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Sammanfattning 

Under 2000-talet ökade långtidssjukskrivningarna och de psykiska diagnoserna 

anmärkningsvärt, gentemot 1980-talet då fortfarande belastningsskador var de vanligaste 

orsakerna till sjukdom. Denna förändrade belastning ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet. 

Sedan 2011 har Västerbottens läns landsting (VLL) en hälsocertifieringsprocess som ska syfta 

till att arbeta systematiskt med främst den psykosociala hälsan. I den här studien undersöktes 

och analyserades hur denna process fungerar som metod för att understödja det systematiska 

arbetet med att främja psykosocial hälsa och förebygga psykosocial ohälsa. Processen 

innehåller dels en enkät för att mäta den psykosociala hälsan samt en efterföljande 

processinriktad metod för att uppnå systematik i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Den 

teoretiska utgångspunkten har tagit grund i det salutogena förhållningssättet med nära 

sammankopplade teorier. Metoden för datainsamlande är semistrukturerade intervjuer med fyra 

chefer och fyra medarbetare på lika många arbetsplatser – två certifierade och två ännu icke-

certifierade arbetsplatser. Resultatet visar att enkäten i huvudsak är väl fungerande. Processen 

fyller ett syfte i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och har bidragit till utökade diskussioner 

och ett fortsatt eller utökat systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsplatsträff är ett viktigt forum 

för att arbeta med processen och den bör fortsätta att utvecklas. För minskat motstånd vid 

implementering bör medarbetare involveras tidigare i processen. Målet om känslan av 

sammanhang bör även vara ett arbetssätt under vägen mot en hälsofrämjande arbetsplats. 

Begreppet hälsofrämjande behöver redas ut och information om vad företagshälsovård och 

hälsofrämjande arbetsgrupp kan bistå med bör förtydligas. En arbetsmiljöutbildning för 

medarbetare bör övervägas och en översyn av hur AFS (2015:4) förhåller sig till 

hälsocertifieringsprocessen och VLL:s checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö bör 

utföras. 

 

Nyckelord: förändringsarbete; hälsofrämjande; KASAM; psykosocial arbetsmiljö; 

systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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Inledning  

Ohälsa påverkar åtminstone tre olika nivåer i samhället – nationellt, organisatoriskt och den 

enskilda individen. Sjuktalen i Sverige har ökat drastiskt sedan 2010 och även om ökningstakten 

har planat ut under 2015 och 2016 så är siffrorna fortsättningsvis höga (Regeringskansliet 

2016). Vi tillbringar en stor del av vårt liv på arbetet och en god arbetsmiljö utgör ett medel för 

att skapa goda förutsättningar för god hälsa (Cronsell, Engvall & Karlsson 2003). Men hälsa är 

även ett personligt ansvar och individens personliga förhållanden och hemmiljö är ytterligare 

en faktor som påverkar hälsotillståndet (Wärnå-Furu 2014). De svenska fysiska 

arbetsmiljöförhållandena anses idag som de mest tillfredställande i världen och istället är det 

den psykiska arbetsmiljön som behöver förbättras (Fjaestad & Wolvén 2005). Det beror på att 

arbetssätten i mångt och mycket har förändrats de senaste årtiondena (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013). De har blivit mer invecklade med en ofta förhöjd teknikanvändning och 

digitalisering. Yrken som tidigare bara krävt fysisk ansträngning har förändrats till att bli mer 

psykiskt krävande. Under 90-talet övergick samhället alltmer från ett industrisamhälle till ett 

kunskaps, informations- och kommunikationssamhälle (Axelsson 2016). Organisationerna 

decentraliserades och blev mindre hierarkiska. Ökad konkurrens ledde till nedskärningar och 

det uppkom ett behov av ökad flexibilitet och bredare kunskap (Axelsson 2016). Detta 

kontinuerligt förändrade och rationaliserade arbetsliv, som har grund i det industriella arbetet 

utifrån Smiths arbetsfördelningsteori, Webers målrationella byråkrati, Taylors Scientific 

management, Fords massproduktion och Toyotas lean production har kommit att innebära 

belastning på nya vis (Weman-Josefsson & Berggren 2013). Det är emellertid inte bara 

rationaliseringar som ligger till grund för ett förändrat arbetsliv. I postfordistisk tid har 

tjänstesektorn brett ut sig allt mer och till följd därav har kontaktyrken och så kallat emotionellt 

arbete ökat (Hochschild 2012). Hochschild (2012) som grundade begreppet emotionellt arbete 

definierar det som arbeten med en klar känsloreglering som kan utestänga individens egna 

känsloyttringar. Å andra sidan kan arbetets karaktär få personalen att känna för mycket i arbetet 

vilket får som konsekvens att personalen gör mer än vad som krävs. Båda de här motpolerna 

menar Hochschild (2012) kan leda till ohälsa. Dessa förändringar i arbetslivet ställer 

tillsammans nya krav på arbetsmiljöarbetet (OSA Vägledning Arbetsmiljöverket 2015). 

Med avseende på arbetsskador och sjukdom var under 1980-talet fortfarande belastningsskador 

de vanligaste orsakerna till sjukdom, men även de psykiska åkommorna började bli vanligare 

(Axelsson 2016). Det övergripande arbetsmiljöansvaret flyttades över till arbetsgivarna genom 

införandet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Under 2000-talet ökade 

långtidssjukskrivningarna (Axelsson 2016). De vanligaste psykiska diagnoserna idag är 

utmattning, depression, kronisk trötthet och ångest. Den vanligaste fysiska diagnosen är smärta 

i rygg och muskler (Axelsson 2016). En hög andel av de sjukskrivna i Sverige finns inom 

sektorn vård-, omsorg och skola och kvinnor står för två tredjedelar av sjukfrånvarostatistiken 

(Regeringskansliet 2016). Dessa sektorer domineras av emotionellt tjänstearbete. I en studie på 

uppdrag av regeringen redovisar försäkringskassan (2014) att det finns en uppmätt högre risk 

att drabbas av en psykisk diagnos bland offentligt anställda och i kontaktyrken. För vissa 

yrkesgrupper inom vård- och omsorgspersonal är den risken 20 procent högre jämfört med 

genomsnittet. Det finns en tydlig samvariation mellan upplevd psykosocial arbetsmiljö och 

risken att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos. På bara två år, mellan åren 2014 till 2016, 

har antalet stressrelaterade sjukskrivningar som exempelvis ångest, depression och 

sömnsvårigheter ökat med 73 procent (Försäkringskassan 2014). Den absolut 

vanligaste orsaken till sjukskrivning idag är akut stressreaktion. Diagnosen är precis som andra 

typer av sjukskrivningar vanligast i kontaktyrken som vård-, omsorg och skola. Psykiska 

diagnoser är vanligast i åldern 30 till 39 år och kvinnor är mer drabbade än män. En kvinna 

löper 28 procent högre risk att få en psykisk diagnos än en man (Försäkringskassan 2014). 
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Vård- och omsorgsyrkena uppvisar inte bara en överrisk för sjukskrivningar i psykiska 

diagnoser utan även för sjukskrivning generellt (Försäkringskassan 2014). Sammanlagt uppgår 

antalet anställda inom vård- och omsorg till mer än 0,8 miljoner individer. Om antalet påbörjade 

sjukfall ökar i dessa grupper får det således stora effekter på antalet sjukskrivningar och ersatta 

sjukdagar från sjukförsäkringen. Sjukskrivningstiden för psykiska sjukdomar jämfört med ett 

genomslag av alla sjukdomar visar även att psykiska sjukdomar tenderar att bli mer långdragna. 

75 dagar jämfört med 43 dagar. Det innebär givetvis en längre rehabilitering för individen samt 

ökade kostnader för organisation och samhälle (Försäkringskassan 2014).  

Med ovanstående bakgrund kan sammanfattas att såväl samhälle som organisation och individ 

står inför stora utmaningar. Vad kan då göras? Den frågan blev utgångspunkten som fångade 

intresset för att studera den hälsocertifieringsprocess som startades 2011 på Västerbottens läns 

landsting (VLL). 

VLL är en särskilt intressant organisation ur den aspekten att den är en offentlig verksamhet 

där största delen anställda är vård- och omsorgspersonal. Organisationen är även en stor 

verksamhet och generellt sett har stora arbetsplatser en högre sjukfrånvaro än mindre 

arbetsplatser (Fjaestad & Wolvén 2005). Många forskare menar att det kan bero på att de 

anställda har litet eget inflytande och att man har ett litet stöd för att planera och prioritera 

arbetsuppgifter (Fjaestad & Wolvén 2005). En del i detta kan vara att offentlig verksamhet har 

fler medarbetare per chef än i privat verksamhet och det är därmed svårare att utöva ett nära 

ledarskap (Sunt Arbetsliv 2015). Offentliga organisationer är även mer byråkratiska, menar 

Jacobsen och Thorsvik (2014). Det finns oftast fler regler och rutiner och mer komplexa mål. 

En utmaning i en organisation av den här storleken är även kommunikation och spridning av 

information till alla nivåer (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

Som ett led i att komma tillrätta med den stigande sjukfrånvaron och de ökade psykiska 

diagnoserna genomfördes på VLL ett projekt mellan åren 2008 till 2011 som benämndes 

Hälsofrämjande arbetsplats. Den blev grund till en hälsocertifieringsprocess med syfte att öka 

det systematiska arbetet angående främst den psykiska hälsan på de olika arbetsplatserna på 

VLL. Hälsocertifieringsprocessen innefattar en skattningsenkät som utgör ett utgångsläge och 

därefter påbörjas ett processarbete som ska utveckla ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Det finns flertalet anledningar till att hälsocertifieringsprocessen är ett intressant och angeläget 

pedagogiskt område att undersöka. Intresset för skattningsverktyget på de olika arbetsplatserna 

hos organisationen växer. En anledning till det är det landstingspolitiska beslut om att minst en 

arbetsplats på varje större område, så kallad klinik, ska göra skattningsenkäten under 2017. 

På sätt och vis kan ävenledes påstås att VLL, med en hälsocertifieringsprocess med främsta 

fokus på den psykosociala arbetsmiljön, var före sin tid. Den 31 mars 2016 utkom 

arbetsmiljöverket med AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö som satte 

ytterligare emfas på ett aktivt arbete med den psykosociala arbetsmiljön i Sveriges arbetsliv. 

VLL är även en föregångare inom hälsocertifiering inom vårdområdet och är efterfrågas både 

av kommuner och andra landsting som inspiratör. Det är även de sex områden som skattas i 

enkäten som ligger till grund för den information om utvecklingsområden inom den 

psykosociala arbetsmiljön som nätverket HFS (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) ger ut 

(HFS 2017). Processen har därmed större betydelse än endast inom VLL:s gränser.  

Skattningsenkäten och den efterföljande hälsofrämjande processen har sedan starten inte blivit 

utvärderad. Hur fungerar enkäten för att mäta hälsoläget på arbetsplatserna? Hur har 
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hälsocertifieringsprocessen introducerats på arbetsplatserna? Hur har arbetsställena arbetat 

vidare med enkäten och vad har det egentligen resulterat i?  

I förevarande studie kommer både enkäten och den efterföljande processen att undersökas. En 

uppenbar fördel med att undersöka både enkäten samt den efterföljande processen gör att det 

tas ett helhetsgrepp om hälsocertifieringsprocessen. 

 

Syfte 

Den hälsocertifiering som finns på Västerbottens Läns landsting ämnar leda till att mer 

strukturerat främja hälsa och förebygga ohälsa genom ett tydligare systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Syftet är att undersöka och analysera hur det hälsofrämjande 

skattningsverktyget och den efterföljande arbetsprocessen, som ingår i 

hälsocertifieringsprocessen, fungerar som metod för att uppnå detta. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever chefer och medarbetare på Västerbottens läns landsting, som har skattat 

sin psykosociala arbetsmiljö, att skattningsverktyget fungerar för att mäta den 

psykosociala arbetsmiljön? 

 

 Vilka erfarenheter har chefer och medarbetare som har arbetat med den efterföljande 

hälsofrämjande processen om arbetssättet och dess effekter? 

 

 

Bakgrund 

Syftet med innehållet i bakgrunden är att öka förståelsen för organisationen Västerbottens läns 

landsting (VLL) samt de stödfunktioner som finns inom verksamheten som har vidare betydelse 

för analys och diskussion av resultatet. Vidare ges en bakgrund till upptakten för 

hälsocertifieringsprocessen och hur den praktiskt rekommenderas att genomföras.  

___________________________________________________________________________ 

Västerbottens Läns Landstings organisation och verksamhet 

VLL är länets och Norrlands näst största arbetsgivare och innehar i första hand ansvar för länets 

hälso- och sjukvård. Organisationen är politiskt styrd och uppdelad i en förtroendemanna- och 

en tjänstemannaorganisation. Förtroendemannaorganisationen består av landstingsfullmäktige, 

revisionen och nämnder. Fullmäktige tar beslut som utmynnar i landstings- och 

verksamhetsplaner som styr VLL:s tjänstemannaorganisation. Tjänstemannaorganisationen är 

uppdelad i fyra verksamhetsområden; sjukhusvård, primärvård, tandvård och service. Därtill 

tillkommer stabsverksamhet som exempelvis Kommunikation, Ekonomi, Forskning och 

utveckling och Human Resources. Det är landstingsdirektören som har det formella 

arbetsmiljöansvaret. Det delegeras därefter till chefer i nedåtgående led. 

VLL har närmare 10 000 anställda varav ungefär 80 procent av medarbetarna arbetar inom 

hälso- och sjukvård. Inom verksamheten finns omkring 400 olika yrken och fördelningen av 

anställda kvinnor och män ligger på 78 procent mot 22 procent, vilket har varit i stort sett 
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oförändrat de senaste åren. Några exempel på de största befattningsgrupperna som finns inom 

VLL är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, tandvårdspersonal, men även servicepersonal. 

Arbetstidens förläggning varierar över hela dygnet och även anställningsformer är olika som 

fast anställning på hel eller deltid, visstidsanställning, vikariat eller uthyrd. 

Sveriges kommuner och landstings (SKL 2016) sjukfrånvarostatistik över Sveriges landsting 

visar att VLL hade en total sjukfrånvaro på 6,4 procent under 2016. Detta kan jämföras med en 

sjukfrånvaro hos VLL på 5,9 procent 2015 (SKL 2015). Det är med andra ord en högst 

angelägen fråga att arbeta med att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. VLL:s vision är även 

att länet Västerbotten år 2020 ska ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. I 

den innefattas både medarbetare och länsinnevånare. Organisationens slagord lyder: 

Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.  

 

Stödjande verksamhet och resurser på VLL1 

Hälsofrämjande arbetsgrupp  

På VLL finns en arbetsgrupp för hälsofrämjande arbetsplatser som har i uppgift att informera 

och stödja verksamheten med hälsofrämjande förhållningssätt. VLL har en egen definition på 

hälsofrämjande arbetsplats; “Hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar på god hälsa, förebygger 

ohälsa och stödjer rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå”. Det är denna grupp 

som bland annat sammanställer skattningsenkäten och utbildar hälsoinspiratörer. 

Hälsoinspiratörerna ska vara en resurs i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatserna genom 

att skapa aktiviteter, motivera, inspirera och sprida kunskap om god hälsa. 

HR-staben – verksamhetsstödet och kompetensutvecklingsenheten 

HR-stabens uppdrag är att ge stöd åt verksamheten för att de ska kunna fokusera på att skapa 

bästa tänkbara vård till patienterna. HR-staben är uppdelad i en strategisk del, vilket inkluderar 

HR-konsulter eller processledare inom arbetsmiljö, lön och förhandling och rekrytering. Inom 

arbetsmiljöprocessen utarbetas för tillfället en checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete 

utifrån föreskriften organisatorisk arbetsmiljö (2015:4). På HR-staben finns även ett pågående 

arbete med att succesivt minska antalet medarbetare per chef.  

I den andra delen av HR-staben finns Verksamhetsstödet och Komptensutvecklingsenheten. På 

Verksamhetsstödet finns HR-partners som arbetar med att stötta och vara rådgivare till 

organisationens chefer i personalärenden däribland arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete. 

Kompetensutvecklingsenheten tillhandahåller organisationens kompetensutveckling i form av 

nätbaserat lärande och utbildningar. På det hälsofrämjande området kan de bistå med stöd vid 

organisationsförändring, ledar- och mentorprogram och chefsutbildning. Beträffande 

gruppnivå erbjuds grupputveckling med eller utan skattningsinstrument, coaching och även här 

stöd vid organisationsförändring. På individnivå kan exempelvis chefsstöd och coaching 

erbjudas. När det gäller förebyggande åtgärder kan konsulterna på 

kompetensutvecklingsenheten hjälpa till med stress- och konflikthantering, riskbedömning och 

psykosocial arbetsmiljökartläggning. De kan även medverka som stöd vid mötesforum som 

exempelvis APT och samverkansgrupp. Efter beställning av chef kan även riktade föreläsningar 

eller utbildningar anordnas. 

 

                                                           
1 Baseras på aktuell information från VLL:s intranät 2017-05-19. 
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Företagshälsovården 

VLL:s företagshälsa är en oberoende enhet som har i uppdrag att arbeta främjande och 

förebyggande med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering för både enskilda medarbetare, grupper 

och arbetsplatser samt att vara ett rådgivande stöd till chefer och verksamheter. Företagshälsan 

kan bistå arbetsplatserna med arbetsmiljökartläggningar och ergonomisk översyn med råd om 

arbetsutrustning, arbetsställningar och träningsprogram. I det systematiska arbetsmiljöarbetet 

kan företagshälsan stödja chefens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och 

kontrollera de behov som identifierats. Organisationsinriktade insatser är 

organisationsförändringar, ledarskap, konflikter och samarbete. I rehabilitering kan 

företagshälsan hjälpa till med arbetsförmågebedömning och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Genom uppdragsbeställning från chef kan föreläsningar och utbildningsinsatser inom 

arbetsmiljöområdet exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete utformas. 

Memeologen  

Memeologen på VLL är en utvecklingsenhet som genom metod- och processtöd kan hjälpa 

verksamheten att leda förbättringar. Exempelvis i struktur och effektiva mötesformer. 

Personalklubben 

Personalklubben bedriver friskvårdsaktiviteter såsom personalgym, gruppträning, olika 

motionsidrotter och kulturaktiviteter. VLL har även avtal med andra träningsanläggningar där 

medarbetare på VLL kan få ett litet rabatterat pris. 

Arbetsplatsträff 

Från hälsofrämjande arbetsgrupp finns ett dokument om arbetsplatsträff (APT) i syfte att få mer 

resultat av mötet. Tips för att förbättra APT är exempelvis att variera gruppkonstellationer samt 

att utse medarbetare att ansvara för diskussioner. APT regleras i samverkansavtalet, SamAvt 

2012, som är slutet mellan VLL och de fackliga organisationerna. Huvudsyftet för APT är, 

enligt avtalet, att det ska vara en dialog mellan chef och medarbetare och att man gemensamt 

ska arbeta med utveckling, planering och uppföljning.  

 

Bakgrund till hälsocertifieringsprocessen 

2005 utkom fackförbundet Kommunal med rapporten: Strategier för en hälsolinje – en rapport 

om hur Kommunal ska verka för ett hållbart arbetsliv och en hållbar hälsa som drog upp 

strategier för ett hållbart arbetsliv och en hållbar hälsa med fokus på psykosocial hälsa. Några 

år tidigare hade sjukfrånvaron stigit kraftigt på VLL för att sedan sjunka genom arbete med att 

utveckla strategier för rehabilitering och förebyggande arbete i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Dock behövdes mer intensifierade strategier för hälsofrämjande arbetssätt. 

Inspirerade av Kommunals initiativ samt med anledning av den alltjämt höga sjukfrånvaron gav 

landstingspolitikerna en projektgrupp i uppdrag att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet 

rörande hälsofrämjande och psykosocial arbetsmiljö. Det hälsofrämjande arbetet skulle syfta 

till ett bättre mående på arbetsplatserna för att kunna utföra ett effektivt arbete och ge 

patienterna ett gott bemötande och en god vård. Det utmynnande i ett explorativt projekt som 

kallades hälsofrämjande arbetsplats och pågick mellan år 2006 till 2008 (Andersson & 

Olofsson 2008; Nyström 2008). 

Projektet bestod i att följa och stödja arbetsmiljöarbetet hos sex arbetsplatser med omkring 200 

medarbetare på VLL som bedrev olika typer av verksamhet inom de fyra 
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verksamhetsområdena. Initialt gjorde arbetsplatserna en nulägesbeskrivning av arbetsmiljön 

och arbetsmiljöarbetet därefter utformade de sin egen lokala utvecklingsplan angående arbete 

med den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån arbetsplatsernas behov genomfördes ett antal 

föreläsningsseminarier, genom Kompetensutvecklingsenheten på VLL, som kunskapsgrund för 

vidare arbetsmiljöarbete. De innehöll teman som kommunikation, systematiskt 

arbetsmiljöarbete ur ett hälsoperspektiv, individens egenmakt för beteendeförändring, 

motiverande samtal, kost, sömn och hälsa vid oregelbundna arbetstider samt stress i vardagen. 

Därtill bildade varje deltagande arbetsplats en arbetsgrupp bestående av representanter från 

ledningen och medarbetare. En samordnare från dessa arbetsgrupper ingick sedan i de 

nätverksträffar med projektledarna som instiftades och träffades för diskussion och uppföljning 

med jämna mellanrum under projektåren. 

Vid projekttidens slut visade utvärderingen att de sex arbetsplatserna hade tagit ytterligare steg 

mot ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja den psykosociala hälsan, men de hade 

kommit olika långt och arbetat med skilda områden. Man kunde konstatera att en 

hälsofrämjande arbetsplats kräver attitydförändringar hos både medarbetare och chefer. 

Därmed tar implementeringen tid och måste utvecklas och underhållas under flera år för att bli 

systematisk och en del av det vardagliga verksamhetsarbetet. I resultatet framkom även att 

begreppet hälsofrämjande arbetsplats behövde definieras samt att det behövdes utarbetas en 

tydlig vision och mål för det hälsofrämjande arbetet. De efterfrågades av projektdeltagare både 

tydliga arbetssätt och ledarstöd. Summan av projektet blev att ta fram en process om 

systematiskt hälsofrämjande arbete. Som incitament skulle arbetet med processen kunna leda 

till en hälsocertifiering. Som ett led i konceptet utbildades även hälsoinspiratörer.  

