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På grund av den ständigt ökande ohälsan på arbetsplatser orsakad av 
faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har arbetsmiljöverket 
tagit fram nya föreskrifter, AFS 2015:4. Förutom att arbetsgivares och 
arbetsledares ansvar för arbetsmiljön poängteras nämns även skyddsombud 
som en viktig resurs. Studiens syfte är att undersöka om skyddsombud inom 
socialpsykiatrin upplevt att föreskrifterna påverkat det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, vilken betydelse arbetsledaren har i den psykosociala 
arbetsmiljön samt i vilken grad de själva är involverade i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det teoretiska ramverket bestod främst av AFS 2015:4 
men även av tidigare forskning och gällande teorier. Metoden var kvalitativ 
och sju skyddsombud inom socialpsykiatrin intervjuades. Resultatet visar att 
arbetsledaren upplevs som betydelsefull i den psykosociala arbetsmiljön, att 
de nya riktlinjerna inte influerat det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att 
skyddsombuden upplevde sig delaktiga i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Ett förslag till framtida forskning är att utöka studien 
med större antal skyddsombud på slumpvis utvalda arbetsplatser. 
 
Keywords: psychosocial work environment, stress, leadership, health, 
systematic work environment management  

 
 

Inledning 
 

Tack vare utförd forskning inom arbetsmiljö samt den arbetsmiljölag som finns i Sverige är 
kunskaperna beträffande hur arbetsmiljön i stort påverkar arbetstagares hälsa väldigt goda. 
När det gäller den fysiska arbetsmiljön har strävan efter att minska belastningen för hälsan 
varit framgångsrik. Bland annat genom ergonomiskt utformade arbetsplatser och hjälpmedel 
av olika slag. Den psykosociala arbetsmiljön, som till stor del innefattar organisatoriska och 
sociala arbetsmiljöfaktorer, är mer komplex, ständigt föränderlig och svårare att komma 
tillrätta med (AFS, 2015:4; Lindberg & Vingård, 2012).  

Mellan 2010 och 2014 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar, som hade med 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer att göra, med 70 % (Arbetsmiljöverket, nr 
6/2015). Ett sätt att försöka vända den utvecklingen är att förebygga ohälsa som uppkommer 
på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljöverket möjliggörs detta 
bland annat genom ett ständigt pågående arbete med psykosociala arbetsmiljöfrågor i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Bland annat visar en studie utförd av Åkerlind, Larsson och 
Ljungblad (2013) att det finns tydliga samband mellan arbetstagares hälsa och en bra 
arbetsledning ihop med ett bra arbetsmiljöarbete. För att förtydliga vikten av detta har därför 
arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter (AFS, 2015:4). Dessa föreskrifter ställer hårdare 
krav på både arbetsgivare och arbetsledare när det gäller ansvaret för den psykosociala 
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arbetsmiljön. Tanken är att riktlinjerna ska användas ute på arbetsplatserna och ingå som en 
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Då begreppet psykosocial arbetsmiljö är komplext ligger fokus i AFS 2015:4 på den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön eftersom det är dessa områden arbetsgivaren har 
chans att kontrollera (AFS, 2015:4). Innehållet i denna uppsats kommer därför utgå från dessa 
två områden i relation till ledarskap och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dock kommer 
för enkelhetens skull begreppet psykosocial arbetsmiljö användas i uppsatsen.  

Socialpsykiatrin är ett arbetsområde där faktorer som berör både den organisatoriska och 
den sociala arbetsmiljön i hög grad påverkar de som arbetar inom den sektorn. Exempelvis 
ställs det många och höga krav på arbetstagaren och då särskilt i form av sociala kontakter. 
Förutom krav från arbetsgivare och arbetsledare kommer också krav från klienter, anhöriga, 
andra aktörer som kan finnas runt klienterna, men även egna krav och krav från 
arbetskamrater. 

Det känns därför viktigt att undersöka om AFS 2015:4 har märkts i någon form ute på 
arbetsplatser som tillhör socialpsykiatrin, om och på vilket sätt man tagit tillvara på 
skyddsombuden som resurs i det systematiska arbetsmiljöarbete och hur skyddsombuden ser 
på arbetsledarens betydelse i den psykosociala arbetsmiljön.  
 
