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Sammanfattning  

Det finns idag en växande problematik med psykisk ohälsa bland medarbetare på svenska 

arbetsplatser. Med bland annat detta som bakgrund har Arbetsmiljöverket lagt fram ett nytt 

förslag på en föreskrift som skall förtydliga arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar för att 

undvika denna problematik. Problematiken med den psykosociala arbetsmiljön återfinns på en 

kommunal enhet i norra Sverige där denna studie avsåg att undersöka hur medarbetarna på 

denna enhet idag upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Genom semistrukturerade intervjuer var 

målet att ge en fingervisning på vilka områden som kan ha bidragit till denna problematik. 

Resultatet visade på att majoriteten av medarbetarna upplever arbetstiden som rimlig och icke 

skadlig. Vidare visade resultatet på att upplevelsen av arbetsbelastningen varierar där vissa ansåg 

att den är bra medan andra upplevde att de saknar de resurser som krävs för att klara av sina 

arbetsuppgifter. Resultatet visade även på att medarbetarna hade svårt att svara på frågor som 

berörde chefers kunskap och kompetens. Som svar frågan om andra faktorer som medarbetarna 

upplevde påverkar deras psykosociala arbetsmiljö negativt nämndes ett flertal spridda faktorer 

som går att återkoppla till relationen till chef och ledning. Exempel på dessa är brist på inflytande 

och stöd, misstro från chef och ledning samt brist på trovärdighet och legitimitet i de beslut som 

chef och ledning fattat.  

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, arbetstid, arbetsbelastning, hälsofrämjande ledarskap, krav-
kontrollmodellen, ansträngnings-belöningsmodellen  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Förord  

Vi vill passa på att tacka ett antal personer som gjort denna studie genomförbar. Vi vill börja med 

att tacka enhetens medarbetare som bidragit med intervjuer och den tid som det inneburit för 

deras del. Utan deras engagemang och beskrivningar av deras upplevelser skulle denna studie 

inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka enhets- och verksamhetschefen som gett 

medarbetarna möjligheten att kunna delta samt förmedlat en positiv syn på vad detta arbete kan 

bidra med.   

Vi vill givetvis också tacka vår handledare Ola Lindberg. Han har med sin trygga och stabila 

framtoning varit ett bollplank som bidragit med nya infallsvinklar och framförallt ett lugn vid 

annars stressfulla situationer. Detta har för oss varit värdefullt och har ingivit ett självförtroende 

hos oss som författare.   

Tack!  

Umeå, maj 2015  

Sofia Lundmark och Josefin Sjöström   
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Inledning  
Denna studie undersöker hur medarbetarna på en kommunal enhet i norra Sverige upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö. Studien är av en kvalitativ karaktär och återspeglar det idag växande 

problemet med ökad psykisk ohälsa på arbetsplatser i Sverige. Dagens Nyheter skriver i en artikel 

(Nandorf Tove, 2014) att Arbetsmiljöverkets senaste undersökning visar på att 6 av 10 

arbetsplatser saknar ett fungerande arbete mot stress och psykosocial hälsa och att en dryg 

tredjedel inte ens försöker. Vidare belyser artikeln att det snabbast växande arbetsmiljöproblemet 

är just den psykosociala ohälsan där antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av 

organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 50 % under de senaste fyra åren.  

Arbetsmiljöverket (2014) menar att en majoritet av de som var sjukskrivna 2013 var det just på 

grund av psykiska besvär och att orsaker till dessa psykiska besvär anses bl.a. vara stress, 

ohälsosam arbetsbelastning samt konflikter och kränkande behandling. Vidare diskuteras idag 

komplexiteten i begreppet psykosocial arbetsmiljö. Debatten belyser dels den individuella 

upplevelsen där det är olika hur en upplever stress eller arbetsbelastning, men belyser även de 

svårigheter som uppstår då det inte bara är arbetslivet som påverkar ohälsan utan även privatlivet 

(Svenskt Näringsliv, 2015).  

Docent Anette Thörnquist menar att så länge det har funnits människor som jobbat har det 

funnits arbetsskador. Hur frågan hanterats har dock ändrats med tiden (Wallin, 2001) Den lag 

som idag behandlar arbetsmiljöfrågor antogs 1977 av Sveriges Riksstad och fick namnet 

arbetsmiljölagen (AML). Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

uppnå en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är enligt lagen en arbetssituation som tar hänsyn 

till alla mänskliga behov, vilket dels innebär att undanröja fysiska risker, men även att de 

anställdas psykiska och sociala behov tas hänsyn till. Detta innebär bl.a. att de anställda skall ha 

möjlighet att själv påverka sin arbetssituation, att arbetet ger möjlighet till sociala kontakter, 

omväxling, personlig utveckling samt att se till att arbetet inte innebär en alltför stor psykisk 

belastning (Ahlberg, 2014).  Enligt lagen skall arbetsgivaren “vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (AML, 2002:585) AML är en 

ramlag vilket innebär att den i stora drag beskriver de krav som ställs på arbetsmiljön och 

arbetsgivaren. För att hitta mer detaljerade regler har Arbetsmiljöverket (AV) utfärdat 

föreskrifter, så kallade AFS:ar och är i samma utsträckning som lagen bindande rättsregler 

(Ahlberg, 2014).  

Idag behandlar följande AFS:ar den psykosociala arbetsmiljön: Psykiska och sociala aspekter på 

arbetsmiljön (AFS 1980:14) samt Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17).  AV la 

under 2014 fram ett förslag på ett förtydligande av föreskrifterna gällande just den psykosociala 

arbetsmiljön och skall, om den fastslås, ersätta dessa föreskrifter som nämns ovan. Anledningen 

till detta är att AV anser att de aktuella AFS:ar som berör problematiken kring sjukskrivningarna 

som härstammar i den psykosociala arbetsmiljön är föråldrade eller helt saknas. Målet med denna 

nya AFS är att förtydliga och konkretisera metodiken för det organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöarbetet med konkreta och enhetliga regler. Dessa ska underlätta för arbetsgivaren och 

arbetstagaren att förstå vad som krävs för att uppnå kraven när det kommer till organisatorisk 

och social arbetsmiljö. Då AV bedömer risken för ohälsa på grund av organisatorisk och sociala 

faktorer som stor, anser de att det är nödvändigt att denna nya föreskrift även skall behandla hur 

systematiskt arbetsmiljöarbete skall hanteras när det kommer till just dessa frågor. Målsättningen 

med den nya AFS:en är att hindra negativ utveckling av den psykosociala ohälsan 

(Arbetsmiljöverket, 2014)  

Den nya AFS:en innefattar olika områden. Med anledning av förhandsinformationen från 

uppdragsgivaren görs nedan ett urval från denna AFS där de mest väsentliga delarna för just 

denna enhets problematik belyses:  

  

• Ohälsosam arbetsbelastning: att arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifterna 
som arbetstagarna fått inte orsakar ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstagarna 
skall få de resurser som krävs för att utföra dessa arbetsuppgifter och för att uppnå de 
krav som är uppsatta. Vidare belyser AFS:en att arbetsgivaren skall se till att 
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arbetstagaren har kännedom om vilka arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar de har. 
Att de vet vem de skall vända sig till för stöd och hjälp i arbetet, vilka resultat som skall 
uppnås samt vilka uppgifter som skall prioriteras vid tidsbrist (AFS 2015: X, 9-11 §).  

• Arbetstid: att arbetsgivaren skall vidta de insatser som krävs för att förhindra att 
arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. Det innebär att 
arbetsgivaren bör ta hänsyn till hur förläggningen av arbetstiden kan inverka på 
arbetstagarnas hälsa. Exempel på arbetstider som kan ha en negativ inverkan på hälsan 
är skiftarbete, stort uttag av övertid, arbete nattetid, långa arbetspass samt långtgående 
möjligheter att utföra arbetet på olika platser och tider med förväntningar att vara 
konstant nåbar (AFS 2015: X, 12 §).   

• Kunskap och kompetens hos chefer och arbetsledare: att arbetsgivaren ska 
försäkra sig om att chefer och arbetsledare har kunskaper och kan omsätta kunskaperna 
i praktiken när det kommer till hur en förebygger och hanterar ohälsosam 
arbetsbelastning samt hur en hanterar konflikter och kränkande behandling (AFS 2015:  

X, 6 §).   

Förslaget ligger ute på remiss och ett beslut förväntas tas efter sommaren år 2015, preliminärt 

under september månad (Arbetsmiljöverket, 2015). Enligt arbetsrättsexperten Tomas Iseskog 

(personligt samtal, 20 mars, 2015), är det högst sannolikt att förslaget kommer att antas.  

Den kommunala enheten i norra Sveriges som studeras i denna uppsats har likt många andra 

verksamheter utmaningar gällande den psykosociala arbetsmiljön. Enheten är en 

skattefinansierad verksamhet med målet att bistå ungdomar med mötesplatser, fritidsaktiviteter 

och arrangemang, både dag- och kvällstid. Denna studie redovisar en kartläggning över hur den 

psykosociala arbetsmiljön uppfattas bland personalen på just denna kommunala enhet. 

Arbetsmiljöverkets förslag om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har 

fungerat som en utgångspunkt i utformningen av studiens teman. Enheten brottas med frekvent 

återkommande korttidssjukfrånvaro samt annan oplanerad frånvaro. Statistiken visar på att 

sjukskrivningarna har ökat från 6,4 % år 2011 till 10,1% när den senaste mätningen gjordes 2014. 

Enheten består av mindre arbetsgrupper vilket bidrar till att de enskilda personernas 

sjukfrånvaro påverkar resterande personal i arbetsgruppen negativt med en ökad 

arbetsbelastning. Enhetschefen upplever även en problematik gällande långa arbetspass och har 

därför genomfört insatser för att förbättra detta. Insatserna var bland annat att införa flextid samt 

att eftersträva 8 h arbetspass. Trots dessa insatser visar bokslutet på så kallade röda siffror när 

det kommer till arbetet med den interna verksamheten. Resultatet av 2014 års medarbetarenkät 

visar i motsats till bokslutet på övergripande positiva resultat vilket skapat stora frågetecken hos 

ledningen för verksamheten. Då medarbetarenkäten inte gett ledningen något svar på vad den 

frekventa korttidssjukfrånvaron beror på finns det ett intresse att vidare undersöka vad orsaken 

till detta är. Genom intervjuer ville vi skapa en förståelse för personalens upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön idag. Målet är att uppsatsens resultat ska vara en del av enhetens 

kartläggning över vilka områden som kan vara orsaken till verksamhetens höga 

korttidssjukfrånvaro.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i de tre punkterna från AFS:en ovan, beskriva 
och analysera hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs av personalen på en kommunal enhet i 
norra Sverige.   

Frågeställningar:  

• Hur upplever och beskriver personalen sin arbetsbelastning (AFS 2015: X, 9-11 §)?  