Den enkät som användes i projektet vid arbetsplatsernas utgångsläge blev start till den enkät 

som används i hälsocertifieringsprocessen idag. Den inriktar sig främst på psykiska och sociala 

faktorer och utgår medvetet från Antonovskys (1991) salutogena teori KASAM - känslan av 

sammanhang. De sex områden som finns i VLL:s personalvision är utgångspunkt för frågorna. 

Under 2011 fortsatte enkäten att utvecklas genom ett samarbete med sociologiska institutionen 

på Umeå universitet. Sedan 2011 har den inte förändrats (se skattningsenkät i bilaga 1). 

Svarsalternativen anordnades efter en likertskala2 och blev till antalet fem.  

Som hjälp för verksamheterna att arbeta med processen utarbetades en verktygslåda som skulle 

kunna tjäna som stöd för arbetet. Bland annat en så kallad Hälsoduk som kan liknas vid en 

SWOT-analys.3 Liksom SWOT-analysen fokuserar hälsoduken på det aktuella läget och 

önskeläget. Vidare finns en kortlåda med diskussionsfrågor utifrån personalvisionens områden. 

Både kortlådan och hälsoduken kan sägas fungera som diskussionsmaterial kring arbetsmiljön. 

I verktygslådan finns även en mall för handlingsplan, en checklista för chefen och en mall för 

årshjul (denna finns dock inte för närvarande på VLL:s intranät). Detta främst utvecklat utifrån 

ett material av Dellve: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap (2006). 

VLL anslöt sig tidigt till HFS - Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

som etablerades 1996. HFS syfte är att ”driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och 

                                                           
2 En likertskala mäter styrkan av en upplevelse eller känsla för det aktuella påståendet. Det är vanligast med en 
femgradig skala med alternativ som exempelvis instämmer helt till instämmer inte alls. Mittpunkten är 
vanligtvis neutral exempelvis instämmer delvis. 
3 En SWOT-analys är en vanlig arbetsmodell för att arbeta från ett problembaserat förhållningssätt mot ett 

salutogent förhållningssätt. Den fokuserar dels på svagheter (eng. Weaknesses) och hot (eng. Threats), med 

syfte att omvända dessa till styrkor (eng. Strengths) och möjligheter (eng. Opportunities). I jämförelse med att 

bara framställa problem balanserar SWOT-analysen bilden av tillvaron. 
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sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning” 

(HFS 2017). Det är de sex områden som skattas i enkäten som ligger till grund för den 

information om utvecklingsområden inom den psykosociala arbetsmiljön som nätverket HFS 

ger ut (HFS 2017). VLL är även en föregångare inom hälsocertifiering inom vårdområdet och 

är efterfrågas både av kommuner och andra landsting som inspiratör. Bland annat har 

Landstinget i Värmland sökt inspiration för sitt förbättringsarbete efter VLL:s 

hälsocertifierande process.  

 

Hälsocertifieringsprocessen  

Som grund för att starta hälsocertifieringsprocessen finns enkäten som kan användas för 

kartläggning. Dess innehåll rör främst den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten ska kunna göras 

av vilken anledning som helst och vid vilken tidpunkt som önskas. Det är ett internt 

arbetsmaterial som ägs av arbetsplatsens ledning. Skattningsenkäten består av 44 frågor och 

innehåller sex definierade områden; 1. människosyn och förhållningssätt, 2. inflytande och 

arbetsgemenskap, 3. kommunikation, 4. medarbetarskap och ledarskap, 5. hälsa och 

arbetsglädje samt 6. organisation, lärande och utveckling.  

Enkäten har medvetet sin teoretiska grund i KASAM (Antonovsky 1991). Dess byggsten 

meningsfullhet kan särskilt ses genom frågor om delaktighet, inflytande och återkoppling inom 

enkätens område 2. inflytande och arbetsgemenskap och område 4. medarbetarskap och 

ledarskap. KASAM:s andra byggsten hanterbarhet finns representerat genom kompetens, 

individens hälsa, stöd och resurser i framför allt 3. kommunikation 5. hälsa och arbetsglädje 

samt 6. organisation, lärande och utveckling. Den sista byggstenen begriplighet återfinns 

genom kompetens för de egna arbetsuppgifterna samt återkoppling i område 3 och 6. KASAM:s 

byggstenar redogörs för mer ingående i studiens forskningsgenomgång.  

Skattningsenkäten innehåller även drag av krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek & 

Theorell 1990). Krav genom frågor om arbetsbelastning (se särskilt fråga 5 och 6 i enkäten, 

bilaga 1), kontroll via frågor som tillräcklig kompetens (se exempelvis fråga 36) och stöd 

genom frågor om återkoppling (se fråga 21-24). Även Siegrists ansträngnings- och 

belöningsmodell (1996) kan anses innefattas i enkäten genom frågor om återkoppling (se fråga 

21-24) och belöning i form av delaktighet (se exempelvis fråga 8 och 9). 

Certifieringen får ansökas av alla arbetsplatser inom VLL och den sökande kan vara av 

storleksordningen avdelning, hädanefter kallad arbetsplats, eller hel klinik. Kriterier för 

certifiering är att det på arbetsplatsen ska finnas ett långsiktigt, systematiskt hälsofrämjande 

arbetssätt. Det ska vara väl dokumenterat med mål för det fortsatta arbetet som hälsofrämjande 

arbetsplats. Hög delaktighet av personalen är ett krav. Arbetsplatsen behöver ha ett medelvärde 

på minst 4,0 av 5,0 möjliga i skattningsenkäten. Därtill ska arbetsplatsen ha minst en 

hälsoinspiratör som ska stödja chefen i det hälsofrämjande arbetet. En certifiering gäller under 

två år och kliniken kan recertifiera sig. Recertifieringen gäller då under tre år. Vid certifiering 

får arbetsplatsen en prissumma som får användas som arbetsplatsen själv önskar. 

Ett arbete mot en hälsofrämjande arbetsplats och en eventuell certifiering påbörjas med att 

medarbetarna på arbetsplatsen gör skattningsenkäten (se figur 1). Det utmynnar i ett startvärde 

- medelvärde för den psykosociala arbetsmiljön. Nästa steg är att arbetsplatsen ska ta ut 

förbättringsområden baserat på både låga och höga värden i enkäten och komma med 

förbättringsförslag. Anledningen till att man även ska arbeta med att utveckla det arbetsplatsen 

redan är bra på beror på att i det hälsofrämjande förhållningssättet även ingår att behålla och 
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Möjlighet till 

certifiering  

utveckla arbetsplatsens styrkor. De åtgärder man tar fram utgör mål i en handlingsplan för 

arbetet. Stöd i arbetet kan efterfrågas exempelvis hos hälsofrämjande arbetsgrupp, 

företagshälsan eller kompetensutvecklingsenheten. Efter en tid, som arbetsplatsen själv beslutar 

om, görs en uppföljning av skattningsenkäten för att utvärdera om det totala medelvärdet på 

enkäten samt specifikt de områden arbetsplatsen har arbetat med har höjts. Därefter tas nya 

förbättringsförslag fram av arbetsplatsen. Arbetet med att bli en hälsofrämjande arbetsplats ska 

ses som långsiktigt och systematiskt. Om arbetsplatsen ansöker om certifiering görs ett besök 

av en certifieringsbedömare. Under arbetsplatsbesöket genomförs en intervju med chef eller 

ledningsgrupp och en intervju med medarbetare. Därefter kan arbetsplatsen bedömas bli 

certifierad av landstingsledningen. 

          (frivillig 

 

 

Figur 1. Processinriktad arbetsmodell för hälsofrämjande arbetsplatser. 

I dagsläget finns ett 25-tal certifierade eller recertifierade arbetsplatser och ungefär 90 

arbetsställen valde att göra skattningen under 2016 mot ungefär 50 arbetsplatser under 2015.  

 

Forskningsgenomgång 

Att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan handla om att implementera ett 

förändringsarbete. Av den anledningen kommer forskningsgenomgången starta där. Det är i det 

salutogena förhållningsättet som att främja hälsa och förebygga ohälsa tar sin början. 

Begreppen salutogenes och hälsofrämjande arbetsplats kommer definieras. Därefter redogörs 

för teorier om psykosocial arbetsmiljö och hälsa som inkluderas i hälsocertifieringens 

skattningsenkät. Hälsocertifieringsprocessen inleds med att mäta den psykosociala arbetsmiljön 

följaktligen behandlar genomgången hur psykosocial mätning kan göras. Arbetsmiljöarbetet 

regleras rättsligt genom lagstiftning och föreskrifter. Av den anledningen arbetsmiljölagen 

(AML 1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 

arbetsmiljöarbete samt AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) att 

beskrivas. 

_________________________________________________________________________ 

1. 
Förberedelse

2. 
Genomförande

3. Testperiod

4. Uppföljning

1.  

- Information: arbetsplatsträff 

- Kartläggning: skattningsenkät och 

hälsoduk 

- Se över: verksamhetsplan, 

arbetsmiljöplan och skyddsrond 

       2.  

- Sätta gemensamma mål 

- Skriva handlingsplan för 

Hälsofrämjande arbetsplats 

- Struktur i arbetet t ex: bilda 

arbetsgrupper, utse 

hälsoinspiratörer, avsätta tid 

3. 
- Testa olika förslag 
- Förbättra det man är bra på 
- Förbättra det man är mindre bra på  

4. 

- Har målet nåtts? 

- Ny skattningsenkät 

- Kontrollera mot: handlingsplan för 

hälsofrämjande arbetsplats, 

arbetsmiljöplan 
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Förändringsarbete i organisationer 

Definition av förändring 

En förändring kan konstateras genom att man får en uppmätt skillnad av en organisations 

egenskaper vid två olika tidpunkter (Jacobsen 2013). En förändring kan ha olika slags innehåll, 

menar Jacobsen och Thorsvik (2014), såsom förändring av uppgifter, teknik eller strategier och 

mål. En förändring kan även innefatta organisationens struktur, samordning, styrning, kultur 

eller demografiska förhållanden bland personalen. Processer som produktion, kommunikation, 

beslut och lärande kan vara andra förändringar.  

Organisationsförändringens dimensioner och faser 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) kan en organisationsförändring variera och placeras in i 

fyra dimensioner. En första dimension är förändringens omfattning. Den har en spännvidd 

mellan radikal och inkrementell. En radikal förändring innebär en total förändring där 

organisationen inom något område helt bryter mot tidigare praktik. Med en inkrementell 

förändring menas att organisationen utvecklar vidare det som den redan har påbörjat. Ovan 

beskrevs att en förändring kan ha olika innehåll. Det innefattar den andra dimensionen av 

förändring (Jacobsen & Thorsvik 2014). Den tredje dimensionen inrymmer begreppen proaktivt 

eller reaktivt agerande. Skillnaden mellan dessa innefattar när organisationen har lyckats agera; 

före eller efter något har skett som organisationen måste rätta sig efter. Ett proaktivt 

förhållningssätt kan vara viktigt för organisationens överlevnad. En svårighet med ett proaktivt 

agerande kan vara ett större motstånd hos personalen då det kan vara svårt argumentera för att 

förändringen ska genomföras (Jacobsen & Thorsvik 2014). Till sist bestäms i den fjärde 

dimensionen om förändringen är planerad eller icke planerad. En planerad förändring är 

summan av medvetna handlingar medan en icke planerad förändring är det motsatta. Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2014) består lyckade förändringar av planering. 

Lewin (1951) angav huvuddragen för en organisationsutveckling genom att beskriva tre faser 

som en organisationsförändring måste genomgå. Se figur 2 nedan. Under upptiningsfasen ska 

det motiveras och skapas trygghet inför den kommande förändringen. Därefter kan 

förändringsfasen inledas genom att vidta de åtgärder som ska leda till förändringen. Det kan 

exempelvis vara utbildning, ny struktur eller ett förändrat ledarskap. Slutligen erfordras en så 

kallad nedfrysningsfas där förändringen kan nå stabilitet och rutiniseras. 

 

Figur 2. De tre elementära faserna i en organisationsutvecklingsprocess Fritt illustrerat efter Lewin (1951). 

Lewins (1951) organisationsutvecklingsteorin bygger på en deltagande och demokratisk, 

bottom-up utveckling där medarbetarna tidigt, aktivt involveras i förändringsprocessen, menar 

Burnes (2004). Genom att involvera medarbetarna i planerandet kan motstånd undvikas. Detta 

till skillnad från en så kallad diktatorisk och tvungen utveckling, Top-down, där ledningen 

beslutar om förändringen och graden av motstånd kan stegras (Jacobsen & Thorsvik 2014).  

Bottom-up och Top-down benämns även som strategi E och strategi O av Jacobsen (2013).  

Reaktioner på förändring 

Hur reaktioner på förändring ter sig beror på om förändringen är frivillig eller ofrivillig, vilket 

utrymme det finns för individen att agera samt förändringens konsekvenser (Angelöw 2010). 

En förändring möts ofta av någon form av motstånd, menar Jacobsen och Thorsvik (2014), men 

Upptining Förändring Nedfrysning
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det ska ses som en rationell reaktion. Den tenderar att vara starkare om förändringen kommer 

som en överraskning. Från överraskningsfasen övergår reaktionen vanligtvis till en 

förnekelsefas och därefter till en depressionsperiod och med tiden till en motvillig acceptans. 

Sedan följer en utprövningsfas, där man prövar sätt att organisera verksamheten. Dessa sätt 

befästes därefter i strukturer och processer under konsolideringsfasen. Slutligen infaller 

anpassningsfasen som handlar om att acceptera förändringen (Jacobsen & Thorsvik 2014).  

Det finns några vanliga orsaker till att motstånd uppstår skriver Jacobsen och Thorsvik (2014). 

En förändring kan innebära en känsla av att lämna trygghet och gå mot osäkerhet. Det kan även 

vara rädsla för att förändringen kan utmynna i förändrade maktrelationer, att sociala ordningar 

förändras, att förändringen orsakar extraarbete eller att medarbetaren känner att ens identitet 

går förlorad. Motstånd kan även vara positivt. Skilda uppfattningar kan om de hanteras rätt 

bidra till diskussion och rationellt beslutsfattande. (Jacobsen & Thorsvik 2014).  

Framgångsrika förutsättningar för förändring 

I forskning har följande åtta förutsättningar ansetts vara framgångsrika för att åstadkomma 

förändring antingen fristående eller sammanslagna (Jacobsen & Thorsvik 2014). Att det 

uppkommer en känsla av kris som organisationen måste agera reaktivt på för att det inte ska gå 

illa. Att organisationens struktur görs om för att stödja förändringen. Att det finns en tydlig 

vision och strategier för hur förändringen ska genomföras och att detta kommuniceras till 

medarbetarna på ett positivt och motiverande vis. Organisationen ska använda sig av kortsiktiga 

mål som är möjliga att nå och kan utvärderas. Det måste finnas ett starkt team som leder 

förändringen och den behöver stöd från övriga medarbetare, särskilt dem som förändringen 

berör. Det starka teamet utgörs ofta av ledningen, men inte alltid (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

Ett hälsofrämjande ledarskap är i forskning framtagen som en av de viktigaste friskfaktorerna 

på arbetsplatsen (Sunt arbetsliv 2012; AFA Försäkring 2014). Det är även chefen som ansvarar 

över arbetsmiljöarbetet enligt AML (1977:1160 3 kap. 2a §) och i övrigt verksamhetens 

utveckling. Att ledaren är viktig i detta arbete är inget överdrivet påstående.  

Linér (2016) menar att en förändring på arbetsplatsen eller i organisationen är ett exempel på 

när det blir en obalans mellan krav och kontroll enligt Karseks och Theorells (1990) modell. 

Arbetets krav finns kvar medan kontrollen kan försämras eftersom förändringen skapar 

osäkerhet. Det gäller även förändringar som kan anses positiva eller utvecklande. De kan dock 

sättas i balans med stöd exempelvis informativt och känslomässigt, menar Linér (2016). 

Ett gynnsamt förändringsarbete hör även ihop med medarbetarnas KASAM – känsla av 

sammanhang. Antonovsky (1991) menar att individens förmåga att hantera stressituationer ökar 

med större känsla av hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet. En sådan situation kan 

innefatta exempelvis ett förändringsarbete. Då behöver det finnas en stark hanterbarhet genom 

stöd och tydlighet, begriplighet genom kunskap samt meningsfullhet som innefattar motivation. 

(Antonovsky 1996). Angelöw (2010) menar att framgångsrika förutsättningar för förändring är 

att hitta motivation hos medarbetarna exempelvis genom att skapa delaktighet. Delaktighet kan 

öka kvalitén på förändringen då de som gör det dagliga arbetat kan bidra med sin sakkunskap. 

Kommunikation och information skapar trygghet, vilket skapar förutsättning för lyckosamma 

förändringar. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att medarbetare som presterar i ett 

förändringsarbete bör belönas som motivationsfaktor. Detta kan liksom KASAM (Antonovsky 

1996) sättas i paritet med Siegrists ansträngnings- och belöningsmodell (1996) som kommer 

beskrivas nedan. Ansträngningen ska motsvara belöningen. Förändringarna måste sedan 

införlivas i strukturer och processer (Jacobsen & Thorsvik 2014). Slutligen behöver dessa nya 

sätt att handla och tänka bli del av den gemensamma kulturen på arbetsplatsen (Jacobsen & 

Thorsvik 2014). 
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Arbetsmodeller vid förändring 

Processinriktad arbetsmodell 

Menckel (2004) menar att arbetsplatser i Sverige har den kunskap som erfordras för att lyckas 

med det hälsofrämjande arbetet. Enligt Menckel (2004) är det istället kunskapen om relevant 

process-  och implementeringsarbete som behöver fokuseras på. Hanson (2004) skriver att det 

processinriktade arbetssättet är det enda möjliga sättet att arbeta hälsofrämjande. Hälsoarbetet 

måste vara en kontinuerlig process på grund av ständiga förändringar i både organisation och 

omvärld och kan inte någonsin anses vara en fullbordad modell. Dock kan man alltid ha tydliga 

mål och struktur, enligt Hanson (2004). 

Den metod som används i hälsocertifieringsprocessen liknar den processriktade arbetsgång som 

Axelsson (2016) beskriver. Den påbörjas med ett definierat syfte och en utvärdering av nuläget 

som sedan formuleras till mål som genomförs och därefter följs upp. Utvärderingen tillsammans 

med reflektion och analys initierar därefter fortsatt utveckling av förändringsåtgärden. 

Alternativt att den förkastas och nya förslag tas fram. En liknade modell är SAM-hjulet 

(Arbetsmiljöverket 2015) som senare kommer beskrivas. Det finns olika åtgärder som kan 

genomföras för att uppnå ett processtänkande som leder till ständiga förbättringsåtgärder, 

menar (Angelöw 2002). Som att införa demokratiska beslutsprocesser, målstyrning och 

delegerat ansvar till projektgrupper eller styrande grupper. För att nå hit behövs ett delaktigt 

ledarskap där ledaren vågar släppa kontrollen och delegera ansvar och befogenheter. Det kan 

då skapas engagemang och förändringsvilja när alla medarbetare blir förändringsaktörer 

(Angelöw 2002). 

Figur 3. Processinriktad arbetsmodell. Fritt illustrerat efter Axelsson (2016). 

Dellve (2016) menar att när mer komplexa processer ska koordineras och utvecklas så är det 

viktigt för begripligheten att processen kan visualiseras på ett tydligt och pedagogiskt vis för 

medarbetarna. Detta kan med fördel illustreras genom ett process- eller årshjul, menar Dellve 

(2016). 

Arbetsplatsträff 

Arbetsplatsträffar (APT) omnämns i 4§ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete som ett 

rekommenderat forum för arbetsgivare och arbetstagare för samverkan om arbetsmiljö. APT 

som grundmodell innebär att personalen träffas för att utveckla sitt samarbete samt förbättra 

metoder på arbetsplatsen (Jönsson 1993). Utgångsläget är att så många frågor som möjligt ska 

handhas av de som direkt berörs av dem (Weman-Josefsson & Berggren 2013). APT är ett 
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1. Syfte

2. Nuläge

3. Mål4. Planera

5. 
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6. Följa upp, 
utvärdera
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tillfälle för diskussion samt för att lösa uppkomna problem, men Weman-Josefsson och 

Berggren (2013) poängterar även att det är viktigt att lyfta positiva aspekter av exempelvis 

arbetsmiljön.  

Ett fungerande APT, menar Jönsson (1993) och Weman-Josefsson och Berggren (2013), ger 

förutom utveckling ytterligare effekter såsom högre motivation, engagemang, 

arbetstillfredsställelse, produktivitet och ökad initiativ- och idéförmåga. Man känner helt enkelt 

mer för det man själv producerar och när man ser samband mellan egen arbetsinsats och 

organisationens mål är det lättare att begripa helheten (Jönsson 1993). Jönsson (1993) menar 

även att om personal får vara med och planera och genomföra förändringar så kan motstånd 

minimeras. För att om APT är väl fungerande så har medarbetarna direkt inflytande på sin 

situation och behöver inte gå via ombud. Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar även 

att APT ska utgå från att individerna är intresserade av att lära, vill utvecklas och vara 

ansvarstagande. Ett dialogupplägg förordas av Tangen & Conrad (2009), vilket kan leda till ett 

ökat arbetsplatslärande och utveckling, reflektion, vidare begriplighet och ett socialt stöd. APT 

är med andra ord viktigt för medarbetarnas KASAM – känsla av sammanhang (Antonovsky 

1991). Delaktighet ger meningsfullhet, dialog ger begriplighet och kunskap förbättrar 

hanterbarhet. KASAM kommer att beskrivas nedan. 

Fungerande APT ska vara regelbundna och utgöra en naturlig del av verksamheten. APT kräver 

förberedelse och engagemang av alla parter och behöver inte ledas av chefen (Jönsson 1993). 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar till och med att ordförandeskapet för APT bör 

rotera mellan medarbetare och chef för öka ansvarstagandet hos medarbetare samt verka för 

mer jämlika förutsättningar mellan chef och medarbetare. 