 
AFS 2015:4 
 
Arbetsmiljöverket är en statlig tillsynsmyndighet som arbetar aktivt för att förbättra både den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Detta regleras främst genom arbetsmiljölagen och den 
31 mars 2016 kom arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (AFS, 2015:4) ut. Meningen är att 
arbetsgivaren systematiskt ska undersöka, förebygga och följa upp faktorer i verksamheten 
som kan leda till ohälsa. Föreskrifterna utgår från den organisatoriska och den sociala 
arbetsmiljön vilka båda ingår som delar i den psykosociala arbetsmiljön. Organisatorisk 
arbetsmiljö fokuserar på hur beslut fattas, vilka krav som ställs på arbetstagaren, fördelning av 
arbetsuppgifter och de resurser som finns för att utföra arbetet. I begreppet social arbetsmiljö 
ligger fokus istället på det sociala samspelet på en arbetsplats, hur vi påverkas av 
arbetskamrater och arbetsledare.   För att tydliggöra vikten av de faktorer som ska vara i fokus 
i arbetsmiljöarbetet är AFS 2015:4 indelat i tre huvudgrupper; arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling.     

Ett välfungerande arbetsmiljöarbete är viktigt, men för att kunna bedriva det behövs 
tillräckligt med kompetens inom området och att alla på en arbetsplats samverkar. Om det ska 
gå att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling krävs 
kunskap som sedan behöver omsättas i praktiken. Därför finns det regler för i vilken grad 
kunskap behövs och hur uppgiftsfördelningen på en arbetsplats ska se ut. Det yttersta ansvaret 
för arbetsmiljön har arbetsgivare och det första steget är att chefer och arbetsledare tillägnar 
sig den kunskap som finns inom området.  

 
6§ Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper: 

1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. 
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. 

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken 
(AFS 2015:4, s. 25). 

Föreskrifterna riktar sig inte enbart till arbetsledare och chefer utan även till arbetstagare och 
där nämns skyddsombuden som en viktig målgrupp i detta sammanhang. En av grundtankarna 
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med föreskrifterna är att arbetet med arbetsmiljön på en arbetsplats ska utgå från ett samarbete 
i form av exempelvis skyddskommittéer, där skyddsombuden ska ha en central roll.  

Alla arbetsplatser ska ha en arbetsmiljöpolicy som talar om hur man vill att det ska vara på 
arbetsplatsen. Rutiner som tydligt talar om hur, när och av vem aktiviteterna i 
arbetsmiljöarbetet ska utföras ska tas fram och både arbetsledare, skyddsombud och 
arbetstagare ska ges möjlighet att medverka. I detta arbete är det viktigt att följa de olika 
stegen som finns i ett systematiskt arbetsmiljöarbete; kartläggning, riskbedömning, 
handlingsplaner och uppföljning. 
 Arbetsmiljön ska kartläggas och risker ska bedömas. Därefter ska handlingsplaner skapas 
som sedan ska följas upp en gång om året. Målet är att ta reda på om arbetsmiljöpolicyn och 
det systematiska arbetsmiljöarbetet leder till bättre arbetsmiljö för alla arbetstagare. Vid 
behov ska åtgärder vidtas som sedan kräver ny uppföljning. För att detta ska kunna skötas på 
ett bra sätt är det flera faktorer som behövs men bland annat nämns att skyddsombud ska ingå 
som en given resurs i arbetsmiljöarbetet (AFS, 2015:4).  
 

Arbetsgivare, chefer och arbetsledare. Enligt de föreskrifter som utarbetats ska chefer och 
arbetsledare ha god kunskap om de organisatoriska och sociala förutsättningar som råder på 
den egna arbetsplatsen. Tanken är att en arbetsledare ska kunna identifiera vad i arbetsmiljön 
som påverkar arbetstagarens hälsa. Detta är en förutsättning för att en arbetsgivare ska kunna 
förebygga och hantera en ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.  
 Det handlar om att arbetsgivaren har ett övergripande ansvar att förhindra en ohälsosam 
arbetsbelastning. De behöver göras medvetna om det råder obalans mellan den mängd arbete 
som ska utföras och de krav som finns i samband med detta i kombination med de resurser 
som finns tillgängliga. De förutsättningar som finns i form av krav och resurser avgör om det 
är möjligt att utföra arbetet på ett förväntat sätt. 
 