• Hur upplever och beskriver personalen sin arbetstid (AFS 2015: X, 12 §)?  
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• Hur upplever personalen chefers kunskap och kompetens när det kommer till psykosocial 

arbetsmiljö (AFS 2015: X, 6 §)?  

• Upplever personalen att det finns andra faktorer än de ovanstående som påverkar deras 

psykosociala arbetsmiljö negativt?  

Kunskapsöversikt  
I detta avsnitt presenteras aktuell och relevant teori och litteratur gällande ämnet psykosocial 

arbetsmiljö. Denna studie är grundad i ämnet pedagogik. ”Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, 

där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika 

sociala, kulturella och historiska sammanhang” (Nilsson, 2005 s.2). Vår studie bidrar med 

kunskap om hur arbetsprocesser, när det kommer till arbetstid, arbetsbelastning och kunskap hos 

chefer och ledare, påverkar och formar personalen på en kommunal enhet i norra Sverige.  

Begreppet psykosocial arbetsmiljö  

Begreppet psykosocial arbetsmiljö började användas flitigt under 1970-talet inför 

arbetsmiljölagstiftningens införande 1977 och har sedan dess haft många innebörder. Ett exempel 

på detta är att det är “en term för att beskriva samspelet mellan individ och miljö” (Lennéer 

Axelsson, Thylefors, 2005). Författarna fortsätter att förklara begreppets innebörd med att det 

handlar om att människan i samspel med omgivningen påverkas, påverkar och utvecklas, och att 

resultatet av detta samspel är psykisk hälsa och personlig mognad. Weman-Josefsson och 

Berggren (2013) skriver om psykosocial arbetsmiljö som de aspekter i arbetslivet som kan 

relateras till den arbetande människans psykiska resurser och sociala behov samt det som kräver 

mentala resurser.  

Arbetstid och arbetsbelastning  

I samband med industrialismen, bildades enligt Allvin et. al (2006) en ny form av arbete; det nya 

lönearbetet. Med lönearbete åsyftades det arbete som arbetstagaren fick lön för, ett arbete som 

utfördes inom ramen för given arbetstid och på en given arbetsplats. Ett lönearbete krävde 

närvaro av arbetstagarna, vilket definierades som reglering av tid och rum, något som har speglat 

arbeten genom tiderna. Än idag menar Allvin et. al (2006) att arbetet regleras av arbetstid. Dock 

ställer dagens marknad krav på att organisationer agerar snabbt och flexibelt för att möta kraven 

från omvärlden och för att följa utvecklingen. Genom detta utvecklas nya regler och 

styrinstrument. Dessa regler handlar nu som då om social påverkan, arbetstider, arbetsplatser 

och arbetsuppgifter, men har ändrat karaktär till lösare och mer uppgiftsorienterade. Även 

Rosengren (2006) menar att arbetsuppgifterna idag i större grad är uppgiftsorienterade, att den 

traditionella 40-timmarsveckan håller på att förändras samt att arbetet inte längre nödvändigtvis 

är förlagt på arbetsplatsen.  

Allvin et. al (2006) menar att det idag ställs högre krav på individen att självständigt ansvara för 

och strukturera sitt arbete. Nyberg (2009) är inne på ett liknande spår och förklarar detta 

fenomen med att organisationer påverkas av omvärlden och krafter från marknaden. Detta leder 

till att organisationer försöker öka flexibiliteten, exempelvis genom ett skifte av ansvar från 

organisationen till individen. Enskilda anställda är till större grad än förr ansvariga för det egna 

arbetet och förväntas kunna ta beslut om när och var hen ska arbeta, samt vad och hur arbetet ska 

utföras.  

Albertsen et al. (2009) skriver i sin artikel om arbetstimmar och balans i arbetslivet samt att den 

globala 24h ekonomin, att en skall vara ständigt tillgänglig, har påverkat hur en inom arbetslivet 

de senaste åren fördelat arbetstider. För organisationernas överlevnad krävs mer flexibilitet, 

exempelvis gällande just arbetstider. Härmä (2006) menar att stress, som ett resultat av 

24timmars samhället, har blivit ett stort problem i moderna organisationer. Detta speciellt med 

tanke på att arbetet i modern tid kan utföras när och var som helst.  
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Företagens flexibla exploatering av arbetskraften kännetecknas av att en större del av 

individens tid hävdas av företagen som möjlig arbetstid. Detta innebär i praktiken inte att mer 

tid går åt till arbete, men det inskränker individens rätt att disponera fritt över dygnet timmar. 

(Rosengren, 2006, s.22)  

Detta skriver Rosengren (2006) och liknar arbetstid i jordbrukssamhället med att all vaken tid är 

arbetstid och ställer sig frågan om det är dit vi är på väg igen. Vidare menar Karlsson och Eriksson 

(2000) att ordet flexibilitet kan upplevas ha en positiv betydelse, men att detta bör beaktas 

varsamt då det sällan innebär att alla gynnas av flexibilitet. I detta sammanhang menar 

författarna att det är skillnad på att företag har flexibilitet och att arbetstagaren bör vara flexibel.  

Som en effekt av dagens flexibla arbetsform ställs det krav på att individen självständigt skall 

avgöra när, var, hur och med vad och vem arbetet ska utföras. Följden blir inte sällan att individen 

arbetar mer än under reglerade former (Allvin et. al, 2006). Långa arbetspass, övertid och 

skiftarbete har visat sig stämma överens med lägre grad av balans i arbetslivet. Deltidsarbete och 

möjlighet att påverka sitt eget schema har visat sig stämma överens med bättre balans mellan 

arbete och privatliv. Fördelningen av arbetstider påverkar både biologiska och sociala faktorer, 

exempelvis sömn, hormoner och återhämtning (Albertsen et al., 2008). Dock menar Allvin et. al 

(2006) att ett friare och ett mer flexibelt arbete kan tyckas skapa möjligheter, men att det även 

kan resultera i ett tryck på att individen ska arbeta mer. Detta tryck behöver inte nödvändigtvis 

komma från arbetsgivaren, utan kan likväl komma från individens egen lust och driv till att 

arbeta.  

Psykosociala faktorer  

Krav-kontroll-stöd  

Stress är något som är starkt förknippat med den psykosociala arbetsmiljön, där Theorell (2012) 

skriver att möjligheten att utöva kontroll är starkt förknippat med stress. Han menar att när vi 

riskerar att förlora kontrollen över en situation aktiveras stressreaktioner vilket gör att vi kämpar 

för att behålla den. Theorell har tillsammans med Karasek utformat en modell de kallar 

kravkontrollmodellen. Modellen handlar om relationen mellan de möjligheter till beslutsfattande, 

de yttre psykiska krav som ställs samt det stöd som människan får. Relationen mellan krav och 

kontroll har delats upp i fyra möjliga situationer. Den första situationen, som forskarna kallar den 

“avspända” situationen, innebär att möjligheten att utöva kontroll är stor samtidigt som kraven 

som ställs inte är speciellt höga . Denna relation gör att en till stor del kan lägga upp arbetet själv 

och att en kan jobba i rimlig takt. Motsatsen till den “avspända” situationen är den som de kallar 

den “spända”. Den innebär att en har höga krav och liten möjlighet att utöva kontroll. Theorell 

(2012) menar att det finns omfattande forskning som visar på att det är just den sistnämnda 

situationen som ökar risken för sjukdom. Modellen har kompletterats med stödet från chefer och 

menar att kvaliteten på stödet en får av sin chef och andra i sin omgivning också påverkar ens 

mående. Detta gäller både stöd när det kommer till det praktiska arbetet samt den sociala 

aspekten. “Ideal”-arbetet är ett där en får bra stöd medan motsatsen istället kraftigt ökar risken 

för sjukdom. Vikten av balansen mellan krav och kontroll bekräftas av annan forskning, däribland 

en studie av Slany et al. (2014) som via en stor europeisk undersökning visar på faktorer som 

påverkar om en blir långtidssjukskriven eller inte. Resultatet visar på att kvantitativa krav som att 

behöva jobba snabbt, på tighta deadlines samt att inte ha den tid en behöver för att klara uppgiften 

är ett exempel som påverkar om en blir långtidssjukskriven. Ett annat är avsaknad av socialt stöd 

från kollegor och chefer.  

En faktor som är relaterat till krav och kontroll är möjligheten till beslutsutrymme i sitt arbete. 

Theorell (2012) skriver att beslutsutrymme dels handlar om vilka påverkansmöjligheter och 

kontroll en har över vad och hur arbetsuppgifter skall utföras samt möjligheten att vara delaktig 

i viktiga beslut som rör arbetet. En annan aspekt menar författaren är kunskapskontroll och 

stimulans vilket handlar om hur väl de anställdas kompetens används och utvecklas. Han 

fortsätter skriva att om de anställda har goda möjligheter till kompetensutveckling, som 
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utbildning eller kontinuerlig handledning, har de relativt sett större möjlighet att ta kontroll över 

sin arbetssituation samt möjlighet att hantera de olika situationer som kan uppstå.  

Ansträngnings-belöningsmodellen  

Josefsson och Berggren (2013) skriver om Siegrist ansträngnings-belöningsmodell, vilken belyser 

vikten av balans mellan den egna upplevda ansträngningen och den belöningen en får. Rättvisa 

är en central komponent i denna modell, när det kommer till att förstå de olika aspekterna av 

sänkt välbefinnande. När den egna upplevda ansträngningen och det engagemang den innebär 

rimligen belönas t.ex. i form av uppskattning, utvecklingsmöjligheter och befordran, upplever 

individen en känsla av rättvisa. En obalans mellan höga insatser och den erhållna 

kompensationen kan enligt modellen inverka negativt på hälsan och leda till långvariga 

påfrestningar och stress (Josefsson & Berggren, 2013). Någon som ansträngt sig mycket under en 

längre tid och som upplever obefogat lite belöning kan utveckla känslor av frustration som i sin 

tur kan leda till fientlighet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Den upplevda balansen mellan 

dessa två komponenter är individuellt baserad vilket också gäller vad som upplevs vara tillräcklig 

belöning (Theorell, 2012). Detta bekräftas bl.a. av en studie baserad på ett pilotprojekt där studien 

bestod av att studera effekten av att aktivt involvera medarbetarna i framtagningen av en 

aktivitetsplan, med syftet att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Studiens resultat visar att 

obalansen mellan ansträngning och belöning tydligt minskade efter detta arbete samt att den 

upplevda känslan av belöning ökade. Anledningen anses vara att själva deltagandet lett till en 

känsla av respekt, självförtroende och belöning i den meningen att deltagarna getts en möjlighet 

att själv få påverka arbetsprocessen. Studien visar även på att frånvaron minskade från 8,26% 

innan pilotprojektets start till 1,86% vid dess slut där de tidigare nämnda faktorerna anses vara 

en bidragande faktor till denna minskning (Lavoie-Tremblay et al., 2005).  