 

Salutogent förhållningssätt 

Cronsell et al. (2003) framhåller att framgångsrika hälsosatsningar förbindes genom ett 

salutogent perspektiv, systematik och insatser inom hela hälsans spektrum. Det salutogena 

perspektivet eller det möjlighetsbaserade förhållningssättet fokuserar på de faktorer som 

främjar och skapar hälsa och utveckling (Angelöw 2002). Detta i motsats till ett patogent eller 

problembaserat förhållningssätt där det fokuseras och identifieras problem, svagheter och 

brister och där effekten kan bli misströstan och känslan av hopplöshet (Angelöw 2002). Att 

söka problem är naturligtvis en användbar metod inom många områden men just i mänskliga 

sammanhang blir det salutogena förhållningssättet mer positivt, en motivationsfaktor och 

värdeskapande (Hanson 2010). En effekt av att fokusera på det salutogena är att intresset blir 

större för att arbeta med hälsa på grupp- och organisationsnivå än på individnivå, vilket även 

AFS 2015:4 fokuserar på. Med ett patogent synsätt finns risken att man stannar på ett 

individplan, menar Hanson (2010). 

Det förekommer många förklaringar av begreppet hälsa, men en gängse definition av hälsa är 

formulerad av WHO enligt följande: 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity.” 

 
(Constitution of The World Health Organization principles - WHO 1948) 

 

Definitionen är fortfarande aktuell, men har under åren kritiserats för ordet ”complete” – 

fullständig (Cronsell et. al 2003). Kritiken har handlat om komplexiteten av hälsobegreppet. 

Exempelvis kan en individ trots en fysisk begränsning uppleva att denne har god hälsa. 
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Definitionen ändrades därför med tiden till att kompletteras med att beskriva att hälsa är något 

som oupphörligen skapas och upplevs och inkluderade begreppet hälsofrämjande: 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their 

health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group 

must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the 

environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. 

Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical 

capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes 

beyond healthy life-styles to well-being. 

(The World Health Organization -WHO 1986) 

 

Definitionen baseras numera på ett holistiskt synsätt (se Levi 1996) snarare än ett biomedicinskt 

synsätt (se Boorse 1977). Det holistiska synsättet innebär att hänsyn även tas till individens 

subjektiva känsla av välbefinnande och inte bara objektiva fysiologiska och psykiska 

förutsättningar som fokuseras på i det biomedicinska synsättet (Tangen & Conrad 2009). 
 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Thomson och Menckel (1997, s.14) har utformat en svensk definition av hälsofrämjande 

arbetsplatser som utgår från WHO:s (1986) syn på hälsofrämjande: ”Hälsofrämjande på 

arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer 

arbetar, och som syftar till att öka välbefinnande och hälsa.” Enligt Luxemburgdeklarationen 

(2005), som är framtagen inom EU, kan en hälsofrämjande arbetsplats bli verklighet genom 

ständigt förbättringsarbete av organisationen och arbetsmiljön – kultur, ledning och dokument, 

att främja aktivt deltagande hos medarbetarna samt att uppmuntra till personlig utveckling. 

Kristensen (2004) sammanfattar följande kunskapsfält i forskning som viktiga för en god 

psykosocial arbetsmiljö och som en hälsofrämjande arbetsplats bör befatta sig med: krav, 

inflytande i arbetet, socialt stöd, meningsfullhet i arbetet, förutsägbarhet och belöning. Dessa 

går att finna i teorierna KASAM (1990), krav-, kontroll- och stödmodellen (1991) samt 

ansträngnings- och belöningsmodellen (1996). Modellerna har lite olika inriktning, men går 

även in i varandra. I ansträngnings- och belöningsmodellen ingår exempelvis de yttre kraven 

som finns i krav-, kontroll- och stödmodellen. Hanterbarhet i KASAM kan även sättas i relation 

med krav- och kontrollmodellen. De tre teoretiska modeller går alla att finna i 

hälsocertifieringens enkät enligt rapportförfattarens tolkning, främst teorin om KASAM som 

medvetet använts på VLL som en grund i utarbetandet av skattningsenkäten. Utifrån detta 

kommer härmed en genomgång av teorierna där KASAM presenteras som den centrala teorin. 
 

 

KASAM – känslan av sammanhang 

Begreppet KASAM – känslan av sammanhang, utgår från ett salutogent synsätt och grundades 

av Antonovsky (1991) utifrån forskning av faktorer som påverkar hälsan, så kallade generella 

motståndsresurser. Antonovsky (1991) menar att det är känslan av sammanhang i tillvaron som 

får människor att klara påfrestningar och hålla sig friska. Beroende på graden av KASAM hos 

individer varierar förmågan att klara svårigheter och stress och genom rätt metoder kan en 

arbetsplats stärka medarbetarnas motståndskraft till att klara påfrestningar (Antonovsky 1991).  

De tre samspelande komponenterna i KASAM (se figur 4) benämnde Antonovsky (1996) som 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. I byggstenen meningsfullhet inryms förståelse 

för syfte och mål med arbetet, delaktighet, möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och en 

balans mellan ansvar och befogenheter. Även belöningar, en känsla av rättvisa och goda 
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relationer innefattas här. Meningsfullheten är därmed den motivationsskapande komponenten i 

KASAM (Antonovsky 1996). Hanterbarhet uppnås när arbetet överensstämmer med individens 

förmåga i form av kompetens, resurser, stöd, en tydlig organisation samt fysisk och psykisk ork 

för att klara av arbetet (Antonovsky 1996). Begriplighet handlar om kunskap om de egna 

arbetsuppgifterna till kunskap om organisationen samt vikten av återkoppling från exempelvis 

kollegor och chef (Antonovsky1996). Enligt Antonovsky (1991) torde meningsfullhet som är 

den motivationsskapande komponenten vara den viktigaste att påverka eftersom både förmågan 

att begripa och hantera utgår från den motivation som människan har.  

 

Figur 4. De tre interagerande komponenterna i KASAM. Fritt illustrerat efter Antonovsky (1991). 

Antonovsky (1991) menar att det kan finnas känsla av sammanhang även på gruppnivå som 

exempelvis i en arbetsgrupp. Gruppens KASAM påverkas av enskilda individers känsla av 

sammanhang, men inte enbart. Avgörande för nivån av gruppens KASAM är den gemensamma 

bilden av graden av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. För att nå hit måste gruppen 

ha kommit långt i att skapa gruppidentitet och en gemensam kultur (Antonovsky 1991). En 

viktig person är då ledaren. Om ledaren har en hög KASAM kan det vara en tillgång för gruppen 

att snabbare uppnå en känsla av sammanhang på gruppnivå (Antonovsky 1991). Feldt (1997) 

visade även i sina studier att en organisation blir starkare när det finns många medarbetare som 

innehar en god KASAM.  

 

Krav- kontroll- och stödmodellen 

Stress definieras ofta i forskning som en ”obalans mellan omgivningens krav och individens 

förmåga” (Linér 2016, s. 19) Krav- och kontrollmodellen (se figur 5) utarbetades först av 

Karasek (1979) och vidareutvecklades senare med stöd som motvikt till krav och kontroll i 

Krav- kontroll- och stödmodellen av Karasek och Theorell (1990).  

Modellen är ofta använd för att skatta den psykosociala arbetsmiljön, exempelvis stress, på 

arbetsplatser. Kort beskrivet innebär teorin att stress som tär på kroppens krafter och resurser, 

uppkommer om kraven är höga i arbetet samtidigt som möjligheten att påverka sitt arbete är 

små (Karasek & Theorell 1990). Dessa arbeten kallas högstressarbeten och har visat sig öka 

risken för sjukskrivning (Karasek & Theorell 1990). Theorell (2012) menar att när man ska 

arbeta med den psykosociala arbetsmiljön så ska man ägna sig åt att minska höga krav och låg 

kontroll som påverkar risken för exempelvis depression, utmattning och sömnproblem. 

Modellen har mött kritik då den inte anses belysa annat än krav- och kontroll i arbetet och inte 

indirekta effekter som kan påverkas av individuella faktorer. Pressau et. al. (2014) visade att 

uppmätta mått på krav och kontroll inte korrelerade med den mån som individerna var 

frånvarade eller till och med önskade lämna sitt arbete. Det kan betyda att det även finns 

Begriplighet

MeningsfullhetHanterbarhet
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förhållanden inom individen som påverkar hur man klarar arbetet, vilket exempelvis 

Antonovsky (1991) beskriver i KASAM.         

  KRAV 

               Låg                           Hög 

 

Lågstressarbeten 

 

 

 

 

Aktiva arbeten 
   
  Hög  

 

 

          KONTROLL 

 

 
  Låg 

 

                

                                                              

Passiva arbeten 

 

 

 

 

Högstressarbeten           

                

 Figur 5. Krav- och kontrollmodellen. Fritt illustrerat efter Karasek (1979). 

 

Ansträngnings- och belöningsmodellen 

Siegrists (1996) ansträngnings- och belöningsmodell (effort & reward imbalance-ERI) är en 

tredje typ av modell som kan förklara den psykosociala hälsan. ERI (se figur 6) beskriver att 

belöning måste vara jämförbart med graden av ansträngning för att uppnå god psykisk hälsa 

(Siegrists 1996). Ansträngning kan komma ur både yttre och inre krav. Yttre krav är den fordran 

som omgivningen har eller individen uppfattar att omgivningen har. Inre krav är individens 

egna krav på sina egna insatser. Om de inre kraven är högre än de yttre kan ansträngning och 

belöning av den anledningen lätt hamna i obalans, då individen upplever att den anstränger sig 

mer än vad den blir belönad för (Siegrist 1996). 

 

Figur 6. Illustration av Siegrists teori om ansträngning och belöning. Fritt efter Siegrists (1996). 

Belöning är inte endast monetär eller materiell utan även av social form (Siegrist 1996). I 

skattningsenkäten utgörs belöning exempelvis av återkoppling. I arbetsmiljöarbetet skulle 

belöning exempelvis kunna vara ökad delaktighet eller att det kan synliggöras att hälsan har 

blivit bättre på arbetsplatsen efter arbete med att förbättra arbetsmiljön. 

 

 

 

 

ansträngning

belöning
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Att mäta den psykosociala arbetsmiljön  

Mätmetoder ´ 

Enligt Malmquist, Vinberg och Larsson (2007) finns det stora vinster med att synliggöra 

hälsoläget genom någon form av mätning eller kartläggning. Det kan ge ökad stimulans för att 

bedriva ett kvalitativt hälsoarbete. Theorell (2012) delar in metoderna att mäta i subjektiva och 

objektiva mätningar. Subjektiva mätningar sker ofta genom standardiserade formulär som 

medarbetarna svarar på. Det är ett sådant formulär som används i VLL:s certifieringsprocess. 

Ett bekymmer med sådana formulär, menar Theorell (2012), kan vara risken för under- och 

överskattning om arbetsmiljöns tillstånd. Det kan vara svårt för medarbetarna att hålla isär de 

samband som finns eller inte finns mellan arbetsmiljö och hälsa. 

Objektiva mätningar skulle, enligt Theorell (2012) exempelvis kunna vara att man ber 

sakkunniga, som företagshälsovården, om en bedömning enligt konstruerade kriterier och 

checklistor. Dessa finns standardiserade, publicerade och färdiga att använda inom specifika 

områden som till exempel krav- och kontroll. En annan objektiv metod skulle kunna vara att 

använda färdiga landsomfattande undersökningar, exempelvis Arbetsmiljöundersökningen som 

görs av Statistiska centralbyrån vartannat år. Där finns färdiga yrkesgruppsskattningar som 

kallas exponeringsmatriser. Dock tar de inte hänsyn till att arbetsplatser är olika och att enskilda 

individers har olika upplevelser. Den psykosociala arbetsmiljön i sin helhet innehåller mer än 

vad som på ett optimalt sätt kan mätas objektivt, menar Theorell (2012).  

Många organisationer använder den traditionella skyddsronden för att undersöka den fysiska 

arbetsmiljön, men har svårare för komma underfund med hur den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön kan inspekteras (Linér 2016). Linér (2016) menar just att enkäter då kan vara ett 

bra alternativ eller intervjuer, medarbetarsamtal och gruppmöten.  

Icke standardiserade formulär med öppna svarsalternativ skulle kunna vara ett alternativ, menar 

Theorell (2012). Eller så kan intervjuer eller observationer komplettera formulär eller användas 

istället för formulär. En fördel med intervjuer med öppna svar är att medarbetarna direkt kan 

komma med förslag om förändringar och förbättringar. Det kan även leda till mer engagemang 

när medarbetaren kan svara med egna ord än förutbestämda svarsalternativ. En nackdel med 

intervjuer är dock att medarbetaren inte blir anonym på samma sätt som i ett formulär.  

Generellt när det gäller enkät om mätmetod menar Bryman (2011) att enkäten ska vara av det 

kortare slaget för att undvika risken för enkättrötthet. Den ska ha en tilltalande struktur och inte 

vara för ”tät”. En nackdel med enkät som metod kan vara att få in tillräckligt många svar för att 

resultatet ska kunna räknas som representativt. Ytterligare en nackdel kan vara det faktum att 

respondenterna fyller i den på egen hand och således inte har någon som kan besvara deras 

funderingar (Bryman 2011). Det är därmed av vikt att frågorna är klara och tydliga. Därtill är 

en svaghet med enkäter att man inte kan ställa uppföljningsfrågor. Att man kan vara anonym är 

dock en fördel (Bryman 2011). 

Bryman (2011) skriver även om allmänna tumregler för formulering av enkätfrågor. 

Omfattande begrepp bör undvikas. Man bör även undvika mycket generella frågor då det finns 

en risk för att de svarande gör olika tolkningar vilket leder till skiftande svar (Bryman 2011).  

Psykosociala skattningsenkäter 

Det finns ett flertal psykologiska och sociala standardiserade avgränsade eller generella 

skattningsverktyg som används i mätning av arbetsmiljön både internationellt och i Sverige. 
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Sense of Coherence Scale - SOC av Antonovsky (1993) är en avgränsad enkät för KASAM och 

finns i både en kortare (13 självskattningsskalor) och en längre version (29 

självskattningsskalor). Siegrist et al. har utifrån sin teori om ansträngnings- och belöning även 

utformat ett formulär som undersöker dessa aspekter av arbetsmiljön. Den finns även integrerad 

i en generell arbetsmiljöenkät SLOSH som kan läsas om nedan (Siegrist i Theorell 2102). 

Ytterligare avgränsade skattningsenkäter är JCQ - Job Content Questionnaire (Karasek et al. 

1998) kring krav, kontroll och stöd. ASK - ett frågeformulär för att mäta arbetsbelastning, 

socialt stöd, kontroll och kompetens i arbetslivet (Hovmark & Thomsson 1995) liknar JCQ och 

baseras på krav- och kontrollmodellen. Prevents enkät (2016) om psykosocial arbetsmiljö är 

även den influerad av Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och stödmodell. Den är tänkt 

att användas i privat sektor och är utarbetad i samverkan med svenskt näringsliv, LO och PTK.  

Mer allomfattande psykosociala enkäter är exempelvis QPSNordic (2000) som utvecklats 

utifrån ett projekt från nordiska ministerrådet. Enkäten finns i en kortare och längre version och 

innehåller frågor om både krav, kontroll och stöd samt ansträngning, belöning och återkoppling.  

SLOSH (Kinsten et al. 2007) är en bred enkät som förutom innehållet i QPSNordic omfattar 

frågor om ledarskapet, rättvisa, balans mellan arbete och fritid samt frågor om kognitiva besvär. 

COPSOQ II (Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II), först utformat 2005 vid 

arbetsmiljöinstitutet i Köpenhamn, är sedan tio år tillbaka översatt och validerad till flertalet 

språk varav ett är svenska (Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner 2010). Verktyget liknar 

QPSNordic (Berthelsen et al. 2016). Enkäten finns i tre olika omfattande versioner.  

Sammanfattningsvis visar denna genomgång att flera psykosociala skattningsenkäter baseras 

på KASAM (1990), krav-, kontroll-, och stöd (1991) samt ansträngnings- och 

belöningsmodellen (1996). Antingen avgränsade per teori eller sammanförda. Vad som är mest 

effektivt att använda torde bero på vad man vill komma åt, mer specifika delar eller det generella 

läget av arbetsmiljön. Enligt Kristensen (2004) så bör dock krav, inflytande, socialt stöd, 

meningsfullhet och belöning ingå i arbetet för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

Lagstiftning och föreskrifter 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagens (AML 1977:1160) portalparagraf 1 § definieras att syftet med lagen är att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. I 

första hand ska arbetsmiljöarbetet med andra ord främst handla om att främja hälsa. Det finns 

också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och det poängteras att 

arbetstagarna även har ett stort ansvar för att medverka i arbetsmiljöarbetet. 

Under allmänna skyldigheter i AML (1977:1160) 3 kap. 2a § fastställs det att ”Arbetsgivaren 

ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, 

fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. 

Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.” I 2 kap. 1 § uttrycks att ”Teknik, 

arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska 

eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.”  
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Då AML är en ramlag har innebörden av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fördjupats 

genom AFS 2001:1. SAM utgör basen för att handskas med arbetsmiljön, såväl fysiskt, psykiskt 

som socialt (3 § AFS 2001:1). Det finns två huvudsakliga syften med att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete; dels att ingen ska riskera att bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete samt 

att arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för samtliga medarbetare på arbetsplatsen (2 § 

AFS 2001:1). Grundtanken är att SAM ska införlivas med övriga aktiviteter i verksamhetens 

styrning och förbättringsarbete så att risker och brister uppmärksammas löpande (3 § AFS 

2001:1). Det ska inte vara punktinsatser eller ske på sidan om annat verksamhetsarbete. Enligt 

4 § (AFS 2001:1) så ska även medarbetare och skyddsombud göras delaktiga i SAM.  

Företagshälsovården i AML (1977:1160) 3 kap. 2c § definieras som “en oberoende expertresurs 

inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att 

förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och 

beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” De har även fått 

en egen rubrik i AFS 2001:1 under 12 §. Där fastställs att företagshälsovård eller motsvarande 

sakkunnig ska anlitas om den egna kompetensen i verksamheten inte räcker till för att klara av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

SAM-hjulet och pusselbilden 

För att illustrera hur det systematiska arbetet ska fortgå finns SAM-hjulet och den så kallade 

pusselbilden som är upprättade av Arbetsmiljöverket (2016). SAM ska, som tidigare nämnt, 

vara en ständigt pågående process, där de centrala aktiviteterna utgörs av att undersöka, bedöma 

risker och vidta åtgärder i arbetsmiljön för att sedan följa upp om de åtgärder som vidtagits har 

haft effekt. Dessa brukar illustreras i form av ett hjul, för att understryka den ständigt pågående 

processen (OSA vägledning, Arbetsmiljöverket 2015).  

 

Figur 7. SAM-hjulet och omslutande pusselbild (Arbetsmiljöverket 2015).   

Som stöd för ett gott SAM behövs kunskaper, exempelvis arbetsmiljöutbildning, en fungerande 

uppgiftsfördelning – delegering samt en god samverkan mellan till exempel chef, medarbetare 

och fackliga organisationer. Som ram till dessa erfordras rutiner för arbetsmiljöarbetet och en 

arbetsmiljöpolicy. Därutöver ska en årlig uppföljning göras (Arbetsmiljöverket 2015). 

Kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och dess effekter 

Arbetsmiljöverket utför löpande inspektioner, utredningar och kontroller av arbetsmiljön på 

Sveriges arbetsplatser. 2010 gjordes en omfattande inspektion av arbetsplatsernas kunskaper i 

att bedriva arbetsmiljöarbete. Inom sektorn vård- och omsorg hade 42 procent av 250 besökta 

arbetsplatser bristande kunskap (Arbetsmiljöverket 2010). 
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AML (1977:1160) framhåller att arbetstagarens aktiva medverkan är av stor betydelse för att 

ett arbetsmiljöarbete ska bedrivas aktivt och systematiskt. Johnsson et al. (2003) menar att 

arbetsmiljön inte utformas av sig själv, utan alla måste involveras för att uppnå en god 

arbetsmiljö. Angelöw (2002) tror att ett medel för att uppnå detta är kunskap om arbetsmiljö 

för samtliga medarbetare. En risk på arbetsplatser är att arbetsmiljöutbildning endast sträcker 

sig till skyddsombud och att en dialog om arbetsmiljön därför hamnar mellan arbetsgivare och 

skyddsombud och inte som en dialog mellan samtliga på arbetsplatsen (Angelöw 2002).  

Dellve (2016) menar att beständighet i arbetsmiljöarbetet kan förstärkas genom att integrera det 

i övrigt verksamhetsarbete. På så vis kan man hitta synergieffekter och inte dubbelarbeta. 

Dellve (2016) hävdar även att forskning pekar på att arbetsmiljöarbetet ger bäst resultat om det 

samordnas i en för övrigt välorganiserad organisation. Även Angelöw (2002) menar att 

samspelet inom organisationens olika delar är en utgångspunkt för ett fungerande 

arbetsmiljöarbete som samarbete med exempelvis företagshälsovård. Angelöw (2002, s. 102) 

indikerar att ”det är en stor fördel om företagshälsovården kan få kontakt med personalen på ett 

tidigt skede, eftersom de då kan ägna sig mer åt förebyggande hälsovård än åt rehabilitering.” 

Dellve, Skagert och Eklöf (2008) fann att vårdarbetsplatser i kommuner som bedrev en högre 

grad av SAM även hade en något högre grad av långtidsfriska medarbetare. De arbetsplatser 

som undersökts hade en hög grad av struktur och rutiner, exempelvis policys, mål och 

handlingsplaner (Dellve et al. 2008). De rapporterade även in arbetsskador i högre grad till 

Arbetsmiljöverket (Dellve et al. 2008). Dellve et al. (2008) menar att detta resultat kan användas 

som motiv för att sätta fart på det SAM för att skapa ett hållbart arbetsliv. Dellve (2016) 

framhåller att systematiskt arbetsmiljöarbete som inriktar sig på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå samtidigt och utifrån både hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande 

har störst effekt för bättre hälsa och långtidsfriskhet på både kort och lång sikt. Även enligt 

Menckel (2004) visar empiriska studier från det europeiska nätverket för hälsofrämjande 

arbetsplatser att organisationer som satsat på att implementera ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete under en projekttid även fortsatte det aktiva hälsofrämjande arbetet efter 

projekttidens slut. Dessutom genomfördes regelbundna kartläggningar av hälsan och det 

utvärderas och dokumenterades på ett systematiskt vis. Ett fungerande SAM liksom delaktighet 

och inflytande är i sig en friskfaktor (Sunt arbetsliv 2012).  