 Skyddsombud. Eftersom skyddsombud på en arbetsplats oftast har insyn i verksamheten på 
ett annat sätt än en arbetsledare, är rekommendationen att dessa ska ha samma sorts kunskaper 
som arbetsledare. Tanken är att även skyddsombudet ska vara väl insatt i hur man förebygger 
ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 
 
  Arbetsbelastning. 9 § ”Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter 
som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att 
resurserna ska anpassas till kraven i arbetet” (AFS, 2015:4, s. 34). 
För att främja god hälsa på en arbetsplats är det viktigt med balans mellan tillgängliga och 
tillräckliga resurser och de krav som ställs för att arbetet ska kunna utföras. Arbetsgivaren ska 
genom arbetsledaren se till att arbetstagaren har kännedom om vad som menas med krav, hur 
de påverkar, vilken prioriteringsordning som gäller vid hög arbetsbelastning samt vart man 
vänder sig om det behövs hjälp för att utföra uppgifterna. En arbetstagare ska även informeras 
om vad de har rätt att avgöra själva samt under vilka former det är möjligt att påtala och 
diskutera sådant som är otydligt.  
 När det handlar om resurser är sådant som bemanning, kompetensutveckling, trygghet, 
tydliga riktlinjer, tillräckligt med tid, tid för återhämtning och möjlighet att ta upp problem 
viktiga. När kraven i arbetet inte matchar resurserna och det ser ut så över en längre tid utan 
chans till återhämtning handlar det om en ohälsosam arbetsbelastning (AFS, 2015:4).  
 
 Arbetstid. 12§ ”Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 
arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagaren” (AFS, 2015:4, s. 50). 
Hur länge en person arbetar, tid på dygnet och tillräcklig ledighet mellan arbetspassen 
påverkar återhämtning och sömn. Det är viktigt att det finns möjlighet för ordentliga raster 



4 
 

	

och pauser under arbetstid och att tänka på att det under kvällspass kanske behövs tätare 
pauser och att dessa raster och pauser görs i en lugn miljö. Dessutom är arbetsgivaren skyldig 
att se till så arbetstiderna är förlagda på så vis att återhämtning i form av sömn och vila mellan 
arbetspassen är möjligt (AFS, 2015:4).  
 
 Kränkande särbehandling. 13§ ”Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling 
inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden 
i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling” (AFS, 2015:4, s. 56). 
Kränkande särbehandling kan vara olika former av diskriminering och sexuella trakasserier, 
nedsättande kommentarer via sms och sociala medier samt utfrysning. Det kan finnas i allt 
från enstaka fall till att det förekommer systematiskt under en längre tid och i sämsta fall 
utvecklas till mobbing. Även konflikter kan utvecklas till kränkande särbehandling. Är 
arbetsbelastningen allmänt hög och om det finns otydligheter när det gäller arbetsinnehåll och 
arbetsfördelning är detta också faktorer som kan utveckla kränkande särbehandling. Fångas 
inte detta upp i tid kan det leda till allvarlig psykisk ohälsa. Tydliga rutiner är viktiga och att 
samtliga på en arbetsplats vet vilka dessa rutiner är (AFS, 2015:4).  
 
 Psykisk påfrestning. 11§ ”Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att 
arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos 
arbetstagaren” (AFS, 2015:4, s.46). 
Det kan handla om att lösa konflikter eller bli utsatt för hot och våld. Här är det av största vikt 
att det finns regelbundna möten där det finns möjlighet att diskutera och reflektera över 
eventuella händelser som varit psykiskt påfrestande. Även särskilt anpassade arbetssätt, 
förhållningssätt och handlingsplaner kan vara till hjälp. Tillgång till stöd av en handledare, 
möjlighet till särskilt riktad utbildning, tillgång till kollegor för hjälp och stöd samt utarbetade 
rutiner är andra faktorer som är viktiga (AFS, 2015:4). 
 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete. I arbetsmiljöverkets föreskrifter finns regler om att 
arbetsmiljöpolicy ska finnas på alla arbetsplatser. Det är arbetsgivarens ansvar att se till så 
chefer och arbetsledare har kunskap i, och rätt förutsättningar för, hur man förebygger och 
hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 
 En arbetsledare spelar en central roll i hur hälsosam en arbetsplats upplevs och är den som 
har det yttersta ansvaret för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppsatta mål för 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i verksamheten är viktiga och ska innehålla 
strategier för hur hälsa ska främjas och ohälsa motverkas. Sjukskrivningar, sjuknärvaro, hög 
personalomsättning, högt arbetstempo, signaler om att det är svårt att hinna med 
arbetsuppgifter, konflikter, samarbetssvårigheter, bristande motivation, irritation, svårare att 
komma ihåg, brist på initiativ och nedstämdhet är alla exempel på faktorer som kan tyda på 
brister i den psykosociala arbetsmiljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behövs för att 
minimera risken att enbart lösa symptomen istället för grundproblemet. Genom att så snabbt 
som möjligt upptäcka brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökar möjligheten 
att komma åt de verkliga orsakerna och på så vis göra de förändringar i arbetsmiljön som 
krävs.  

