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Förord 
 
Min egen koppling till organisatorisk och social arbetsmiljö som jag fått anledning att 
fundera på under denna studie och som också är det som framträder starkast i minnet när jag 
tänker tillbaka på hela min tidigare skoltid och senare arbetsliv, är de relationer och 
stämningar som jag mött. Min bästa vän som genomlevde alla pinsamheter, felsteg och 
lyckorus med mig, hackordningen i skolkorridorerna, tentaplugg som kört ihop sig 
fullständigt när jag samtidigt försökt vabba, morföräldrar som då alltid, alltid, kommit till 
undsättning, arbetsplatser som hyllat tävlingsinstinkter och eldat på med belöningar, vilket vi 
anställda i smyg skrattade åt, chefer som tagit beslut över våra huvuden, ilska och frustration 
som aldrig syntes öppet på möten, arbetsuppdrag som varit helt fria och upp till min egen 
kunskap och kreativitet att definiera, vilket varit både ångestframkallande men också fått 
självförtroendet att växa, äldre kollegor som hjälpt mig loss när jag kört fast och chefen som 
uppmuntrade mig att ta extra paus att vila både mage och huvud när jag var höggravid. Olika 
typer av miljöer, krav, stöd och värderingar som interagerat med mitt personliga bagage av 
kunskaper och känslor och som påverkat hur jag mått och presterat. 
 
Att bli vuxen är på många sätt att arbeta. Och när man väl kommit in i arbetslivet så 
tillbringar man större delen av sitt vakna liv just där. Att det är viktigt att studera vad som 
gör att organisationer och dess chefer förmår skapa en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö tycker jag knappast behöver motiveras mer än så. 
 
Jag vill skriva ett stort varmt tack till de prefekter och enhetschefen som jag fått tillfälle att 
träffa och intervjua under min studie. Det har berikat mig bortom den här uppsatsen. 
 
Jag vill också tacka min handledare Kerstin Abbing som alltid lyft på luren, sett de saker som 
jag missat och varit orubbligt positiv. Jag vill också tacka Jeanette Lövqvist och Anna 
Mothander på Personalenheten på Umeå universitet för input och hjälp under processen. 
Tack alla ni! 
 

Umeå, den 16 mars 2017 
Anna Hartvik 
  



 
 

Requirements to create a good psychosocial work 
environment – obstacles and tools Heads of 
Department experience in Systematic Work 
Environment Management 
 
Abstract 
 
The aim of this study was to investigate the conditions that Heads of Department are facing 
when conducting Systematic Work Environment Management (SWEM) within psychosocial 
work environment at Umeå University. The study has focused on the obstacles and tools that 
Heads of Department are experiencing in their efforts to investigate, assess, and measures to 
reduce risks and follow up actions in the psychosocial work environment. To investigate this, 
I conducted semi-structured interviews with four Heads of Department and a Head of Unit at 
Umeå University. The interviews were recorded, transcribed and analysed. The result of the 
study is that dialogue and cooperation on different levels of the workplace seems to be the 
foundation of their SWEM within psychosocial work environment. A relationship-oriented 
leadership, good communication climate at the workplace, and various support functions are 
also important tools. Some of the obstacles that they experience are heavy workload, 
performance cultures, and sometimes lack of central support. SWEM also seems to be more 
time-consuming within psychosocial work environment than within the physical 
environment. It is not possible to draw any general conclusions from this study, but it has 
indicated several tracks that might be interesting to investigate further to improve conditions 
for the Heads of Department. For example, to further map their psychosocial environment, if 
the central support is perceived as sufficient and how to safeguard the local support from, for 
example, human resources specialists and work safety representatives. 
 
Keywords: Psychosocial work environment, Systematic Work Environment Management, 
work environment, Heads of Department 
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1 Inledning och bakgrund 
 
De flesta av oss människor passerar inga fabriksgrindar på väg till arbetet idag. Det kan räcka 
med att fälla upp sin datorskärm och logga in för att vara där. I takt med att arbetslivet har 
blivit allt mer automatiserat, tekniskt avancerat och ständigt är tillgängligt, ställs också allt 
högre krav på kunskap, förmåga till planering och gränssättning samt interaktion mellan 
människor (Allvin et al. 1999, 2006). Därmed blir också organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer allt viktigare för att vi ska må bra och kunna prestera fullt ut (Ødegaard 
och Roos 2014). I Sverige och internationellt ses en ökande trend av arbetstagare som mår 
dåligt på grund av brister inom detta område (Arbetsmiljöverket 2015, OECD 2013). Psykisk 
ohälsa och stressrelaterade sjukdomar är enligt WHO (2015) en av de främsta orsakerna till 
ohälsa, hög sjukfrånvaro och minskad produktivitet. I Sverige har antalet anmälda 
arbetssjukdomar som beror organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer ökat med drygt 
70 procent sedan år 2010 (Arbetsmiljöverket 2015). Denna trend syns också tydligt inom 
kunskapsintensiva branscher. En stor majoritet, 78 procent, av Sveriges akademiker upplever 
sitt arbete som intressant och stimulerande men nästan hälften, 46 procent, upplever det 
samtidigt som psykiskt påfrestande (Saco 2016). Många, nästan två tredjedelar, upplever att 
arbetsbelastningen är för hög, hälften jobbar ofta övertid och en tredjedel känner sig 
otillräckliga med sin arbetsinsats och har svårt att koppla bort tankar på jobbet när de är 
lediga (Saco 2016). På Umeå universitet beskriver anställda, baserat på resultatet från den 
medarbetarenkät som utfördes 2014, en något bättre situation. Hälften anser att de generellt 
har en arbetsmängd som är hanterbar, drygt 15 % att den inte är hanterbar och 35 % att den 
varken är, eller inte är, hanterbar generellt. Det är dock klara skillnader mellan både 
institutioner och enheter samt olika anställningskategorier. Doktorander med utländsk 
bakgrund upplever den besvärligaste situationen där 35 % anger psykisk trötthet, att de har 
svårt att sova och inte orkar gå till jobbet (Umeå universitet 2016). Generellt har också 
antalet sjukskrivna vid universitetet på grund av stressrelaterad ohälsa ökat det senaste året 
(Lövqvist muntl. 2017). 
 
1.1 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Medan arbetsplatsens fysiska miljö är lätt att mäta och beskriva i form av temperatur 
färgsättning, buller, ljusstyrka, ergonomi eller likande så är den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön inte lika enkel att beskriva eftersom den handlar om hur människor upplever 
och formar sin arbetsmiljö. En enhetlig definition saknas men så här beskriver 
Arbetsmiljöverket organisatorisk och social arbetsmiljö ”Den organisatoriska arbetsmiljön är 
resultatet av hur arbete ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala 
arbetsmiljön är hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runtomkring 
oss, till exempel medarbetare och chefer.” (Gunnarsson, Johansson och Stoetzer 2016). Ett 
annat begrepp som ofta används i det här sammanhanget är psykosocial, som handlar om 
hur ”individer upplever arbetsmiljön samt hur den formas av psykologiska och sociala 
faktorer” (Aronsson et al. 2012). Jag har använt begreppen organisatorisk och social samt 
psykosocial arbetsmiljö som synonyma i mitt arbete.  
 
1.2 Teorier, modeller och studier inom området 
Det finns många olika modeller och teorier som syftar till att beskriva vilka villkor som 
främjar en psykosocial arbetsmiljö. Villkoren kan handla om olika samarbetsrelationer, 
ledning och hur man på bästa sätt tar tillvara på och hanterar människors drivkrafter och 
begräsningar (Aronsson et al. 2012). Kapitlen som följer ger inte en fullständig bild av alla de 
teorier och studier som finns inom området men de som presenteras är accepterade och 
uppmärksammade inom forskarvärlden och har använts som grund för min analys av 
studiens resultat. Jag har avgränsat mig till att inte ta upp forskning som rör hur individuella 
faktorer som exempelvis kön, ålder eller personlighetsdrag påverkar vår tolkning av 
arbetsmiljön. Även om det finns studier som stödjer att vi människor uppfattar olika 
arbetssituationer olika stressande/stimulerande (Katz och Kahn 1978, James och Sells 1981, 
Magnusson 1988). Jag har valt denna avgränsning eftersom den går i linje med 



2 
 

Arbetsmiljöverkets val att lyfta fokus från individuella faktorer till de faktorer som 
arbetsgivaren främst kan påverka, det vill säga de sociala och organisatoriska delarna i 
arbetsmiljön (Gunnarsson, Johansson och Stoetzer 2016).  
 
1.2.1 Organisatoriska och sociala faktorer 
Enligt Johansson och Rubenowits (1991) gynnas den psykosociala arbetsmiljön av fem 
faktorer: 

- Egenkontroll – utrymme att påverka arbetsuppgift, arbetstakt och arbetssätt. 
- Stimulans – att få använda sina kunskaper och lära sig nya saker. 
- Optimal arbetsbelastning – att det råder balans mellan arbetskrav och resurser. 
- Positivt arbetsledningsklimat – öppet och tillitsfullt klimat mellan chef och anställda.  
- God arbetsgemenskap – kontakt, stöd, samvaro och hjälp sinsemellan.  

 
Senare arbetsplatsstudier har också bekräftat att anställda känner sig nöjda och mer 
engagerade när dessa fem faktorer är uppfyllda samt att stressreaktioner och frånvaro 
minskar (Rubenowitz 2004). De här fem presenterade faktorerna överlappas också till stor 
del av nio andra arbetsrelaterade faktorer som Peter Warr tidigare identifierat i en 
”vitaminmodell” (1987) och som han senare (2007) kompletterade med ytterligare tre 
faktorer: stödjande ledarskap, karriärmöjligheter och rättvis behandling.    
  