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) preciserar arbetsmiljölagens 

benämningar rörande organisationens ansvar för psykisk och social arbetsmiljö och hälsa. Den 

är ett svar på den efterfrågan från Sveriges arbetsliv om tydligare regler och krav inom detta 

område (OSA Vägledning, Arbetsmiljöverket 2015). Ett syfte med OSA är att arbetsmiljöverket 

vill komma ifrån det fokus på individ som funnits i åratal i organisationer. Arbetsmiljöverket 

vill istället rikta fokus mot organisatoriska och sociala förutsättningarna då det är det som 

arbetsgivaren kan ha kontroll över.  

I OSA Vägledning (Arbetsmiljöverket 2015) definieras den organisatoriska arbetsmiljön som 

ett ”resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas.” Där innefattas 

ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och utrymme att handla, fördelning av 

arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön definieras som 

”samspelet med och påverkan av de personer som finns runt omkring oss” (Arbetsmiljöverket 

2016). I social arbetsmiljö inkluderas stöd i olika form, samarbete och social interaktion.  

Enligt 7 § (OSA) ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som 

ska syfta till att främja hälsa och motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet 

att medverka i framtagandet av målen samt se till att arbetstagarna är väl förtrogna med målen. 
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I 11 § står det att ”Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och 

arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.”  

Metod 

Studiens metod intar en hermeneutiskt grund som förklaras initialt under denna del. Därefter 

beskrivs valet av metod och hur urvalet har genomförts. Det redogörs även för intervjumetodik 

hur data har bearbetats. Metoddelen redovisar även förhållandet till etik och hur anonymisering 

har försäkrats. Till sist beskrivs kvalitet genom begrundandet av validitet och reliabilitet och 

hur dialektiken mellan empiri och teori har förhållit sig under studiens gång.  

___________________________________________________________________________ 

Hermeneutiskt förhållningssätt  

Enligt Bryman (2011) tar ett hermeneutiskt förhållningssätt utgångspunkt i att försöka förstå 

människors upplevelser av ett fenomen och det är en forskningsmetod där tolkningen är i 

fokus. Likväl handlar hermeneutiken om att förstå och förmedla, menar Westlund (i Fejes & 

Thornberg 2015). Genom att fokusera på fenomenet som det framställs och försöka förstå dess 

innebörd söker forskaren svar på sina forskningsfrågor (Bryman 2011). Föremål för tolkningen 

är oftast texter som beskriver fenomen som är skapade av människor som handlingar och 

yttranden. En sådan text kan vara en intervjuutskrift (Bryman 2011). I detta avseende utskrifter 

från intervjuer om den hälsocertifierande process som utarbetats och begagnas på VLL. 

Westlund (i Fejes & Thornberg 2015) skriver att forskaren måste hålla sig medveten om den 

förförståelse samt de kunskaper som denne har och anstränga sig för att parantetisera detta för 

att kunna tolka fenomenet så förutsättningslöst som möjligt. Det är viktigt är att forskaren har 

handlat i god tro och inte medvetet har låtit sin bakgrund påverkat slutsatserna av tolkningen. 

En förutsättning är ett utpräglat öppet förhållningssätt hos forskaren samt öppna 

frågeställningar där informanterna har fått möjlighet att utveckla sin erfarenhet och upplevelse 

(Westlund i Fejes & Thornberg 2015). Det fokuseras på att tolka och begripa individernas 

uppfattning om verkligheten och deras sätt att tänka och agera mer än att förklara ”den sanna 

verkligheten”. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) och Westlund (i Fejes & Thornberg 2015) 

betonar hermeneutiken att mänsklig förståelse och därmed den kunskap som erövras i ett visst 

sammanhang har ett nära samband med kontexten. Den kan inte på ett automatiskt vis bara 

föras över till andra kontexter (Kvale & Brinkmann 2014). Sammanfattningsvis blir forskarens 

uppgift att tolka den information som fås under intervjutillfället och förstå vad som händer 

utanför intervjusituationen. Utmaningen ligger i att få fram en så rättvisande bild som möjligt 

samt att vid transkribering kunna fånga det muntliga språket i ett skriftspråk utan att förändra 

dess innebörd. Förevarande utmaningar har hållits i åtanke under undersökningen. 

Ett grundläggande begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska spiralen". Den 

illustrerar den förståelse som skapas i tolkningsprocessen som ständigt förändras och fördjupas 

från delar till helhet i en oändlig spiral (Kvale & Brinkmann 2014). Denna metod användes i 

studien.  

 

Metoddesign 

Efter undersökningens syfte att beskriva och analysera informanternas upplevelser av 

skattningsenkäten och den efterföljande processen valdes en kvalitativ metod med intervjuer 

som datainsamlingsmetod. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda 
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värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna ” skriver Kvale och Brinkmann (s.17, 

2009). 

Intervjumetoden som valdes var semistrukturerad, vilket innebär att frågornas ordningsföljd 

under intervjun fick växla (Bryman 2011) och att följdfrågor användes för att kunna följa upp 

och fördjupa informationen. Med en hjälp av en intervjuguide hölls samtalen för att få fram 

informanternas utsagor inom syftesområdet. Intervjuerna gjordes med platsbesök i Umeå samt 

telefonsamtal på annan ort. Detta övervägdes genom stöd i Bryman (2011) som menar att 

forskning påvisar att skillnader mellan intervjuer per telefon och intervjuer i direkt möte är i det 

närmaste obetydliga. Intervjuerna spelades in på ljudfil och varade mellan 40-70 minuter.  

 

Urval  

Det gjordes ett målstyrt urval av informanter då en specifik spännvidd i informationsmaterialet 

eftersöktes. En person i Hälsofrämjande arbetsgrupp var stöd i detta arbete och arbetsplatserna 

valdes ut från statistik över samtliga arbetsplatser som besvarat skattningsenkäten åren 2014-

2016 och de som för närvarande är certifierade. Den spännvidd som söktes var dels arbetsplatser 

som var certifierade, dels de som inte var certifierade men som arbetat med den hälsofrämjande 

processen under en längre tid. Således valdes två certifierade och två icke certifierade 

arbetsplatser ut. Ett annat kriterium var att de skulle ha genomfört skattningsenkäten minst två 

gånger för att de skulle kunna ha en större uppfattning om dess funktion som underlag för den 

efterföljande processen. De utvalda arbetsplatserna hade genomfört enkäten från två till fem 

gånger. Ytterligare ett avgörande kriterium var att arbetsplatsen i nära tid hade arbetat med 

enkäten och processen och därmed hade aktuella reflektioner om hur dessa har fungerat.  

Urvalskriterier bestämdes vidare till att verksamheterna skulle ligga på operativ nivå inom 

sjukhusvården och inte operativ tjänstemannanivå, det vill säga arbetsplatser på staber. Detta 

med anledning av att tjänstemän inom VLL generellt har en lägre sjukfrånvaro. De deltagande 

arbetsplatserna valdes utifrån verksamhetsområdet sjukhusvård, även med anledning av att det 

är VLL:s största verksamhetsområde med flest medarbetare samt att detta område har dygnet-

runt-verksamhet. En särskild utmaning att arbeta med arbetsmiljön torde vara att verksamheten 

är bemannad dygnet-runt, vilket kan återspeglas i att det sedan 2011 har varit få kliniker med 

sådan verksamhet som varit hälsocertifierade inom VLL. Av den anledningen var det särskilt 

intressant att tre av klinikerna i urvalet hade just dygnet-runt-verksamhet.   

Vid en första kontakt med två icke certifierade arbetsplatser framkom dock att de i princip 

endast hade använt sig av skattningsenkäten som en så kallad temperaturmätare, men inte 

nämnvärt arbetat vidare med processen. Av den anledningen antogs inte dessa arbetsplatser för 

intervju utan två nya icke certifierade arbetsplatser valdes ur statistiken. Sammantaget 

kontaktades sex arbetsplatser varav fyra deltog i undersökningen. 

Det eftersöktes upplevelser från två yrkeskategorier på arbetsplatserna. Fördelen med det är att 

man inte förlitar sig på en informants utsaga, det vill säga man undviker kronvittnessyndromet 

(se Svenning 2003). Av den anledningen bestämdes att både chef och en medarbetare med stor 

insyn i processen skulle delta, företrädesvis skyddsombud, lokalombud eller hälsoinspiratörer. 

Att valet föll på chefer beror på att chefer är delegerade arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt 

arbetsmiljölagen (1977:1160) och därmed aktivt och systematiskt ska leda arbetet med 

arbetsmiljön. Det är även cheferna som beställer tillgång till skattningsenkäten. Intervjuer med 

medarbetare valdes då cheferna vanligtvis inte deltar i besvarandet av enkäten samt att chef och 

medarbetare skulle kunna ha olika uppfattning eller komplettera varandra om processens 

fortlöpande. 
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Det konstruerades två intervjuguider; en för chefer och en för medarbetare, med skäl av att 

några av de frågor som utformades inte ansågs kunna besvaras av båda yrkeskategorierna. 

Några frågor behövde även vara formulerade på olika vis för att passa respektive tillhörighet. 

Intervjuguiderna har systematiskt operationaliserats utifrån syfte och frågeställningar. För att 

tillförsäkra att de övergripande frågeställningarna skulle bli besvarade utformades separata 

avsnitt med underfrågor i intervjuguiden. En temaöversikt har fungerat som ett led i den 

systematiska nedbrytningen av syfte och frågeställningar. Temaöversikt återfinns i bilaga 2 och 

intervjuguide finns i bilaga 3 och 4. 

 

                      VLL - Sjukhusvård 

Hälsocertifierad verksamhet                      Icke hälsocertifierad verksamhet 

 

Dag/kvällverksamhet       Dygnet-runt-verksamhet           Dygnet-runt-verksamhet           Dygnet-runt-verksamhet 

 

Chef        Medarbetare     Chef        Medarbetare  Chef       Medarbetare      Chef        Medarbetare 

Figur 8. Översikt över informanter.  

Utformningen av frågorna har skett efter erfarna forskares råd (se Kvale & Brinkmann 2009, 

Bryman 2011). Eftersom intervjuerna var semistrukturerade så har intervjuguiden tjänat som 

ett stöd under intervjuerna, inte som en strikt mall som skulle följas. Skattningsenkäten 

Hälsofrämjande arbetsplats skickades per e-post till informanterna ungefär en vecka innan 

intervjun och under avsnittet enkät under intervjun hade informanterna enkäten framför sig. En 

pilotstudie, det vill säga att tänkbara respondenter får testa att svara på frågorna genomfördes 

inte. En pilotstudie är viktigare när det görs en enkätundersökning eftersom det då inte finns en 

intervjuare närvarande som kan formulera om frågor (Bryman 2011). Guiden har fått en översyn 

av dels handledare på Umeå universitet och handledare på VLL, dels av en kurskamrat på 

Personalvetarutbildningen på Umeå universitet. Efter översynen har några förändringar gjorts i 

frågornas formuleringar, men på det stora hela ansågs frågorna vara rimliga att svara mot syftet.  

 

Intervjumetodik 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 206) anvisar till följande grundprinciper för en god 

intervjupraktik; att svaren från informanten är ”spontana, rika, specifika och relevanta”, att 

intervjufrågorna i regel är korta och informanternas svar är längre och att intervjuaren följer 

upp och klargör svar från informanten. Dessutom, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar 

är än viktigare, är att intervjun i princip ska anses färdigtolkad under själva intervjun. Av den 

anledningen ska intervjuaren försöka bekräfta sina tolkningar av intervjupersonens svar under 

intervjuns gång så att intervjun blir en skildring som inte gärna behöver vidare förklaringar. 

Med andra ord är följdfrågorna viktiga som tolkningsinstrument. Dessa sex kvalitetskriterier 

har begrundats både före, under och utvärderats efter intervjuernas gång, vilket det senare 

diskuteras under rubriken metoddiskussion. För att nå en hög reliabilitet har särskilt 

användandet av bekräftandet av tolkning och att verifiera kunskapen så kallad kommunikativ 

validitet (se Kvale & Brinkmann 2014) nyttjats. Detta har gjorts under själva intervjun där 
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tolkande frågor har använts, men även efter intervjun när informanten har fått göra en översyn 

över det sammanfattade transkriberade materialet. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjumaterialet transkriberades för att öka överblicken och möjlighet till tolkning av data. 

Det transkriberade materialet uppgick till omkring 90 dataskrivna sidor. För att medverka till 

att göra det fortsatta teoretiska urvalet sammanställdes data i nära tid efter intervjuerna, vilket 

Bryman (2011) ger råd om. Efter transkribering skickades en sammanfattning av intervjun till 

informanterna som i en genomläsning fick möjlighet att verifiera. Det transkriberade materialet 

lästes igenom ett flertal gånger och det gjordes en sortering med initiala markeringar. Rennstam 

& Wästerfors (2015, s. 80) kallar detta för att ”umgås med materialet”. Särskild uppmärksamhet 

riktades i tolkning mot delar där informanten kunde anses som särskilt berörd eller engagerad, 

vilket Westlund (i Fejes & Thornberg 2015) råder till. Därefter tolkades, kategoriserades och 

kodades data. Vinsten med att kategorisera och koda kvalitativa data är att man får ett mer 

lättöverskådligt material att arbeta med och presentera (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

 

 

Figur 9. Översikt av analysprocessen. 

Data kodades i ett initialt skede genom färgkodning och varje informant fick sin egen färg. 

Detta för att kunna urskilja eventuella likheter och olikheter mellan medarbetare och chef samt 

arbetsplatser. Därefter ansågs en uppdelning på enkät och process vara legitimt. Efteråt sattes 

nyckelord på meningar och stycken i materialet som beskrev innehållet på de kodade områdena 

i transkriberingsmaterialet. 

Nyckelorden samlades sedan i mer övergripande teman. Genom tolkningsprocessen 

begrundades ständigt återkommande teman, liknelser och motsägelser i empirin och om 

tolkningen kunde relateras till läst teori och forskning om studiens teman. Westlund (i Fejes 

och Thornberg 2015) menar att detta sätt fungerar väl för att hålla tolkningen på en trovärdig 

nivå. 

 

Etik   

Informanterna underrättades information om de etiska riktlinjerna för forskare inledningsvis 

via e-post och därefter muntligt före intervjuns början. En första etisk princip benämns 

informerat samtycke och innebär att studiens syfte, upplägg samt hur resultatet ska nyttjas ska 

meddelas informanten (Kvale & Brinkmann 2014). I informerat samtycke ingår även 

upplysning om att deltagandet i studien är frivilligt inklusive information om att informanten 

har rätt att avbryta intervjun när så önskas (Kvale & Brinkmann 2014). En annan, 

konfidentialitet, gäller ett löfte om anonymitet. En tredje etisk riktlinje handlar om 

undersökningens konsekvenser. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska studien syfta till ett 

Under 
intervjuerna

Under 
transkribering

"Umgås med 
materialet"

Sammanfattning
Färgkodning och 

nyckelord

Uppdelning 
enkät och 
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Tolkning av empiri för sig och i relation till teori 
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gott ändamål. Slutligen ska forskarens hålla sig så objektiv som möjligt, metoden ska beskrivas 

utförligt och resultaten ska vara kontrollerade och korrekta (Kvale & Brinkmann 2014).   

Anonymisering 

För att minimera risken att informanterna skulle kunna identifieras i undersökningen valdes att 

begränsa informationen om de deltagande arbetsplatserna, cheferna och medarbetarna. Den 

information som lämnas om informanterna är den översikt som finns ovan i figur 8. 

Sjukhusvården i Umeå bedömdes vara så omfattande så att det var möjligt att nämna att 

informanterna i Umeå intervjuades på plats, utan att riskera röja anonymiteten. Ortsnamn har 

uteslutits för informanter som intervjuades via telefon för att behålla anonymitet. Chefer och 

medarbetare är oftast inte benämnda annat än just chef och medarbetare i resultatet, analysen 

och diskussionen. Dock finns det tillfällen då det har valts att förtydliga att det handlar om en 

medarbetare eller chef i en dygnet-runt-verksamhet eller en certifierad eller icke-certifierad 

arbetsplats då det kan ha betydelse för hur resultatet ter sig och i sin tur analys och diskussion. 

 

Kvalitet – validitet och reliabilitet  

Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att ihågkommandet av validitet ska genomsyra alla 

stadier av en intervjuundersökning – tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. Under tematisering och planering gjordes detta genom en 

noggrann stegvis operationalisering från syfte till frågeställningar och intervjufrågor. Som 

tidigare nämnts fick även intervjufrågorna en genomgång av tre olika personer och 

kommunikativ validitet (se Kvale & Brinkmann 2014) användes. Vid bearbetning och analys 

av resultat användes en särskild systematik, som redogjorts för ovan, i syfte att öka både 

validitet och reliabilitet. Slutligen har rapporten genomlästs av både handledare på Umeå 

Universitet och handledare på VLL för att försäkra att studien håller ansenlig kvalitet.  

För ökad reliabilitet har särskilt av vikt varit att visa transparens mot läsaren, det vill säga att 

beskriva metoden utförligt (Kvale & Brinkmann 2014). Ett sätt att uppnå reliabilitet eller 

trovärdighet är likaledes att visa en reflexiv objektivitet (se Kvale & Brinkmann 2014), det vill 

säga en diskussion av de val som gjorts och ett reflekterande över studiens värde. Detta 

redovisas utförligt i metoddiskussionen. Trovärdighet handlar även om forskarens hantering av 

etik (Kvale & Brinkmann 2014). Som nämnts ovan har studien strikt utgått från de 

forskningsetiska kraven för att upprätthålla god trovärdighet och kvalitet. 

 

Sökande och användande av vetenskaplig teori och tidigare forskning  

Initialt i studien gjordes en sökning av teori och forskning på Umeå universitets samlade 

databaser för att därefter via genomläsning erhålla djupare kunskap. Därefter har specifikt 

främst databaserna Soc Index och Swe Pub begagnats. Under intervjuer och parallellt med 

transkribering, genomläsning av intervjuutskrift, bearbetning och analys av empirin fortsatte 

sökandet av teori och forskning, vilket Westlund (i Fejes & Thornberg 2015) råder till i en 

hermeneutisk tolkning. Vetenskaplig teori och forskning är ett stöd som fördjupar och förstärker 

tolkningen av empirin (Rennstam & Wästerfors 2015; Westlund i Fejes & Thornberg 2015). 

Den tidigare beskrivna spiralmetaforen illustrerar just den dialektik mellan litteratur och empiri 

som en iterativ process under arbetet med tolkning (Westlund i Fejes & Thornberg 2015). 
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Resultat 

Studiens resultat kommer att beskrivas som följer. Initialt kommer informanternas upplevelser 

av enkäten som mätverktyg att skildras. Därefter redovisas upplevelserna av att arbeta med den 

efterföljande processen. För specifika frågor som omnämns i resultatet se bilaga 1. 

___________________________________________________________________________ 

 

Skattningsenkäten 

Arbetsplatserna har använt sig av skattningsenkäten i varierande omfattning. Det kan uttydas 

genom intervjuerna. Det två certifierade arbetsplatserna har använt sig av den vid två respektive 

tre gånger och de icke certifierade verksamheterna något oftare vid tre respektive fem tillfällen.  

Enkät som metod 

Informanterna är överens om att enkät är ett bra sätt att fånga upp nuläget av arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. De menar att det är nödvändigt att göra vid jämna mellanrum. Genom enkäten 

får arbetsplatserna ett underlag för vad de ska fokusera på just nu och som kan ligga till grund 

för förbättringar utifrån resultaten. Flera av informanterna nämner även att styrkan med en enkät 

är att alla i personalen har möjlighet att uttrycka sin syn på arbetsmiljön samt att arbetsplatsen 

får det på pränt. En medarbetare formulerar det på följande vis: 

En enkät hur som helst tycker jag är viktigt för att då får man ju förhoppningsvis svar av alla eller i 

alla fall en stor del av arbetsgruppen. Så att det inte bara blir vissa personer som tycker till varje 

gång. […] Så det tycker jag är viktigt. 

Flera av informanterna nämner dock att en svårighet med enkät kan vara att få alla eller 

åtminstone majoriteten att svara på den så att resultatet blir representativt för arbetsplatsen. 

Framför allt när det handlar om arbetsplatser med dygnet-runt-verksamhet där man arbetar olika 

tider. På arbetsplatserna har det lösts genom uppsatta listor som medarbetarna får signera när 

de har genomfört enkäten. En medarbetare nämner dock att styrkan med en enkät är att man 

som medarbetare kan vara säker på att man är anonym och att det är även bra att det inte är 

chefen som sammanställer resultatet. Medarbetaren tror att det kan leda till ärligare svar. Både 

flera chefer och medarbetare vill även medvetandegöra att det spelar roll för resultatet beroende 

på vid vilket tillfälle enkäten görs. En chef och en medarbetare menar att detta främst kan 

innebära en nackdel då det kan finnas en risk för att enkäten genomförs när arbetsplatsen har 

en lugnare period och att det kan avspegla resultatet. Medarbetaren anger att det skulle behövas 

en tätare uppföljning av arbetsmiljön exempelvis att man mäter dagligen en period.  

Flera av informanterna är inne på att den inte alltid fångar verkligheten. En chef uttrycker: 

Sen är jag inte 100 säker på att man alltid får fram det man vill få fram ibland. Det beror ju på hur 

man som avdelning vill framstå också, förstår du? Jag kan ju svara mer positivt, för att jag verkligen 

vill att våran avdelning ska framstå positiv. Nu säger jag inte att det är så. Men det kan ju också vara 

tvärtom. Det kan ju vara att jag har tyckt mig blivit felbehandlad och då kan jag ju svara negativt på 

varenda fråga också. 

Resultaten av enkäten går att få uppdelat på olika yrken. En chef menar då att enkäten är ett bra 

underlag för att skapa begriplighet i personalgruppen för varför man måste börja arbeta med 

vissa arbetsgrupper och områden istället för andra. Det bidrar till en tillåtenhet på hela 
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arbetsplatsen om personalen ser att det finns grund för prioriteringarna som behöver göras. En 

chef och två medarbetare nämner även att enkäten fyller en viktig funktion för att presentera 

friskfaktorerna på arbetsplatsen. Det avseendet ses som en styrka i enkäten och blir en 

motivationsfaktor för personalen. 