Det behövs en plan för kontinuerlig uppföljning av det man utarbetat och kommit överens 
om ska gälla. Det ska vara allmänt känt vilka arbetsuppgifterna är, resultat som förväntas 
uppnås, hur arbetet ska utföras och vart man vänder sig för att få hjälp och stöd i utförandet av 
arbetet. Till detta kommer också att en arbetstagare ska ha kännedom om vilka befogenheter 
som finns.  
 Ovanstående riktlinjer behöver kontinuerligt utvärderas och följas upp för möjlighet att 
förebygga påfrestningar i arbetssituationen som kan leda till ohälsa. Det bästa är att det görs 
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under någon form av samarbete och dialog mellan arbetsgivare, arbetsledare och arbetstagare. 
Vidare behöver mål för arbete mot arbetsförhållanden och arbetsuppgifter som är starkt 
psykiskt påfrestande göras upp (AFS, 2015:4).  
 
 
Skyddsombud 
 
Ett skyddsombud ska finnas på alla arbetsplatser med minst fem anställda. På en större 
arbetsplats finns det oftast fler än ett skyddsombud och då utses ett av dem till 
huvudskyddsombud. För det mesta är det fackföreningen som utser ett skyddsombud, i de fall 
det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett ombud och 
meddela arbetsgivaren. Förordnandet löper oftast på tre år i taget. Förutom att ett 
skyddsombud har rätt till utbildning rörande arbetsmiljöfrågor på betald arbetstid ska den 
personen också ha insyn i alla handlingar som rör arbetsmiljön samt vara delaktig vid 
omändringar och om nya lokaler planeras.  
 Uppgiften för ett skyddsombud är att vara en representant för samtliga anställda, både 
ordinarie och vikarierande personal, och arbeta för en bra arbetsmiljö. I det ingår att dels 
bevaka att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen, dels bevaka att det 
finns skydd mot både fysisk och psykisk ohälsa i arbetet. Om skyddsombudet upptäcker 
brister i arbetsmiljön som behöver åtgärdas ska det rapporteras till arbetsgivaren.  Om inget 
händer kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket. Handlar det om så allvarliga 
brister att arbetstagares liv riskeras har ett skyddsombud rätt att avbryta 
arbetet (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). 
 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
 
Uttrycket psykosocial arbetsmiljö används flitigt när det talas om problem kring stress och 
ohälsa i relation till arbete. Enligt statistik är en av de stora hälsoriskerna i Sverige den 
skadliga stress som oftast skapas på arbetsplatserna på grund av brister i den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 6/2015; AFS, 2015:4). Det finns en hel del 
forskning vars resultat visar att en arbetstagares upplevelser av arbetet och arbetsplatsen har 
en direkt eller indirekt koppling till dennes psykiska hälsa. Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 2014) har sammanställt en 
litteraturöversikt som bland annat utgår från forskning där kopplingen mellan en persons 
arbetsvillkor och psykiska ohälsa undersökts. Resultatet visar på ett övertygande sätt att det 
finns ett klart samband mellan dessa faktorer.   Enligt Abrahamsson och Johansson (2013) och 
Weman-Josefsson och Berggren (2013) handlar psykosocial arbetsmiljö om en arbetstagares 
samspel med alla delar i arbetssituationen.  Om arbetsmiljön inte är bra kan medarbetarna 
känna mindre motivation och tillfredsställelse som i sin tur leder till minskad effektivitet och 
produktivitet. Det kan i sämsta fall också leda till högre personalomsättning och 
sjukskrivningar (Lindberg & Vingård, 2012). Beemsterboer, Stewart, Groothoff och Nijuis 
(2009) har sett att kopplingen mellan arbetstagarnas motivation och relationen mellan hälsa 
och arbetsförhållanden på arbetsplatsen är en stor anledning till hur mycket en arbetstagare 
sjukanmäler sig under ett års tid.  
 Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg och Jensens (2009) studie visar att en 
arbetsorganisation istället kan främja hälsa och välbefinnande hos arbetstagarna genom att 
uppmärksamma faktorer i den psykosociala arbetsmiljön. Rubenowitz (2004) är inne på 
samma linje och har sammanställt fem kriterier utefter samstämmiga arbetsvetenskapliga 
forskningsrön och som bör uppmärksammas för att en arbetsmiljö ska upplevas som positiv:  
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• Egen kontroll i arbetet - att själv kunna påverka och styra sin arbetstakt och sättet att 
arbeta på i så stor utsträckning som möjligt. 