Rubenowitz fem huvudfaktorer för god psykosocial arbetsmiljö  

Den flitigt refererade Rubenowitz (1994) har sammanställt fem huvudfaktorer för en god 

psykosocial arbetsmiljö. Dessa är:  

• Egenkontroll i arbetet: att arbetstagaren bör ha möjlighet att till viss del styra sitt 

arbetssätt och sin arbetstakt.  

• Positivt ledningsklimat: det har visat sig att chefer är avgörande för klimatet på 
arbetsplatsen. En god relation till chefer skapar förutsättningar för bättre hälsa hos 
arbetstagare.  

• Stimulans från själva arbetet: att arbetstagaren mår bra av att få möjligheten att 
använda sina kunskaper, erfarenheter samt utmanas och utvecklas av sitt arbete.  

• God arbetsgemenskap: det bör finnas förutsättningar för goda relationer samt 
trivsel mellan kollegor på arbetsplatsen. Detta genererar bättre hälsa bland 
arbetstagarna.  

• Optimal arbetsbelastning: att den fysiska och psykiska arbetsbelastningen bör vara 

balanserad vad gäller utmaningar och hanterbarhet.  

Dessa fem faktorer menar Rubenowitz (1994) bidrar till större tillfredsställelse på arbetsplatsen 

samt mindre stress och frånvaro.   

Hälsofrämjande ledarskap  

Grönlund och Stenbock-Hults (2014) studie undersöker vad medarbetare inom vården anser vara 

ett hälsofrämjande ledarskap och vad det innebär. Studiens resultat visar på att hälsan kan 

påverkas av ledarskapet och chefers agerande. Medarbetarna anser bland annat att tillit, 

förtroende och respekt är viktiga faktorer i ledarskapet. Resultatet visar även på ett antal andra 

faktorer som påverkar medarbetarnas möjlighet till en meningsfull psykisk och fysisk arbetsmiljö. 

Ett exempel är ledarens sätt att visa uppskattning. Detta genom att ge stöd och se människan 

bakom arbetsuppgiften, men även att chefen har ett förtroende för sina medarbetare. Vidare 
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handlar en meningsfull psykisk och fysisk arbetsmiljö om att medarbetarna får möjlighet att vara 

delaktig samt att arbetsmängden är rimlig. Det hälsofrämjande ledarskapet handlar även om att 

medarbetarna ska kunna påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter. Vidare visade resultatet i 

studien på att medarbetarna definierade en meningsfull arbetsmiljö som en närvarande chef som 

ser och upplever det som sker på arbetsplatsen. Resultatet visar på vikten av att informera 

medarbetarna för att uppnå transparens i organisationen gällande de beslut som tas. Detta visar 

sig vara en viktig faktor för att kunna acceptera de beslut som fattas.  

Tre svenska organisationer genomförde 2007 en ledarutveckling i hälsofrämjande ledarskap. 

Effekten av detta studerades av Eriksson, Skagert, och Dellve (2013) där resultatet bekräftar det 

ovanstående; att ledarna genom ett hälsofrämjande ledarskap kan minska arbetsfrånvaron och 

öka medarbetarnas hälsa och välbefinnande.  

Sammanfattning  

Forskningen visar på att det finns etablerade modeller för att lyckas med en god psykosocial 

arbetsmiljö, däribland krav-kontrollmodellen (Theorell, 2012), ansträngningsbelöningsmodellen 

(Theorell, 2012) samt Rubenowitz fem huvudfaktorer för en god psykosocial arbetsmiljö 

(Rubenowitz, 1994). Forskningen visar även hur ett hälsofrämjande ledarskap kan bidra till god 

hälsa bland medarbetarna (Grönlund & Stenbock-Hult, 2014). Den aktuella forskningen vi 

presenterar ovan visar på att det idag finns omfattande forskning gällande just psykosocial 

arbetsmiljö, men att den dock till stor del är av kvantitativ karaktär. Denna studie är till skillnad 

från tidigare forskning av kvalitativ karaktär och kan därför bidra med kunskap om enskilda 

upplevelser hos medarbetare gällande psykosocial arbetsmiljö samt en bild av komplexiteten i 

ämnet.   

Metod  
I detta avsnitt presenteras val av metod, datainsamlingsmetod, urval, genomgång av etiska 

överväganden, tillvägagångssätt samt validitet och reliabilitet.  

Tillvägagångssätt och urval  

Syftet med denna studie var att fånga medarbetarnas upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön och därför gjordes en kvalitativ intervjustudie. Studiens frågeställningar baserades 

på förhandsinformation från chef och ledning, där arbetstid, arbetsbelastning och kunskap och 

kompetens hos chefer antogs kunna ligga bakom den höga sjukfrånvaron. Med denna bakgrund 

valde vi ovan nämnda områden (arbetstid, arbetsbelastning och kunskap och kompetens hos 

chefer) kopplade till den nya AFS:en och ett kvalitativt tillvägagångssätt. Bryman (2011) menar 

att kvalitativ forskning lämpar sig när en exempelvis ska studera samspelet mellan ett mindre 

antal människor med semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform grundar sig i att 

informanten själv har frihet att utforma sina svar men att det finns en intervjuguide med teman 

och vissa frågeställningar som skall täckas. Det är dock inte bestämt i vilken ordning frågorna 

skall besvaras. Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, då vi ville att informanterna 

själva skulle få möjlighet att tala fritt men med delvis strukturerade frågor som gjorde 

intervjuerna mer jämförbara. Detta hade varit svårt om det inte funnits någon struktur alls.  

Intervjuguidens teman konstruerades för att ge svar på studiens syfte och frågeställningar 

(Bryman 2011).   

Då studien kan uppfattas vara av känslig karaktär resonerade vi kring att det är viktigare att 

medarbetarna på enheten deltar frivilligt än att göra ett slumpmässigt urval som kan upplevas 

tvingande. Ett målinriktat urval gjordes bland enhetens medarbetare genom att ett 

informationsmail skickades ut till samtliga av enhetens 18 medarbetare, där vi efterfrågade åtta 

frivilliga medarbetare att delta i studien. Vi var medvetna om att frivilligt deltagande kan medföra 

att bara nöjda eller missnöjda medarbetare väljer att delta, vilket kan bli missvisande. Dock ansåg 

vi att det var av större vikt att skydda individen och aktivt arbeta med de etiska principerna, vilket 
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presenterats nedan. Med tanke på den begränsade tidsramen ansåg vi att åtta intervjuer var ett 

rimligt antal, detta då det var nästan hälften av enhetens 18 medarbetare.  

Etik  

Vetenskapsrådet (2002) har utformat forskningsetiska principer, så kallade forskningskrav. 

Dessa krav säkerställer att forskningen berör väsentliga områden och håller hög kvalitet. Vidare 

är det viktigt att forskningskraven ger ett skydd mot individer, detta då forskning kan medföra 

kränkning, förödmjukelse eller övertramp i individens privatliv. Då denna studie är av tämligen 

känslig karaktär har vi genom hela studien haft dessa forskningsetiska principer nära i tanken, 

vilket presenteras nedan.  

Dessa forskningsetiska principer inrymmer fyra huvudkrav. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera de som berörs och deltar i studien om studiens syfte samt villkoren för 

deras deltagande. Exempel på detta är att deltagandet är frivilligt samt att medverkandet när som 

helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). Vi fick inledningsvis i studien delta på en 

arbetsplatsträff där vi informerade de medarbetare som närvarade vid mötet om syftet samt 

villkoren för deras deltagande. För de medarbetare som inte deltog på mötet skickades ett 

informationsmail ut, detta för att säkerställa att alla fått denna information (Bilaga 1). 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska ge sitt 

samtycke till forskaren innan medverkan. Genom ett mail till samtliga medarbetare efterfrågade 

vi åtta frivilliga deltagare. Medarbetarna gav sitt samtycke till deltagande då de själva valde att 

svara ja eller nej på frågan om deltagande (Bilaga 1). Då vi inledningsvis i studien var väl medvetna 

om studiens sensitiva karaktär, då vi genom intervjuer kunde få tillgång till känsligt datamaterial, 

var vi noga med att trycka på vikten av att vi aktivt arbetade för att göra materialet och svaren 

konfidentiellt för att undvika att inget skulle kunna återkopplas till en enskild person. Vidare 

informerade vi att obehöriga inte fick ta del av uppgifter kopplade till individerna. Detta 

benämner Vetenskapsrådet (2002) som Konfidentialitetskravet, där deltagare i en studie skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista huvudkravet kallas för Nyttjandekravet och innebär 

att insamlad data och material endast får användas till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi har under studiens gång medvetet tagit hänsyn till dessa huvudkrav och har 

kommunicerat detta till medarbetarna genom möte, informationsmail samt under 

intervjutillfällen (Bilaga 1, 2 och 3).  

Under studiens gång har vi aktivt arbetat för att hålla verksamheten anonym, detta har framför 

allt gjorts under bearbetningen av resultatmaterialet. Vi har vid sammanställningen av det 

empiriska materialet anonymiserat organisationens namn och andra attribut som kan kopplas till 

verksamheten.  Bryman (2011) menar att de etiska riktlinjerna finns till för att skydda de individer 

som deltar i forskningen men att det även gäller organisationer. Detta för att undvika att forskaren 

inte uppträder oetiskt och på så sätt påverkar organisationen negativt.  

Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade frågor. En frågemall utformades med 

kategorier kopplade till litteraturen med öppna frågor. Detta med syftet att ge respondenten 

utrymme att fundera och vidareutveckla sina svar (Bryman, 2011). Vi valde även att ta med en 

strukturerad fråga av kvantitativ karaktär där frågan handlade om att medarbetarna fick göra en 

bedömning enligt en skala från 1-10. (Bilaga 3) Vidare genomfördes en pilotstudie innan de skarpa 

intervjuerna. En pilotstudie har till uppgift att kontrollera att frågeformuläret är uppbyggt på ett 

tillfredställande sätt, där frågorna flyter på och tjänar sitt syfte (Bryman, 2011). Vi valde en person 

utifrån bekvämlighet och tillgänglighet, dock med kriterierna att personen skulle vara 

yrkesverksam för att kunna svara tillfredställande på frågor om psykosocial arbetsmiljö kopplad 

till arbetet. Med tanke på begränsat tidsutrymme resonerade vi kring att just en pilotintervju var 

lämplig för att uppfylla syftet med att testa och utveckla intervjufrågorna. Pilotintervjun uppfyllde 

sitt syfte då vi uppdagade att intervjumallen saknade en känsla av naturlig följsamhet. Vi valde då 

att byta plats på några frågor och resultatet blev en mer följsam och naturlig följd på frågorna.  
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Bearbetning och analys av data  

Utifrån pilotintervjuns utfall ombads informanterna avsätta ca. en timme för intervju. De 

genomförda intervjuerna varade mellan 35-75 minuter. Informanternas svar spelades in, detta 

för att i efterhand kunna säkerställa att allt material kom med. Kort efter varje intervju 

transkriberades intervjuerna. Transkribering är en metod som gör att forskaren inte bara kan 

tolka vad respondenten säger utan även hur det sägs (Bryman, 2011). Vi valde att i den mån det 

var möjligt transkribera varandras intervjuer, detta för att få en bredare förståelse för varandras 

intervjuer samt för att kunna göra en trovärdig tolkning av materialet. För att analysera den data 

som transkriberingen utmynnade i, utfördes kodning i form av kategorisering. Enligt Bryman 

(2011) utgör kodning grundvalen för majoriteten av de metoder som används i kvalitativ analys 

av data. Kategorierna skapades utifrån de områden vi fokuserat på utifrån AFS:en; arbetstid, 

arbetsbelastning och kompetens och kunskap hos chefer. Inom dessa kategorier identifierades 

skillnader och samband som presenterades i resultatdelen, som i sin tur utgjorde underlaget för 

slutdiskussionen. Analysen av datamaterialet var en pågående process som inleddes under första 

intervjun. Vi har fört diskussioner sinsemellan gällande tolkningar och upplevelser av 

intervjuerna. Transkriberingarna skrevs ut och kategoriserades utifrån valda teman, samt ett 

tema vi kallade för övrigt. Detta tema innehöll intressanta och viktiga delar ur intervjuerna som 

vi ansåg inte passade in under de teman vi hade kopplade till AFS:en. Vidare gick vi igenom varje 

tema och förde samtidigt anteckningar då vi sökte efter likheter och skillnader i svaren. 