Samtliga informanter är överens om att enkäten behöver kompletteras med kvalitativa svar i 

form av diskussioner i arbetsgruppen på APT eller medarbetarsamtal. Detta med anledning av 

frågornas generella karaktär. På en arbetsplats har det beslutats att införa ytterligare ett samtal 

av kortare slag förutom medarbetarsamtal för att fånga upp psykosociala faktorer på 

individnivå. En medarbetare anser att det hade varit bra om det hade funnits möjlighet redan i 

enkäten till att skriva mer personliga svar istället för endast svarsalternativ. Detta för att det kan 

vara svårt att minnas hur man tänkte när man svarade på enkäten. Två chefer menar dock att en 

möjlighet till att skriva kvalitativa svar i enkäten skulle göra att den både tar längre tid att 

genomföra samt att det skulle kunna bli en svårighet att sammanställa svaren. 

Utformning, omfång, inriktning och områden 

Informanterna är ense om att skattningsenkätens omfång är lämpligt. Det är lagom många 

frågeställningar samtidigt som den får in många parametrar. Det går relativt snabbt att svara på 

enkäten och av den anledningen är det enklare att få medarbetare att besvara den. En 

medarbetare och en chef menar att just omfånget minskar risken för så kallad enkättrötthet. 

Informanterna anser även att den är tydlig och lätt att överskåda. En chef tror att det beror på 

dess indelning efter personalvisionens områden. Den överskådliga enkelheten återkommer även 

i resultatet menar samma chef. Indelningen bidrar till en begriplighet även vid presentationen 

av resultatet.  

Även svarsalternativen uppfattas oftast som lämpliga. En chef framhåller att det är bra att det 

inte finns för många valmöjligheter. En medarbetare säger att det är bra att man genom 

svarsalternativen nödgas ta ställning. En annan medarbetare menar dock att det kan vara svårt 

att svara på exempelvis fråga 26. På vår arbetsplats tar vi tag i konflikter som påverkar arbetet 

med de svarsalternativ som finns idag. Det inte alltid så att det har förekommit konflikter på 

arbetsplatsen och då blir svaret hypotetiskt. Ett generellt bekymmer i enkäter menar en chef kan 

vara att svarsskalan vänds beroende på hur frågan är formulerad. Det tycker denne dock inte är 

fallet i denna enkät. 

De flesta informanterna berör att enkäten fångar främst psykiska och sociala faktorer och att 

det är bra då de på arbetsplatserna inte har så många andra sätt att mäta den psykosociala hälsan, 

förutom genom medarbetarsamtal och vardagliga samtal med varandra. Den skyddsrond som 

ska genomförs varje år utifrån en genomgång av en checklista innefattar visserligen 

psykosociala faktorer, men inte i så stor omfattning. En arbetsplats har förutom skyddsrond 

även använt sig av en MEBA-undersökning (medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande 

arbete) genomförd av företagshälsan som ett verktyg för att skatta kroppen och den fysiska 

hälsan. En annan arbetsplats har en egen vårdtyngdsmätning Patientnärmre vård som alla 

anställda fyller i varje dag för att fånga upp fysiska faktorer. En tredje arbetsplats använder en 

enkät från hälsoinspiratörerna som heter Din egen hälsa som berör det sociala livet, alkohol- 

och tobaksvanor. Emellertid på grund av skattningsenkäten psykosociala inriktning ses den av 

flera som en pusselbit till att arbeta med alla delarna av arbetsmiljön. Två chefer och en 

medarbetare menar att även om enkäten innehåller många frågor som berör den psykosociala 

hälsan så kommer även den fysiska arbetsmiljön in under framför allt hälsa och arbetsglädje. 



30 
 

Det råder lite oenighet bland informanterna när det gäller enkätens förmåga att passa alla typer 

av arbetsplatser. En medarbetare som arbetar i dygnet-runt-verksamhet menar att den fungerar 

väl och exemplifierar detta med frågan om återkoppling till och från chef: 

Ja, men han passar väl ganska bra egentligen. För jag menar, alla vi jobbar ju alla tider. Så alla har 

ju möjligheter att få återkoppling och ge återkoppling till sin chef till exempel.  

Två chefer menar att just kommunikation är svårare i en dygnet-runt-verksamhet. En chef 

formulerar det som följer: 

Sen kan det ju vara, ja men, kanske ett trubbigt verktyg också om man tänker på att det ska täcka 

alla verksamheter. […] Så ibland kan jag som känna att det är som orättvist på nåt vis. Att man kan 

ju inte få toppbetyg för det går liksom inte att skapa förutsättningar för det. Och samtidigt kan jag 

vila i att, ja men, om vi får någorlunda betyg så har vi ju ändå nått så långt som vi kan just nu. 

Samtliga medarbetare menar att enkätens styrka är att den innehar både områden som härrör till 

individen och till arbetsplatsen. Att man både får fundera på hur man som medarbetare agerar 

och den personliga hälsan samt hur man tycker att arbetsgruppen och arbetsplatsen fungerar. 

En medarbetare och en chef framhåller att enkäten visserligen fungerar väl för områden individ 

och arbetsgrupp, men även lämnar lite att önska angående organisationsnivå. Chefen menar att 

det finns yttre förhållanden som påverkar arbetsplatsen som finns i den omgivande 

organisationen och som är svårare att påverka, men som har verkan på arbetsplatsens 

arbetsmiljö på ett negativt sätt. Medarbetarna lyfter särskilt fram medarbetarskap, ledarskap, 

hälsa och arbetsglädje och kommunikation som viktiga områden för att skap en god arbetsmiljö. 

Två av cheferna lyfter framförallt fram området medarbetarskap och ledarskap som ett viktigt 

område, dels för att värdera sin egen insats som chef.  

Frågornas innehåll och formulering 

I huvudsak är informanterna nöjda med frågornas innehåll och formuleringar och det är inte så 

mycket som man önska förändra. Samtliga informanter diskuterar dock några av de vida 

frågorna och menar att resultaten alltid måste diskuteras på arbetsplatsen för att ta reda på vilken 

tolkning medarbetare eller kollegor har lagt in i sin bedömning av frågorna. Detta kan vara en 

nackdel då man inte alltid minns hur man har tänkt vid besvarandet av enkäten, men samtidigt 

kan det vara en vinst för att man får igång en diskussion på arbetsplatsen kring arbetsmiljön.  

En chef ger ett exempel som handlar om fråga 16. Jag bedömer att det finns mötesplatser för 

kommunikation på arbetsplatsen: 

Där kanske jag ser det som att vi har möjlighet till arbetsplatsträffar där vi kan kommunicera eller 

ta upp problem eller vad det nu kan vara. Medan en del andra kanske kan tänka att mötesplatser för 

dem är att det finns bra expeditioner där man kan sitta och träffas i teamet och diskutera själva 

vården. 

Begreppet hälsofrämjande som både finns i fråga 3, 4 och 25 är lite vidsträckt menar både en 

medarbetare och en chef. Både medarbetaren och chefen uttrycker att begreppet hälsofrämjande 

både behöver definieras tydligare och diskuteras på arbetsplatserna. 

Det flertalet chefer och medarbetare anser är bra med enkäten är att de flesta frågor innehåller 

det personliga pronomen ”Jag”, vilket tydligt visar att var och en uttrycker sin specifika åsikt. 

Informanterna menar att det är bra att enkäten ställer frågor om hur man bidrar som medarbetare 

och inte bara att det ställs frågor om hur arbetsplatsen hanterar arbetsmiljöfrågor. En 

medarbetare förklarar:  
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Det här lyfter frågor till en annan nivå. Man tvingas tänka: att vad är min roll i hur vi har det på 

arbetsplatsen? Det går inte bara att säga den här berömda ”man”. […] Jag kan inte generalisera. Så 

det är positivt. 

En chef menar dock att det finns för lite av det här egenansvaret formulerat i frågorna. Chefen 

menar att det är bra att medarbetaren får tycka till om denne bidrar med exempelvis idéer och 

åsikter, men saknar frågor om egenansvaret när det kommer till själva praktiska utförandet av 

idéerna och det man har haft en åsikt om. Chefen gör detta tydligt genom denna formulering: 

Jag tar ett exempel ”Jag ger idéer om förbättring och mina idéer tas tillvara.” Det är ju en sak att 

kasta fram en idé och har man sen en förväntan att det här ska sen bara bli? Eller hur agerar man 

själv? Det här egenansvaret i parametrarna tycker jag skulle kunna lyftas fram. 

Samme chef lyfter fram ytterligare ett exempel och menar att förutom att fråga 27. På min 

arbetsplats stimuleras hälsofrämjande levnadsvanor fortfarande kan finnas kvar borde det 

finnas en fråga i stil med ”Jag tar ansvar för goda levnadsvanor”. 

Den mest diskuterade frågan är skattningsenkätens fråga 28. Jag bedömer att det finns minimal 

risk för arbetsrelaterad sjukskrivning på min arbetsplats. Den diskuteras ingående av tre chefer 

och lika många medarbetare på de undersökta arbetsplatserna. Informanterna förtäljer att det är 

den fråga som har fått absolut lägst resultat år efter år. Antingen behöver den på något vis 

formuleras om eller helt avlägsnas från enkäten, menar informanterna. En medarbetare berättar 

att frågan kan ge upphov till att man misstolkar vilket svarsalternativ man ska använda och 

därmed kan få ett missvisande resultat: 

Det finns en risk när man läser den snabbt att man sätter instämmer helt fast man menar instämmer 

inte alls. […] När man har hört sina kollegor prata så säger de: ”Ja, men jag vet inte vad jag ska 

svara där.” Och då vet man inte heller vad resultaten på den frågan står för när man ser det i 

sammanställningen. 

Medarbetaren menar även att det är en fråga som är svår att sia om, svaret blir hypotetiskt. En 

chef säger att frågan är onödig som den ser ut idag för det finns alltid en risk: 

Det är ju att det finns ingen arbetsplats där du inte riskerar att bli sjukskriven. Så det tycker jag är 

en fråga som man kan plocka bort. Man måste helt enkelt göra om den. För det är klart att du kan få 

en arbetsrelaterad skada psykisk eller fysisk. […] Därför att den risken finns alltid.  

En annan chef menar att fråga 28 är en bra fråga för diskussionsunderlag i medarbetarsamtal 

för att kunna urskilja olika ut riskområden.   

Det är flera av informanterna som lyfter att de har informerat om den nya föreskriften 

organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:3) på arbetsplatserna och menar att enkäten i stora 

drag torde överensstämma med föreskriften. En av informanterna nämner dock att denne saknar 

frågor rörande den högre organisationsnivån ovanför individ, grupp och arbetsplats. Två 

informanter säger att det vore bra att se över den kopplingen och matcha frågorna så att de 

verkligen överensstämmer. En chef säger:  

Då vore det ju ännu bättre om man visste att den överensstämde med AFS:en. Så är det väl alltid 

med frågor och utifrån att verksamheten förändras så mycket så behövs det uppdateringar, att man 

granskar och ser efter. […] Sen har vi ju också nya medarbetare som också ställer lite andra krav 

som också…ja, men det känns viktigt att den är uppdaterad. 
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Processarbetet 

Arbetsgången i processarbetet och upplevelser av förändringsarbete 

Samtliga, både certifierade och icke certifierade arbetsplatser har haft en liknande arbetsgång 

utifrån konceptets rekommendationer. Det som skiljer sig något åt är i vilket skede den stora 

personalgruppen kommer in i processen, hur man har valt att arrangera arbetsplatsträffar, om 

man har formulerat en handlingsplan samt om man har valt all lägga upp mål även för områden 

med höga värden i enkäten.  

APT är ett viktigt forum för arbetsplatserna i arbetet med processen. Dock är svårigheten att få 

till träffarna så att så många som möjligt kan delta. För att underlätta inflytande, möjlighet till 

deltagande, engagemang och diskussion så har en av arbetsplatserna infört tre längre APT per 

termin förutom kortare med regelbundna APT varje vecka. En medarbetare berättar: 

Mm…ja, i början hade vi inte de här stora APT:erna terminsvis då vi träffas allihopa, så det tycker 

jag har blivit bättre att vi har bättre möjlighet att träffas fler medarbetare samtidigt och jobba med 

det här. Det är väl kanske det som är den största skillnaden egentligen. 

Två andra arbetsplatser har av samma anledning APT varje vecka. På den ena arbetsplatsen 

kommer eftermiddagspersonalen in en extra timme så att dagpersonalen har möjlighet att vara 

med på träffen. På den fjärde arbetsplatsen har det sedan start med processen prövats lite olika 

varianter, men det har resulterat i APT varannan vecka. 

Det arbetssätt som används under APT är för samtliga arbetsplatser ett diskussionsupplägg i 

både helgrupp och mindre grupper. På en arbetsplats har hälsoinspiratörerna en stående punkt 

på APT där de informerar eller håller i en aktivitet för övriga personalen. Det är dock chefen 

som leder APT på samtliga arbetsplatser. En chef säger att denne skulle kunna tänka sig att gå 

vidare till att medarbetare även kan leda APT: 

…det är jag som leder APT, men jag känner att jag skulle kunna tänka mig att vidareutveckla det 

där också.  

Dokumentation med planerade åtgärder görs olika mycket och på olika sätt. En arbetsplats har 

en pärm för dokumentation som finns tillgänglig för personalen att läsa. Ytterligare en använder 

sig av en årshjulsmodell. En arbetsplats skriver inte en separat handlingsplan för det vidare 

arbetet utan de placeras i APT-protokoll. 

Sammantaget kan sägas att alla fyra arbetsplatser fokuserar mycket mer på områden med låga 

värden utifrån enkätens resultat än områden med höga värden. Arbetsplatserna lyfter visserligen 

områdena som friskfaktorer, men det formuleras oftast inte mål för dessa områden. 

Det skiljer sig lite åt angående hur hälsocertifieringsprocessen initierades. På två arbetsplatser 

blev hela personalgruppen tillfrågad. En medarbetare berättar: 

Det togs upp på en APT i personalgruppen: ”Tror ni inte att det här vore en bra grej för oss att 

systematiskt arbeta mot…?” och det tyckte alla så var det med det när vi började. Utan att man i 

början kanske visste vad det skulle innebära men… alla var överens om att vi skulle sträva mot det.  

På de två andra skedde det på uppmaning av den övergripande kliniken, men att det mycket väl 

kan ha skett i samverkan med facken. Det minns inte informanterna. En chef som var 

medarbetare under implementeringen säger:  
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Det kan man väl säga är ett dåligt betyg, att inte hela gruppen var med i matchen vad det var man 

hade tänkt för oss. 

På en av de arbetsplatser som personalen blev tillfrågad brottades man för tillfället med bland 

annat hög sjukfrånvaro, byggnadsrelaterad ohälsa och var mitt uppe i en ombyggnation och 

sanering. På den andra arbetsplatsen hade man precis genomgått en större omorganisation i 

syfte att skapa en hel vårdkedja. 

Utifrån informanternas berättelser kan uttydas att reaktioner som motstånd till 

förändringsarbete är något lättare att uppfatta hos de arbetsplatser där personalgruppen inte blev 

tillfrågad och inte redan innan hälsocertifieringsprocessen hade påbörjat något större 

förändringsarbete av arbetsmiljön. En medarbetare berättar: 

Nä, det är väl det här att alla inte är så positiva till hela grejen. […] Det är lite svårt att få 

engagemang. Det är väl det som är problemet, kan jag känna ibland. Ibland när man har de här 

träffarna och sitter och pratar om vissa frågor så är det inte jättemånga som har åsikter och 

synpunkter utan när vi då i gruppen har suttit och sammanställt grejer så är det många som bara 

håller med. Ibland kanske andra skulle sitta med vid själva sammanställningen också. 

En chef delger att det vara flera av skyddsombuden som tyckte att man inte kan bli en 

hälsocertifierad arbetsplats om man har treskiftsarbete. Det var omöjligt för det fanns inget 

hälsosamt med det. 

Men samtliga informanter vittnar även om att reaktionerna på arbetsmiljöarbetet och 

processen har blivit mer och mer positiva med tiden. En medarbetare förtäljer: 

Just att se de positiva förändringarna, tycker jag. Både det här med just folks attityd kring 

litegrann, från att ”Det där är väl helt onödigt” ”Varför ska vi göra det här. Det är ju helt 

bortkastad tid.” Till 2016: ”Åh, vad kul.”  

En medarbetare och två chefer menar att chefens intresse i arbetsmiljöfrågor och förtroende 

från medarbetarna har betydelse för hur motstånd kan te sig och om förändring sker. 

Medarbetaren säger även att den förändring av engagemanget som skett kan bero på att 

arbetsplatsen med tiden har anställt mer personal som är intresserade av hälsa. 

Det är på de arbetsplatser som inte personalen i ett första skede har blivit tillfrågad som enkätens 

resultat först analyseras i mindre grupp innan det förs vidare till en APT. En chef berättar:  

De sista två åren så har jag gjort så att jag och de fackliga tillsammans har valt ut vissa frågor som vi ska 

arbeta med och sen har vi arbetat med dem i resten av arbetsgruppen. 

Den andra arbetsplatsen har ett liknande upplägg där hälsoinspiratörerna initialt analyserar 

och väljer ut vilka områden som ska arbetas med. Dessa diskuteras sedan med chefen och 

därefter presenteras det på en arbetsplatsträff. Att det finns en mindre grupp som arbetar nära 

chefen i processen tror en medarbetare är positivt för då kommer inte alla beslut direkt från 

chefen.  

På de andra två arbetsplatserna har en presentation av resultatet först gjorts för hela 

personalgruppen på en APT. Därefter har områden valts ut av personalen gemensamt och 

åtgärder har diskuterats. På flera av arbetsplatserna skickas resultatet även ut på mejl och anslås 

i personalutrymmen. För att engagera och motivera personalen till förändring pratar både chefer 

och medarbetare om vikten av information diskussion. Också att man har tydliga mål, 

utvärderar samt kan visa på lyckade resultat har haft betydelse. En chef förklarar: 
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…det är ju samtal, samtal och samtal. På gruppnivå, individnivå. Och sen gjorde vi ganska tidigt 

några testperioder som sen utföll i otroligt bra resultat. […] Så det var också lyckat att det kom en 

lyckad testperiod ganska tidigt. För då kan man ju som motivera med det.  

Tre chefer pratar om att man måste vara uthållig i förändringsarbetet, dels på grund av 

medarbetares reaktioner och ibland bristande engagemang, men även för att det är lätt att tappa 

tråden då det händer så mycket annat i mellan. Arbetsplatserna är överens om att testperioder 

är ett arbetssätt som skapar gynnsammare förutsättningar för förändring. En chef berättar 

följande om testperioderna: 

Och det tycker jag gruppen har utvecklats i, från den första testperioden där hälften av gruppen bara 

”Nej, vi vill inte prova det här. Det kommer inte gå.” till att en större del av gruppen tycker att vi är 

en arbetsplats där vi vågar prova.[…] Man är inte rädd för förändring på samma vis. För att prova 

betyder inte att man måste förändra. 

En medarbetare säger: 

Och sen som sagt så kör vi stenhårt med de här testperioderna. För det är ju fantastiskt bra, för då 

behöver inte alla resa ragg och säga: ”Det här gör vi inte” utan vi testar det här. Går det inte då 

struntar vi i det. Och går det får vi köra på.  

En medarbetare menar dock att det kan vara svårt att få in nya rutiner, vilket kan bero på att det 

finns för inkörda tidigare rutiner hos många. 

På samma arbetsplatser som tillfrågat personalen om att påbörja hälsocertifieringsprocessen har 

man även arbetsgrupper som träffas kontinuerligt för att arbeta med förbättringsåtgärderna. På 

en av dessa arbetsplatser är grupperna yrkesspecifika, på den andra är grupperna indelade efter 

arbetsområde. Gruppen kan sägas äga arbetet med sin specifika arbetsmiljö. En chef säger: 

Jag tycker att det kommer fram fler förslag om det kommer från varje yrkesgrupp. […] Då kommer 

motivationen underifrån. De är delaktiga och de kan påverka. 

På arbetsplatserna där ledning har initierat arbetet finns inte kontinuerliga grupper utan de har 

haft grupper mer sporadiskt. En anledning till det anses vara svårigheten i att få flyt i 

grupparbetet på grund av tre-skift-arbete. 

Stöd och resurser i arbetet 

Arbetsplatserna har använt sig av varierande stöd och resurser i arbetet under 

hälsocertifieringsprocessen, både interna och externa.  

Samtliga informanter känner till att det finns arbetsmaterial för processen. Däremot varierar det 

i vilken utsträckning arbetsplatserna har använt sig av materialet. De flesta känner till 

hälsoduken. Några nämner personalvisionslådan, årshjulet och Tips vad man ska tänka på vid 

APT. En av de certifierade arbetsplatserna har använt materialet mer frekvent än övriga och har 

både använt sig av hälsoduken och personalvisionslådan material från hälsoinspiratörernas 

materialbank som finns på VLL:s intranät. Därför efterfrågar denna arbetsplatsens medarbetare 

påfyllning av material eftersom, då samma material använts gång på gång. En chef berättar att 

denne har använt sig av material från den ledarutbildning som personen för närvarande går. En 

annan chef menar att denne fått bra stöd utifrån utbildning och instruktioner i riskbedömning. 

Anledningarna till att de övriga arbetsplatserna inte har använt materialet i samma utsträckning 

är de på egen hand har funnit ett arbetssätt som passar dem. Det handlar framförallt om 

diskussion och dialog på arbetsplatsträffar och på två arbetsplatser fortlöpande gruppträffar. 

Ytterligare en anledning till att materialet inte används är tidsbrist. Samtliga arbetsplatser talar 
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om utmaningen att få tiden att räcka till. De flesta önskar att det kunde avsättas mer tid till 

processarbetet. 

Två arbetsplatser har haft besök av medarbetare från certifierade arbetsplatser som informerat 

om deras upplevelse av processen. Tre av arbetsplatserna berättar dock att de inte har någon 

kännedom om det finns någon dygnet-runt-verksamhet som har lyckats certifiera sig och menar 

att det hade varit av intresse utifrån den egna verksamheten. 

En arbetsplats har tagit hjälp av företagshälsovården. Dels för att göra två MEBA (medicinsk 

kontroll vid ergonomiskt belastande arbete), för att komma tillrätta med arbetsrelaterad 

smärtproblematik. Dels har arbetsplatsen fått en översyn av en ergonom från Företagshälsan. 