• En arbetsbelastning som är ”lagom” - människan mår varken bra av för höga eller för 
låga krav, de utmaningar som uppstår måste kännas hanterbara. 

• Stimulans från själva arbetet - ett bra arbete är stimulerande och uppmuntrar till att ta 
till sig nya kunskaper. 

• Positivt arbetsledarklimat - arbetsledaren är den som i hög grad påverkar och präglar 
det psykosociala klimatet. Arbetsledare ska sträva efter ett gott samarbete, god 
kommunikation och bra information. 

• God arbetsgemenskap - finns arbetsgemenskap och trivsel är chanserna goda att på ett 
framgångsrikt sätt kunna lösa uppkomna problem. 

Fortsättningsvis anser Rubenowitz (2004) liksom Lindberg och Vingård (2012) samt Menckel 
och Österblom (2000) att förutom ovanstående faktorer är även den enskilde individens egen 
värdering av sin arbetssituation och sitt förhållningssätt till densamma viktig. De menar att 
själva det faktum att arbetstagaren också upplever ett positivt arbetsmiljöklimat har betydelse 
för hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas.   
 En av de mest vedertagna teorierna runt vad som utmärker en bra psykosocial arbetsmiljö 
har utvecklats av Karasek (Karaseks, 1979; Karasek, Baker, Marxer, Ahlbom & Theorell, 
1981). Den så kallade krav-kontroll-modellen som senare Jeff Johnsson vidareutvecklade 
genom att tillsätta socialt stöd som ytterligare en faktor (Johnson & Hall, 1988).  Enligt denna 
modell är några av de viktigaste faktorerna i en god arbetsmiljö en rimlig arbetsbelastning 
utan svårförenliga krav med möjlighet till återhämtning i kombination med socialt stöd i 
arbetsgruppen. Det hälsomässigt sämsta förhållandet är höga krav, låg kontroll och lågt socialt 
stöd (Hultberg, 2007; Lindmark & Önnevik, 2011; Nyberg, 2009; Theorell, 1997; Weman-
Josefsson & Berggren, 2013). I en studie utförd på en grupp medelålders arbetstagare i 
Sverige visade det sig att det fanns en tydlig koppling mellan höga psykiska krav i 
kombination med låg grad av kontroll och lågt stöd och känslan av utmattning (Lindeberg, 
Rosvall, Choi, Canivet, Isacsson, Karasek & Östergren, 2010). Enligt Hultberg (2007) handlar 
det om att ha inflytande i arbetet genom att exempelvis ha kontroll över själva 
arbetsmomenten, inflytande över sina arbetstider och att man har möjlighet att komma med 
förslag till förändringar på arbetsplatsen och då också har chans att delta i beslut inför 
förändringar. Widmark (2005) i sin tur, kopplar på brist på struktur i denna modell då hon i 
sin studie sett att för höga krav, låg grad av kontroll samt dåligt socialt stöd uppstår då det 
saknas struktur på arbetsplatsen. 
 Andra studier har visat på att det finns ytterligare faktorer som värderas högt. Ett arbete bör 
också ge stimulans fysiskt, kulturellt och intellektuellt, vara omväxlande samt ge möjlighet 
för personlig och yrkesmässig utveckling. Lika viktigt är sådant som jämställdhet, rättvisa och 
demokratiskt ledarskap (Abrahamsson & Johansson, 2013; van Knippenberg, De Cremer & 
van Knippenberg, 2007). Helt klart är att det i teorin ställs ganska höga krav på vad en bra 
psykosocial arbetsmiljö ska innehålla och Lindberg och Vingård (2012) trycker på att en bra 
psykosocial arbetsmiljö inte är något man får gratis. Det är istället en ständigt pågående 
process som kräver såväl uppmärksamhet, utvärdering och aktivitet. 
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Ledarskap 
 