Anledningen till att vi valde att söka efter både likheter och skillnader var för att kunna återspegla 

de individuella upplevelserna av medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö, vilket stämde väl 

överens med syftet. Vi resonerade kring att detta upplägg av teman skulle skapa ett tydligt upplägg 

av resultatet kopplat till syfte och frågeställningar. I resultatet har vi valt att redovisa citat 

kopplade till teman. Detta anser vi stryker och förtydligar det resultat vi redovisat.  

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Trovärdighet och tillförlitlighet är viktiga kriterier enligt Thornberg och Fejes (2011). Dessa 

kriterier handlar om hur noggrann och systematisk forskaren varit under hela 

forskningsprocessen för att möjliggöra en trovärdig studie med ett tillförlitligt resultat 

(Thornberg & Fejes, 2011).   

Vår ambition är att visa läsaren att vi vidtagit åtgärder för att öka trovärdigheten och 

tillförlitligheten i vår studie.  

• Vi syftade till att säkerställa trovärdigheten genom att genomföra en pilotstudie för att 
kontrollera att frågeformuläret är uppbyggt på ett bra sätt där frågorna flyter på bra och 
tjänar sitt syfte.  

• Teman med stöd i litteraturen följde en röd tråd genom studien och ökade kvaliteten 
genom att rätt frågor ställdes, tolkningar gjordes kopplade till teman samt att analys och 
resultat presenterades med samma teman. Detta säkerställde att vi undersökte det vi 
inledningsvis menade att undersöka.  

• Tillförlitligheten i studien ökade genom att ett målinriktat urval gjordes, detta då vi 
ansåg att det var väsentligt att det ska vara frivilligt att delta. Tillförlitligheten ökade 
även då urvalet inte gjordes på initiativ av uppdragsgivaren, då detta skulle ha kunnat 
påverka utfallet. Dock är vi medvetna om att de som frivilligt valt att delta kan ha 
påverkat utfallet om samtliga är missnöjda eller nöjda. Trots detta valde vi att göra ett 
målinriktat urval då fördelarna övervägde nackdelarna.   

• Vidare ökade studiens trovärdighet och tillförlitlighet genom att datamaterialet 
transkriberades av varandra för att vi båda skulle ha full insikt i samtliga intervjuer och 
på så sätt kunde göra en trovärdig tolkning av datamaterialet.  
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Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. Avsnittet är uppbyggt på fyra teman, de tre 

första är framtagna med utgångspunkt från intervjuerna, som i sin tur bygger på innehållet i 

AFS:en. Det sista temat bygger på sådant som sades och som inte faller inom de tre första teman 

men som vi anser vara av intresse kopplat till sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.  

Medarbetarnas upplevelse och beskrivning av sin arbetstid  

Ett gemensamt drag för medarbetarna är att de överlag är positiva till arbetstiden. Förläggningen 

av arbetstider har gått från att vara långa och få arbetspass till att det idag eftersträvas en jämnare 

fördelning av arbetstider på 40 timmar per vecka. Detta genomfördes av arbetsgivaren med 

vetskapen att det tidigare systemet var skadligt för arbetstagarna. Majoriteten av medarbetarna 

förlägger arbetstiden på arbetsplatsen och undviker att arbeta hemifrån. De menar dock att de 

uppskattar att de har möjlighet till att arbeta hemifrån om så krävs. En central tendens är att de 

anser att erfarenhet är en faktor som underlättar processen att lära sig att balansera arbete och 

fritid på ett bra sätt. Medarbetarna menar att det är svårare när en är ny i rollen och att 

erfarenheten möjliggör en gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv. En medarbetare menar 

att en nyckelfaktor för att klara av sitt jobb på utsatt tid är rutiner samt tydlighet i 

arbetsbeskrivningen, något som idag anses kan förbättras. Vidare upplevs schemaläggningen vara 

förbättrad sedan en tid tillbaka, men att även den kan bli bättre utifrån vad medarbetarna vill och 

vad som är bra för verksamheten. En del anser att arbetsdagarna är för långa. Kortare arbetsdagar 

skulle underlätta möjligheten att balansera arbete och fritid. Ett hjälpmedel för att få ihop 

livssituationen är flextid. Möjligheten till flextid uppskattas av samtliga medarbetare och används 

ofta av medarbetarna för att klara av sin livssituation med familj och fritidsaktiviteter. På frågan 

“Hur upplever du att du påverkas av din arbetstid på en skala där 1= Inte påverkas alls och 10= 

Skadas av det?“ svarar medarbetarna mellan två och fem där stegen på skalan tenderar att höjas 

om de utsätts för högre arbetsbelastning.  

Överlag är medarbetarna nöjda med arbetstiden, de värdesätter möjligheten att påverka den samt 

att de får gehör från sin chef gällande arbetstid. En medarbetare menar att det är viktigt att chefen 

har förståelse för individuella livssituationer och dess föränderliga karaktär. Detta för att 

medarbetarna skall kunna klara av att balansera fritid och arbete. Vidare menar en annan 

medarbetare att verksamheten har företräde när det gäller att förlägga flextid eller ledighet, där 

speciell hänsyn tas till kvällsverksamheten. Som utvecklingsområden gällande arbetstid vill 

medarbetarna kunna styra flextiden mer och detta med sina kollegor. Det är viktigt för dem att 

utifrån verksamheten och tillsammans med kollegor få förtroendet att planera flextid och 

arbetstid.  

Medarbetarnas upplevelse och beskrivning av sin arbetsbelastning  

Det yttras blandade känslor bland medarbetarna gällande arbetsbelastningen. En medarbetare 

menar att det ibland tenderar att förmedlas för mycket missriktad information, exempelvis via 

mail. Detta medför att det är svårt för medarbetaren att sortera vad som är viktigt att registrera 

och vad som rör just denne, att detta medför en upplevelse av ökad arbetsbelastning. En del av 

medarbetarna är nöjda med arbetsbelastningen medan andra önskar fler arbetsuppgifter och 

känner sig understimulerade samt efterfrågar mer ansvar. En tredje grupp upplever att de är 

underbemannade och att de saknar rätt resurser för att utföra ett bra arbete på kvällarna. En 

medarbetare berättar att besökarantalet kan variera stort mellan kvällarna och att detta medför 

en viss problematik gällande bemanningen och därmed arbetsbelastningen.  

Jag vill inte bara vara en sådan som springer med nycklar, jag vill kunna vara en sådan som 

kan göra ett jobb och känna in ungdomarna  , vad dom vill göra. Det är ju ett av våra viktigaste 

uppdrag.  

Flertalet medarbetare menar att arbetsbelastningen varierar beroende på besöksstatistik, samt 

att ingen dag är den andra lik. En del av medarbetarna resonerar kring problematiken att 

engagera och driva flera projekt. Då detta från arbetsgivarhåll antytts vara lönegrundande finns 

en upplevd orättvisa gällande vilka och hur många projekt en åtar sig. En medarbetare efterfrågar 
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hjälp av sin chef att prioritera då det är svårt att sortera bland arbetsuppgifter. Majoriteten av 

medarbetarna upplever att de känner till vilka krav och mål de arbetar mot, och de upplever att 

de har resurser för att utföra sitt arbete. En medarbetare upplever sig dock inte ha de resurser 

som krävs för att göra ett gott arbete, och menar att de alltid är underbemannade. Vidare menar 

medarbetaren att de inte alltid vill behöva rättfärdiga att de behöver mer personal och efterfrågar 

förtroende och möjlighet att justera personalstyrkan om det krävs, vilket de till viss del har idag.  

Har man pengar som ska gå till en sådan här viktig målgrupp som ungdomarna, så är det 

viktigt att bli påmind om målen och uppdragen så att man inte blir hemmablind.  

Detta citat belyser medarbetarnas upplevelse att tydliga mål är viktigt. En annan medarbetare 

upplever att målen och kraven är rimliga och relevanta, och vet på det stora hela vad som ska 

göras. Det upplevs dock finnas en krock mellan det önskvärda resultatet som skall nås i siffror 

och den faktiska verkligheten och besöksstatistiken. När verksamheten är underbemannad menar 

medarbetarna att det är viktigt att bemanna med kompetent personal som har social kompetens, 

rätt inställning och insikt. Samtliga uttrycker medarbetare en förvirring gällande vem som har 

ansvaret att ringa in vikarier vid frånvaro. De menar att ansvaret ligger på deras chef, men att det 

ofta tas för givet att medarbetarna själva ska lösa bemanningen.  

En medarbetare vill känna trygghet med att alla kollegor och vikarier har samma ambitionsnivå 

och kunskaper om hen är frånvarande. Medarbetaren upplever idag att verksamheten blir sårbar 

om ordinarie personal är borta vilket hen idag känner är ett problem. Ordinarie personal måste 

kunna känna att de har möjlighet att vara sjuka eller lediga. Vidare uttrycker en övervägande del 

av medarbetarna en önskan att budget och ekonomi skulle bli mer tydligt samt att de vill ha 

mandat och befogenhet att ansvara för vissa ekonomiska och budgetrelaterade frågor.  

Övervägande antal medarbetare anser att det krävs fastställda rutiner som samtliga medarbetare 

ska arbeta enligt för att undvika merarbete. Idag arbetar inte alla inom enheten efter de rutiner 

som fastställts inom vissa arbetsgrupper. Majoriteten av medarbetarna efterfrågar en bättre 

arbetsbeskrivning, som bland annat tydliggör arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter samt krav 

och mål. När det gäller stöd från chefen är den generella attityden god. Majoriteten upplever att 

de kan gå till sin chef gällande sin arbetssituation, dock kan bemötandet vara olika beroende på 

hur mycket arbetsbelastning chefen har.  