Dessutom har två sjukgymnast- eller fysioterapeutstuderande, som gjort sin praktik på 

företagshälsan, bidragit med kunskap om belastning på fötter, vilket resulterat i fotgymnastik 

och föreläsning. Resterande tre arbetsplatser har inte tagit hjälp av företagshälsan på gruppnivå 

eller i hälsofrämjande arbete utan endast på individnivå och rehabilitering. En chef säger 

syftande till att företagshälsan ska användas till rehabilitering:  

…jag nyttjar ju dem till vad de ska användas till, men inte just i den här processen. 

Två arbetsplatser har sökt stöd hos Kompetensutvecklingsbyrån och Memeologen på VLL för 

en utveckling kring kommunikation och gruppdynamik. Samtliga arbetsplatser har även haft 

olika temadagar utifrån resultatet i skattningsenkätens områden. De har handlat om stress och 

hälsa, hjärnstress, hälsa och egenansvar, kostens betydelse, kommunikation och bemötande och 

olika träningsformer som exempelvis yoga. Att budgeten inte räcker till detta kan dock vara ett 

bekymmer. En arbetsplats har även haft handledning av en person från universitetet med 

sjuksköterskegruppen. Internt har en arbetsplats använt sig av sin egen sjukgymnast för att 

förbättra ergonomin vid mobiliseringen av patienter. En annan arbetsplats har två egna 

utbildade massörer som arbetsplatsen bekostar så att massage kan fås när det finns möjlighet. 

På två av de intervjuade arbetsplatserna kan hälsoinspiratörerna anses vara särskilt aktiva i 

arbetsmiljöarbetet.  

En medarbetare föreslår utbildningsinsatser i arbetsmiljö även för medarbetare, som det är idag 

på VLL så deltar endast chefer och skyddsombud i den tvådagars-utbildning som tillhandahålls. 

Medarbetaren förklarar: 

…man pratar inte så mycket om hur man ska jobba med arbetsmiljön i utbildningen, utan det är ju 

först när man börjar jobba som det blir prat om arbetsmiljön. […] Men, eftersom alla medarbetare 

ska vara delaktiga i det här så det skulle inte vara så dumt om de visste vad det handlade om, själva 

grunden.  

Två medarbetare ger även förslag på någon form av enklare handledning eller handbok: 

Men det skulle gärna kunna finnas till exempel något verktyg lättare på datorn. Där man kunde 

klicka och där man kunde få hjälp, lösningar. Hur går man vidare? Om man kör fast i någonting.   

Det kan bara vara ett enkelt dokument på hur man kan jobba ungefär, tänker jag, men även hade det 

kunna vara bra med personlig handledning också att man får någon slags genomgång av någon som 

jobbar med det här, som presenterar det. […] Eller att man kombinerar det på något sätt.  

En chef efterfrågar en tydligare struktur för APT från en övergripande organisationsnivå. Vad 

som ska finnas med på APT, när i tid det ska göras och vad som ska rapporteras. Samme chef 

efterfrågar även struktur kring dokumentation för processen för att synliggöra arbetsgången. 

Eventuellt i form av en årshjulsmodell. 
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Samme chef frågar efter utvecklande av personalklubben. Dels efterfrågar chefen 

träningslokaler som ligger närmare arbetsplatserna och dels ett större utbud i stödet: 

Jag skulle vilja ha en personalavdelning som tar hand om personalen med träning, personliga 

träningsprogram. Jag tycker att man i framtiden om tio år eller kanske ännu närmare att man bygger 

kanske sektionsvis på sjukhuset. Rekreation helt enkelt, att du har möjlighet att gå på halva din lunch 

och kanske lyfta eller röra dig. Massage. […] Och att man då har en fysioterapeut och PT också. 

[…] Jag tycker att ha en fysioterapeut för hela landstingets personal. Det är alldeles för lite. […] 

Och en dietist som kanske är knuten till det här.  

Alternativet skulle vara bättre avtal med externa träningsanläggningar, menar chefen, och pekar 

på att Umeå kommun har bättre avtal än landstinget. Chefen efterfrågar även arbetsskor då 

personalen belastar fötterna mycket. Ytterligare stöd som efterfrågas av en medarbetare är tips 

på enkla gympaövningar som man kan göra på arbetsplatsen. En chef ber även om mer hjälp 

med psykisk ohälsa exempelvis gällande diagnoser som ADHD eller liknande för att kunna 

hjälpa sina medarbetare på bästa sätt i arbetet.  

En medarbetare lyfter att det är bra att man från hälsofrämjande arbetsgrupp kan få resultatet 

sammanställt och en chef säger att sammanställningen är bra visuellt utformad. När enkäten ska 

genomföras kan arbetsplatsen begära delade resultat på de olika yrkesgrupperna. Det har två av 

arbetsplatserna använt sig av och menar att det är värdefull information då man kan göra 

specifika insatser för olika yrkesgrupper. Dock verkar inte informationen om den här 

möjligheten ha nått alla arbetsplatser då en arbetsplats efterfrågar just detta: 

Att det ibland skulle kunna vara viktigt att skilja på yrkeskategorier också just för att det blir lätt att 

man jobbar separat och då kan det bli så att någon kanske tycker att det är ett jättestort problem med 

en grej som den andra kategorin tycker är bra. Så det är väl det som man kan känna skulle behövas.  

En medarbetare ger uttryck för att chefen är ett ytterst betydelsefullt stöd i processen och menar 

att det är grundläggande man har en ledning som vill arbeta med resultatet och som jobbar aktivt 

och förmedlar till arbetsgruppen att det är viktigt. Det finns även en frustration hos chefer över 

att chefsuppdraget är så omfattande att det inte finns tillräcklig med tid för att arbeta ännu mer 

systematiskt: 

Och det är klart…det här hänger ju också ihop med arbetsledarnas situation inom VLL. Att tiden är 

otroligt knapp för alla uppdrag som man ska hinna med. Att man…ja men jag upplever att jag inte 

har tillräckligt med tid för reflektion. Och det är klart att det här är ju en fråga som kräver reflektion. 

En annan chef menar att förutsättningarna för denne har blivit bättre när en person med ansvar 

för bemanning anställdes. Detta har gjort att chefen kan lägga mer tid på SAM. 

Effekter av arbetsprocessen 

Informanterna berättar att hälsocertifieringsprocessen har lett till olika slags förändringar på 

arbetsplatsen som kulturella och strukturella förändringar, men även effekter som en ett mer 

systematiskt arbetsmiljöarbete, färre arbetsskador och lägre sjukfrånvaro. 

När det gäller kulturella förändringar så vittnar informanterna om att benägenheten att uttrycka 

sina åsikter, att komma med förslag och diskutera arbetsmiljön har ökat. Detta anser både chef 

och medarbetare på tre av arbetsplatserna. En av dessa chefer menar dock att det är svårt att 

veta om det beror på arbetet med processen i sig eller om det även har att göra med 

personalomsättning, där chefen upplever att ett yngre klientel oftare uttrycker sina åsikter. 

Samtliga arbetsplatser menar att delaktigheten och lärandet bland personalen har ökat i 
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arbetsmiljöfrågor. Arbetsplatserna arbetar mer tillsammans och det är fler personer som aktivt 

deltar och tar ansvar. En chef uttrycker det så här: 

Men jag skulle nog kanske säga att vi har en lite öppnare kommunikation. Att vi avhandlar mer 

frågor på gruppnivå. […] att gruppen tar ett större ansvar och förstår, att de också tar det till sig. Att 

man känner sig delaktig. […] Det är ju en styrka att man är fler personer som blir engagerade och 

fler personer som ser saker på olika sätt och hur kan vi göra. Så jag tilltalas av det här sättet att jobba. 

Samme chef pekar även på att processens testperioder har bidragit till att arbetsgruppen vågar 

prova nya arbetssätt. En medarbetare framhåller även särskilt att relationerna på arbetsplatsen 

har förbättrats under arbetet med testperioder, att samarbetet och arbetsglädjen har ökat: 

Det är ju såna förbättringar som har blivit gjorda och en helt annan arbetsglädje och mycket bättre 

stämning. Det är sån skillnad. Mycket, mycket bättre än vad det har varit. Och mer positiv 

inställning. Och alla känner sig mer delaktiga. Ja, det är jättemycket som har hänt här de här åren 

och det kan vi härröra till alla veckor som vi har haft här med de här provveckorna.  

Processarbetet har även lett till ett positivare förhållningsätt till att arbeta med arbetsmiljön när 

personalen märker att arbetsplatsen arbetar aktivt med frågorna. Personalen har en större 

förståelse för arbetsmiljöarbetet, menar chefer och medarbetare på tre arbetsplatser. 

Begripligheten för vad man prioriterar att göra och varför man gör det har blivit tydligare. På 

grund utav att arbetsplatserna med jämna mellanrum kan utvärdera testperioder samt göra om 

skattningsenkäten blir uppföljning av mål tydligare, vilket även det leder till en större 

begriplighet hos personalen. Det finns en vinst i att man med processens hjälp kan visualisera 

och jämföra över tid. En medarbetare pratar om det på följande sätt och menar att uppföljning 

hade varit svårare utan arbetet med hälsocertifieringsprocessen: 

Och det är ju också viktigt och hälsofrämjande att kunna visa för personalgruppen att vi har ju då 

inte struntat i resultatet. Och det är viktigt. […] För det är ju det som är utmaningen att på nåt sätt 

fånga att vad gav det här för resultat. Det tror jag inte att vi hade gjort annars.  

Arbetsplatserna diskuterar inte bara arbetsmiljön mer generellt utan ytterligare en effekt av 

processen är att den psykiska arbetsmiljön får ta större plats. Något som samtliga arbetsplatser 

lyfter fram som styrka under processen är att kunna peka på arbetsplatsens friskfaktorer. Det 

blir en positiv kraft i arbetsmiljöarbetet. 

Samtliga informanter beskriver att arbetssätt och rutiner har förfinats och att nya arbetssätt och 

rutiner även har uppkommit utifrån resultat från mätningen av arbetsmiljön. Ett område som 

fortlöpande har arbetats med på samtliga arbetsplatser är kommunikation. En arbetsplats, som 

utifrån skattningsenkäten till den större delen har arbetat med den fysiska arbetsmiljön, visar 

tydligt upp minskad arbetsrelaterad sjukskrivning. Det är färre medarbetare som har 

arbetsrelaterad värk i rygg, nacke och axlar genom ett intensivt arbete med detta område: 

Det är väl det mest positiva med det här. Jo, det är en förändring. För den har ju varierat mellan, nu 

kanske den är nere på 6-7 %. Den har ju varit uppe på 12. De här långtidssjukskrivningarna drar ju 

iväg ganska mycket.  

En medarbetare är fullkomligt säker och ytterligare en medarbetare och chef menar att det inte 

är säkert att de förändringar som genomförts på arbetsplatsen skulle ha framkommit eller 

genomförts om de inte hade arbetat med hälsocertifieringsprocessen. Övriga fem informanter 

gissar att deras arbetsplatser kanske skulle ha kommit till samma resultat, men att processen 

ändock har bidragit men en värdefull struktur för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Enkäten och 

processen ger riktning för vad arbetsplatserna kan arbeta med angående arbetsmiljön. 
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Den största effekten som samtliga informanterna talar om är just den ökade aktiviteten, 

strukturen och systematiken i arbetsmiljöarbetet gentemot stötvisa insatser. Det praktiska 

arbetsmiljöarbetet har ökat menar flera informanter. Två arbetsplatser har en tydligare plan för 

arbetsmiljöarbetet under verksamhetsåret antingen genom handlingsplan eller årshjul. De 

kvarvarande två arbetsplatserna menar dock att det finns lite att förbättra när det gäller antingen 

tydliga handlingsplaner, årshjul eller dokumentation av arbetsmiljöarbetet. Samtliga 

informanter menar att de på arbetsplatserna försöker att föra ihop resultat från skattningsenkät, 

skyddsrond, arbetsmiljöplan och verksamhetsplan för att uppnå systematik. Två chefer 

framhåller dock att arbetsplatserna inte på något sätt är exemplariska i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och att punktinsatser förekommer. Framförallt dygnet-runt-verksamheterna 

uppmärksammar utmaningen med att hitta systematik när verksamheten är ständigt pågående 

och det inte finns möjlighet att samla hela personalen vid ett och samma tillfälle. En svårighet 

finns i att ha rullande arbete i olika grupperingar. En arbetsplats chef införde förra året möten 

med de fackliga representanterna där de träffas för att planera arbetet med arbetsmiljön bättre, 

men det är svårt att hålla det regelbundet. En annan arbetsplats har rullande arbete i 

yrkesspecifika arbetsgrupper medan en tredje har rullande processgrupper. Den fjärde 

arbetsplatsen har inte några processgrupper som arbetar regelbundet med arbetsmiljön.  

Det är olika hur arbetsplatserna och informanterna förhåller sig till att nå en certifiering. Ingen 

av informanterna föringar det målet. Det är ett viktigt mål och det fyller en funktion som 

bekräftelse för ett gott arbetsmiljöarbete, men i något större mån framhåller cheferna att det 

viktigaste inte är att bli hälsocertifierade utan att nå målet om ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Men även en medarbetare framhåller att det är den systematiska processen som är mest relevant: 

Och det har vi ju sagt helat tiden, ja men nu vart vi ju hälsocertifierade och vi är ju jätteglada för att 

vi blev det, men det är ju bara som en starter. Vi fortsätter ju bara hela tiden i den här processen.  

Det är ju ingenting som att vi bara: ”Japp, nu var vi klar med det här.  

Det finns en antydan av samtliga informanter i dygnet-runt-verksamhet att det skulle vara 

svårare att nå upp till en hälsocertifiering. Även av den dygnet-runt-verksamhet som redan har 

lyckats nå en certifiering. En medarbetare som arbetar på en icke certifierad arbetsplats 

uttrycker sin besvikelse över svårigheten för en dygnet-runt-verksamhet att lyckas: 

Det är ju en morot att nå upp till den, men om aldrig förutsättningarna riktigt finns så tror jag att 

man till slut kommer vara besviken. ”Näe, inte i år heller!”  

 

Analys och diskussion 

Analysen och diskussionen är indelade efter samma rubriker som i resultatet. Skattningsenkäten 

resultat kommer inledningsvis bemötas i förhållande till teori och rapportförfattarens egna 

reflektioner. Därpå görs detsamma angående processarbetet. 

___________________________________________________________________________ 

Skattningsenkäten 

Enkät som metod 

Flertalet informanter menar att värdet med enkät som metod är att det ger en aktuell 

utgångspunkt, att svarande är anonyma och att samtliga har möjlighet att delta och uttrycka sin 
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åsikt. Det sistnämnda värdet delas av Johnsson et al. (2003) som menar att alla måste involveras 

för att uppnå en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enligt teorier om förändringsarbete 

finns det även ett värde i att fråga alla. Det bidrar med en delaktighet i kommande 

förändringsarbete vilket kan förkorta förändringstiden genom minskat motstånd (Jacobsen & 

Thorsvik 2014). Ett sätt att inleda ett arbetsmiljöarbete skulle kunna vara enkät som underlag 

menar Linér (2016). Malmquist et al. (2007) menar att en mätning i någon form kan ge ökad 

stimulans för att bedriva ett kvalitativt hälsoarbete. Det är dock inte säkert att denna mätning 

behöver utgå ifrån en enkät. Theorell (2012) säger emellertid att en subjektiv mätning, som 

denna enkät representerar, är att föredra framför en objektiv mätning. En subjektiv mätning har 

en större träffsäkerhet. 

Samtliga informanter är dock överens om att enkäten behöver kompletteras med kvalitativa 

svar i form av diskussioner i arbetsgruppen på arbetsplatsträff, nedskrivna kvalitativa svar eller 

medarbetarsamtal. Detta med anledning av frågornas generella karaktär. Bryman (2011) menar 

just att generella frågor ska undvikas i enkäter, då den innebörd som respondenterna lägger in 

i detta kan variera och man då inte vet vad svaret står för. Respondenterna fyller även i enkäten 

på egen hand, vilket gör att det inte finns någon som kan bistå dem med hjälp i deras funderingar 

(Bryman 2011). Av den anledningen är det av vikt att frågorna är klara och tydliga. Man kan 

inte heller i ett standardiserat formulär samla in tilläggsinformation eller ställa 

uppföljningsfrågor (Bryman 2011). En möjlighet till att skriva kvalitativa svar i enkäten, menar 

dock två chefer, skulle göra att den både tar längre tid att genomföra samt att det skulle kunna 

bli en svårighet att sammanställa svaren. Att enkäten inte är för omfattande samt tar för lång tid 

att genomföra bör även undvikas enligt Bryman (2011) för att minimera risken för enkättrötthet.  

Theorell (2012) förordar att subjektiva standardiserade formulär ska kompletteras med 

kvalitativ mätning exempelvis genom intervjuer eller observationer. Även Linér (2016) pratar 

om intervjuer, medarbetarsamtal eller gruppmöten som kvalitativa metoder. Informanterna 

säger dock även att de generella frågornas värde är att de skapar diskussion och att 

arbetsmiljöfrågor därmed diskuteras oftare än tidigare. På en arbetsplats ska enkäten även 

kompletteras med ett kortare samtal förutom medarbetarsamtal. En chef använder redan 

enkätens fråga 28 i sina medarbetarsamtal. 

Att rent visuellt få se ett resultat från enkäten bidrar även till en begriplighet för medarbetarna. 

Framförallt när resultatet går att få uppdelat på de olika yrkeskategorierna. Det bidrar till en 

förståelse för vilka prioriteringar som måste göras. Begriplighet genom tydlighet och kunskap 

är en av byggstenarna i KASAM (Antonovsky 1991), vilket kan öka individers förmåga att 

hantera situationer exempelvis vid ett kommande förändringsarbete. 

Chefer och medarbetare är inne på att en enkät inte alltid fångar verkligheten, beroende på när 

enkäten görs och sinnesstämning hos de som besvarar enkäten. Theorell (2012) menar just att 

enkät kan utgöra en risk för under- eller överskattning om arbetsmiljöns tillstånd. Detta för att 

det kan vara svårt för medarbetarna att hålla isär och koppla ihop samband mellan arbetsmiljö 

och hälsa. 

Sammanfattningsvis kan utifrån teori och empiri uttydas att en subjektiv mätning i någon form 

är bra. Dock bör det finnas medvetenhet om att den inte alltid ger den sanna bilden. Genom att 

alla får komma till tals ökar chansen till delaktighet, vilket ger goda underlag för förändring. 

Ett resultat från enkät kan även bidra till begriplighet och att stärka individernas KASAM.  

Genomförs en enkät så bör den inte vara för omfattande. Mer generella frågor som då kan bli 

konsekvensen av en kortare enkät följs med fördel upp på ett kvalitativt vis. Detta skapar enligt 

de undersökta arbetsplatserna värdefulla diskussioner och aktivitet i arbetsmiljöarbetet. 

 



40 
 

 

Utformning, omfång, inriktning och områden 

Informanterna anser att enkäten är tydlig med sina indelade områden. Även Bryman (2011) 

talar för en tydlig presentation är viktig. Omfånget är även lämpligt, enligt informanterna. Detta 

ger även stöd i Bryman (2011) utifrån eventuell följd av enkättrötthet, vilket analyserats och 

diskuterats i stycket ovan. Även svarsalternativen uppfattas oftast som lämpliga och att samtliga 

frågor är formulerade på samma sätt så att inte svarsskalan behöver vändas. Bryman (2011) 

menar att likertskala är lämpligt att använda vid enkäter med påståenden samt att frågorna ska 

vara utformade så att misstag på grund av omvända frågor kan undvikas. 

De flesta informanterna berör att enkäten är bra då de på arbetsplatserna inte har så många andra 

sätt att mäta den psykosociala hälsan. Den ses av flera som en viktig pusselbit för att säkerställa 

att alla delar av arbetsmiljön involveras. Den skyddsrond som ska genomförs varje år utifrån 

en genomgång av en checklista innefattar visserligen psykosociala faktorer, men inte i så stor 

omfattning. Dock menar både en medarbetare och en chef att de saknar innehåll om den 

övergripande organisationsnivån. Inom arbetsmiljöprocessen på VLL pågår för tillfället ett 

pilotprojekt med att ta fram en skyddsrond utifrån arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och 

social arbetsmiljö - OSA (2015:4). Den kommer rikta sig mot den övergripande 

organisationsnivån samt innehålla en detaljerad checklista utifrån OSA (2015:4). På grund av 

skattningsenkätens generella frågor är det idag svårt att säkerställa att alla delar utifrån OSA 

behandlas. Med en skyddsrond utifrån OSA torde den sista biten i pusslet läggas för att 

säkerställa att alla viktiga delar i arbetsmiljön ses över. 

Flera av informanterna menar att en styrka i enkäten är att den förutom frågor om arbetsplatsen 

tar fasta på medarbetarens ansvar och delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Det är nyttigt att göra 

detta. Det är svårt att nå målet om en god arbetsmiljö om inte medarbetarna deltar. Det menar 

både Angelöw (2002) och Johanson et al. (2003) Arbetstagarnas ansvar är även uttalat i AML 

(1977:1160), men är av förklarliga skäl inte lika ofta uttryckt som arbetsgivarens ansvar som 

ses som den starkare parten i förhållandet. Det kan därmed vara värt att erinra medarbetarna om 

deras ansvar och skyldigheter. Samtidigt handlar det om en balans, för det som 

arbetsmiljöverket vill komma ifrån genom OSA (2015:4) är det fokus på individ som funnits 

länge i organisationer. Dellve (2016) framhåller även att systematiskt arbetsmiljöarbete som 

utgår från ett individ-, grupp- och organisationsnivå samtidigt har störst effekt för bättre hälsa 

och långtidsfriskhet på både kort och lång sikt. Emellertid med en skyddsrond utifrån OSA 

(2015:4) som inbegriper organisationsnivån kan skattningsenkäten faktiskt vända sig mer mot 

individ-, grupp- och arbetsplatsnivå och precisera det ansvar som finns där. 

I resultatet under denna rubrik framförs synpunkter om enkätens möjlighet att passa alla sorters 

verksamhet. Detta kommer att analyseras och diskuteras under ”Stöd och resurser”. 