Psykosocial arbetsmiljö är ett komplext område för en arbetsledare att ha ansvar för. Ledarens 
arbetssätt och ledarstil påverkar inte bara medarbetares hälsa utan även sjukfrånvaro, 
frisknärvaro och kvalitén på utfört arbete (Lindberg & Vingård 2012; Theorell, Nyberg & 
Romanovska, 2013). Enligt en studie utförd av Westerlund, Nyberg, Bernin, Hyde, 
Oxenstierna, Jäppinen, Väänänen och Theorell (2009) som omfattade 12622 anställda i 
Sverige, Finland och Tyskland, är ledarskapet så betydelsefullt att det påverkar hälsan positivt 
eller negativt oavsett hur möjlighet till kontroll och stöd ihop med storleken på kraven ser ut. 
Även resultat från Lohelas et. al. (2009) och Åkerlinds et. al. (2013) studier utmynnar i 
liknande slutsatser och visar på att ett bra ledarskap även är viktigt för att arbetstagaren ska 
trivas på sin arbetsplats. Wreder (2008) pekade på ytterligare faktorer som att en arbetsledares 
uppgift också är att skapa förutsättningar för att arbetstagarna bland annat ska känna kontroll 
över krav som ställs, känna delaktighet, få information och utvecklas i arbetet. Lindberg och 
Vingård (2012), Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland, och Hetland (2007) samt Theorell et. 
al. (2003) delar denna uppfattning och menar att det också är bra för den psykosociala 
arbetsmiljön om en arbetsledare ställer upp och visar omtanke om sina arbetstagare, finns 
närvarande i verksamheten och genom sin person påverkar arbetsmiljön positivt. Westerberg 
och Tafvelins (2013) studie som genomfördes bland 469 anställda inom hemtjänsten visar på 
ett samband mellan ledarskap, krav, kontroll och socialt stöd och arbetstagarnas arbetsinsats. 
Dessutom kunde en indirekt koppling mellan ledarskapsstil och kvaliteten på utfört arbete 
märkas. Om ledarskapsstilen upplevdes negativ blev kvaliteten på arbetet sämre. Tittar man 
på Nybergs (2009) forskning är det dessutom så att det finns en koppling mellan det psykiska 
och fysiska välmåendet och upplevelsen av arbetsledarens förmåga att leda, inte bara under 
den tid de arbetar med arbetsledaren i fråga utan även senare i livet.    
 Gemensamt för många av de olika teorier och forskningsresultat som ligger till grund för 
denna uppsats är att goda relationer mellan ledare och anställda, god samarbetsförmåga, 
förmåga att ge socialt stöd samt kunna motivera de anställda är några av nyckelfaktorerna i en 
arbetsledares positiva påverkan på den psykosociala arbetsmiljön (Hultberg, 2007; Lindmark 
& Önnevik, 2011; Nyberg, 2009; Theorell et. al., 2016; Åkerlind et. al., 2013). Ytterligare 
faktorer som Hultberg (2007) nämner som viktiga är arbetsledarens förmåga att klargöra 
nyttan av arbetsinsatserna samt att erbjuda en struktur när det behövs, särskilt i pressade 
situationer. Slutligen är en god egenskap hos en arbetsledare förmågan att anpassa sitt 
ledarskap utifrån de förutsättningar som en viss situation medför. För att detta ska vara 
möjligt krävs en kombination av olika ledarskapsbeteenden och flexibla personlighetsdrag 
(Lindmark & Önnevik, 2011)  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Med denna uppsats vill jag ta reda på om ett skyddsombud inom socialpsykiatrin märkt av de 
nya föreskrifterna AFS 2015:4 i det systematiska arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. 
Eftersom arbetsledaren har ett övergripande ansvar när det gäller arbetsmiljön vill jag även ta 
reda på hur ett skyddsombud ser på arbetsledarens betydelse i den psykosociala arbetsmiljön. 
Slutligen vill jag också undersöka hur skyddsombuden uppfattar sitt eget engagemang i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån detta är studiens frågeställningar: 
 