Chefen har en ganska stor personalgrupp, vilket gör att om jag känner att mitt ärende är för 

mig hög prio, då kanske inte h*n är på samma plan för att h*n har så jäkla mycket. Men likväl 

som att h*n kan vara där och möta upp mig jättebra och bekräfta det jag säger och att vi måste 

få till en förändring.  

Vissa medarbetare söker stöd hos kollegor för vissa situationer eller frågor som dyker upp. De 

anser att chefen inte behöver vara informerad eller insatt i allt, utan menar att mycket kan lösas i 

arbetsgruppen och sedan förankras med chefen.  

Har man tillräckligt med stöd från sina kollegor och tillräckligt många och kompetenta 

kollegor så tror jag man kan lösa det mesta dilemma som man möter på i sin väg, att det är 

väldigt avgörande för arbetet.  

Medarbetarnas upplevelser av kompetens och kunskap hos cheferna 

gällande arbetsmiljö   

Resultatet visar på att medarbetarna upplever svårigheter att besvara frågor gällande chefernas 

kompetens och kunskaper. Av det resultat som framkom uttrycker medarbetarna olika åsikter 

gällande vad de anser vara viktigt för dem som arbetstagare när det gäller chefers kunskap om 

psykosocial arbetsmiljö. Vissa anser att organisationen och cheferna måste ta hjälp av specialister 

då de inte kan allt, men menar även att det inte är någon som begär att de ska kunna allt. Att ta 

hjälp tyder på rätt inställning och ödmjukhet hos ledningen, vilket anses vara viktigt. 

Medarbetarna kan i många fall bli utsatta för komplicerade, aggressiva och svåra situationer i 

verksamheten, och efterfrågar mer stöd från cheferna att hantera detta.  
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Eftersom att vi jobbar med ungdomar och i mötet med dem kan det ju uppstå konflikter ibland 

som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. Om man hamnar i svåra konflikter med 

ungdomarna eller deras föräldrar är det viktigt att min chef har kunskap om ungdomar, deras 

utveckling, konflikthantering och så vidare. Sen tycker jag att det är viktigt att min chef har 

kunskap om när man drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Hur man ska stödja 

arbetstagaren för att den ska komma tillbaka till en god psykisk hälsa igen. Och att chefen ska 

ha kunskap om tidiga tecken på utbrändhet eller för hög arbetsbelastning och obalans. Det är 

även viktigt att chefen både har kunskap om det och har möjligheter och befogenheter att tidigt 

hjälpa sina anställda som är i de situationerna.  

Detta citat visar på bredden i den kunskap medarbetarna anser att en chef bör ha när det handlar 

om psykosocial arbetsmiljö. Det visar även på medarbetarnas upplevelse av att den psykosociala 

arbetsmiljön å ena sidan handlar om sin egen arbetssituation med t.ex. kollegor och å andra sidan 

de yttre faktorerna som påverkar, vilket i detta fall är målgruppens välbefinnande.  

Övervägande andel av medarbetarna anser att deras chef arbetar med psykosocial arbetsmiljö på 

ett bra sätt och anser att hen har kunskap om området, men för lite tid och för hög 

arbetsbelastning. Det efterfrågas ytterligare en chef då chefens närvaro är sämre än tidigare och 

syftar till att ledningens ökade arbetsbörda även påverkar arbetsgruppen negativt. När det gäller 

attityden mot arbete med psykosocial arbetsmiljö hos ledningen upplever en medarbetare att det 

finns ett förakt mot sjukskrivningar och uttrycker att ledningen tittar på dem som svaga 

människor istället för att se vad sjukskrivningen faktiskt beror på.  

Andra faktorer som medarbetarna upplever påverkar deras psykosociala 

arbetsmiljö negativt  

Brist på förtroende och bekräftelse  

Det finns en upplevd inkonsekvens hos chef och ledning gällande vissa beslut och 

ställningstaganden där exempelvis en medarbetare fått information gällande en situation men 

som i slutändan resulterat i något annat, utan information. Detta medför osäkerhet kring vad som 

kommer hända samt ett minskat förtroende för chef och ledning. Det leder även till en känsla av 

att inte kunna påverka sin arbetssituation. Detta upplevs påverka medarbetarnas tillit till 

cheferna. Vidare efterfrågas det att cheferna får insikt gällande hur mycket medarbetarna 

egentligen gör. I dagsläget har vissa medarbetare en känsla av att cheferna misstror dem, att de 

inte utför det arbetet de ska. En medarbetare vill att cheferna ska förstå att en inte arbetar i 

verksamheten enbart för lönen, utan att det finns annat de motiveras av. Medarbetaren upplever 

en misstro från högre uppsatt chef att mycket kretsar kring lönen. Vissa medarbetare anser att de 

bör börja arbeta med att minska distansen mellan medarbetare och chefer, detta genom att ge 

medarbetarna mer befogenheter och skapa trovärdighet i chefernas beslut. Det efterfrågas en 

större transparens med information vad som händer i organisationen samt att cheferna vågar 

erkänna fel som gjorts och be om ursäkt. Detta menar en medarbetare skapar ömsesidig respekt 

vilket idag upplevs till viss del saknas. Medarbetaren efterfrågar bekräftelse på att det de gör är 

bra, att de är värdefulla, och att de behövs. Cheferna bör visa uppskattning istället för att endast 

uttrycka det verbalt. En medarbetare menar att om enheten ska lyckas behålla personal måste det 

till en förändring gällande distansen mellan ledning, chefer och de som arbetar i verksamheten.  

Vidare anses det vara viktigt för flertalet medarbetare att högre uppsatta chefer lyssnar och 

lämnar tolkningsföreträde och erkänner om de tagit ett dåligt beslut som påverkar arbetsmiljön. 

Flertalet medarbetare anser är det viktigt att cheferna har insikt i verksamheten och att de deltar 

i verksamheten för att få förståelse. Det finns en efterfrågan att cheferna ska vara mer närvarande 

i verksamheten för att bli mer trovärdiga i sina beslut. Gällande beslut upplevs det vara viktigt att 

chefen och ledningen undersöker att ett beslut är genomförbart innan de slår fast beslutet, vilket 

är något medarbetarna tycker saknas idag.  
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Flertalet medarbetare upplever en hierarki i organisationen samt att verksamheten är toppstyrd, 

vilket bidrar till en antydd misstro i de beslut som tas av chef och ledning. En medarbetare vill 

hitta tillbaka till glädjen och känna att de är en gemensam enhet. Detta genom att få möjlighet till 

gemensamma träffar för att utbyta erfarenheter. Arbetsplatsträffarna upplevs idag som 

envägskommunikation och inte ett forum för medarbetarna att diskutera och utbyta erfarenheter. 

Övervägande del av medarbetarna efterfrågar mer utrymme för diskussion under 

arbetsplatsträffarna.  

Strukturer för inflytande och beslutsfattande  

En del av medarbetarna uttrycker en problematik med att få gehör för idéer, och upplever att 

dessa inte uppmärksammas av cheferna. En medarbetare anser att strukturen inom 

organisationen kan vara missgynnande för deras psykiska välbefinnande, exempelvis då beslut 

tas utan att de blir informerade.  

Vidare finns ett önskemål gällande ett effektivare beslutsfattande. När något behöver göras för 

den psykiska arbetsmiljön menar vissa medarbetare att det många gånger tar för lång tid. Ett 

annat önskemål är att anpassa besluten efter verksamheten och inte endast utgå exempelvis från 

en studie som bidrar till ett obefogat beslut som inte passar in i verksamheten. När det gäller idéer 

kommer dessa ofta från ungdomarna, och medarbetarna önskar att fler beslut angående dessa 

skall kunna tas direkt i verksamheten istället för att stämma av med närmsta chef.  

Arbetsgrupper/Gruppdynamik  

En central tendens är att medarbetarna berättar om en problematisk gruppdynamik bland vissa 

arbetsgrupper. Övervägande antalet medarbetare anser att bra kollegor är viktigt för den 

psykosociala arbetsmiljön och att det idag finns en viss problematik att arbetsgrupperna inte 

tidigare varit fungerande samt att de inte fungerar idag. Medarbetarna upplever en bristfällig 

gruppdynamik som påverkar hur jobbet fungerar. Exempelvis finns det fastställda rutiner som 

inte följs av samtliga inom arbetsgruppen eller enheten. Detta skapar irritationer samt merarbete. 

En medarbetare menar att anledningen till att detta är viktigt beror på att det måste finnas en 

välfungerande arbetsgrupp för att känna sig trygg på arbetsplatsen och på så sätt kunna göra ett 

bra jobb.  

På frågan vad medarbetarna tror att sjukfrånvaron kan bero på menar en medarbetare att den 

idag höga sjukfrånvaron skulle kunna härledas till dysfunktionella arbetsgrupper och bristfällig 

gruppdynamik, vilket kan vara en bidragande faktor till att en mår dåligt på arbetsplatsen. En 

annan medarbetare talar om vikten av att lyfta det negativa för att situationen ska kunna bli 

bättre.  

Att vi ska kunna våga prata om det som är dåligt och hur vi ska kunna göra det bättre. Att vara 

intresserade av det som arbetsgrupp och chef.  

Medarbetaren tror att konflikter skulle kunna hanteras bättre om arbetsgruppen vågade tala om 

dessa. Vidare efterfrågas en lyhördhet från cheferna gällande de som blivit sjukskrivna på grund 

av utbrändhet, och att inte återigen placera dem på arbetsuppgifter som inte fungerar. Detta 

menar en medarbetare är viktigt för att lösa problemen som är kopplade till den psykosociala 

arbetsmiljön. Det efterfrågas bättre omplaceringsmöjligheter då det är en stor arbetsplats och 

menar att det finns en rädsla för att bli uppsagd för att en inte klarar av arbetsuppgifterna. Vidare 

anser en del av medarbetarna att för hög arbetsbelastning samt felrekrytering av personal kan 

vara bidragande till den höga sjukfrånvaron.  

Handledning  

På frågan om vad medarbetarna saknar i arbetet med psykosocial arbetsmiljö önskar en del av 

medarbetarna professionell handledning av en utomstående handledare. Detta med anledning av 

att de dels vill ha stöd i arbetssätt, hur en tacklar problem som uppstår med målgruppen och 

personal, samt för att bekräfta om besluten som tas är rätt eller ej.  
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Analys  
I avsnittet nedan presenteras vår analys kopplat till resultatet med hänsyn till tidigare forskning, 

relevant litteratur samt till förslaget till AFS.   