1.2.2 Organisationskultur  
En viktig del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är den kultur som råder på 
arbetsplatsen. Det finns ingen enhetlig definition av vad organisationskultur egentligen är 
men den norske organisationsforskaren Henning Bang (2011) har sammanfattat de viktigaste 
beståndsdelarna som de normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som uppstår i 
samspelet mellan människorna på arbetsplatsen. Ett närliggande begrepp till 
organisationskultur är organisationsklimat vilket handlar om hur kulturen kommer till 
uttryck på arbetsplatsen (Schein 2010). Organisationsklimat kan bland annat handla om 
arbetsplatsens kommunikation, som visat sig vara en viktig beståndsdel i psykosocial 
arbetsmiljö. Många av de faktorer som främjar en god psykosocial arbetsmiljö bygger 
nämligen på fungerande kommunikation både inom arbetsgrupper och mellan chefer och 
medarbetare (Hultberg et al. 2010). För att må bra och prestera behöver medarbetare få 
prata om problem och svårigheter, få stöd och uppskattning för sitt arbete och förstå sitt 
arbetsuppdrag, sin roll och del i verksamhetens mål och prioriteringar. Även småpratet i 
fikarummet behövs för att skapa samanhållning och stärka den psykosociala arbetsmiljön 
(Hultberg et al. 2010). Ett arbetsklimat som främjar kommunikation och gemenskap gör 
också att förändringar uppfattas som mer positiva (Ahlborg et al. 2016). Att förändra en 
arbetsplats kultur eller använda kulturen som styrmedel är dock inte helt lätt eftersom den 
måste växa fram i samverkan med medarbetare och ständigt underhållas. Ofta uppstår även 
subkulturer som kan vara motriktade den eftersträvade kulturen (Aronsson et al. 2012). 
 
1.2.3 Ledarskap  
Precis som för organisationskultur så har ledarskap flera olika definitioner. Gemensamt för 
dessa är att ledarskap handlar om sociala interaktioner och förmågan att påverka och få saker 
att hända (Aronsson et al. 2012). Ledarskap är en viktig del i den psykosociala arbetsmiljön 
som kan påverka medarbetarnas hälsa både genom de relationer som skapas mellan ledare 
och medarbetare men även genom styrning och organisering av arbetet (Sveningsson och 
Alvesson, 2016). Teorier om ledarskap är ett komplext och föränderligt område som skiftar i 
takt med arbetlivets förändringar och samhällets värderingar om vad som egentligen är ett 
effektivt och framgångsrikt ledarskap. En linje av studier och teorier tycks i alla fall peka på 
att relationsinriktat ledarskap har positiva effekter för psykosocial arbetsmiljö inom 
kunskapsintensiva organisationer (Aronsson et al. 2012). Utmärkande för 
relationsorienterade chefer är att de lägger ned mycket omsorg i att bygga relationer till sina 
medarbetare genom närvaro, uppmuntran, stöd och hjälp med karriärplanering (Yukl 2010). 
I ett flertal studier av Hultberg et al. (2010) visade det sig också att friska arbetsplatser, där 
anställda mår bra och är motiverade, ofta har relationsorienterade chefer. Dessa ledare 
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utmärks av att de tar stöd av olika funktioner för att bygga fungerande ansvarsrelationer till 
sina medarbetare och dagligen är närvarande hos dem. För att kunna vara närvarande och ge 
återkoppling måste ledaren dock ha rimliga förutsättningar bland annat när det gäller antal 
underställda och administrativt ansvar (Skagert 2010). Det är svårt att ge en generell siffra på 
hur många underställda som är rimligt för en chef att klara av, eftersom detta också påverkas 
av arbetets komplexitet och organisering, men forskning visar att chefer som har trettio eller 
fler medarbetare riskerar allt för hög arbetsbelastning (Regnö 2016). 
 
1.2.4 Krav-kontroll-modell 
Ett väl utforskat område inom social och organisatorisk arbetsmiljö är arbetsrelaterad stress 
och hur den påverkar människors motivation, prestation och hälsa (Aronsson et al. 2012). 
Den modell som haft mest genomslag inom detta område är Karasek och Theorells krav-
kontroll-modell, se bild 1 (Karasek 1979, Karasek och Theorell 1990). Forskningen idag är 
överens om att stress i arbetslivet handlar om hur individer tolkar sin omgivning och 
fysiologiskt reagerar på den för att hantera krav och utmaningar (Aronsson et al. 2012). 
Uppstår en obalans mellan de arbetskrav som individen upplever och dennes resurser i form 
av beslutsutrymme/kontroll i arbetssituationen samt socialt stöd från kollegor och chef, kan 
det på kort sikt innebära försämrad prestation och på längre sikt, vid långvarig stress, risk för 
dennes välbefinnande och hälsa (Karasek och Theorell 1990, Belkic et al. 2004). Enligt 
modellen utgör kombinationen av höga arbetskrav, lågt beslutsutrymme och svagt socialt 
stöd, kallat ”iso-spänd”, det sämsta läget för hälsa och välbefinnande, samtidigt som skadliga 
effekter kan motverkas av ökat socialt stöd och eller kontroll/beslutsutrymme (Karasek och 
Theorell 1990, Johnson och Hall 1988). Krav-kontroll-modellen har prövats i många studier 
och att läget ”iso-spänd” är mycket ogynnsamt för både trivsel och hälsa är väl belagt 
(Stressforskningsinstitutet 2015).  
 

 
Bild 1: Krav-kontroll-modell (Karasek och Theorell 1990). Bild tagen från Stressforskningsinstitutets faktablad 
Arbetsorganisation och hälsa (2015).  

 
1.2.5 Gränslöst arbete 
Många av dagens företag och organisationer verkar och konkurrerar på en global marknad 
vilket gjort att tidigare fasta strukturer i arbetet som tid, rum, organisation och 
anställningsvillkor har börjat luckras upp (Allvin et al. 2006, 2011). It-teknikens framsteg har 
möjliggjort denna utveckling och sett till att arbetet ständigt finns tillgängligt och sällan mer 
än en knapptryckning bort. När yttre strukturer försvinner ökar istället kravet på individens 
egen förmåga att hantera när, var och hur mycket hen ska arbeta (Aronsson et al. 2012). 
Gränsteorier handlar om hur vi förhåller oss till arbetets gränser och hur detta påverkar vår 
hälsa, förmåga till lärande och stressnivå (Ashforth, Kreiner och Fugate 2000, Kreiner, 
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Hollensbe och Sheep 2009). Olika faktorer som studerats och kan hjälpa individen att 
hantera ett gränslöst arbetsliv är bland annat socialt stöd från chef och medarbetare 
(Johnson och Hall 1988), individuella förmågor (Hansson 2004) och olika strategier för att 
markera gränser mellan arbete och övrigt liv (Allvin och Aronsson 2000, Allvin et al. 2006, 
2011, Kreiner, Hollensbe och Sheep 2009). 
 
1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I Sverige är alla arbetsgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i 
fortsättningen kallat SAM (AFS 2001:1), för att främja en god arbetsmiljö och kartlägga risker 
och vidta åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår (SFS 1977:1160). Eftersom 
organisatorisk och social arbetsmiljö ofta kräver mer långtgående arbetsmiljöarbete står SAM 
i fokus i Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 
Lagstiftningen för SAM ställer krav på tre olika nivåer – den säger vad som ska göras, vem 
ska göra det och ställer krav på egenkontroll, att både åtgärders effekt och SAM följs upp 
(AFS 2001:1, Frick och Johanson 2013). Enkelt sagt kan man säga att detta innebär att ju 
bättre utfört SAM desto bättre förebyggande arbete och desto mindre risker på arbetsplatsen. 
Arbetsmiljöverket framhåller SAM som grunden i ett förbyggande arbetsmiljöarbete men 
generellt inom svenskt arbetsliv verkar utförandet av SAM inte fungera fullt ut (Frick och 
Johanson 2013). De flesta större organisationer uppger att de bedriver SAM men när det 
praktiska arbetsmiljöarbetet undersöks närmare framkommer många brister. Om SAM skulle 
bedrivas i samma utsträckning som det uppges skulle inte stressrelaterad ohälsa kunna vara 
ett lika utbrett problem som det idag är. De brister som framkommit i studier är bland annat 
att arbetsmiljöarbetet inte alltid sker i samverkan med anställda och arbetsmiljöombud och 
det finns även tendenser att SAM bara genomförs på ”papperet”, inte i praktiken 
(Wettergrund 2013). Till exempel är det vanligt att dokument för arbetsmiljöpolicyer 
upprättas men sedan stannar arbetet där. Tidsbrist och stress kan göra att det konkreta, 
åtgärdande arbetsmiljöarbetet inte blir av (Frick och Johanson 2013, Wettergrund 2013).  
 
1.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Umeå universitet 
På Umeå universitet finns arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning, rutiner, regler och olika 
mallar som stöd för hur institutioner och enheter ska jobba praktiskt med SAM. För att på 
olika sätt undersöka, bedöma och åtgärda risker samt följa upp om åtgärder har fått avsedd 
effekt (Lövqvist muntl. 2017). En genomgång av teknisk-naturvetenskaplig fakultets elva 
institutioners skriftliga uppföljningar av SAM visar att alla dessa institutioner, åtminstone på 
papperet, följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer för hur SAM ska bedrivas. Ansvaret 
för arbetsmiljöarbetet är skriftligt delegerat och alla som har ansvar för arbetsmiljön bedöms 
att ha tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för att klara av sitt uppdrag, 
arbetsmiljön undersöks regelbundet och åtgärder som genomförts har gett förväntat resultat. 
Om tillämpningen av SAM vid dessa institutioner skulle bedömas utifrån detta underlag 
finns det inget som tyder på att det skulle finnas några svårigheter att bedriva SAM. För 
varken fysisk eller psykosocial arbetsmiljö. 
 