• Märks de nya föreskrifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
• På vilket sätt påverkar ledarskapet den psykosociala arbetsmiljön? 
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• Upplever sig skyddsombud involverat i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
 
 

Metod 
 
Olika metoder ger olika slag av information och därför är det studiens frågeställning och syfte 
som avgör vilken metod som ska användas. Denna studie utgår från individers, i detta fall 
skyddsombuds, upplevelser och åsikter inom ett specifikt område.  Eftersom det alltså handlar 
om att åskådliggöra människors egna upplevelser av ett visst fenomen har en kvalitativ metod 
i form av tematiskt strukturerade intervjuer använts. Det finns både för- och nackdelar med att 
använda sig av kvalitativ metod. Fördelar kan bland annat vara att man får längre och mer 
utvecklade svar på sina frågor och att det finns chans till följdfrågor. En nackdel kan vara att 
det ställs känsliga frågor som kan kännas obekväma att svara på vilket kan medföra att viktig 
information undanhålls. Samma känsliga fråga skulle möjligtvis få ärligare svar om man 
använder sig av en kvantitativ metod som ju kan upplevas mer anonymt (Kvale & Brinkmann, 
2009). 
 
 
Deltagare  
 
För studiens resultat ansågs det vara en fördel med deltagare med så god kännedom och 
kunskap som möjligt beträffande frågor som rör arbetsmiljön. Därför var det endast 
skyddsombud på olika arbetsplatser inom socialpsykiatrin som kontaktades med förfrågan om 
deltagande. Skyddsombud bör ha fått viss utbildning angående vilka faktorer som påverkar 
arbetsmiljön. Samtidigt förväntas de också vara aktivt involverade i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som ska finnas på varje arbetsplats. Studien baseras därför på intervjuer 
med sju anställda inom socialpsykiatrin i en medelstor kommun i Mellansverige. Alla har 
rollen som skyddsombud på respektive arbetsplats. Frågan om att delta skickades via mail ut 
till femton skyddsombud och sju av dessa svarade. Inget ytterligare urval krävdes därför 
eftersom målet var att åtta skulle delta. Ingen av de som medverkade fick någon ersättning. 
Skyddsombudens ålder var mellan 30-60 år, medelåldern var 46 år. Två var kvinnor och fem 
var män. Vad gäller utbildning och anställningsform var en beteendevetare och anställd som 
detta, tre var underskötare och anställda som boendestödjare, två var sjuksköterskor och 
anställda som detta, en hade gått missbruksvårdsprogrammet och var anställd som 
boendestödjare. Under resultatdelen där citat används benämns deltagarna med varsin siffra, 
från deltagare 1 (D1) till deltagare 7 (D7). 
 
 
Material 
 
En temastrukturerad intervjuguide användes under samtliga intervjuer. För att i så hög grad 
som möjligt säkerställa att frågorna rörde syfte och frågeställningar utformades intervjuguiden 
efter AFS 2015:4. Likaså utfördes en provintervju för att dels se hur frågorna fungerade i 
praktiken, dels att ha chans att göra justeringar innan intervjuandet började (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Framförallt var det begreppet resurser som var svårt att förstå. Detta 
korrigerades genom att under själva intervjutillfället ge muntliga exempel på olika slags 
resurser. Annat som upptäcktes under provintervjun var att vissa av frågorna inte krävde 
några längre svar för att ge täckande information, exempelvis; Har ni en arbetsmiljöpolicy på 
arbetsplatsen? Andra frågor, i sin tur, krävde både längre betänketid och mer omfattande svar, 
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exempelvis; Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? Detta ledde till att frågorna i 
intervjuguiden noga gicks igenom i förhållande till AFS 2015:4 samt studiens syfte och 
frågeställningar. Trots noggrann genomgång uppfattades ingen fråga felställd eller onödig och 
därför behölls intervjuguiden i sitt ursprungliga skick. Intervjuguidens strukturerade teman 
följde AFS 2015:4 med frågor som rörde arbetsbelastning, arbetstid, stöd, kränkande 
särbehandling, arbetsledning, psykisk påfrestning och systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Exempel på intervjufrågor är; Anser du att din arbetsledare har kunskap för att förebygga och 
hantera olika former av ohälsosam arbetsbelastning? Hur ser förläggningen av arbetstider ut? 
Är det klart vart man kan vända sig om någon form av ohälsa uppstår? Är det tydligt att 
kränkande särbehandling inte är accepterat? Hur ser du på din arbetsledares roll i den 
psykosociala arbetsmiljön? Hur ser din medverkan som skyddsombud ut i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? Övrigt material som användes var inspelningsredskap i form av 
mobiltelefon. 
 