Medarbetarnas upplevelse och beskrivning av sin arbetstid  

Albertsen et. al (2009) skriver om den globala 24-timmars ekonomin, vilket innebär att en som 

arbetstagare ständigt ska vara tillgänglig. Författarna fortsätter med att antyda att det kan leda 

till stress och ohälsa. Även Rosengren (2006) menar att förläggningen av arbetstid förändrats 

över tid där exempelvis den traditionella 40-timmarsveckan håller på att förändras samt att 

förvärvsarbete idag inte nödvändigtvis förläggs på arbetsplatsen. I denna studies resultat 

uppdagas det att medarbetarna i den studerade enheten överlag är positiva till sin arbetstid, som 

motsvarar 40-timmarsveckor med ett arbete förlagt på arbetsplatsen. Resultatet visar även på att 

enheten gjort en medveten förändring gällande arbetstid då arbetsgivaren likt forskarna såg 

risken med en allt för flexibel arbetstidsförläggning. Härmä (2006) menar att ett resultat av 

24timmars samhället är att stress blivit ett stort problem i moderna organisationer. Vår studies 

resultat tyder inte på att medarbetarna inom enheten upplever just denna problematik. Detta 

visar sig då medarbetarnas svar på frågan “Hur upplever du att du påverkas av din arbetstid på 

en skala där 1= Inte påverkas alls och 10= Skadas av det?“ svarar medarbetarna mellan två och 

fem, där fem handlar om att arbetsbelastningen ökar på grund av arbetsuppgifternas natur.  

I resultatet uppdagas det vidare ett önskemål från vissa medarbetare att få utökad möjlighet att 

själva påverka arbetstiden förläggning samt flextid. Detta anser dessa medarbetare kunna bidra 

till bättre balans mellan vad som är bäst för verksamheten samt vad som är bäst för deras privatliv. 

Detta bekräftas av Albertsen et al. (2008) som menar att möjligheten att påverka sitt eget schema 

har visat sig stämma överens med bättre balans mellan arbete och privatliv. Alvin et al. (2006) 

poängterar dock att för mycket flexibilitet kan vara negativt i den meningen att det kan resultera 

i ett tryck på att individen ska arbeta mer.  

Medarbetarnas upplevelse och beskrivning av sin arbetsbelastning  

Krav-kontrollmodellen belyser vikten av att balans mellan kraven som ställs, kontrollen en 

upplever sig ha samt stödet en får från sin chef är avgörande för att undvika stress. Modellen 

beskriver att en situation som innebär höga krav och liten möjlighet att utöva kontroll ökar risken 

för sjukdom (Theorell, 2012). Det empiriska materialet visar på att medarbetarna upplever en 

brist gällande att kunna kontrollera sin egen arbetssituation samt att de till viss del saknar stöd 

från cheferna. Flertalet medarbetare menar att arbetsbelastningen varierar just beroende på 

besöksstatistik, samt att ingen dag är den andra lik. Detta menar medarbetarna försvårar 

möjligheten att känna kontroll över sin arbetsbelastning och därför efterfrågas stöd i dels 

prioriteringar av arbetsuppgifter, men även i komplicerade möten med vissa besökare. 

Rubenowitz (1994) bekräftar att en huvudfaktor för en god psykosocial arbetsmiljö är 

egenkontroll i arbetet, vilket innebär att arbetstagaren till viss del kan styra sitt arbetssätt och sin 

arbetstakt. En annan huvudfaktor kopplad till detta är en optimal arbetsbelastning, där den 

psykiska arbetsbelastningen bör vara hanterbar. Även förslaget på den nya AFS:en belyser vikten 

av att arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifterna som arbetstagaren fått inte skapar ohälsosam 

arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagarna får de resurser som krävs för att 

utföra dessa arbetsuppgifter (AFS 2015:X, 9 §). I resultatet uppdagas en tvetydighet gällande 

resurser. En del av medarbetarna anser sig ha de resurser som krävs, medan andra upplever en 

brist på resurser, exempelvis personal och frågor kopplade till ekonomi och budget.  

I resultatet uppdagas det att medarbetarna upplever en otydlighet när det gäller vissa 

ansvarsområden och befogenheter. Det centrala i resultatet ligger i en otydlighet gällande vem 

som har ansvaret att ringa in vikarier vid frånvaro. Övervägande antal medarbetare anser att det 

krävs fastställda rutiner som samtliga medarbetare skall arbeta efter för att undvika merarbete. 

Idag arbetar inte alla inom enheten efter de rutiner som fastställts inom vissa arbetsgrupper. 

Majoriteten av medarbetarna efterfrågar en bättre arbetsbeskrivning, som bland annat tydliggör 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter samt krav och mål. Förslaget på AFS:en uttrycker att 
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det ska vara tydligt vilka arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar arbetstagaren har. Vidare 

belyser den att arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagaren vet vilka resultat som ska uppnås 

samt vem de ska vända sig till för stöd och hjälp i arbetet (AFS 2015:X, 10 §). Det empiriska 

resultatet visar på att en övervägande del av medarbetarna är medvetna om vilka deras mål är 

samt vem de ska vända sig till för stöd och hjälp i arbetet. Arbetsmiljöverket (2014) menar att 

dessa faktorer är en del i arbetet för att förhindra negativ utveckling av den psykosociala ohälsan.  

Medarbetarnas upplevelser av kompetens och kunskap hos cheferna 

gällande arbetsmiljö  

En framträdande åsikt i det empiriska materialet är att medarbetarna upplever att chefen arbetar 

med arbetsmiljö på ett bra sätt. Dock tenderar vissa medarbetare tycka att cheferna måste ta hjälp 

av specialister för att hantera vissa situationer kopplade till psykosocial ohälsa. Vidare anser en 

medarbetare att det är viktigt att en chef har kunskap dels om de yttre faktorerna som kan 

påverka, gällande verksamhetens målgrupp, och dess problematik. Medarbetaren menar även att 

det är viktigt att chefen har kunskap i hur en förebygger och hanterar arbetsrelaterad ohälsa. 

AFS:en som föreslagits berör just denna fråga där den poängterar att arbetsgivaren skall försäkra 

sig om att chefer har kunskap om hur en förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning 

samt att de kan omsätta det i praktiken (AFS 2015:X, 6 §).   

Andra faktorer som medarbetarna upplever påverka deras psykosociala 

arbetsmiljö negativt  

Brist på förtroende och bekräftelse  

I dagsläget finns en viss känsla av misstro från cheferna, att medarbetarna inte utför det arbetet 

de ska. En medarbetare vill att ledningen och chefen ska förstå att en inte arbetar här enbart för 

lönen, utan det finns något annat som de motiveras av. Resultatet visar även att cheferna bör visa 

uppskattning istället för att endast uttrycka det verbalt. Detta kan kopplas till sociologen Siegrists 

ansträngnings-belöningsmodell (Josefsson & Berggren 2013), vilken belyser vikten av balans 

mellan den egna upplevda ansträngningen och belöningen en får, att det finns en rättvisa i att en 

får en rimlig belöning kopplad till det engagemang uppgiften innebär. Det kan till exempel vara 

uppskattning, utvecklingsmöjligheter och befordran. Sociologen Siegrist menar även att en som 

ansträngt sig mycket under en längre tid och upplever obefogat lite belöning kan utveckla känslor 

av frustration, som kan leda till fientlighet och ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar (Josefsson 

& Berggren 2013). Detta bekräftas även av en studie av Lavoie-Tremblay et al. (2005) där 

resultatet av ett pilotprojekt medförde en minskning av frånvaro från 8,26 % till 1,86 % där just 

balansen mellan ansträngning och belöning var en bidragande faktor till minskningen.  

Medarbetarna efterfrågar en större transparens i organisationen gällande information vad som 

skall ske. Detta bekräftas av tidigare forskning som visar att transparens och information gällande 

beslut som ska tas är en viktig faktor för att medarbetarna ska kunna acceptera de beslut som tas. 

Detta menar studien vara en del i att skapa en meningsfull psykisk arbetsmiljö (Grönlund & 

Stenbock-hult, 2014). I samma studie uppdagas det att viktiga faktorer för en god psykisk 

arbetsmiljö var förtroende, tillit och respekt mellan medarbetare och chefer. I det empiriska 

resultatet upplever vissa medarbetare en brist gällande ömsesidig tillit och respekt där en 

anledning till det är en känsla av att obefogade beslut tas samt en känsla av att inte bli hörd. Det 

finns därför en efterfrågan att cheferna ska vara mer närvarande i verksamheten för att bli mer 

trovärdiga i sina beslut. Detta bekräftas av forskning där en närvarande chef anses vara en viktig 

komponent för en hälsofrämjande arbetsplats (Grönlund & Stenbock-hult, 2014).  

Strukturer för inflytande och beslutsfattande  

Theorell (2012) skriver om vikten av att arbetstagaren har möjlighet till beslutsutrymme att 

påverka vad och hur arbetsuppgifter ska utföras, samt möjligheten att vara delaktig i viktiga beslut 

som rör arbetet. Författaren menar att detta är en del i att motverka ohälsa bland arbetstagare. 

Det empiriska materialet visar att en del av medarbetarna upplever en problematik med att få 
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gehör för idéer, och upplever att dessa inte uppmärksammas av chef och ledning, samt att vissa 

beslut tas utan att de blir informerade. Medarbetarna menar att det är synd att idéerna inte 

uppmärksammas då de ofta kommer från verksamhetens målgrupp, detta då aktiviteter för 

målgruppen är målet med verksamhetens som bedrivs.  

Arbetsgrupper/Gruppdynamik  

Rubenowitz (1994) skriver att en god arbetsgemenskap är en huvudfaktor för större 

tillfredsställelse och mindre frånvaro på arbetsplatsen. Vidare menar han att det bör finnas 

förutsättningar för goda relationer samt trivsel mellan kollegor på arbetsplatsen. Författaren 

anser att detta bidrar till en bättre hälsa bland arbetstagarna. På samma sätt som Rubenowitz 

(1994) anser att goda relationer är viktigt för en god arbetsmiljö, bekräftar medarbetarna detta 

genom att uttrycka att bra kollegor är viktigt för deras psykosociala arbetsmiljö. I resultatet 

uppdagades det dock att det finns en viss problematik i vissa arbetsgrupper inom enheten, där en 

medarbetare spekulerar i att just detta kan härledas till den höga sjukfrånvaron. Detta bekräftar 

Rubenowitz (1994) tes gällande god arbetsgemenskap.  

Handledning  

En del av medarbetarna efterfrågar professionell handledning, då de dels vill ha stöd i arbetssätt, 

hur en tacklar problem som uppstår med målgruppen och personal, samt för att bekräfta om 

besluten som tar är rätt eller ej. För att återkoppla detta till tidigare forskning skriver Theorell 

(2012) om kunskapskontroll och stimulans. Detta innebär att om medarbetarna får möjlighet till 

kompetensutveckling som till exempel utbildning eller kontinuerlig handledning, har de relativt 

sätt större möjligheter att hantera olika situationer som kan uppstå samt ta kontroll över sin 

arbetssituation.  

Diskussion  
I detta avsnitt lyfts centrala slutsatser i förhållande till studiens övergripande syfte och 

frågeställningar upp. Detta med utgångspunkt från det framkomna resultatet. Slutligen 

diskuteras metodvalet och hur det kan ha påverkat resultatet.   