1.4 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna studie är att undersöka de förutsättningar som prefekter har att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö vid Umeå 
universitet. Studien är inte en kartläggning av tillämpningen av SAM utan fokuserar på de 
hinder och hjälpmedel som prefekterna upplever i sitt arbete med att undersöka, bedöma och 
åtgärda risker samt följa upp och effektivisera SAM inom organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 
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2 Metod och material 
 
Jag har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer eftersom tidigare 
undersökningar tyder på att det finns brister inom SAM i svenskt arbetsliv (Frick och 
Johanson 2013) men inte gett uttömmande svar på varför dessa brister finns. Man vet att till 
exempel att hög arbetsbörda och stress kan leda till att arbetsmiljöarbetet nedprioriteras 
(Wettergrund 2013) men eftersom det framförallt är inom psykosocial arbetsmiljö de största 
riskerna kvarstår generellt i arbetslivet kan det vara av värde att undersöka vad som ligger 
bakom detta närmare. Kvalitativa studier passar mycket bra för att undersöka 
bakomliggande orsaker till problem eftersom de, som Steiner Kvale (2009) uttrycker det, 
”ger tillgång till intervjupersonernas vardagsvärld och upplevelser”. I en enkät har 
respondenten inte möjlighet att ställa frågor om denne inte förstår eller tycker att frågan är 
irrelevant. I en intervju finns plats för båda parter att ställa följdfrågor och på så sätt utveckla 
och fördjupa svaren. Vid ett personligt möte kommer också tonfall och mimik med i svaret 
som förstärker dess mening. En svaghet i kvalitativa intervjuer är att de är tidskrävande och i 
en kortare studie som denna hinner man inte utföra mer än några få intervjuer. För att kunna 
uttala sig generellt om alla prefekters förutsättningar på Umeå universitet krävs ett troligen 
större underlag av intervjuer eller enkäter. Däremot kan dessa intervjuer bidra med ett rikt 
underlag för fortsatta studier. Enligt vissa forskare är intervjuer en subjektiv metod med stor 
risk för feltolkningar (Bell 2007) denna kritik bemöts däremot av andra forskare som menar 
att en väl utförd intervju mycket väl kan bidra med tillförlitlig kunskap (Kvale och 
Brinkmann 2009). Intervjuer kan ses som en objektiv metod om syftet med studien är att 
spegla deltagarnas egna bilder och föreställningar i en fråga, eftersom vi människor i 
huvudsak använder vårt tal för att förstå och förklara vår verklighet är intervjuer en mycket 
kraftfull metod (Kvale och Brinkmann 2009).  
 
2.1 Deltagare 
Deltagare i studien var fyra prefekter och en enhetschef vid Umeå universitet. Två av 
deltagarna var kvinnor, tre män. Alla har jobbat under flera år på universitetet och innehaft 
sin position som prefekt/enhetschef i mer än fyra år. Antal underställda som respektive 
prefekt/enhetschef har arbetsmiljöansvar för varierar från 40 till drygt 100 anställda. Det 
finns ett eller flera arbetsmiljöombud på arbetsplatserna och arbetsmiljöuppgifterna delas 
framförallt med dessa och/eller med studierektorer, personalansvarig, administrativ chef 
samt även hos vissa med biträdande prefekter. De flesta arbetsmiljöuppgifterna verkar dock 
ligga på prefekterna. 
 
Ett första urval av deltagare till studien gjordes av Personalenheten på universitetet som 
valde ut tio institutioner/enheter som hade högre respektive lägre NMI, nöjd-medarbetare-
index som baseras på enkätresultat. Detta för att eventuellt få mer variation i intervjusvaren. 
För att inte påverka min bedömning visste jag varken innan, eller efter intervjuerna, vilka 
institutioner/enheter som hade lågt respektive högt NMI. En av prefekterna berättade dock 
under intervjun att de hade ett NMI som låg under genomsnittet. Hur många personer som 
är lämpligt att intervjua i en kvalitativ studie bestäms av undersökningens syfte (Kvale och 
Brinkmann 2009). I detta fall var syftet att undersöka prefekters upplevelser av hinder och 
möjligheter och då behövs tillräckligt många intervjuer för att en mättnad kring detta ämne 
ska uppkomma – det vill säga när de flesta svaren känns igen och ingen ny kunskap förväntas 
fås om fler intervjuer görs (Kvale och Brinkmann 2009). Efter fyra intervjuer med 
prefekterna uppnåddes en mättnad. Två ytterligare institutioner kontaktades för att kunna 
bekräfta mättnaden, men dessa hade inte möjlighet att delta i studien. Intervjun med 
enhetschefen gav svar som skiljde sig markant från övriga deltagares svar. Därför valde jag 
att inte intervjua fler enhetschefer eftersom det inte fanns tid att uppnå mättnad för även 
deras svar. 
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2.2 Material 
Jag intervjuade varje deltagare enskilt och använde en semistrukturerad frågemall med cirka 
trettio frågor, med tonvikt på öppna frågor, som stöd under intervjun (se bilaga 1). Till stöd 
för att utforma frågemallen som gällde planering, genomförande och uppföljning av SAM 
inom organisatorisk och social arbetsmiljö utgick jag ifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
SAM (AFS 2001:1) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Jag förhöll mig 
relativt fritt till frågemallen och ställde följdfrågor för att reda ut om något var oklart eller för 
att få veta mer om jag uppfattade något svar som extra viktigt för frågeställningen. Frågorna 
rörde deltagarnas upplevelse av vilka stöd och resurser respektive hinder eller hjälpmedel de 
upplevde under planering, genomförande och vid uppföljning av institutionens/enhetens 
SAM inom organisatoriskt och social arbetsmiljö. Avslutningsvis ställdes frågor om attityder 
kring social och organisatorisk arbetsmiljö samt några direkta frågor om olika typer av 
möjligheter, hinder, stöd och resurser för att summera eller fånga upp eventuella svar som 
inte framkommit redan tidigare under intervjun. Intervjuerna varade mellan 45 och 60 
minuter, spelades in och transkriberades. Under intervjun fördes korta anteckningar som 
stöd, utifall jag ville fråga upp om något. Transkriberingen gjordes delvis selektivt eftersom 
jag bedömde att vissa delar av svaren låg utanför studiens frågeställningar. Dessa delar av 
svaren sammanfattades bara i grova drag medan övriga intervjusvar transkriberades 
ordagrant. Mina egna intervjufrågor transkriberades i de flesta fall inte, utan jag använde 
frågorna från frågemallen även om mina egna formuleringar av frågorna delvis skiljde sig. 
Följdfrågor eller frågor som ställdes utanför frågemallen transkriberades dock. Det utskrivna 
materialet omfattade totalt 39 sidor.  
 
2.3 Procedur 
Jag kontaktade deltagarna med ett mail där jag berättade om studiens upplägg och syfte. I 
mailet framgick att deltagandet var frivilligt, att deras svar skulle behandlas konfidentiellt 
och de hade valts ut av Personalenheten. Alla utom en person svarade på mailet och fyra 
prefekter och två enhetschefer ville delta i studien. På grund av tidsbrist valde jag bort en av 
intervjuerna med enhetscheferna. Intervjuerna skedde på respektive deltagares kontor och 
spelades in med deras medgivande. 
 
2.4 Databearbetning 
Jag skrev ut de transkriberade intervjuerna i fysiska kopior och läste igenom dessa ett flertal 
gånger och markerade centrala ord eller meningar som var aktuella för studiens syfte. Sedan 
sammanfattade jag och sammanfördes deltagarnas svar under samma rubriker/avsnitt som 
använts i frågemallen (se bilaga 1). Deltagarnas svar som rörde genomförande av SAM inom 
social och organisatorisk arbetsmiljö stämde inte alltid överensstämde med frågorna som 
ställdes utifrån frågemallen. Till exempel så rörde sig vissa av deltagarnas svar på frågan ”vad 
hjälper dig i ditt arbete att åtgärda risker …” istället svar om vad som hjälpte dem att 
bedöma risker. Därför gjordes en omstrukturering och tematisering av dessa frågor under 
nya rubriksområden som växte fram under analysen. Bearbetningen, sammanfattningarna 
och tematiseringen av transkriberingarna är studiens resultat. Till analys av resultatet 
användes Karasek och Theorells krav-kontroll-modell (Karasek 1979, Karasek och Theorell 
1990) och de teorier om organisationskultur, ledarskap och gränslöst arbete som nämnts 
under respektive kapitel i studiens inledning och bakgrund.    
 
2.5 Etiska aspekter 
Kvalitativa intervjuer letar efter svar som går på djupet. Det här kan inbära en risk för den 
intervjuade om känslig information lämnas ut (Kvale och Brinkmann 2009). För att undvika 
detta var jag öppen med studiens syfte, att det var frivilligt att delta i studien och att alla data 
som identifierar deltagarna skulle, och har, utelämnats från rapporten. 
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3 Resultat 
 
3.1 Prefekters förutsättningar under planering 
Alla deltagare säger att mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns i 
institutionernas arbetsmiljöplaner. Samtliga beskriver också att processen för att ta fram 
dessa mål har skett i samverkan med personal, arbetsmiljöombud och så vidare. Alla tycks 
även vara överens om att målen är användbara och tre deltagare anger att de används för att 
följa upp verksamheten. Att målen skulle vara både rimliga och tydliga tvekade däremot alla 
deltagare på. En prefekt uttryckte det som att målen var ”rätt övergripande, eftersom de ska 
fungerar över en längre period och stämma överens med universitetets generella mål.” Trots 
detta konkretiserade prefekten, och även två andra av prefekterna, några av målen spontant 
och gav några exempel på vad de eftersträvade, till exempel att ” Vi vill ha ett bra 
arbetsklimat där alla känner sig inkluderade” och ” Vi ska inte ha någon övertid och sådana 
saker är väldigt konkreta.” 

