 

att uppnå en hållbar arbetsmiljö? 
• Upplever du att en hållbar arbetsmiljö viktig? 
• Varför? 

TEMA 2 - ORGANISATORISKT ARBETE MED HÅLLBAR 
ARBETSMILJÖ 

Syfte med denna del: Vi söker efter chefernas upplevelser av organisatoriskt arbete med 
arbetsmiljörelaterade frågor. Detta genom att fråga efter hur respondenterna upplever att 
organisationen synliggör arbetet med arbetsmiljörelaterade frågor samt huruvida värdegrund 
och vision följs i det dagliga arbetet med arbetsmiljö. Centralt i detta tema är att utröna 
chefernas upplevelse av organisationens övergripande arbete med att stärka friskfaktorer hos 
de anställda. 
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• Hur uppfattar du att din organisation arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor? 
• Hur uppfattar du att ledningen synliggör arbetet med arbetsmiljöfrågor inom 

organisationen? 
• Upplever du att din organisation och dess medarbetare följer värdegrund och vision i 

det operativa arbetet som berör arbetsmiljö? 
• Vilka faktorer upplever du kan främja en mer hållbar arbetsmiljö på organisatorisk 

nivå? 
• Upplever du några hinder eller svårigheter som kan hämma en hållbar arbetsmiljö på 

organisatorisk nivå? 
• Upplever du att det finns några organisatoriska faktorer som skulle kunna förändras 

för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö? 
• Om ja: Vad skulle du önska förändrades? 
• Om nej: Vad upplever du är särskilt bra? 

TEMA 3 - ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ 

Syfte med denna del: Vi söker efter chefernas upplevelse av var ansvaret för en hållbar 
arbetsmiljö inom organisationen ligger. 

• Var upplever du att ansvaret för en hållbar arbetsmiljö i organisationen ligger? 

TEMA 4 - SAMSPEL MELLAN MEDARBETARE, CHEF OCH 
ORGANISATION 

Syfte med denna del: Vi söker efter chefernas upplevelse av hur organisationen tar fram och 
implementerar nya strategier och processer som berör arbetsmiljö, samt hur dessa strategier 
och processer följs upp och utvärderas. Av intresse är att se till deras uppfattning kring 
samspelet mellan chef och organisation samt chef och medarbetare i förhållande till arbetet 
med en hållbar arbetsmiljö. 

• Hur implementeras nya strategier och processer som berör arbetsmiljö? 
• Hur upplever du uppföljning och utvärdering av implementerade processer och 

strategier angående arbetsmiljö? 
• På vilka grunder upplever du att nya strategier och processer tas fram angående 

arbetsmiljö? 
• Hur upplever du att samarbetet fungerar med ledningen i relation till att uppnå en 

hållbar arbetsmiljö? 
• Hur upplever du att samarbetet fungerar med dina medarbetare på avdelningen i 

relation till att uppnå en hållbar arbetsmiljö? 

TEMA 5 - EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ UR CHEFSPERSPEKTIV 

Syfte med denna del: Vi söker efter chefernas upplevelse av arbetet med arbetsmiljö utifrån 
deras egen förmåga och möjlighet till att påverka utifrån deras yrkesposition. Detta genom att 
efterfråga deras uppfattning av möjligheter och svårigheter i det dagliga arbetet. 
Avslutningsvis efterfrågas deras uppfattning av hur det framtida arbetet bör bedrivas. 

• Hur arbetar du, i din roll som chef, med arbetsmiljörelaterade frågor? 
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• Vilka möjligheter upplever du att organisationen erbjuder dig i din yrkesroll för att du 
aktivt ska kunna arbeta med frågor som berör arbetsmiljö? 

• Kan du identifiera några svårigheter eller utmaningar, för dig i din yrkesroll, som 
hämmar dig i ditt arbete med dessa frågor? 

• Vilka friskfaktorer kan du identifiera som främjande för en hållbar arbetsmiljö utifrån 
din yrkesroll som avdelningschef? 

• Om du själv skulle styra över insatser och arbetssätt, hur skulle du vilja arbeta med 
arbetsmiljörelaterade frågor då? 

ÖVRIGA REFLEKTIONER - avslutande frågor och knyta ihop säcken 

• Vad har vi tagit upp idag? Resumé av intervjun. 
• Finns det någonting du vill tillägga? 
• Återkoppling 
• Tack för oss! 
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BILAGA 6: INTERVJUGUIDE 2 - MEDARBETARE 

Inledning av intervju 

Inledningsvis kommer vi att presentera vilka vi är, att vi kommer ifrån universitetet och syftet 
med intervjun. Respondenterna kommer få förklarat att det är högst frivilligt att delta, att 
avbryta intervjun eller att tacka nej till att svara på frågor om det ej känns okej 
(informationskrav och samtyckeskrav). Därtill kommer de att informeras om de etiska 
aspekterna för hantering av data, det vill säga att alla deltagande respondenter kommer att 
behandlas konfidentiellt i studien (konfidentialitetskravet) och att den färdiga produkten 
kommer att nyttjas vid ett arbete på universitetet och även tilldelas organisationen 
(nyttjandekravet). Innan intervjun startar frågar vi respondenterna efter samtycke för att spela 
in intervjun. 