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs av 

personalen på en kommunal enhet i norra Sverige. Arbetsmiljöverkets förslag på ny föreskrift har 

fungerat som underlag för vårt arbete. Som samlad slutsats utifrån studiens empiri kan vi fastslå 

att det inte bara är i arbetstid, arbetsbelastning och kunskap och kompetens hos chefer som 

problematiken föreligger. Vi kan även fastslå att problematiken handlar om relationen till chef 

och ledning, vilket kan vara en påverkansfaktor på medarbetarnas psykosociala välbefinnande.  

Studiens första frågeställning efterfrågar hur medarbetarna upplever och beskriver sin arbetstid. 

Den mest framträdande slutsatsen är att medarbetarna överlag är nöjd med sin arbetstid och att 

den inte upplevs vara skadlig för dem. Vi tror att en bidragande framgångsfaktor till denna 

nöjdhet grundar sig i att enhetschefen aktivt arbetat med att förbättra arbetstiden samt styrt den 

mot 40-timmarsveckor där arbetet förläggs på arbetsplatsen. Detta bekräftas av aktuell forskning 

där Härmä (2006) poängterar problematiken med det idag uppkomna 24-timmarssamhället, 

vilket den här enheten velat undvika.  

Studiens andra frågeställning efterfrågar hur medarbetarna upplever och beskriver sin 

arbetsbelastning. Det empiriska materialet visar på en tvetydighet bland medarbetarna när det 

kommer till just arbetsbelastningen. Majoriteten av medarbetarna uttrycker att de överlag är 

nöjda med arbetsbelastningen. Det finns dock en del av medarbetarna som ser den som 

problematisk. Detta tror vi beror på den ojämna arbetsbördan när det kommer till besöksstatistik 

samt att arbetsuppgifternas karaktär är föränderlig. Detta är starkt kopplat till modellen 

kravkontroll som belyser vikten av balans mellan de krav som ställs och den kontroll en upplever 

sig ha (Theorell, 2012). Bristen av kontroll i resultatet visar sig genom att några medarbetare 

känner att de saknar vissa resurser för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Detta kopplar 
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vi till vissa medarbetares känsla av att vara underbemannade samt till medarbetares upplevelse 

av att en del medarbetare saknar viss kompetens. Trots att medarbetarna till viss del är nöjda med 

sin arbetsbelastning tror vi att bristen på kontroll kan vara en bidragande orsak till enhetens höga 

korttidssjukfrånvaro.  

Vidare visar resultatet på en otydlighet när det kommer till ansvar och befogenheter. Vi ser 

problematiskt på dessa ovan nämna problem. Detta då dessa tre områden, resurser, ansvar och 

befogenheter, är en viktig och central del i det nya förslaget på AFS som Arbetsmiljöverket tagit 

fram. Då grunden till denna AFS vilar på en oro för den ökade psykosociala ohälsan på 

arbetsplatser idag (Arbetsmiljöverket, 2014) anser vi att detta är viktigt att understryka. Då syftet 

med denna studie är att lyfta fram medarbetarnas individuella upplevelser anser vi att cheferna 

bör se allvarligt på och hantera det som framkommit i resultatet. Detta trots att flertalet 

medarbetare uttrycker att arbetsbelastningen är hanterbar.  

Den tredje frågeställningen handlar om hur medarbetarna upplever kompetensen och kunskapen 

hos sina chefer när det kommer till psykosocial arbetsmiljö. Det empiriska materialet visar att 

medarbetarna har svårigheter att svara på frågor gällande just detta. Svaren antyder att 

medarbetarna saknar insikt i detta och därför har problem att svara på frågor gällande detta 

område. Medarbetarna kan svara på vad de anser vara viktigt att deras chef kan när det kommer 

till psykosocial arbetsmiljö, men har svårt att svara på om chefen idag innehar dessa kunskaper. 

Då AFS:en belyser vikten av detta ställer vi oss frågan vem som ska svara på och avgöra om chefen 

har tillräcklig kunskap? Vårt resultat anser vi tyder på att det är svårt att få relevanta svar från 

medarbetare när det gäller chefers kunskap och kompetens. Kanske bör frågan istället ställas 

direkt till chefen eller arbetsgivaren? I vårt sökande efter tidigare forskning gällande kunskap och 

kompetens hos chefer fann vi inte något av relevans. Slutsatsen vi kan dra av detta är att AFS:en 

trycker på vikten av att chefen ska ha den kunskap som krävs samt att forskning om ämnet saknas. 

Vi rekommenderar därför att denna fråga undersöks vidare ur ett annat perspektiv, exempelvis 

ur chefs- eller arbetsgivarperspektiv.   

Den fjärde och sista frågeställningen efterfrågar om medarbetarna upplever att andra faktorer än 

de tidigare ovan nämnt påverkar deras psykosociala arbetsmiljö negativt. Det empiriska 

materialet visar på en stor spridning av vad medarbetarna anser påverka deras psykosociala 

arbetsmiljö idag. Ett exempel på detta är en viss problematik med arbetsgrupper. Vi ställer oss 

frågande till vem det är som har ansvaret för att problematiken skall åtgärdas. Då chefen har det 

yttersta arbetsmiljöansvaret (AML 2002:585) anser vi att ansvaret ligger hos denne då chefen ska 

se till att det finns tid, resurser och kunskap i hur en löser konflikter samt avsätta tid för 

arbetsgruppen att diskutera dessa frågor. Rubenowitz (1994) anser även han att förutsättningar 

för goda relationer mellan kollegor skapar bättre hälsa på arbetsplatsen. Vi anser dock att 

arbetsgivaren inte ensam kan lösa denna problematik då vi anser att alla på arbetsplatsen är 

varandras arbetsmiljö. Detta innebär att det bör finnas en vilja hos medarbetarna själva att lösa 

denna problematik förutsatt att chefen bidrar med det stöd och resurser som krävs för detta.    

Andra exempel på faktorer som påverkar medarbetarnas psykosociala hälsa negativt är brist på 

inflytande, avsaknad av handledning och stöd samt misstro och brist på trovärdighet i beslut som 

fattas av chef och ledning. Vi ser problematiskt på att dessa faktorer är direkt kopplade till 

medarbetarnas relation och förtroende till sina chefer. Detta då exempelvis möjligheten att få 

påverka sin arbetssituation samt möjlighet till inflytande är grunden i arbetsmiljölagstiftningen. 

Detta bekräftas även av forskning som menar att inflytande och påverkansmöjligheter är viktiga 

faktorer för en god psykosocial arbetsmiljö (Theorell, 2012). Goda relationer på arbetsplatsen är 

vidare en av fem faktorer som Rubenowitz (1994) menar är viktig för en god arbetsmiljö. Då detta 

visar på att relationen till chef och ledning är grunden i många centrala psykosociala 

framgångsfaktorer anser vi att detta är av stor vikt att belysa och hantera då detta var frekvent 

återkommande i det empiriska materialet.  

Syftet med det nya förslaget på AFS är att förtydliga och konkretisera för arbetsgivare och 

arbetstagare hur arbetet med den psykosociala arbetsmiljön skall genomföras, då målet är att 

hindra den negativa utvecklingen av den psykosociala ohälsan (Arbetsmiljöverket, 2014). Om 

denna AFS fastslås anser vi att den till viss del kommer att vara till hjälp för enheten vi studerat i 
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denna studie. Gällande arbetstid kommer den att bekräfta vad enhetschefen redan förstått och 

uppmärksammat gällande arbetstid. Att arbetstidens förläggning påverkar medarbetarnas hälsa 

samt att insatser för att förhindra detta är av stor vikt. AFS:en belyser vikten av att arbetsgivaren 

skall se till att arbetstagarna har de resurser som krävs för att utföra sitt arbete (AFS 2015: X, 9 

§). Även denna del av AFS:en är något vi tror kommer att vara till hjälp för chefen i sitt arbete att 

förebygga ohälsa. Detta då det är ett problem som uppdagas i vårt empiriska material. Då det 

empiriska resultatet visar på att medarbetarna har svårt att svara på frågan angående kunskap 

och kompetens hos cheferna anser vi att AFS:ens del gällande just detta kan bidra med riktlinjer 

för vad en chef bör kunna när det gäller psykosocial arbetsmiljö. Detta mer än att bekräfta eller 

förkasta om cheferna idag besitter den kunskapen. En stor del av resultatet består dock av faktorer 

som inte berörs i detta förslag till AFS, t.ex. bristen på förtroende för chef och ledning samt en 

bristande gruppdynamik. Med detta kan vi dra slutsatsen att Arbetsmiljöverkets avsikt att denna 

AFS ska förtydliga och konkretisera hur arbetsgivare och arbetstagare skall arbeta med att 

förebygga psykosocial ohälsa, kommer att täcka upp en viss del av problematiken som kan finnas 

på dagens arbetsplatser. Vi ser att AFS:en till viss del kan hjälpa vår studerade enhet med att 

förbättra den idag bristfälliga psykosociala arbetsmiljön men att den inte täcker alla områden som 

uppdagats i vårt resultat.    

Avslutningsvis vill vi lyfta denna enhets problematik till en samhällelig nivå. Det empiriska 

resultatet visar på komplexitet gällande den psykosociala arbetsmiljön på denna enhet. Detta kan 

vi dra två slutsatser om. Dels kan vi se kopplingar till dagens debatt där bland annat Svenskt 

Näringsliv (2015) lyfter problematiken med att definiera och hantera psykisk ohälsa på 

arbetsplatser. Vårt resultat visar på att det finns många individuella upplevelser bland 

medarbetarna där olika faktorer påverkar medarbetarna olika mycket. Svenskt Näringsliv (2015) 

bekräftar detta faktum och menar att psykisk ohälsa är individuell, subjektiv och relativ. Vi delar 

denna uppfattning till viss del men vill även poängtera vikten av arbetsgivarens och därmed 

organisationens yttersta ansvar gällande den psykosociala arbetsmiljön. Detta innebär att 

problemet inte kan läggas på individnivå och trots komplexiteten och den subjektiva upplevelsen 

ligger ansvaret på en strukturell nivå. Denna komplexitet samt att den psykiska ohälsan ökat på 

svenska arbetsplatser ligger till grund för att den nya AFS:en tillkommit. Vi kan i vårt resultat se 

att det finns viss problematik gällande arbetstid och arbetsbelastning, men att det även finns 

problematik i faktorer som inte tas upp i AFS:en. Den andra slutsatsen vi kan dra är att det på 

samma sätt som att det i samhället är svårt att kunna peka på vad det är som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön, kan vi även se att dessa tendenser förekommer på enheten vi studerat. 

Trots att detta är en studie med kvalitativ ansats kan vi se tendenser att denna enhets spridda 

upplevda problematik till en viss grad återspeglar samhällsdebatten idag gällande psykosocial 

arbetsmiljö och psykisk ohälsa på arbetsplatserna. Vi anser det troligt att andra verksamheter 

som liknar denna organisatoriskt står inför likande utmaningar vilket baseras på aktuell forskning 

och samhällsdebatten som förs. Vi tror inte att en replikation på denna studie skulle ge ett exakt 

likadant empiriskt resultat. Dock tror vi att vår studie kan vara användbar för andra likande 

verksamheter i den meningen att resultatet skulle visa på samma komplexitet samt på de 

individuella och subjektiva upplevelserna gällande psykosocial arbetsmiljö.   