 
En prefekt verkade känna hopplöshet kring målen eftersom, som hen uttryckte, att mål för 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är svåra att ”kvantifiera och följa upp” men också 
eftersom yttre krav krockade med deras egna målsättningar:  
 

”Det kan vara remisser, promemorior, uppmaningar som kommer från departementen, alltså 
utbildningsdepartement eller annat där… som, vad säga… lägger en ökad arbetsbörda på 
väldigt många, och där det då inte går att agera enligt dom planer och enligt dom 
delegationsordningar som finns. För att, om det kommer från ett departement, jamen vem…? 
Ska då rektorn på universitet säga till en minister att: vi kan inte göra det här? Eftersom det 
innebär en för hög arbetsbelastning för vår personal? Och då kanske man blir utan 
finansiering och liksom inte får in sina synpunkter på den remissen och… någonting. Så att 
det, det är ett exempel. Och det händer ganska ofta sådana, och gärna i samband med 
sommarledighet och sådant så kommer det, uppdrag utifrån, in från sidan.” 

 
En annan prefekt verkade inte se det som något problem att målen för organisatorisk och 
social arbetsmiljö inte var konkreta eller mätbara eftersom ”det viktiga är att det händer 
saker”. Målen följdes sedan upp med diskussioner för att ta ställning till om de hade klarats 
av. 

 
3.1.1 Kunskap, utbildning 
Alla intervjuade känner till den nya föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö och 
anser att de på olika sätt har fått kunskaper om till exempel hur man bedriver ett 
förebyggande arbete för ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Två av 
prefekterna har lång erfarenhet att jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö, en av 
prefekterna berättar att hen har gått specifika utbildningar och har byggt upp kunskap över 
tid och en prefekt var lite osäker om hen gått någon specifik utbildning kring just kränkande 
särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning, men hade åtminstone fått ”möjlighet till att 
reflektera kring” dessa områden i de olika seminarier som har hållits kring organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Dessa seminarier nämns även av de andra intervjuade och det nämns även 
att arbetsmiljöombud och personalsamordnare, genom utbildningar eller på annat sätt, har 
fått relevant kunskap. Något som anses viktigt då arbetsmiljöombud och 
personalsamordnare är viktiga stöd och som en prefekt uttrycker det ”Jag har bra stöd av 
arbetsmiljöombudet. En del i deras uppdrag går ju ut på att påtala att vi måste göra det och vi 
måste göra det. ” En prefekt påtalar dock att det finns vissa brister när det gäller de 
utbildningar som erbjuds centralt: 
 

”--- nu har det ju varit utbildningar sedan den här AFS:en kom, men det finns ju inte ens en 
regelbundet återkommande arbetsmiljöutbildning för chefer, utöver den som finns i 
ledarskapsutbildningen. Men när man får ett nytt arbetsmiljöombud till exempel, eller 
studentarbetsmiljöombud, som byts ut varje år, nästan, dom har ju inte en chans att få 
tillräckliga redskap för att kunna bevaka de här frågorna, som de ska göra, därför att vi inte har 
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rutiner vare sig det gäller ”gammeldags arbetsmiljösyn” eller den här nya varianten som har 
kommit.” 

 

3.2 Prefekters förutsättningar under genomförandet 

I arbetet med att undersöka och bedöma risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö 
samt åtgärda och följa upp om åtgärder haft avsedd effekt, tar alla prefekter upp att detta 
görs i samverkan och att dialoger och diskussioner på olika nivåer i verksamheten är viktigt. 
Risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö undersöks och bedöms hos alla intervjuade 
och två av prefekterna anger att det görs dagliga överväganden om eventuella risker som 
naturlig del av verksamheten. Som en prefekt uttrycker det: 
 

”Det är ju bättre att jobba så, och skapa en arbetsmiljö och kultur som gör att folk mår bra 
istället för att hela tiden måsta göra brandkårsutryckningar då folk kraschat ihop.” 

 

Två prefekter ger däremot svar som antyder att regelbundenhet i undersökningar saknas – en 
prefekt säger att de ”undersöker risker så gott de kan men att det är svårt” och båda 
prefekterna hänvisar till de undersökningar och bedömningar som görs i samband med det 
årliga medarbetarsamtalet eller i samband med medarbetarenkäten som görs vart tredje år. 
Däremot anges att åtgärder görs löpande. Enhetschefen anger att riskanalyser görs när det 
”bör göras” i samband med större förändringar eller händelser inom eller utom 
organisationen som antas påverka personalen. De två prefekter som säger att de dagligen 
undersöker risker anger att de också följer upp åtgärder löpande på både individ- och 
strukturell nivå. En av prefekterna nämner att det, utöver dagliga överväganden, görs en 
formell riskanalys i samband med större förändringar. Prefekternas svar om vad som hjälper 
respektive hindrar dem i genomförandefasen kretsade framförallt kring tankar om kultur, 
ledarskap och olika stödfunktioner både internt och externt. Dessa områden kommer därför 
att tas upp mer ingående under respektive kapitel. 
  
3.2.1 Kultur och gränslöst arbete 
Principer som styr arbetet på universitetet som årsarbetstid för lärare och 
forskningsfinansiering samt gränslöst arbete beskrivs som risker, eftersom de kan medföra 
orimliga prestationskrav och stress för anställda men även kan försvåra åtgärder. Denna 
problematik tas inte upp av enhetschefen men tas däremot upp av alla prefekter. Alla 
prefekter pratar också om vikten av att skapa en kultur som motverkar denna problematik 
men häri finns en viss skillnad – två av prefekterna pratar mer i termer av möjligheter och 
insatser som görs på området medan de två andra i större utsträckning framhåller hinder och 
motsättningar. En kultur med ett öppet klimat som tillåter dialog är också något som 
framförallt två prefekter framhäver som verktyg i hela processen för att undersöka och 
bedöma risker men också för att åtgärda och följa upp åtgärder. Dialog och samverkan 
nämns även av de andra prefekterna som centralt, och en av prefekterna säger också att det 
handlar om att bygga en kultur där det ska vara trevlig stämning bland medarbetare och 
”tydligt vad som är förväntningar från lärare.” Kulturen tas däremot inte upp lika frekvent 
som ett hjälpmedel eller verktyg i SAM utan tas, av två prefekter, i större utsträckning upp 
som ett hinder. Enhetschefen nämner inte något uttryckligen om kultur utan exemplifierar 
insatser inom organisatorisk och social arbetsmiljö som förebyggande friskvårdsaktiviteter 
som en del i att skapa trivsel på arbetsplatsen. Till exempel nämns extra tid för promenader 
under den mörka årstiden och gemensamma aktiviteter som fågelskådning och skidutflykter.  
 
Exempel på svårigheter som prefekter tar upp under intervjun: 
 

”…mycket av arbetet på universitetet bedrivs enligt… principer som gör det svårt faktiskt att 
upprätthålla ett vettigt psykosocialt arbete, så som det beskrivs i de här lagtexterna. ” 

 
”--- det jag kan göra då är att säga till läraren: då måste du se över hur du använder din tid, 
kanske du kan göra saker lite mindre ambitiöst eller… Och samtidigt så har vi ett krav på oss att 
vi ska öka kontakten med studenterna. Och det där går inte ihop i slutändan. Så hur gör man 
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då? Ja, det är sådant som jag som prefekt inte kan göra något åt. Eftersom jag befinner mig i ett 
system som… är stressigt.” 

 
”Men, alltså, det här som har att göra med grundförutsättningarna, det är väl att det är en 
konkurrensutsatt arbetsplats… Det löser inte en prefekt, utan… Det har att göra med själva 
miljön så att… till en del det som man ger sig in i. I den här branschen, det är något som man 
får lära sig att leva med helt enkelt.” 

 
På två av institutionerna verkar det finnas utrymme att hantera externa krav så de inte 
förhindrar planerade åtgärder: 

 
”Vi har många järn i elden, mycket externa medel, mycket forskning, många nya åtaganden och 
där måste man hela tiden fundera: hänger personalen med eller går de på knäna? Ska vi 
springa på den här bollen? Och ibland får man släppa grejer för att det finns en gräns för hur 
mycket personalen pallar. Även om det är roligt.” 
 
”Vi är ju också en ganska stor institution med god ekonomi så vi kan ju ta lite svaj och då kan vi 
ju alltid bemanna om en person så att den får lägre arbetsbörda under en period. --- Det kanske 
inte syns i bemanningsplanen men vi kan ge dom enklare arbetsuppgifterna. Och att man får 
hålla ett öga på det här, så att inte folk går år efter år på toppvarv.” 

 
Det är framförallt två prefekter som framhåller kulturen på institutionen som en grund för 
att jobba förebyggande med risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Kultur och 
dialog är återkommande i deras svar och några faktorer som nämns för att skapa detta är: att 
anställda vågar prata om problem, att man som chef är närvarande och tydlig med de 
signaler som man sänder ut, att det finns olika kanaler för att nå fram till prefekten och att 
det finns olika forum för att ständigt prata om förhållningsätt och normer. Nedan kommer 
några exempel på detta. 
 
Olika kanaler att nå fram: 
 

”…vi dels har pedagogiska seminarier, där man kan diskutera sådana här frågor men sen har vi 
också då, vi utser mentorer för dom nya lärarna, så man har en erfaren kollega som man kan 
diskutera med. Men man kan ju alltid komma till studierektorn och i sista hand till mig. Men 
då blir det så stort liksom, det är bättre att ha någon på samma nivå som man kan diskutera 
med.” 
 
”…vi jobbar också med att folk ska våga komma till mig om det inte funkar. Och det gör man. 
Sedan kanske inte alla törs det, det vet man ju inte. --- om dom (studierektorerna) ser att något 
händer så måste de signalera, likadant är det på HR-sidan, om något händer så vill jag ju veta 
det, så vi kan ta tag i det. ” 

 

Vara tydlig med signaler, vilka normer och värderingar som förmedlas: 
 

”Som chef har man också ansvar för en kultur. Jag tycker inte att våra doktorander ska sitta 

här på helgerna, jul och nyår och jobba. Vi ska inte ha möten där vi kräver att folk ska komma 

klockan åtta på morgonen eller klocka sexton noll noll då vi har småbarnsföräldrar.” 