Allt som allt anses utformning, omfång, inriktning och områden var väl fungerande. Empiri och 

teori visar att enkäten fyller ett syfte i den psykosociala arbetsmiljön. Dock sammantaget med 

att man även utökar möjligheten att undersöka arbetsmiljön mer detaljerat på en övergripande 

organisationsnivå så att inte endast individ-, grupp- och specifik arbetsplats behandlas. 

Frågornas innehåll och formulering 

Frågorna i enkäten har medvetet från VLL:s projektgrupp utformats med grund i Antonovskys 

(1991) KASAM – känsla av sammanhang. Både krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek & 

Theorell 1990) och ansträngnings- och belöningsmodellen (Siegriest 1996) kan dock anses ingå 

som delar i KASAM. Byggstenen hanterbarhet i KASAM kan sättas i relation med att 
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exempelvis stöd kan balansera ökade krav och bristen av kontroll i krav- och kontrollmodellen. 

Såväl som att belöning i ansträngnings- och belöningsmodellen kan utgöras av återkoppling 

som inrymmes i byggstenen meningsfullhet i KASAM. Kristensen (2004) menar att just dessa 

tre teorier är viktiga för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Genomgången av de mest 

använda psykosociala skattningsenkäterna visar även att det är dessa tre teorier som enkäterna 

utgår ifrån. I huvudsak är även informanterna nöjda med frågornas innehåll och det är inte så 

mycket som man önska förändra. Enligt rapportförfattarens syn torde det vara bra att enkäten 

har utgått från KASAM, då den teorin till synes är mer komplett än de övriga två. 

Informanterna menar att enkäten åtminstone i stora drag torde överensstämma med föreskriften 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). De säger dock att det vore bra att se över den 

kopplingen och matcha frågorna så att de verkligen överensstämmer. Säkerställandet av att 

OSA (2015:4) följs görs för närvarande i form av en checklista på en organisationsnivå ovanför 

arbetsplatsnivå. Det kan likväl vara nödvändigt att även se över skattningsenkäten i det syftet 

samt att reflektera över hur skattningsenkäten och checklistan förhåller sig till varandra. 

Det finns ett begrepp som ses som vitt och mångtydigt, menar informanterna, och det är 

begreppet hälsofrämjande i fråga 3, 4 och 25. Det i sig är ganska intressant då målet med 

hälsocertifieringsprocessen är att bli en hälsofrämjande arbetsplats. Det är därmed rimligt att 

tro att mer kunskap och diskussion om vad som är hälsofrämjande behövs hos medarbetarna. 

Utbildning för medarbetarna i arbetsmiljö är även något som en medarbetare lyfter under sin 

intervju. Detta kommer analyseras och diskuteras vidare under ”stöd och resurser” i processen. 

Den mest diskuterade frågan är skattningsenkätens fråga 28. Jag bedömer att det finns minimal 

risk för arbetsrelaterad sjukskrivning på min arbetsplats. Den behöver ses över alternativt 

avlägsnas från enkäten, anser informanterna. Det är svårt att sia om risken är minimal eller ej. 

Att den på samtliga arbetsplatser fått lägst poäng gång på gång talar även det sitt tydliga språk 

om frågans komplexitet. 

Det som rör frågornas generella utformning har analyserat och diskuterats i rubriken ovan.  

Sammantaget kan sägas utifrån teori och empiri att det innehåll som frågorna idag har med 

grund i KASAM anses relevant. En översyn av OSA (2015:4) bör göras samt tänkas igenom 

hur skattningsenkäten och checklistan kompletterar varandra. Fråga 28:s vara eller icke vara i 

enkäten behöver reflekteras över. Vad begreppet hälsofrämjande inrymmer bör fortsätta 

definieras av hälsofrämjande arbetsgrupp samt ute på arbetsplatserna. 

 

Processarbetet 

Arbetsgången i processarbetet och upplevelser av förändringsarbete 

APT är ett viktigt forum för arbetsplatserna i arbetet med processen. Av den anledningen har 

arbetsplatserna testat olika intensitet och längd för att så många medarbetare som möjligt ska 

kunna delta och för att på bästa sätt kunna arbeta med processen. Ett fungerande APT, menar 

Jönsson (1993) och Weman-Josefsson och Berggren (2013) har flera positiva effekter förutom 

utveckling såsom bland annat högre motivation, engagemang och ökad initiativ- och 

idéförmåga. Delaktighet är en social form av belöning, menar (Siegrist 1996). Att personalen 

får vara med och planera och genomföra förändringar kan även minska motstånd (Jacobsen & 

Thorsvik 2014). Dessutom pekar forskare på sambandet hög sjukfrånvaro och litet inflytande 

(Fjaestad & Wolvén 2005). Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar till och med att 

ordförandeskapet för APT bör rotera mellan medarbetare och chef för öka ansvarstagandet hos 
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medarbetare. Det gör inte på arbetsplatserna idag, men skulle kunna vara en utveckling av APT, 

anser rapportförfattaren. Förslagsvis skulle kompetensutvecklingsenheten eller Memeologen 

kunna bistå med kunskap här då de redan idag kan medverka som stöd vid mötesforum som 

exempelvis APT. 

Sammantaget kan sägas att alla fyra arbetsplatser fokuserar mycket mer på områden med låga 

värden utifrån enkätens resultat än områden med höga värden. Arbetsplatserna lyfter visserligen 

områdena som positiva resultat och friskfaktorer, men det formuleras oftast inte mål för dessa 

områden. Själva kärnan i ett salutogent perspektiv är att fokusera på det positiva och friska 

istället för problemen och det sjuka. Här har arbetsplatserna lite att jobba med och även när det 

gäller tydlighet om vikten av detta i processen från hälsofrämjande arbetsgrupp. Att fokusera 

på det positiva är i sig en motivationsfaktor säger Hanson (2010). Motivation inrymmes även 

inom meningsfullhet i KASAM. Det är även den byggsten som av Antonovsky (1991) ses som 

viktigast i KASAM och som bygger grund för både hanterbarhet och begriplighet. 

Två av arbetsplatserna kan sägas ha initierat en förändring genom att hoppa över en del av 

upptiningsfasen (Lewin 1951), där man motiverar och skapar trygghet inför den kommande 

förändringen. Medarbetarna har inte gjorts delaktiga från start. Detta kan även jämföras med en 

top-down aktiverad förändring (Jacobsen & Thorsvik 2014), vilket kan öka risken för motstånd. 

Utifrån intervjuerna kan även uttydas att motståndet har varit något större på dessa arbetsplatser. 

Det kan bero på att implementeringen av förändringen innehåller ett proaktivt agerande 

(Jacobsen & Thorsvik 2014). Dessa arbetsplatser hade exempelvis redan en ganska låg 

sjukfrånvaro. Om arbetsplatsen inte upplever några större bekymmer kan även det leda till 

motstånd hos personalen då det kan vara svårt argumentera för att förändringen ska genomföras. 

Det är även dessa två arbetsplatser som inte har grupper som kontinuerligt träffas för att arbeta 

med arbetsmiljöfrågor i processen. De har även haft mindre arbetsgrupper som primärt har valt 

ut områden i enkäten som personalen ska arbeta med. Båda dessa arbetsplatser är dygnet-runt-

verksamhet varav en är certifierad. Detta motstånd behöver dock inte vara negativt menar 

Jacobsen och Thorsvik (2014). Det kan exempelvis vara en reaktion på hur eventuella tidiga 

enkätunderlag har arbetats med eller inte har arbetats med. Skilda uppfattningar kan om de 

hanteras rätt bidra till att göra rationella beslut vid förändring. Även utvärderingen av projektet 

hälsofrämjande arbetsplats 2008 visade att processen kräver stegvisa attitydförändringar hos 

både chef och medarbetare. 

Linér (2016) menar att en förändring på arbetsplatsen är ett exempel på när det blir en obalans 

mellan krav och kontroll enligt Karseks och Theorells (1990) modell. Det beror på att kraven 

finns kvar medan kontrollen kan försämras då förändringen skapar osäkerhet. Även positiva 

förändringar inkluderas här. De kan sättas i balans med stöd, exempelvis informativt. Det har 

dessa två arbetsplatser dock i efterhand tagit fasta på. De har informerat och samtalat på både 

individ- och gruppnivå under processens gång. Även positiva resultat har bidragit till framgång. 

Både medarbetare och chefer upplever då att motståndet med tiden har minskat. 

Motstånd upplevs som mindre på de två arbetsplatser där medarbetarna demokratiskt har fått 

vara med och besluta om de ska arbeta med hälsocertifieringen. Detta skulle dock kunna bero 

på att båda dessa arbetsplatser även befunnit sig i en så kallad kris (Jacobsen & Thorsvik 2013). 

Den ena arbetsplatsen hade vid tillfället hög sjukfrånvaro och var mitt uppe i en ombyggnation. 

På den andra arbetsplatsen hade man tiden innan arbetet med processen genomgått en större 

omorganisation. På så vis kan det sägas handla om en inkrementell förändring (Jacobsen & 
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Thorsvik 2014) där arbetsplatserna bara utvecklade vidare det som de redan hade påbörjat. 

Dessa arbetsplatser har arbetsgrupper som kontinuerligt träffas för förbättringar av 

arbetsmiljön. En av grupperna är yrkesspecifik. Upplevelserna för de intervjuade medarbetarna 

är att de själva får ”äga” arbetet. Angelöw (2002) menar att sådana här projektgrupper kan leda 

till det processtänkande som man eftersträvar för ständiga förbättringsåtgärder. För att komma 

hit behövs en ledare som våga släppa kontrollen och delegera ansvar och befogenheter. Då kan 

det skapas engagemang och förändringsvilja när alla medarbetare blir förändringsaktörer 

(Angelöw 2002). Ytterligare en vinst är att chefen inte blir ensam i arbetsmiljöarbetet. 

Samtliga arbetsplatser upplever testperioderna som ett bra sätt att genomföra förändring på. Att 

prova betyder inte att förändringen blir permanent. Hanson (2004) skriver att det 

processinriktade arbetssättet är det enda möjliga sättet att arbeta hälsofrämjande. Hälsoarbetet 

måste vara en kontinuerlig process på grund av ständiga förändringar i både organisation och 

omvärld. Genom testperioderna och täta uppföljningar formuleras även kortsiktiga mål som är 

möjliga att nå och kan utvärderas, enligt vad Jacobsen & Thorsvik (2014) rekommenderar. 

Även SAM-hjulet är just illustrerad som ett hjul för att understryka den ständigt pågående 

arbetsmiljöprocessen (OSA vägledning, Arbetsmiljöverket 2015). 

Rapportförfattaren resonerar även vidare på följande vis. Målet med en 

hälsocertifieringsprocess är att arbetsplatsen ska bli en hälsofrämjande arbetsplats, det vill säga 

att nå ett tillstånd av KASAM. Emellertid bör även vägen dit präglas av det som är målet. 

KASAM går att nå på gruppnivå genom en gemensam större begriplighet på grund av högre 

delaktighet säger Antonovsky (1991). Ett sätt att göra detta på är att låta personalen vara med 

från allra första början och därefter fortsätta få vara delaktiga och få ta ansvar. Exempelvis 

genom att hela personalgruppen är med och sorterar ut arbetsområden, kontinuerliga 

arbetsgrupper och APT där delar leds av medarbetarna.  

Det ska understrykas att även om det kan skönjas ett samband mellan hur graden av motstånd 

har förhållit sig gentemot vilken delaktighet som funnits vid förändringens implementering på 

arbetsplatserna så kan graden av motstånd givetvis bero på andra saker. Det är även något som 

arbetsplatserna nämner. Personalförändringar och chefens ledarskap och intresse för 

arbetsmiljöfrågor bland annat. Ett hälsofrämjande ledarskap är även i forskning framtagen som 

en av de viktigaste friskfaktorerna på arbetsplatsen (AFA Försäkring 2014).  

En arbetsplats skriver inte en separat handlingsplan för det vidare processarbetet. En risk med 

detta skulle kunna vara att processarbetet därmed inte ingår i det övriga arbetet utifrån 

verksamhetsplan, skyddsrond och arbetsmiljöplan och till följd därav inte blir den systematik 

som arbetsmiljöverket efterfrågar. Grundtanken är att SAM enligt 3 § (AFS 2001:1) ska 

införlivas med övriga aktiviteter i verksamhetens styrning och förbättringsarbete så att risker 

och brister uppmärksammas löpande. Dellve (2016) hävdar även att forskning pekar på att 

arbetsmiljöarbetet ger bäst resultat om det samordnas. En av arbetsplatserna använder sig av ett 

årshjul för att sammanfatta och visualisera processarbetet. Dellve (2016) säger att när mer 

komplexa processer ska koordineras och utvecklas så är det viktigt för begripligheten att 

processen kan visualiseras på ett tydligt och pedagogiskt vis för medarbetarna. Detta kan med 

fördel illustreras genom ett process- eller årshjul, menar Dellve (2016). Härvidlag hamnar vi 

åter igen i KASAM:s (Antonovsky 1990) byggsten begriplighet. 

För att sammanfatta utfallet av empiri och teori kan sägas följande. APT är ett viktigt forum för 

att arbeta med processen och den bör fortsätta att utvecklas med exempelvis ökat ansvar för 

medarbetarna. Det finns fördelar med att involvera personalen tidigt i processen som ökat 
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engagemang och minskat motstånd. Det är en fördel om fler kan vara aktivt engagerade i 

arbetsmiljöarbetet. För att öka de enskilda medarbetares och gruppens KASAM bör ett större 

fokus läggas under vägen mot målet hälsofrämjande arbetsplats. För att nå systematik i 

arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljöverkets beskrivning kan ytterligare ansträngning göras för 

att införliva processarbetet i övriga arbetsmiljöaktiviteter. Det kan finnas en vinst för 

begripligheten med att åskådliggöra förändring förslagsvis genom ett årshjul. 

Stöd och resurser 

Arbetsplatserna har använt sig av varierande stöd och resurser i arbetet under 

hälsocertifieringsprocessen. Två arbetsplatser har sökt stöd angående kommunikation och 

gruppdynamik hos Kompetensutvecklingsbyrån och Memeologen på VLL. Alla arbetsplatser 

har anordnat temadagar och använt både interna och externa resurser för det. 

På två av arbetsplatserna kan Hälsoinspiratörerna anses särskilt aktiva. Det är ett krav att det 

ska finnas minst en hälsoinspiratör på den arbetsplats som vill certifiera sig. Kanhända ska det 

även innehålla krav på att denne ska ha en aktiv roll i arbetsmiljöarbetet. 

Endast en arbetsplats har tagit hjälp av företagshälsovården och då angående den fysiska 

arbetsmiljön. En chef säger även att denne använder företagshälsan till det som företagshälsan 

ska användas till och syftar på efterhjälp – rehabilitering. Angelöw (2002) menar att framgång 

i arbetsmiljöarbetet är beroende av samspelet inom organisationens olika delar. Vinsten är stor 

om exempelvis företagshälsovården kan komma in i ett tidigare skede än i rehabilitering 

(Angelöw 2002). I arbetsmiljölagens (AML 1977:1160) portalparagraf 1 § görs tydligt att 

arbetsmiljöarbetet främst ska handla om att främja hälsa. Även i AFS 2001:1 under 12 § 

fastställes att företagshälsovården ska arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa och att 

de ska anlitas om den egna kompetensen i verksamheten inte räcker till för att klara av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. I företagshälsovårdens information på VLL intranät skrivs 

även hälsofrämjande och förebyggande insatser ut först i raden av stöd som de kan bistå med. 

Det är dock tydligt att detta budskap inte har nåtts av arbetsplatserna. 

När det gäller ytterligare material och stöd så efterfrågas utbildningsinsatser i arbetsmiljö även 

för medarbetare, då arbetsmiljöutbildning idag är till för främst chefer och skyddsombud. 

Angelöw (2002) ser just att risken med detta är dialogen om arbetsmiljön stannar mellan 

arbetsgivare och skyddsombud och inte blir en dialog mellan samtliga medarbetare och 

arbetsgivaren. Det blir därmed en svårighet för övriga medarbetare att delta i arbetet när inte 

kunskapen finns. Även detta kan leda till ett sämre engagemang. Och som bekant framhåller 

AML (1977:1160) att arbetstagarens aktiva medverkan är av stor betydelse för att ett 

arbetsmiljöarbete ska bedrivas aktivt och systematiskt. Hög delaktighet av personalen är även 

ett krav för att kunna nå en hälsocertifiering. Arbetsmiljöutbildning torde kunna anordnas av 

exempelvis företagshälsan, enligt tidigare beskrivning från VLL:s intranät.  

I övrigt efterfrågas en enklare personlig handledning eller handbok med pedagogiska steg- för 

steg instruktioner. Det frågas även efter en utveckling av personalklubben eller bättre avtal med 

externa träningsanläggningar samt mer utbildning för chefer om psykosocial ohälsa. Dessutom 

efterfrågas en färdig stödstruktur för dokumentation och bättre strukturering för APT. 

Eventuellt skulle det kunna vara i form av ett årshjul. Ett årshjul var något som togs fram redan 

2011, dock har det efter sökning på VLL:s intranät under rubriken Hälsofrämjande arbetsplats 

av rapportförfattaren inte hittas något sådant dokument. Det rekommenderas därför en översyn 

av vilket material som ska finnas på denna sida. 

Av intervjuerna framkom att det saknas information från hälsofrämjande arbetsplats angående 

att det numera finns hälsocertifierad dygnet-runt-verksamhet. Denna vetskap hade eventuellt 
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kunnat uppmuntra andra dygnet-runt-verksamheter till att ta sig an konceptet. Deras kunskap 

hade även kunnat vara värdefull att dela med sig av till andra liknande verksamheter. En 

arbetsplats efterfrågar även att kunna dela upp enkätens resultat på yrkeskategorier. Det visar 

att den möjligheten som redan finns inte har nått alla arbetsplatser som arbetar med processen. 

Flera chefer vittnar även om det omfattande chefsuppdraget och att det är svårt att hinna med 

att arbeta systematiskt. För en chef har en avlastning i korttidsbemanning varit en lösning för 

att få mer tid till arbete med arbetsmiljön. På VLL:s HR-stab finns ett pågående arbete med att 

succesivt minska antalet medarbetare per chef. Rapportförfattaren anser att det är bra då det är 

bevisat att offentlig verksamhet har fler medarbetare per chef än i privat verksamhet (Sunt 

Arbetsliv 2015). Att det är svårt för chefen att utöva ett nära och stödjande ledarskap kan vara 

en orsak till högre sjukfrånvaro. 

Något som är relevant att diskutera i Hälsofrämjande arbetsgrupp är hur de och övriga 

stödfunktioner kan stödja just dygnet-runt-verksamhet bättre. Informanterna vittnar om att det 

är svårt att få arbetet systematiskt och även antalet certifierade verksamheter som har funnits 

sedan 2011 talar sitt tydliga språk. Rapportförfattaren menar inte att kraven för en certifiering 

ska sänkas för dessa arbetsplatser, men det vore motiverat med extra stöd i arbetet. Exempelvis 

genom mer resurser som mer avsatt tid eller personlig handledning. Att upprepat inte lyckas nå 

målet kan minska motivationen och medverka till ett utökat motstånd till förändring. 

Sammanfattningsvis handlar vidare insatser gällande stöd ytterst om att nå ut med information 

om vad företagshälsovård och hälsofrämjande arbetsgrupp kan bistå med. En utmaning i en 

organisation av den här storleken är som bekant kommunikation och spridning av information 

till alla nivåer (Jacobsen & Thorsvik 2014). En översyn av hälsofrämjande arbetsgrupps 

material bör göras. Därtill behöver det funderas över handledning och handbok. Handledning 

kan vara ett sätt att utöka stöd främst till dygnet-runt-verksamhet. Arbetsmiljöutbildning även 

för medarbetare bör övervägas. Att minska chefernas arbetsbörda successivt kan vara ett steg i 

rätt riktning för att hinna arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö samt att få ner sjukfrånvaron. 

Effekter av arbetsprocessen 

Om en organisation uppvisar olika egenskaper vid två mätpunkter kan man säga att 

organisationen har genomgått en förändring (Jacobsen & Thorsvik 2014). Samtliga undersökta 

arbetsplatser uppvisar att en förändring har skett, men de har lite olika innehåll. Generellt 

handlar det främst om strukturella förändringar i form av en bättre systematik för 

arbetsmiljöarbetet. Det rör sig även om kulturella förändringar där informanterna vittnar om att 

klimatet har blivit öppnare, samarbetet och relationerna bättre och att engagemanget för dessa 

frågor är större än tidigare. Fler frågor avhandlas på gruppnivå, det finns en större förståelse 

och en känsla av att man är delaktig. Dessutom menar några informanter att den psykosociala 

arbetsmiljön har fått ta större plats. Att kulturen upplevs som mer tillfredställande kan vara ett 

tecken på att gruppens KASAM (Antonovsky 1991) har stärkts. 

Cronsell et al. (2003) framhåller att framgångsrika hälsosatsningar förbindes genom ett 

salutogent perspektiv, systematik samt insatser inom hela hälsans spektrum. Det finns även 

forskning som pekar på att hälsofrämjande arbetsplatser att organisationer som satsat på att 

implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete under en projekttid även fortsatte det aktiva 

hälsofrämjande arbetet även efter projekttidens slut (Menckel 2004). Även Dellve et al. (2008) 

har funnit att kommunala vårdarbetsplatser som bedrev en högre grad av SAM hade en något 

högre grad av långtidsfriska medarbetare. En arbetsplats som arbetet mer med den fysiska 

arbetsmiljön uppvisar även en kraftigt lägre sjukfrånvaro. Och de övriga arbetsplatserna som 

redan innan hade en relativt låg sjukfrånvaro har fortsatt att hålla den låg. 
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En rapport från Arbetsmiljöverkets (2010) har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet är 

igång på ungefär varannan arbetsplats inom vård- och omsorg. Därmed är det glädjande att de 

arbetsplatser på VLL som har arbetat med hälsocertifieringsprocessen upplever att deras 

systematik har stärkts. Tre informanter menar att det inte hade skett utan 

hälsocertifieringsprocessen, medan de övriga fem gissar att de skulle ha kommit dit de är idag 

ändå utan just hälsocertifieringsprocessen som metod. Likväl anser de att 

hälsocertifieringsprocessen har bidragit men en värdefull struktur och systematik att lyfta och 

arbeta med arbetsmiljöfrågor. 