Metoddiskussion  

Valet av en kvalitativ metod upplever vi vara lyckat då vårt syfte var att undersöka upplevelser hos 

medarbetare i en organisation. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer blev därför ett 

framgångsrikt val då det gav medarbetarna utrymme att uttrycka deras faktiska upplevelser i 

svaren. Antalet medarbetare som deltog i studien anser vi vara rimlig då det representerade 

nästan hälften av den totala arbetsgruppen. Vi tror dock att tidsbristen som skapades av andra 

yttre komplikationer inledningsvis i uppsatsarbetet bidrog till en stress hos oss att snabbt vilja 

påbörja arbetet med intervjuerna. Vi upplevde att det bidrog till svårigheter att få medarbetare 

att ställa upp till en början och tror att längre betänketid hade varit fördelaktigt. Efter ett 

påminnelsemail hade vi dock samlat ihop vårt planerade urval. Något vi däremot tror var 

gynnsamt var möjligheten att presentera oss och studiens syfte inför en samlad arbetsgrupp. 

Detta tror vi skapade ett förtroende, en större förståelse samt ett intresse för vår studie. Under 
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detta möte samt vidare under intervjuerna var vi noggranna med att trycka på de etiska 

riktlinjerna där vi framför allt pratade mycket om strävan av konfidentialitet. Trots detta upplevde 

vi att det fanns en återkommande oro gällande just konfidentialiteten under intervjuerna. Detta 

är dock inget vi anser ha påverkat resultatet då vi fick väl utvecklade svar samt ytterligare 

intressanta utlägg.  

Vi upplevde att det faktum att enheten är utspridd över olika delar i kommunen försvårade vår 

planering gällande plats för intervju. Det bidrog till att vi i förväg inte kunde meddela vilken plats 

intervjuerna skulle hållas. Detta tror vi kan ha påverkat de medverkande både positivt och 

negativt. Positivt i den mening att medarbetarna själv fick önska var intervjun skulle äga rum 

vilket vi tror bidrog till en upplevd trygghet hos medarbetarna. Negativt i den mening att en inte 

förutbestämd plats kunde upplevas som ett extra arbetsmoment för de som deltog. Vi är här 

kritiska till vår information angående detta där vi kunde förtydligat att ansvaret först och främst 

låg på oss men att det fanns möjlighet att önska plats.  

Innan intervjuerna påbörjades gjordes en pilotintervju vilket gav oss möjlighet att justera frågor 

som var oklara samt ändra följden på frågorna. Detta tyckte vi stärkte vår intervjumall och oss 

som intervjuare då det var ett tillfälle att lära känna materialet. Vårt val att dela upp intervjuerna 

mellan oss anser vi inte ha påverkat vårt resultat negativt. Vi tror att en anledning till detta kan 

vara att intervjumallen var väldisponerad och tydlig då strukturen på intervjuerna inte avsevärt 

skiljde sig åt mellan oss intervjuare. Detta märktes tydligt då vi transkriberade varandras 

intervjuer. Detta moment anser vi stärka vår kvalitet på studien då även transkriberingen skedde 

löpande under processens gång, detta för att undvika skillnader i intervjuernas kvalitet.  

I och med den oro gällande konfidentialitet som vi inledningsvis uppmärksammande lade vi stor 

vikt vid att avidentifiera resultatet. Vi har funnit svårigheter med att balansera det empiriska 

materialets essens, samtidigt som att värna om medarbetarnas konfidentialitet. Detta har under 

alla moment ständigt funnits i vårt medvetande och vi anser att vi med denna process har uppnått 

konfidentialitet i den mån det varit möjligt. Det faktum att vi varit två författare på denna studie 

tror vi har varit fördelaktigt i den meningen att det skapat möjligheter att bekräfta och ifrågasätta 

varandras uppfattning av materialet. Detta har även varit till stor hjälp i vårt sökande efter 

tidigare forskning. Psykosocial arbetsmiljö är ett ämne det finns mycket forskat om. Svårigheten 

för vår del har varit att hitta relevant forskning som är direkt kopplat till våra teman. En lärdom 

vi kan dra av detta är att det lönar sig att redan tidigare under studietiden lära sig hur en bäst går 

tillväga för att hitta bäst passande forskning.  
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Bilaga 1 Informationsmail  
Hej!  

Vi är två personalvetarstudenter som heter Josefin och Sofia. Vi läser sista terminen på 
personalvetarprogrammet och skriver vår C-uppsats, detta på uppdrag av *** med inriktning 
psykosocial arbetsmiljö.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och förstå just er upplevelse som medarbetare inom 
enheten. Vi vill undersöka områden som arbetstid, arbetsbelastning och kompetens och kunskap 
hos chefer/ledare gällande psykosocial arbetsmiljö. Denna undersökning kommer fokusera på 
hur ni känner, tycker och tänker. Syftet är att ledningen ska få ett underlag för att kunna 
förbättra er psykosociala arbetsmiljö. Vidare är syftet att ni ska få möjlighet att få vara med och 
påverka er situation gällande just detta område.  

Studiens syfte resulterade i följande frågeställningar:  

• Hur definierar personalen god respektive dålig psykosocial arbetsmiljö?  

• Hur upplever personalen chefer och ledares kunskap och kompetens när det kommer till 

psykosocial arbetsmiljö?  

• Hur upplever och beskriver personalen deras arbetsbelastning och arbetstid?  

Detta kommer ske genom intervjuer, ca 45 minuter långa. Er chef har godkänt att detta ingår i er 
arbetstid och att ni inte behöver redovisa den tid ni deltagit i intervjun. Intervjuerna kommer att 
i första hand hållas under fredag 24/4, måndag 27/4 och tisdag 28/4, men vill ni ställa upp och 
ingen av dessa dagar passar kan vi givetvis genomföra intervjun andra datum. Intervjuerna 
kommer hållas på en plats som passar och något vi kan komma överens om.  

Vi avser att hålla åtta intervjuer, först till kvarn!  

Viktigt att belysa är att ert deltagande är konfidentiellt. Vidare är det helt frivilligt att delta och 
närhelst ni vill kan ni avbryta intervjun. Uppsatsen kommer att publiceras i sin helhet som en 
uppsats och varken citat eller fakta kommer gå att spåras till enskild individ. Vill du ta del av 
denna möjlighet att påverka din psykosociala arbetsmiljö? Svara på detta mail så fort som 
möjligt. Svara ja eller nej så vet vi att just du läst mailet.  

Ställ gärna frågor via mail om du har några funderingar.   

Hälsningar Josefin och Sofia   
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Bilaga 2 Påminnelsemail  
Hej!  

Till er som redan svarat angående att ställa upp på intervju kan bortse från detta mail. 

Anledningen till att alla mottagare står kvar är för att inte röja identiteten på de som valt att ställa 

upp.  

  

Vi saknar två stycken för att fylla vår kvot på åtta stycken. Vi vill påminna om denna möjlighet att 

få utrycka vad just du tycker angående den psykosociala arbetsmiljön.  

  

Vi skulle vara tacksamma om ytterliga två personer skulle kunna tänka sig att ställa upp.  

  

Hälsningar Josefin och Sofia  
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Bilaga 3 Intervjumall  
  

Syftet med denna intervju och den undersökning vi gör på er enhet är att vi vill få en bild av hur 
medarbetarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Resultatet kommer användas med avsikt 
att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och kunna förebygga sjukskrivningar och ohälsa på 
arbetsplatsen. Denna intervju kommer endast att användas till detta syfte och är givetvis 
frivilligt att delta. Du kan när som helst under intervjun avbryta. Materialet som kommer av 
denna intervju behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det är endast vi som kommer att ha 
tillgång till detta. Varken Umeå universitet eller enheten kommer ta del av detta material utan 
får ta del av den slutgiltiga produkten vilket publiceras i sin helhet som en uppsats. Inget du 
nämner under intervjun kommer kunna spåras tillbaka till dig då du anonymiseras helt och 
hållet.  
  

Berätta om hur ditt arbete ser ut?   

  

Hur definierar personalen begreppet psykosocial arbetsmiljö?  

• Hur definierar du begreppet psykosocial arbetsmiljö? Vad är psykosocial arbetsmiljö?   

• Vad är god Psykosocial arbetsmiljö för dig?  

• Vad är dålig Psykosocial arbetsmiljö för dig?   

  

Hur upplever personalen sin arbetstid?   

• Vad jobbar du för arbetstider?   

• Hur och var förlägger du din arbetstid? (Kontoret, hemma?)    Hur känner du att du 

kan balansera arbete och fritid?   

• Hur upplever du att du påverkas av din arbetstid på en skala där 1= Inte påverkas alls och 

10= Skadas av det   

• Finns det några utvecklingsområden gällande din arbetstid?  

  

Hur upplever personalen sin arbetsbelastning?  

• Utifrån din arbetstid, hur upplever du att din arbetsbelastning är idag? Känner du att du 

har kontroll över din arbetsbelastning?  

• Vad är en optimal arbetsbelastning för dig?  

• Anser du dig ha de resurser du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter?  

• Hur väl anser du att dina arbetsuppgifter är kopplade till definierade mål och krav?  

• Motiveras du av dina arbetsuppgifter? Stimulans?  

• Finns det utrymme att ta egna initiativ? Alt. Berätta om ett tillfälle där du tagit egna 

initiativ i ditt arbete?  

• Känner du till vilket ansvar och befogenhet du har gällande arbetet?  

• Vem vänder du dig till för stöd gällande din arbetssituation?   

  

Hur upplever personalen kunskapen och kompetensen hos sina chefer?   

• Vad är viktigt för dig som arbetstagare när det gäller kunskap om psykosocial arbetsmiljö 

hos organisation och ledning?  

• Hur upplever du att ledningen och chefer inom enheten arbetar med psykosocial 

arbetsmiljö? Vilken kunskap och kompetens inom det här området finns?  

• Hur skulle du önska att ledningen/chefer hanterade området psykosocial arbetsmiljö?  

• Vad saknar du i arbetet med psykosocial arbetsmiljö?  

• Hur upplever du att attityden mot psykosocial arbetsmiljö är bland ledning och chefer?  

• Om du fick önska vad du skulle börja med att förbättra gällande psykosocial arbetsmiljö, 

vad skulle det vara?  

• Hur tror du det kommer sig att bokslutet visa röda siffror men medarbetarenkäten visar 

rätt nöjda medarbetare?  

• Hur mår du och dina kollegor på arbetsplatsen?  
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• Kort sammanfattning, har jag förstått dig rätt? Vill du komplettera eller lyfta några andra 

tankar/reflektioner?   

  