 

”Jag tycker att institutionsledningen och professorerna är de som tillsammans markerar för 
övrig personal hur det ska funka på den här institutionen. Så om alla professorer sitter här på 
nätterna och aldrig tar julledigt så är det en oerhört dålig signal.” 

 
En kultur måste få växa fram och kräver ständiga dialoger om värderingar: 
 

”En sak som försvårar, men som jag har hitta ett sätt att runda är att --- ibland kan det vara så 

att när man tar upp frågor om kultur och hur man vill att saker ska funka så kan det uppfattas 

som direkt forskningsfientligt. Alltså om man har folk som… som vill ha en kultur där man ska 

jobba tolv timmar om dagen: för annars blir man inget i den här världen! Och så kommer jag 
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som chef och säger att: det här köper jag inte, ni ska fan inte alls jobba tolv timmar om dagen! 

Och det där är mindre problematiskt med de yngre forskarna och doktoranderna, för där kan 

jag vara rätt tydlig med att: det ska inte vara så här hos oss, det här är ett jobb. Men däremot 

mot de seniora forskarna och professorerna där måste man ju ta upp detta (fniss) på ett 

betydligt mer försiktigare sätt. ” 

 
”…lärare har absolut ingen skyldighet att svara på mail då (klockan elva på kvällen), man har 
skyldighet att svara när man är på jobbet. Och det där tänker jag faktiskt ta upp nu igen på 
nästa arbetsplatsträff. För att… ja, man kan inte ta upp de där frågorna nog många gånger.” 

 
Att eftersträva öppet klimat och gemenskap, hjälp sinsemellan: 
 

”… vi drog igång ett projekt med fokus på att just minska sårbarheten i gruppen men också att 
öka kommunikationen, det vill säga komma bort ifrån det här att man pratar om varandra 
istället för att man pratar med varandra. --- dom är definitivt mer… alltså mer en grupp nu, än 
vad dom var förut. --- vi fokuserar väldigt mycket på att man ska kunna gå in och ta varandras 
arbetsuppgifter --- att man känner att är jag hemma sjuk så spelar det inte någon roll för de 
andra vet ungefär vad jag gör. Tidigare så var det inte så.”  

 

3.2.2 Ledarskap 
Hur ledning eller man som chef bör agera eller vara för att skapa en viss kultur eller för att 

hantera konflikter och andra svårigheter är något som tas upp av alla prefekter i mer eller 

mindre utsträckning. Två av prefekterna tar upp detta vid flera tillfällen, samma prefekter 

som också i större utsträckning tar upp insatser som har gjorts för att främja en viss kultur på 

arbetsplatsen. Enhetschefen tar upp ledarskap men berättar att hen utövar ett mer indirekt 

ledarskap via andra chefer och pratar också om ett ”kollegialt ledarskap” i ledningsgruppen. 

Enhetschefen säger dock att hen gärna vill ha mer direktkontakt med sina medarbetare och 

att det skulle vara positivt för arbetsmiljön om hen blev mer ”synlig”. Alla fyra prefekter 

poängterar att det inte är säkert att man som prefekt initialt varken har erfarenhet eller 

kunskaper att jobba med personalfrågor och tre poängterar att det därför är viktigt att rätt 

stöd finns på plats, framförallt för en nytillträdd prefekt. Vilka stöd detta kan vara tas upp 

under kapitlet som handlar om stödfunktioner. En av prefekterna berättar däremot att det 

inte förväntas att prefekter ska vara personalexperter: 

 
”Jag är ju ingen, ingen beteendevetare, eller psykolog eller har den typen av… professionell 
kunskap som gör mig rustad att hantera människor… Och det kanske skulle underlätta om jag 
hade det, jag vet inte. Men jag förväntas inte ha det heller i den här rollen utan… Jag tror att 
man kommer ganska långt med allmän klokskap också.” 

 
Ledarskapsfaktorer som nämns som viktiga för att jobba förebyggande med organisatorisk 
och social arbetsmiljö och skapa en bra kultur är att vara närvarande och involverad, nämns 
av två prefekter, att vara tydlig med förväntningar och vilka normer som gäller nämns av tre, 
samt verka för känslan av medinflytande, nämns av två. Tre nämner också att det underlättar 
om man som chef vågar gå in i svåra ämnen och kan prata med sina anställda.  
 
Exempel vara involverad, närvarande: 
 

”… alla skulle veta att var det något, så kunde man ta det med mig. Och det vet man ju också 
rent teoretiskt, men jag tyckte också att det var viktigt att visa det praktiskt.” 
 
”Just när det gäller psykosociala, eftersom det så ofta handlar om att hantera hur folk mår och 
olika typer av konflikter, så känns det också viktigt att vara tillgänglig på det, vara inblandad i 
det, som ansvarig chef.” 

 
Exempel, legitimitet och medinflytande: 
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”Men jag kan inte fatta vilka beslut som helst, ändå. För jag måste ju få folk med mig och då 
krävs det, då kan det krävas ganska mycket förarbete när man ska fatta ett besvärligt beslut, 
att folk fattar att: jag gillar inte det här, men jag förstår varför man har fattat det här 
beslutet.” 

 
”Jag brinner lite grann för det här att jobba mot en vettig kultur och det försöker jag tänka på 
vid varje APT som vi har: Hur framstår vi i ledningen nu? Om vi gör något för professorerna 
nu, hur framstår dom för resten av personalen? Och om vi genomför de här sakerna, vilka 
konsekvenser kommer det att få kulturmässigt och arbetsmiljömässigt?...” 

 
Kunna prata med olika människor: 
 

”det handlar ju väldigt mycket om att prata med folk. Oavsett om det är i korridoren eller på 
arbetsplatsträffar eller om det är i mer formella sammanhang, som i utvecklingssamtal. För att 
hela tiden vara närvarande och liksom, ja, prata med och se människor.” 

 
3.2.3 Stödfunktioner och redskap 
Alla prefekter tar upp att det framförallt är internt stöd från personalsamordnare, 
studierektorer och arbetsmiljöombud som används för att få input om hur personalen mår 
samt för att bedöma risker, diskutera lämpliga åtgärder och att följa upp åtgärder 
tillsammans med. Att personalsamordnaren har rätt kunskaper och finns som stöd för 
prefekten är också något som framhålls av två prefekter eftersom hen är ”institutionens goda 
minne” och ”prefekter kommer och går”. Personalsamordnaren kan hjälpa till med det 
administrativa men också som en prefekt säger: 
 

”---om man behöver hjälp med samtalsbiten och konflikthantering och sådana saker, då kan 
en duktig personalvetare backa upp en prefekt väldigt mycket. --- Nästa prefekt kanske inte 
har jobbat en dag förut med personalfrågor, kan inget om regelverk, har ingen erfarenhet om 
hur man hanterar konflikter…Förstår du? Det kan ju vara precis tvärtom också, men det vet vi 
ju inget om!” 

 
Det interna stödet är återkommande i enhetschefens svar i genomförandefasen. Stödet 
beskrivs som en fungerande arbetsmiljögrupp som träffas varje månad samt ett välutvecklat 
chefsstöd i form av personalsamordnare och administrativ chef. Enhetschefen återkommer 
ofta under intervjun till dessa stödfunktioner och berättar också att hen upplever att stödet 
generellt är mer utvecklat och fungerar bättre vid universitetets enheter jämfört mot 
institutionerna: 
 

”Jag har jobbat på båda (institution/enhet) och upplever en mycket stor skillnad. Jag har en 
mycket bättre stödorganisation runt mig här än när jag när jag haft liknande positioner på 
institutionerna.” 

Jag: Varför tror du att det skiljer sig i stödet? 
”Man har inte råd med ett stöd som man borde ha. Det tror jag är liksom… Institutionerna 
ligger så pressat ekonomiskt på så många håll. Så att prefekterna gör ju väldigt mycket själva. 
Man borde ha en… hade man en bättre stödorganisation skulle det vara lättare för 
institutionerna. Det skiljer sig säkert mellan olika institutioner också, men generellt sett. Men 
jag upplever det ju själv exakt så.” 

 
Tre prefekter och enhetschefen anger att externt stöd från företagshälsovården ibland 
används för att bestämma lämpliga åtgärder och åtgärda risker på individnivå. Enhetschefen 
berättar också att företagshälsovården har används för ”att komma åt problem som ligger på 
mer organisatorisk nivå” samt anser att det även finns bra stöd centralt från 
Personalenheten. Två prefekter känner dock inte samma stöd från centralt håll utan 
efterfrågar ett mer systematiskt stöd. De undrar om det saknas förståelse för prefekters 
pressade situation och en av dem utrycker detta så här: 
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”Ja, egentligen, de enda åtgärder vi kan göra inom detta område det är ju att arbeta med --- 
arbetsbelastning och tidsanvändning och vara väldigt tydliga med förväntningar och krav så 
att det faktiskt matchar. Så att det är det väl det sätt…som  vi jobbar på. Men detta är ju… på 
institutionsnivå och här som vi jobbar så, jag upplever ju att…mina närmaste chefer jobbar 
inte på det sättet gentemot mig som prefekt eller mellanchef. Så att där, där tänker jag att om 
man jobbar enligt den principen, att om man upptäcker att man inte har tillräckliga 
förutsättningar att…att upprätthålla en rimlig arbetsmiljö, då är det svårt att lyfta det till nästa 
nivå eftersom det är så många mekanismer som är…det är bara så universitetet är. Så det är 
knepigt.” 

 
En prefekt berättar att det har saknats stöd i skarpa lägen för att kunna förebygga och 
åtgärda risker: 
 

”Vi har lite svårt faktiskt, bitvis, att komma i kontakt med Personalenheten i olika frågor även 
om det är lite mer akuta frågor så är det inte alltid så lätt att… utan det är … Vi sköter det 
mesta här. Och därför är det ju så viktigt, det här som jag sa tidigare, att när man lyfter luren 
och ringer (till Personalenheten) är det viktigt att man får ett svar. För annars måste vi lägga 
väldigt mycket tid här på institutionen för att lösa vissa frågor. --- Vi prefekter kommer och 
går, och våra frågor är ju nya för oss, men de bör inte vara nya för Personalenheten.” 