Enligt Menckel (2004) är det kunskap om process-  och implementeringsarbete som behöver 

fokuseras på i arbetsmiljöarbetet för systematik. Hälsocertifieringsprocessen skulle kunna vara 

den modellen, men det behövs fortsatt utveckling och stöd i arbetet. 

 

Slutsats 

I huvudsak anses enkäten vara väl fungerande. Metoden ger medarbetarna möjlighet till 

delaktighet och begriplighet vilket bidrar till att stärka individernas KASAM och underlätta 

förändringsarbete. Generella frågor skapar värdefulla diskussioner och aktivitet i 

arbetsmiljöarbetet. Dock finns det ett fåtal frågor som kan förändras exempelvis frågor om 

medarbetarnas egenansvar samt fråga 28. som antingen bör förändras eller exkluderas. Vad 

begreppet hälsofrämjande inrymmer bör fortsätta definieras av hälsofrämjande arbetsgrupp 

samt ute på arbetsplatserna. Enkäten fyller ett syfte med den inriktning den har av den 

psykosociala arbetsmiljön. Dock sammantaget med att man även utökar möjligheten att 

undersöka arbetsmiljön mer detaljerat på en övergripande organisationsnivå så att inte endast 

individ-, grupp- och specifik arbetsplats behandlas. En översyn av OSA (2015:4) bör göras samt 

tänkas igenom hur skattningsenkäten och checklistan som är under utarbetning hos HR-

konsulterna kompletterar varandra.  

APT är ett viktigt forum för att arbeta med processen och den bör fortsätta att utvecklas med 

exempelvis ökat ansvar för medarbetarna. För att utveckla APT torde 

Komptensutvecklingsenheten kunna vara behjälplig då det redan ingår i deras stöd. Det finns 

fördelar med att involvera personalen tidigt i processen som ökat engagemang och minskat 

motstånd. Dessutom blir inte chefen ensam i arbetsmiljöarbetet. För att öka de enskilda 

medarbetares och gruppens KASAM bör ett större fokus läggas under vägen mot målet 

hälsofrämjande arbetsplats. För att nå systematik i arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljöverkets 

beskrivning kan ytterligare ansträngning göras för att införliva processarbetet i övriga 

arbetsmiljöaktiviteter. Det kan finnas en vinst för begripligheten hos medarbetarna med att 

åskådliggöra förändring förslagsvis genom ett årshjul. 

Vidare insatser behövs att nå ut med information om vad företagshälsovård och hälsofrämjande 

arbetsgrupp kan bistå med. En översyn av hälsofrämjande arbetsgrupps material bör göras. 

Därtill behöver det funderas över handledning och handbok i process-  och 

implementeringsarbete. Handledning kan vara ett sätt att utöka stöd främst till dygnet-runt-

verksamhet som har svårare att nå en certifiering. Arbetsmiljöutbildning även för medarbetare 

bör övervägas. Att minska chefernas arbetsbörda successivt kan vara ett steg i rätt riktning för 

att hinna arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö samt att på sikt främja hälsa, förebygga 

ohälsa samt få ner sjukfrånvaron. 
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Metoddiskussion 

Metodologiska val diskuteras nedan utifrån frågor som återkommande har funderats över under 

studiens gång. Det reflekteras även över studiens bidrag samt ges förslag på fortsatta studier. 

___________________________________________________________________________ 

Hade en annan metod kunnat väljas? 

Det övervägdes i ett första skede av planeringen att använda enkät som metod för att ta reda på 

hur skattningsenkäten fungerade för att mäta den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna. 

Detta för att nå ett större antal respondenter. Dock så ansågs fördelen med att fånga upplevelser 

av enkätens användare större än kvantiteten på svar. Det bedömdes exempelvis vara svårt att 

fånga kvalitativa anledningar om en fråga ansågs vara otydligt formulerad. Efter att en kvalitativ 

metod utsetts övervägdes till en början även fokusgrupp för medarbetare som metod för att ta 

reda på enkätens funktion. En fördel med fokusgrupper är att det kan intervjuas fler samtidigt 

samt att informanterna har möjlighet att diskutera tillsammans (Bryman 2011). Dock är 

nackdelen att informanterna kan påverka varandras svar eller att de kommer olika mycket till 

sin rätt. Det finns även en uppenbar svårighet vid transkribering när flera tidvis pratar samtidigt 

(Bryman 2011). 

Hade intervjumetodiken kunnat göras annorlunda? 

Det övervägdes inte överhuvudtaget att ha varken en mer eller mindre strukturerad 

intervjuguide då syftet var att fånga informanternas upplevelser av fenomenet. En mer 

strukturerad intervjuguide skulle kunnat ha hämmat informanternas berättelser medan en 

mindre strukturerad intervju skulle kunnat leda till att informanten hade hamnat utanför 

studiens fokusområde.  

Det valdes att genomföra intervjuer i Umeå med platsbesök och intervjuer på annan ort per 

telefon. Detta av både kostnads- och tidsmässiga skäl. Valet gjordes med stöd i Bryman (2011) 

som menar att resultat per telefon och platsbesök inte skiljer sig nämnvärt i denna typ av 

intervjuer. En reflektion som dock har gjorts vid transkribering är att kroppsspråk har varit 

möjligt för informanten att användas och upptäckas av forskaren vid platsbesök. Det kan 

förstärka tolkning av det sagda, men det kan vara svårt att minnas under transkriberingen. även 

om kort tid har förflutit mellan intervju och transkriberingstillfälle. Det finns en medvetenhet 

om att intervjulängden är varierande. Vid analys har framkommit att intervjuerna har varierat i 

längd dels med anledning av att några av informanterna har upprepat vissa delar av fenomenet 

flera gånger under intervjun samt att talhastighet och betänketid har skiftat. Det anses inte finnas 

något konkret som skulle anspela på att kvalitén på de olika intervjuerna har växlat. 

Finns det brister i urvalet?  

Med den urvalsram som förelåg och de snäva kriterier som utformades ansågs det inte motiverat 

att göra ett slumpmässigt urval. Vid ett målinriktat urval är syftet att hitta personer som 

forskaren tror har mycket att berätta om fenomenet som ska skildras. För att få en bred och 

ordentlig beskrivning av hälsocertifieringsprocessen från två håll valdes därför både chef och 

en medarbetare som varit särskilt involverad i processen. Har då dessa ett för snävt perspektiv? 

Eventuellt skulle det kunna vara så att medarbetare utan ansvarsuppgifter i processen skulle ha 

kunnat ge en annan bild. Det är tänkbart att även de två arbetsplatser som fick förfrågan om att 

delta i studien, men som av kriteriemässiga skäl inte antogs att medverka, skulle ha kunnat bidra 

med viktig information kring varför de inte har kommit vidare i processen mot en certifiering. 
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Hade bearbetning och analys kunnat göras på annat vis? 

I kvalitativ forskning finns en frihet för forskaren att välja sätt att sortera (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Dock måste en sortering och kategorisering göras oavsett. Det kan inte 

undvikas. Genom en noggrann systematik har målet varit att söka rimliga tolkningar och göra 

materialet absolut rättvisa. I tolkningsprocessen begrundades liknelser och motsägelser i 

empirin och om tolkningen kunde relateras till teori och forskning. Westlund (i Fejes och 

Thornberg 2015) menar att detta sätt är ansenligt för att hålla tolkningen på en trovärdig nivå.  

Hade reliabilitet och validitet kunnat stärkas ytterligare? 

Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska råden med syfte att nå valida och 

trovärdiga resultat. Avsikten med att beskriva verksamheten och metoden utförligt har varit att 

visa transparens mot läsaren. På så vis finns möjlighet till transferability, det vill säga att kunna 

replikera studiens metod, även om en miljö i kvalitativa studier vid varje tillfälle är unik i sig. 

Både under intervjuerna samt efter intervjuerna har kommunikativ validitet använts. Tolkning 

har således gjorts både under intervjuerna med tolkande frågor samt efteråt då informanterna 

fått verifiera det sammanfattade skriftliga materialet. Avsikten med detta har varit att kunna ge 

en rättvis bild av de undersökta. Det har även medvetet beaktats att både medarbetare och chef 

fått ta lika mycket utrymme för en så bred och nyanserad bild som möjligt. 

Operationaliseringen har gjorts grundligt för att säkerställa att intervjufrågor mäter 

frågeställningar och i sin tur uppfyller syftet. Intervjuguiden har fått en genomgång av tre olika 

personer. Det hade händelsevis varit fördelaktigt att även genomföra en pilotintervju. 

Emellertid valdes detta moment bort med stöd i Bryman (2011) som menar att piloter är 

viktigare vid utprövning av enkätfrågor.  

Vilken förförståelse och kunskap finns hos forskaren? 

Rapportförfattaren har tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer både genom tidigare 

undersökningar samt pedagogiska samtal från lärarprofessionen. Som tidigare fackligt 

förtroendevald finns även kunskap om exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Organisationen som undersöks är även den någorlunda välkänd hos forskaren. 

Studiens bidrag samt förslag till fortsatta studier  

Hälsocertifieringsprocessen kan vara ett sätt att fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet 

på främst det psykosociala området som enkäten ser ut idag. Det vi vet, enligt rapporten om 

systematiskt arbetsmiljöarbete från arbetsmiljöverket (2010), är att SAM är i gång på ungefär 

varannan arbetsplats. Denna studie visar att det är troligt att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

åtminstone har upprätthållits men även förbättrats genom processen. Med anledning av detta 

finns det motiv för fler organisationer att överväga en hälsocertifieringsprocess. 

Studien ämnar ge perspektiv och bidra till utveckling av verksamhetens redan pågående arbete 

med att främja hälsa och förebygga framförallt psykosocial ohälsa. Förhoppningen är att 

bidraget ska anses värdefullt. Syftet har även varit att på ett pedagogiskt sätt lyfta det som 

fungerar väl och visa på utvecklingspotential. På så vis finns möjlighet att vidta de åtgärder som 

önskas. 

Det hade även varit av intresse att undersöka arbetsplatser på VLL som inte ännu har valt att 

använda sig av skattningsenkäten. Detta dels för att ta reda på skälet till varför de inte har 

anammat denna metod och vilket sätt använder de då istället för att bedöma och arbeta med den 
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psykosociala arbetsmiljön? Det hade även varit intressant att få ta del av upplevelser från andra 

organisationer som har tagit efter VLL:s koncept med hälsocertifiering. Vilka erfarenheter har 

de av enkäten och den efterföljande processens effekter?   
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Bilaga 1 

Skattningsenkät för hälsofrämjande arbetsplatser 
 

Ta ställning till följande påståenden och markera din uppfattning i rutorna. Datum: ………………. 

 

Människosyn och förhållningssätt 

Instämmer 
inte alls 

1 

Instämmer 
i huvudsak 
inte 

2 

Instämmer 
delvis 

3 

Instämmer i 
huvudsak 

4 

Instämmer 
helt 

5 

1. Jag bedömer att min arbetsplats präglas av en 

ömsesidig respekt mellan medarbetare  

     

2. Jag bedömer att min arbetsplats präglas av en 

ömsesidig respekt mellan medarbetare och ledare 

     

3. Jag bedömer att vi på vår arbetsplats har ett 

hälsofrämjande förhållningssätt gentemot våra 

patienter/kunder  

     

4. Jag bedömer att vi på vår arbetsplats har ett 

hälsofrämjande förhållningssätt gentemot varandra 

     

Inflytande och arbetsgemenskap 

Instämmer 
inte alls 

1 

Instämmer 
i huvudsak 
inte 

2 

Instämmer 
delvis 

3 

Instämmer i 
huvudsak 

4 

Instämmer 
helt 

5 

5. Jag bedömer att jag har möjlighet att planera och 

prioritera mina arbetsuppgifter 

     

6. Jag hinner med mina arbetsuppgifter under min 

arbetstid 

     

7. Jag ger idéer om förbättringar. 

     

8. Mina idéer om förbättring tas tillvara 

     

9. Jag känner delaktighet i arbetet med att nå 

verksamhetens mål 

     

10. Mitt arbete är en viktig del av landstingets 

verksamhet 

     

11. Jag hävdar min åsikt 

     

12. Jag bedömer att samarbetet fungerar på vår 

arbetsplats 
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 Kommunikation 

Instämmer 
inte alls 

1 

Instämmer 
i huvudsak 
inte 

2 

Instämmer 
delvis 

3 

Instämmer i 
huvudsak 

4 

Instämmer 
helt 

5 

13. Jag bedömer att det finns klimat för enskilt samtal 

med min chef 

     

14. Jag bedömer att kommunikationen mellan 

medarbetarna på arbetsplatsen fungerar 

     

15. Jag bedömer att det finns tid för kommunikation 

på arbetsplatsen 

     

  16. Jag bedömer att det finns mötesplatser för 

kommunikation på arbetsplatsen 

     

  17. Jag har tillgång till den information jag behöver 

för att utföra mitt arbete 

     

  18. Vi har fungerande arbetsplatsträffar      

 Medarbetarskap och Ledarskap 
Instämmer 
inte alls 

 1 

Instämmer 
i huvudsak 

inte 

 2 

Instämmer 
delvis 

 3 

Instämmer i 
huvudsak 

 4 

Instämmer 
helt 

 5 

  19. Jag bidrar till att arbetsplatsen har en god 

arbetsmiljö 

     

  20. Jag bidrar till utveckling      

  21. Jag ger återkoppling till min chef      

  22. Jag ger återkoppling till mina arbetskamrater      

  23. Jag får återkoppling av min chef      

  24. Jag får återkoppling av mina arbetskamrater      

  25. Min chef har ett hälsofrämjande ledarskap      

  26. På vår arbetsplats tar vi tag i konflikter som 

påverkar arbetet 
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Tack för Din medverkan! 

 

 

 

 

 Hälsa och arbetsglädje 

Instämmer 
inte alls 

1 

Instämmer i 
huvudsak 
inte 

2 

Instämmer 
delvis 

3 

Instämmer i 
huvudsak 

4 

Instämmer 
helt 

5 

27. På min arbetsplats stimuleras hälsofrämjande 

levnadsvanor 

     

28. Jag bedömer att det finns minimal risk för 

arbetsrelaterad sjukskrivning på min arbetsplats  

     

29. Jag bedömer min egen självskattade hälsa som god 

     

30. Jag bedömer att det finns möjlighet till reflektion på 

arbetstid 

     

31. Jag bedömer att jag har balans mellan arbete, fritid 

och egen tid 

     

32. Jag bedömer att det finns möjlighet att skapa trivsel 

och gemenskap 

     

33. Jag tycker det är roligt att gå till jobbet      

34. Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats      

 Organisation, lärande och utveckling  

Instämmer 
inte alls 

1 

Instämmer i 
huvudsak 
inte 

2 

Instämmer 
delvis 

3 

Instämmer i 
huvudsak 

4 

Instämmer 
helt 

5 

  35. Arbetsfördelningen mellan olika yrkeskategorier m   

stämmer överens med uppsatta mål 

     

36. Jag har tillräcklig kunskap/kompetens för att hantera 

de situationer jag ställs inför 

     

37. Jag bedömer att min kompetens används på rätt sätt 

     

38. Jag anser att jag stödjer andra genom att dela med 

mig av mina kunskaper och erfarenheter 

     

39. Jag har möjlighet att utvecklas i mitt arbete      

40. På vår arbetsplats har vi förutsättningar för att 

arbeta med förbättringar 

     

41. På vår arbetsplats följer vi upp de förändringar som 

görs 

     

42. På vår arbetsplats har vi forum för att sprida 

förbättringar 

     

43. På vår arbetsplats följer vi upp våra mål      

44. Jag bedömer att jag är delaktig i utvecklingen mot 

en hälsofrämjande arbetsplats 
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Bilaga 2 Operationalisering – Temaöversikt   

Syfte 

___________________________________________________________________________ 

Den hälsocertifiering som finns på Västerbottens Läns landsting ämnar leda till att mer 

strukturerat främja hälsa och förebygga ohälsa genom ett tydligare systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Syftet är att undersöka och analysera hur det hälsofrämjande 

skattningsverktyget och den efterföljande arbetsprocessen, som ingår i 

hälsocertifieringsprocessen, fungerar som metod för att uppnå detta. 

___________________________________________________________________ 

Frågeställningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Metod    Förändringsarbete  

Utformning    Metod  

Områden    Stöd  

    Frågornas innehåll och formulering   Effekter 

 

 

         Styrkor                Brister 

 

 

 

 

 

 

      Intervjufrågor (se bilaga 3 och 4) 

 

 Hur upplever chefer och 

medarbetare på 

Västerbottens läns landsting 

som har skattat sin 

psykosociala arbetsmiljö att 

skattningsverktyget 

fungerar för att mäta den 

psykosociala arbetsmiljön? 

 Vilka erfarenheter har chefer 

och medarbetare som har 

arbetat med den efterföljande 

hälsofrämjande processen om 

arbetssättet och dess effekter? 
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Bilaga 3 Intervjuguide – Chef 

Introduktion- och bakgrundsfrågor 

1. Vilken är din yrkesroll på kliniken? 

2. Hur länge har du arbetat på kliniken?  

3. Hur har din delaktighet/roll sett ut i arbetet med skattningsenkäten och det efterföljande 

arbetet med det som framkommit i enkäten? 

4. Hur kom ni fram till att kliniken ville göra skattningsenkäten och arbeta med det som 

framkommit i enkäten?  

 

Fokuserande frågor - enkät: (här har informanten enkäten framför sig) 

5. Hur många gånger har ni gjort skattningsenkäten på kliniken?  

6. Vilka styrkor anser du att skattningsenkäten har som mätinstrument för den 

psykosociala arbetsmiljön?  

7. Finns det brister/svagheter som påträffats i skattningsenkäten som mätinstrument för 

den psykosociala arbetsmiljön? I sådana fall vilka? 

8. Hur har analysen av skattningsenkätens resultat gått till?  

9. På vilket sätt har ni använt skattningsenkäten för att göra handlingsplanen för det 

fortsatta arbetsmiljöarbetet? 

10. Vilka arbetsmiljöområden har ni prioriterat att arbeta med utifrån skattningsenkäten? 

Hur gjordes och motiverades urvalet? 

  

Fokuserande frågor - process: 

 

11. Beskriv vilka metoder och material ni har använt för att arbeta med 

arbetsmiljöområdena utifrån skattningsenkäten?  

12. Har ni använt material för processen från Hälsofrämjande arbetsgrupp? Vilket? 

Varför/varför inte? 

13. Har du varit i kontakt med Hälsofrämjande arbetsgrupp? Hur har kontakt och 

återkoppling från Hälsofrämjande arbetsgrupp fungerat?  

14. Vilket stöd har kliniken fått under processen? Av vem/vilket material? 

15. Vilket stöd har eventuellt saknats? Av vem/vilket material? 

16. Vad upplevs ha varit fungerat bra under arbetsprocessen?  

17. Vad upplevs ha varit fungerat mindre bra under arbetsprocessen? Hur har det fungerat 

att implementera ett förändringsarbete?  

18. Hur har förändringsarbetet tagits emot av arbetsplatsen? Vilka reaktioner har uppstått?  

19. Hur har det fungerat att engagera övriga medarbetare? På vilket sätt har det gjorts? 

20. Om du jämför verksamheten idag med verksamheten första gången ni gjorde 

skattningsenkäten och påbörjade arbetet med processen – har den förändrats? På vilket 

sätt? Beskriv den konkreta förändringen! 

21. Tror du att det hade skett utan skattningsenkäten och hälsocertifieringsprocessen? Vad 

är det som gör att du tror det? 

22. Vad är din uppfattning om hur konceptet hälsocertifieringsprocessen fungerar för att 

få in ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Kan du se andra alternativ att göra detta på? 

Avslutande fråga 

23. Finns det något du skulle vilja tillägga kring det vi har pratat om?  
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Bilaga 4 Intervjuguide – Medarbetare 

Introduktion- och bakgrundsfrågor 

1. Vilken är din yrkesroll på kliniken? 

2. Hur länge har du arbetat på kliniken?  

3. Hur har din delaktighet/roll sett ut i arbetet med skattningsenkäten och det efterföljande 

arbetet med det som framkommit i enkäten? 

4. Hur kom ni fram till att arbetsplatsen ville göra skattningsenkäten och arbeta med det som 

framkommit i enkäten?  

 

Fokuserande frågor - enkät: (här har informanten enkäten framför sig) 

5. Hur många gånger har du deltagit i skattningsenkäten?  

6. Vilka styrkor anser du att skattningsenkäten har som mätinstrument för den 

psykosociala arbetsmiljön?  

7. Finns det brister som påträffats i skattningsenkäten som mätinstrument för den 

psykosociala arbetsmiljön? I sådana fall vilka? 

8. Har du varit delaktig i analysen av skattningsenkäten? På vilket sätt? 

9. På vilket sätt har ni använt skattningsenkäten för att göra handlingsplanen för det 

fortsatta arbetsmiljöarbetet? 

10. Vilka arbetsmiljöområden har ni prioriterat att arbeta med utifrån skattningsenkäten? 

Var du med under det arbetet? Hur gjordes och motiverades urvalet? 

  

Fokuserande frågor - process: 

11. Beskriv vilka metoder och material ni har använt för att arbeta med 

arbetsmiljöområdena utifrån skattningsenkäten?  

12. Har ni använt material för processen från Hälsofrämjande arbetsgrupp? Vilket? 

Varför/varför inte? 

13. Vilket stöd har kliniken fått under processen? Av vem/vilket material? 

14. Vilket stöd har eventuellt saknats? Av vem/vilket material? 

15. Vad upplevs ha varit fungerat bra under arbetsprocessen?  

16. Vad upplevs ha varit fungerat mindre bra under arbetsprocessen?  

17. Hur har förändringsarbetet tagits emot av arbetsplatsen? Vilka reaktioner har uppstått?  

18. Om du jämför verksamheten idag med verksamheten första gången ni gjorde 

skattningsenkäten och påbörjade arbetet med processen – har den förändrats? På vilket 

sätt? Beskriv den konkreta förändringen! 

19. Tror du att det hade skett utan skattningsenkäten och hälsocertifieringsprocessen? Vad 

är det som gör att du tror det? 

20. Vad är din uppfattning om hur konceptet hälsocertifieringsprocessen fungerar för att 

få in ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Ser du andra alternativ? 

Avslutande fråga 

21. Finns det något du skulle vilja tillägga kring det vi har pratat om? 

 

 

 