HÅRDFAKTA - Inledande frågor 

Syfte med denna del: IP ska slappna av och vi erhåller en “tjock beskrivning” av företaget 
och kontexten. 

• Yrkesposition: beskriv era positioner på företaget? 
• Ansvarsområde 
• Vilken typ av verksamhet 
• Antalet underställda 
• Antal år anställd inom aktuell organisation 

TEMA 1 - VAD INNEBÄR EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ? 

Syfte med denna del: Vi söker efter medarbetarnas tankar och upplevelser kring vad en 
hållbar arbetsmiljö innebär och då utifrån deras yrkesroll. Detta genom att efterfråga syftet 
med en hållbar arbetsmiljö samt om några aspekter anses vara särskilt centrala i relation till 
begreppet. 

• Vad innebär en hållbar arbetsmiljö för er i er yrkesroll? 
• Organisations syfte med att arbetet? 
• Finns det några aspekter som är mer centrala? 
• Är det en viktig fråga? Varför? Varför inte? 

TEMA 2 - ORGANISATORISKT ARBETE MED HÅLLBAR 
ARBETSMILJÖ 

Syfte med denna del: Vi söker efter medarbetarnas upplevelser av organisatoriskt arbete med 
arbetsmiljörelaterade frågor. Detta genom att fråga efter hur respondenterna upplever att 
organisationen synliggör arbetet med arbetsmiljörelaterade frågor samt huruvida värdegrund 
och vision följs i det dagliga arbetet med arbetsmiljö. Centralt i detta tema är att utröna 
medarbetarnas upplevelse av organisationens övergripande arbete med att stärka friskfaktorer 
hos de anställda. 

• Hur uppfattar ni organisationens arbete med arbetsmiljörelaterade frågor? 



65 
 

• Synliggörs arbetet? 
• Följs värdegrund och vision i det operativa arbetet? 
• Möjliggörande faktorer på organisatorisk nivå? 
• Hinder eller svårigheter som kan hämma en hållbar arbetsmiljö på organisatorisk 

nivå? 
• Vad skulle kunna förändras för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö? 

TEMA 3 - ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ 

Syfte med denna del: Vi söker efter medarbetarnas upplevelse av var ansvaret för en hållbar 
arbetsmiljö inom organisationen ligger. 

• Var upplever ni att ansvaret för en hållbar arbetsmiljö i organisationen ligger? 

TEMA 4 - SAMSPEL MELLAN MEDARBETARE, CHEF OCH 
ORGANISATION 

Syfte med denna del: Vi söker efter medarbetarnas upplevelse av hur organisationen tar fram 
och implementerar nya strategier och processer som berör arbetsmiljö, samt hur dessa 
strategier och processer följs upp och utvärderas. Intresset ligger i att se till deras uppfattning 
kring samspelet mellan chef och medarbetarna samt medarbetare till medarbetare i 
förhållande till arbetet med en hållbar arbetsmiljö. 

• Hur uppfattar ni att förändringar i arbetsmiljörelaterat arbete genomförs? 
• Uppföljning och utvärdering? 
• Påverkansmöjligheter till förändring 
• Samarbete med kollegor och närmsta chef för att uppnå en hållbar arbetsmiljö 

TEMA 5 - EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ UR ETT 
MEDARBETARPERSPEKTIV 

Syfte med denna del: Vi söker efter medarbetarnas upplevelse av arbetet med arbetsmiljö 
utifrån deras egen förmåga och möjlighet till att påverka utifrån deras yrkesposition. Detta 
genom att efterfråga deras uppfattning av möjligheter och svårigheter i det dagliga arbetet. 
Avslutningsvis efterfrågas deras uppfattning av hur det framtida arbetet bör bedrivas. 

• Hur uppfattar ni er delaktighet i arbetet med arbetsmiljörelaterade frågor? 
• Möjligheter som organisationen erbjuder er i er yrkesroll 
• Svårigheter eller utmaningar i att delta? 
• Vilka faktorer eller insatser upplever ni är stärkande av en hållbar arbetsmiljö i det 

dagliga arbetet? 
• Om ni skulle lägga synpunkter på det arbete som bedrivs, hur skulle ni önska att: 
• Ledning arbetade för att uppnå en mer hållbar arbetsmiljö? 
• Chefer arbetade för att uppnå en mer hållbar arbetsmiljö? 
• Kollegor arbetade för att uppnå en mer hållbar arbetsmiljö? 

 
ÖVRIGA REFLEKTIONER - avslutande frågor och knyta ihop säcken 

• Vad har vi tagit upp idag? Resumé av intervjun. 
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• Finns det någonting du vill tillägga? 
• Återkoppling 
• Tack för oss!	  
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BILAGA 7: SLUTSATSER 

 

 
 
 
 