 
Ingen av prefekterna säger sig använda några ”formella verktyg”, som mallar eller 
checklistor, för att undersöka eller följa upp risker inom organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Istället används dialoger på olika plan i verksamheten. De verktyg som däremot 
nämns är medarbetarsamtal, bemanningssystem och medarbetarenkäten. Dessa verktyg 
känns inte alltid tillräckliga berättar en prefekt: ”det finns inte finns något särskilt bra stöd 
för att undersöka och bedöma risker på universitetet” och hen upplever inte heller att tiden 
räcker till för att ”utarbeta en egen systematisk metod.”  
 
3.3 Prefekters förutsättningar vid uppföljning av SAM 
Alla anger att det systematiska arbetsmiljöarbetet för organisatorisk och social arbetsmiljö 
följs upp och att processen förbättras årligen. Detta görs i samband med att 
arbetsmiljöplaner tas fram. En av institutionerna anger dock att de har slarvat lite med det 
formella när det gäller årliga uppföljningen av SAM då andra ”förändringsprojekt och 
omorganisationer” har fått ”tagit fokus och gått före”. En annan prefekt berättar att det 
saknas stöd eller verktyg för att göra den årliga uppföljningen och förbättra SAM inom 
psykosocial arbetsmiljö: 
 

”nu har ju universitet tagit fram mallar för hur vi ska följa upp arbetsmiljöarbetet. Men 
återigen… Största fokus är ju på det som är kvantifierbart. Så där tycker jag att, att för det som 
är organisatoriskt och socialt, där finns det inte riktigt… mallar eller stöd för hur vi ska följa 
upp sådana saker.” 

 
Alla säger att resultatet av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom organisatorisk och social 
arbetsmiljö efterfrågas högre upp inom organisationen. Men fyra av deltagarna säger, på 
olika sätt, att detta nog mer handlar om att ledningen kontrollerar att SAM görs, inte hur det 
görs. Som en prefekt uttrycker det ”så länge det inte blir någon katastrof så lägger sig 
fakulteten inte sig i.” Samma prefekt berättar också att de inte fått någon feedback på de 
arbetsmiljöplaner eller uppföljning av SAM som de lämnat in till fakulteten: de har inte ”hört 
ett knäpp”. 
 
Svar på frågan om uppföljningen, resultat av SAM efterfrågas högre upp i organisationen: 
 

”Njaee…vi lämnar ju in vår arbetsmiljöplan till fakulteten som sammanställer och skickar 
vidare till centralnivå så de kan se i vilken mån håller man på med det här eller inte (resonerar 
vidare kring detta). Men jag tror ärligt talat så…så är det ju för att det krävs in, jag tror ju inte 
att det finns något… våldsamt kontrollbehov uppifrån.  

Jag: Kontrollbehov eller intresse? 
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”Jag tror att det finns ett intresse att man…att det här görs, men det man vill ha är ett kvitto 
på att det görs. Sedan är man nog ganska nöjd med det tror jag.”   

 
3.4 Attityder 
 
3.4.1 Vågar anställda prata om problem? 
Fyra prefekter anser helt klart att anställda vågar prata om för hög arbetsbelastning, 
kränkningar, dålig gemenskap eller liknande. En kultur som främjar ett öppet klimat,  
tydlighet med vem man ska vända sig vid problem, att det finns olika att kanaler att nå fram 
och uttrycka sig i tas upp som viktiga faktorer för att främja detta av tre av prefekterna. Se 
mer under kapitlen kultur och gränslöst arbete samt ledarskap. En prefekt är lite mer osäker 
på om anställda vågar prata öppet om hur de mår men anger att detta framförallt framgår i 
medarbetarsamtal. Och om eventuella kränkningar skulle förekomma så kommer det fram 
direkt till prefekten. 
 
Medarbetarenkäten, som utförs vart tredje år på samtliga universitetets institutioner och 
enheter, nämns som ett verktyg för att ta reda på attityder hos anställda och används som 
underlag för diskussioner kring orsaker och åtgärder. En prefekt berättar dock att resultatet 
från medarbetarenkäten inte riktigt överensstämmer med vad anställda utrycker, varken vid 
medarbetarsamtal eller vid efterföljande diskussioner kring medarbetarenkätens resultat: 

 
”Men det kan också vara så att, och det var vi nog ganska överens om, att vi som institution, vi 
är nog inte särskilt benägna att tycka att saker är särskilt bra. Utan, liksom, när man får en 
sådan där enkät i sin hand så, då är man allmänt kritisk. Det ingår ju i själva skolningen att ha 
en kritisk… så det slår nog igenom i själva enkäten.” 

 
3.4.2 Fördelning av faktiska insatser 
Tre prefekter anger att eftersom de flesta risker i arbetsmiljön är av psykosocial karaktär så 
är det också viktigare att jobba med denna dimension. De två andra deltagarna, som istället 
säger att det är lika viktigt att jobba med den fysiska arbetsmiljön, säger också att de har mer 
risker, eller har en verksamhet som i högre grad påverkas av den fysiska arbetsmiljön. Alla 
verkar dock vara överens om att åtgärder inom psykosocial arbetsmiljö tar mer tid och plats 
än åtgärder inom fysisk arbetsmiljö. Eftersom det, som en prefekt uttryckte det ”handlar om 
ett dagligt arbete att bygga en kultur” och en annan ”där krävs andra, mycket mer långsiktiga 
insatser. Vi har med människor att göra.” och en tredje: 
 

”det som tar tid är ju att hantera om någon person inte mår bra, eller inte fungerar i 
undervisningen. Det här med att se: okej kan vi flytta över dig till någon annan kurs? Eller 
jobba i något annat lärarlag eller… sånt tar ju mer tid. Definitivt.”  

 
3.5 Möjligheter, hinder och resurser 
 
3.5.1 Stöd av kollegor och högre chefer 
Alla anser att de har bra stöd internt, från kollegor och andra som de delar 
arbetsmiljöuppgifter med. När det gäller stöd centralt från Personalenheten så anser däremot 
två prefekter att detta har saknats i skarpa lägen, se mer under kapitlet stödfunktioner och 
redskap. Det är ”skillnad på att ha en checklista eller handlingsordning än att ha ett 
välutvecklat stöd” som en prefekt uttryckte det. En prefekt berättar också att det är upp till 
hen att själv utarbeta ett nätverk och själv ta kontakter, vilket tar tid att bygga upp. Vilket 
också bekräftas av en annan prefekt: 
 

”Mina företrädare på ledningsnivå här, jobbade väldigt systematiskt och tog arbetsmiljöarbete 
av alla olika slag på stort allvar. Så detta är väldigt inarbetat hos oss, men jag vet ju att det 
finns ju miljöer där det inte ser.. så ut. Och det är väldigt mycket upp till var och en hur man 
jobbar med det, så det… det är ju inte lätt.” 

 
 



14 
 

För enhetschefen är rektorn närmast chef vilket innebär att stöd uppifrån egentligen inte 
efterfrågas: 

 
”jag tror det skulle krävas ganska mycket innan jag går dit (till rektorn). Då skulle det vara 
allvarliga problem. Då skulle jag nog få läsa om dom i tidningen innan”. 

 
Två prefekter anger att de har bra stöd av fakultetsledningen och en av dem förklarar det så 
här: 
 

” --- det är väldigt, väldigt mycket som är arbetsmiljö, framför allt psykosociala 
arbetsmiljöfrågor när det gäller att hantera personal, personalärenden, konflikter… ekonomi! 
Och där samarbetar man ju också mycket med fakultetsledningen. Man kanske inte tänker på 
att det här är arbetsmiljöfrågor, men generellt sett så underlättar en god relation med 
fakultetsledningen allting även det här med arbetsmiljöarbetet och att ha en viss kultur på 
institutionen.” 

 
3.5.2 Någon att rådfråga vid problem 
Alla deltagare anser att de har någon att rådfråga vid problem, både internt och externt. De 
som nämns är samma som nämns som stöd under genomförandet, se mer under kapitlet 
stödfunktioner och redskap. De som nämns av alla deltagare är ledningsgruppen, 
personalsamordnare och arbetsmiljöombud. Övriga som nämns är administrativ chef, 
biträdande prefekter, Personalenheten på universitetet, studenthälsan, företagshälsovård, 
andra prefekter och universitetsjurister. 
 
3.5.3 Forum att diskutera och utbyta erfarenheter i 
Alla intervjuade nämner att det finns olika nätverk för att prata om arbetsmiljö och alla 
prefekterna nämner prefektseminarierna som ett exempel för detta. I övrigt nämns också 
prefektråd och ledningsråd.  
 
3.5.4 Tillräckligt med kunskap 
Alla anser att de har tillräckliga kunskaper för att bedriva ett förebyggande, systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö, se även under kapitlet 
kunskaper. En tillägger dock att hen inte hade tillräcklig kunskap som nybliven prefekt. Två 
säger också att det inte bara är deras kunskap som räknas i sammanhanget, utan även 
personalsamordnarens och arbetsmiljöombudens kunskaper. 
 
3.5.5 Tillräckligt med tid 
Alla prefekter uttrycker på olika sätt att de har mycket att göra. Två av prefekterna svarar 
dock att det finns tillräckligt med tid för att bedriva SAM inom organisatorisk och social 
arbetsmiljö men att detta kräver prioriteringar. Det förklaras så här av en av prefekterna: 

 
”Det här med tid är ju så otroligt knepigt för att i och med prefektstyret så har du ju ansvar för 
allting, det innebär att det kan komma perioder där det händer väldigt mycket på institutionen 
och du får släppa allting, då blir arbetsmiljön en icke fråga, helt ointressant, eftersom det är så 
mycket annat som måste redas ut under en period. Däremot så tycker jag att det är ett 
ledaransvar att se till att arbetsmiljöfrågan finns med hela tiden. Och jo, det tycker jag nog att 
det finns tid till.  Varför jag tvekar … är för att det finns inte nästan nog med tid att vara prefekt 
överhuvudtaget. Alltså… det, det… Det spelar ingen roll hur man vänder och vrider det, man 
skulle kunna jobba 24 timmar per dygn och ändå inte tycka att man hinner med det man kan.” 

 
En tredje prefekt svarar också att tiden räcker till, men säger trots detta att hen inte har 
hunnit med alla planerade åtgärder utan har varit tvungen att skjuta på vissa åtgärder till 
nästa år. Den fjärde prefekten säger att tiden inte räcker till för att bedriva ett 
tillfredställande arbetsmiljöarbete och även att det saknas gehör för detta problem centralt: 
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” Det ligger väldigt mycket på ledningsrollen, på enhetsnivå, där det faktiskt är svårt att hinna 
med, att göra det. Och det är ju sådant som vi i vår tur liksom lyfter som ett arbetsmiljöproblem 
utifrån organisatoriska och psykosociala aspekter, men det är där det liksom stoppar.” 

 
Den enda som anser sig ha tillräckligt med tid, utan tveksamheter, för att bedriva ett 
tillfredställande SAM inom psykosocial arbetsmiljö är enhetschefen som svarar: 

 
 ”Det är ett klart ja på den”.  

 
3.5.6 Vad krävs för att bedriva ett mer tillfredställande arbete 
Alla utom en prefekt känner att de har tillräckliga resurser för att bedriva ett tillfredställande 
SAM inom organisatorisk och social arbetsmiljö men tre prefekter är samtidigt överens om 
att det är viktigt, speciellt som ny prefekt att få ett bra stöd, både på lokal och på central nivå. 
Två prefekter tror också att en tydligare delegering av praktiska uppgifter skulle kunna hjälpa 
dem att hinna med SAM bättre. Det framgår att alla deltagare har lång erfarenhet att jobba 
med psykosocial arbetsmiljö inom organisationen samt har byggt upp egna nätverk för att 
hantera olika problem. Två av prefekterna efterfrågar dock ett mer systematiskt stöd från 
centralt håll och en av dem svarar på hur detta stöd skulle kunna se ut: 
 

”jag ju kunna tänka mig att det fanns en enhet på Personalenheten, en arbetsgrupp som kanske 
också går mot företagshälsovården, dit man kan vända sig som chef… och få faktiskt stöd. Både 
som ett eget samtalsstöd med hur man kan ta sig an frågor, men också att… Om man har …en 
knepig situation med en medarbetare, till exempel, att man kan få hjälp med att någon faktiskt 
kommer och sitter med i samtal. Att det fanns mer av ett erbjudande, kring det… istället för att 
jag vet att den här personen är duktig på de här sakerna så jag ringer till den direkt och säger 
”hej, har du tid att sitta med?” utan att det fanns liksom systematiserat. Eller att…om det dyker 
upp vissa typer av ärenden som har att göra med de här frågorna att ibland så kan det vara att 
någon annan tar över, en del av processen. Så att det faktiskt, så att vi som myndighet faktiskt 
hanterar saker… på rätt sätt. Istället för att lämna det till… till att se ifall det liksom… om folk 
faktiskt känner till vad de är skyldiga att göra, vilka typer av insatser som går att göra. För det 
är ju inte heller alla som… Jag tänker att mycket av det som rör organisatorisk och social 
arbetsmiljö har att göra med att kunna föra samtal med olika typer av människor och det 
kanske inte är alla som har sin styrka där, man kanske är bra på ledningsfrågor ur andra 
perspektiv men det är ju inte säkert att alla… vad säga, mäktar med. Och då.. då hjälper det inte 
att man har instruktioner eller handlingsplaner om inte den kompetensen finns där.”  

 
 

4 Diskussion 
 
Det resultat som presenterats betyder att majoriteten av de intervjuade anser att de har 
tillräckliga förutsättningar för att bedriva ett tillfredställande SAM inom organisatorisk och 
social arbetsmiljö. I alla fall med den kunskap och erfarenhet som de har nu, efter flera år på 
sin post, tillsammans med de stödfunktioner och nätverk som de byggt över tid. Hade de 
varit nytillträdda på sin post hade kanske svaret varit annorlunda. Och här finns en risk, 
eftersom prefekter verkar vara ganska utelämnade i sitt arbete. Två av prefekterna utrycker 
att tillämpningen/genomförandet av SAM inom psykosocial arbetsmiljö till stor del hänger 
på hur inarbetade dessa frågor är sedan tidigare vid institutionerna eftersom de upplever att 
stöd vid flera tillfällen har saknats från centralt håll. Det finns ett ”formellt” stöd i form av 
checklistor, utbildningar, mallar men erbjudande om ett mer konkret stöd saknas. Alla 
prefekter är överens om att stöd i genomförandet är viktigt, speciellt som ny prefekt tillägger 
även tre av prefekterna. Både på lokal nivå, framförallt av en kunnig personalvetare, men 
även att det behövs på central nivå. Som en prefekt uttryckte det ”Nästa prefekt kanske inte 
har jobbat en dag förut med personalfrågor, kan inget om regelverk, har ingen erfarenhet om 
hur man hanterar konflikter… Förstår du? Det kan ju vara precis tvärtom också, men det vet 
vi ju inget om!”. De flesta prefekter anser också att man som prefekt är hjälpt av intresset och 
förmågan att vara närvarande, kunna se och prata med människor, hantera konflikter och 
svåra ämnen. Vilket överensstämmer med tidigare studier som påvisat att ett 
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relationsinriktat ledarskap främjar psykosocial arbetsmiljö i kunskapsintensiva 
organisationer (Hultberg et al. 2010, Aronsson et al. 2012). Tidigare studier har även visat att 
ett stödjande ledarskap kan hjälpa anställda att bättre hantera ett gränslöst arbete (Johnson 
och Hall 1988). Alla prefekter tar också upp gränslöst arbete som en risk som de försöker 
förebygga och hjälpa anställda att förhålla sig till.  
 
De verktyg som framför allt lyfts fram under genomförandet av SAM inom organisatorisk och 
social arbetsmiljö är dialoger och samverkan på olika plan i verksamheterna. Vilket 
överensstämmer med studier som visat att ett gott klimat för kommunikation är en 
förutsättning för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö (Hultberg et al. 2010, Ahlborg et al. 
2016). Två av prefekterna beskriver arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö som ett 
dagligt arbete som bygger på ständiga dialoger för att diskutera förhållningsätt, skapa 
delaktighet och förståelse för beslut. Dessa två talade mer i termer om möjligheter när det 
gäller att förebygga de problem som alla fyra prefekter tar upp, nämligen: gränslöst arbete, 
konflikter, prestationskultur och ohälsosam arbetsbelastning. Något som jag tycker 
ytterligare indikerar hur viktig kommunikation verkar vara i processen.  
 
Ett annat verktyg som tre, men framför allt två prefekter framhåller för att skapa en god 
psykosocial arbetsmiljö är institutionens kultur. Alla prefekterna ger också konkreta exempel 
på hur de på olika sätt jobbar med att skapa en viss kultur. Men, som alla prefekterna också 
påpekar, är det svårt att ”beordra” en viss kultur, att även om det till exempel är uttalat vilken 
arbetsinsats som är rimlig, att helger är till för återhämtning och så vidare så är det i 
slutändan ändå upp till individen att besluta om och ta ansvar för sina gränser och 
arbetsinsatser. Enligt forskning är det inte är heller helt lätt att använda kulturer som 
styrmedel för organisationer (Aronsson et al. 2012).  
 
Intresset för resultatet av institutionernas/enhetens SAM årliga uppföljning av denna verkar 
inte vara särskilt uttalat. Tre av prefekterna och enhetschefen säger att resultatet inte direkt 
efterfrågas och en prefekt säger att uppföljningen snarare handlar om ett kvitto på att det 
görs, inte hur det görs. Frågan är vilken funktion denna uppföljning fyller. I de elva 
institutioner vid Teknisk Naturvetenskaplig fakultets uppföljningar av SAM, som jag gått 
igenom, finns det inget som tyder på några problem att bedriva SAM för organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Kanske finns det heller inte några problem med detta, men det skulle 
kunna tyda på en svårighet att följa upp SAM inom organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Detta uttrycker också en prefekt som säger att mallarna som universitetet tagit inte riktigt 
passar för att följa upp psykosocial arbetsmiljö samt en annan prefekt som tar upp att deras 
målsättningar för psykosocial arbetsmiljö inte är kvantifierbara. Denna svårighet att bedöma 
och följa upp SAM visade sig också i Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om 
tillämpningen av SAM i svenskt arbetsliv. Trots ett stort enkätunderlag där företagen fått 
självskatta sitt SAM. Detta eftersom dessa självskattningar inte överensstämde med varken 
de verkliga arbetsmiljöinsatser som gjorts, eller den ökande stressrelaterade ohälsan i 
arbetslivet (Frick och Johanson 2013). Kan detta bero på att undersökningar och framförallt 
åtgärder som görs inom social och organisatorisk är svårare att följa upp med mallar och 
checklistor? Att det är svårare att konkretisera vilka åtgärder som gjorts när åtgärden kanske 
handlar om att förändra kulturer och attityder? Deltagarna i denna studie påpekade också att 
de inte använder ”formella verktyg” för att undersöka psykosocial arbetsmiljö, annat än vid 
medarbetarenkäten eller större organisationsförändringar. Det här är ett område som skulle 
vara intressant att undersöka vidare för att hitta bättre sätt att följa upp och effektivisera 
SAM inom organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 
De förutsättningar som råder för prefekter och enhetschefer att bedriva SAM inom 
organisatorisk och social arbetsmiljö verkar skilja sig åt. På grund av detta har enhetschefens 
svar används mer som kontrast, som en jämförelse till prefekternas svar. Med viss 
försiktighet, eftersom fler intervjuer med enhetschefer hade krävts för att bekräfta eventuella 
skillnader. Det som ändå var intressant, och som uttryckligen kom fram, var att enhetschefen 
upplevde mer utvecklade stödfunktioner på sin enhet i form administrativa chef och 
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personalansvariga jämfört det lokala stöd som hen själv upplevt som tidigare prefekt på 
institution. Vilket också skulle kunna vara en del i förklaringen till varför enhetschefen är den 
enda av deltagarna som utan tvekan känner att tiden räcker till för att bedriva ett 
tillfredställande SAM inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Forskning tyder också på 
att ett välutvecklat stöd hjälper chefer att skapa en god psykosocial arbetsmiljö (Hultberg et 
al. 2010, Skagert 2010) 
 
Eftersom deltagarna har arbetsmiljöansvar över olika arbetsplatser kan man anta att det 
också finns skillnader i deras förutsättningar vad gäller till exempel ekonomi eller hur 
kulturen ser ut på just deras institution/enhet. Jag har inte undersökt denna typ av 
bakgrundsinformation närmare utan har bara tagit reda på hur många år de jobbat som 
prefekt/enhetschef på institutionen samt antal underställda. Det hade kanske funnits en 
fördel i att undersöka mer likartade institutioner för att få större tydlighet kring vilka 
förutsättningar som krävs i just deras situation. Samtidigt så är just dessa skillnader något 
som representerar universitetets spännvidd och komplexitet. Det hade också varit svårt att få 
till ett homogent deltagarunderlag ur denna aspekt. I detta fall kunde jag heller inte se att det 
fanns några skillnader i prefekternas svar utifrån antal underställda, de två prefekter vars 
svar hade flest likheter hade även stor skillnad i antal underställda. Det begränsade antal 
deltagare gör dock att det inte heller går att uttala sig om generella skillnader i resultatet. 
 
En brist i urvalet av deltagare skulle kunna vara att deltagarna valdes ut av Personalenheten 
och att deltagarna var medvetna om detta. Endast tio stycken deltagare valdes ut vilket kan 
ha medfört att deltagarna inte vågade vara helt uppriktiga i sina svar när det gäller att 
framföra kritik mot sin egen organisation. Detta eftersom det begränsade antalet deltagare 
gör att deras svar i viss mån blir ”utpekade” inför Personalenheten, trots att de har 
avidentifierats. Detta påpekade en av deltagarna också vid intervjun då hen sa ”det här 
(svaret) är kanske lite känsligt, eftersom du har pratat med Personalenheten”. Eftersom kritik 
ändå framfördes av deltagarna tror jag att de vågade vara ärliga i sina svar. Urvalet av 
deltagare var inte slumpmässigt och antalet deltagare lågt vilket gör at det inte går att dra 
några statistiskt generella slutsatser av resultatet. Däremot, eftersom det uppstod en mättnad 
i prefekternas svar, de tog upp samma problemområden, hjälpmedel och delvis likande 
lösningar och förhållningsätt till dessa, så har denna studie indikerat flera faktorer som 
hindrar respektive hjälper prefekter och som kan vara intressanta att undersöka vidare. På 
grund av tidsbrist kunde mättnaden av intervjusvaren i denna studie inte bekräftas med fler 
intervjuer. För de allra flesta frågor överensstämde dock svaren i hög grad för minst två av 
prefekterna, vilket borde tala för att mättnaden är relativt säker.  
 
Även om, som det sas i indelningen i detta kapitel, att de flesta anser att de lyckas bedriva ett 
tillfredställande SAM inom organisatorisk och social arbetsmiljö ringer en varningsklocka i 
mig eftersom prefekterna verkar befinna sig i en pressad arbetssituation. Som en prefekt sa 
”det finns knappt tid nog att vara prefekt överhuvudtaget”. Två prefekter upplever också att 
det verkar saknas förståelse centralt för prefekters pressade situation. Dessa två framhäver 
också att det tycker att det saknas stöd centralt i vissa situationer vilket skulle kunna kopplas 
till  Karasek och Theorells krav-kontroll-modell (1979, 1990) som säger att socialt stöd från 
chefer och kollegor kan motverka psykologiska effekter av höga arbetskrav. 
 
Slutsats, att vara närvarande som chef, kunna se och prata med sina anställda innebär också 
att det måste finnas tid och utrymme för det. Alla prefekter och enhetschefen är också 
överens om att psykosocial arbetsmiljö kräver mer tid och mer långtgående insatser än fysisk 
arbetsmiljö gör. Och alla prefekter, även enhetschefen, är även överens om att det är många 
uppgifter som ingår i prefektrollen och att det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Detta 
är ett centralt hinder som prefekterna upplever. Även om resultatet från denna studie inte 
går att generalisera för alla prefekters situation på universitetet, som nämnts tidigare, 
indikerar den flera spår som kan vara intressanta undersöka vidare för att kunna förbättra 
prefekters förutsättningar att bedriva SAM inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Till 
exempel om prefekternas har tillräckliga resurser för att hinna/orka med sitt 
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arbetsmiljöansvar och hur stödfunktioner, som tas upp som ett viktigt hjälpmedel under hela 
genomförandeprocessen av SAM, kan utvecklas. Detta gäller både det centrala stödet som 
upplevdes delvis som svagt av två av prefekterna och därmed eventuellt behöver utvecklas 
eller åtminstone tydliggöras, samt hur man kan värna om det lokala stödet från till exempel 
personalvetare och arbetsmiljöombud som framhävdes som extra viktiga stöd. Eftersom 
majoriteten av prefekterna upplevde att ett relationsinriktat ledarskap och gott samtalsklimat 
hjälper dem att bedriva SAM inom psykosocial arbetsmiljö, och detta även överensstämmer 
med tidigare studier, är detta också intressanta spår undersöka och utveckla. Även hur 
institutionernas/enheternas uppföljningar av SAM kan förbättras i form av andra slags 
verktyg och bättre feedback.  
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Bilaga 1 

Frågemall 
 
 
Detta är vad jag vill undersöka med mina frågor, berättar om detta som intro: 

- Vilka förutsättningar har prefekter att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 
för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA 

- Vilka hinder och möjligheter upplever de att det finns? 
- Om förutsättningar saknas, vad behövs för att komma till rätta med det? 

 
Intervjun spelas in, transkriberas och används som underlag för analys. Kommer inte att 
uppge ditt namn eller annan information saker som kan röja din identitet i rapporten. Du 
kan välja att avbryta ditt deltagande när du vill och kan själv välja vilka frågor du vill 
svara på. Ger du ditt samtycke att delta i intervjun?  
 
 
BAKGRUNDSINFO 
Antal anställda på institutionen:  
Finns arbetsmiljöombud? 
Finns fler inom ledingen på institutionen/enheten som arbetsmiljöuppgifter delas med?  
Hur länge ha du jobbat som prefekt/enhetschef på institutionen/enheten:  
 
 
PLANERING 

Planer 
- Finns det en arbetsmiljöplan med mål för OSA? 

- Vilka har varit med i processen för att ta fram målen för OSA? 

- Tycker du att målen är tydliga och rimliga mål? 

 
 

Kunskap, utbildning 
- AFS:en för OSA – känner du till den och kraven som finns i den? 

- Har du gått utbildning om förebyggande arbete för ohälsosam arbetsbelastning 

och/eller kränkande särbehandling? Om inte – har du på annat sätt fått kunskap om 

detta? 
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Bilaga 1 
GENOMFÖRANDE  
 
Undersöka och bedöma risker OSA: 
 

- Undersöks och bedöms risker inom OSA? 

Om risker undersöks: 

- Kan du ge en kort beskrivning om hur ni upptäcker och bedömer risker? 

- Vad hjälper dig i ditt arbete att undersöka och bedöma risker? 

- Vad hindrar dig i ditt arbete att undersöka och bedöma risker? 

 
Om risker inte undersöks: 

- Varför görs detta inte? 

- Vad skulle kunna hjälpa dig att undersöka och bedöma risker? 

 
 
Åtgärda risker: 

- Åtgärdas risker inom OSA? 

- Hur går ni tillväga för att bestämma lämpliga åtgärder?  

- Vad hjälper dig i ditt arbete att åtgärda risker? 

- Vad hindrar dig i ditt arbete att åtgärda risker? 

 
 

 Kontrollera åtgärder: 
- Kontrolleras de åtgärder som gjorts inom OSA att dessa har fått effekt, dvs minskat 

risken? 

- Hur görs detta? 

- Vad hjälper dig i ditt arbete att kontrollera risker? 

- Vad hindrar dig i ditt arbete att kontrollera risker? 

 

UPPFÖLJNING 

- Följer ni upp SAM för OSA och förbättrar processen årligen? 

- Efterfrågas detta arbete högre upp i organisationen? Vem vill se resultat? 
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ATTITYDER 

- Upplever du att anställda vågar prata om för hög arbetsbelastning, kränkningar, dåligt 

stöd från kollegor eller likande?  

- Hur viktigt i relation till den fysiska arbetsmiljön är det att jobba med OSA? 

- Stämmer denna fördelning även då det gäller faktiska insatser som har gjorts för att 

åtgärda risker inom detta område? 

- Varför/Varför inte? 

 
 
MÖJLIGHETER/HINDER/RESURSER 

- Har du stöd – av kollegor, chef att jobba systematiskt med OAS? 

- Har du någon att som du kan rådfråga vid problem? Intern/extern hjälp? 

- Finns det forum att diskutera och utbyta erfarenheter inom detta område? 

- Har du tillräcklig kunskap om OSA för att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete? 

- Har du tillräckligt med tid och utrymme att bedriva ett förebyggande 

arbetsmiljöarbete för OSA? 

- Om du inte upplever att du har tillräckliga resurser, vad skulle du främst behöva för att 

bedriva ett mer tillfredställande arbete för OSA? 
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