 
Procedur 
 
Målet med studien var att intervjua åtta skyddsombud inom socialpsykiatrin. För att få tag på 
rätt personer kontaktades en enhetschef inom området med förfrågan om kontaktuppgifter till 
de personer som hade rollen som skyddsombud, sammanlagt femton stycken. Efter det 
skickades ett mail ut till samtliga skyddsombud med information om bland annat studiens 
syfte och frågan om de ville delta. Fem av skyddsombuden återkopplade direkt med viljan att 
delta. Det bokades då tid och plats för intervju över mail. Efter en veckas tid skickades mailet 
igen, som en påminnelse, till de skyddsombud som ännu inte svarat. Ytterligare två 
skyddsombud återkopplade och återigen bokades plats och tid via mail. En tredje påminnelse 
skickades ut utan resultat. Av den anledningen är antalet deltagare i denna studie sju istället 
för åtta.  
 Intervjuerna ägde rum på respektive skyddsombuds arbetsplats i avskilda rum för att 
minska risk för tänkbara störningsmoment. För att kunna ha helt fokus på själva intervjun och 
den intervjuade spelades samtliga intervjuer in med mobiltelefon. Detta underlättade också 
arbetet efteråt med att få fram en så rättvisande bild som möjligt av hur deltagarna uppfattade 
och svarade på de olika frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Tack vare det 
inspelade materialet fanns hela tiden möjlighet att lyssna flera gånger och också att under 
arbetets gång gå tillbaka vid eventuella tveksamheter och lyssna igen. För att följa 
Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och uppfylla informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet kontaktades deltagarna med en 
inbjudan där information om studiens syfte och metod samt att de när som helst kunde avbryta 
intervjun fanns med. De informerades också om att all information behandlas konfidentiellt 
och enbart skulle användas till denna studie samt att identifikation av enskilda deltagare i 
resultatet inte var möjlig. Samma information upprepades sedan vid intervjutillfället. 
Deltagarna informerades även om frivillighet och rätten att avbryta intervjun, samt att bara 
intervjuaren hade tillgång till ljudupptagning och transkribering. Efter varje intervju 
kontrollerades att ingen av respondenterna kände obehag efter att de deltagit i intervjun eller 
ångrade något av de svar de gett. Intervjuerna varade mellan 40-50 minuter och gav i ett första 
skede mellan sju till tio dataskrivna sidor vardera vid transkriberingen.  
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Databearbetning  
 
De utskrivna intervjuerna och inspelningarna är det material som använts för tolkningen. För 
att uppfattningen av det som sagts under varje intervju skulle vara så opåverkat av övriga 
intervjuer som möjligt lyssnades inspelningarna av direkt efter varje intervju. Allt skrevs då 
också ner ordagrant men sådant som harklingar, pauser, skratt och suckar togs bort. På så vis 
skapades en helhetsbild av varje enskild intervju för sig. Materialet skrevs ut på papper. För 
att säkerställa att inget av det som respondenterna sagt missats vid nedskrivningen, lyssnades 
inspelningarna igenom och jämfördes flera gånger med det som var nedskrivet. I samband 
med detta skapades också en god kännedom, reflektion och överblick av innehållet i varje 
enskild intervju. För att lättare kunna hitta det som söktes meningskoncentrerades därefter 
materialet, upprepningar och sådant som inte hade med syfte och frågeställningar att göra togs 
bort. Efter meningskoncentreringen skrevs materialet återigen ut på papper och en 
innehållsanalys utfördes. För att lättare hitta kärnan i varje svar markerades det som hörde 
ihop med syfte och frågeställningar med färgpenna. Informationen som sammanställdes från 
varje deltagare kategoriserades sedan in under respektive tema som följer intervjuguiden. 
Därefter jämfördes svaren med varandra för att upptäcka likheter och olikheter. De svar som 
senare kom att användas i resultatdelen som citat reviderades. Syftet var att på ett mer 
koncentrerat sätt tydliggöra det i svaren som var förenligt med det resonemang som fördes 
utifrån syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
 

Resultat 
 
 

Skyddsombuden 
 
Överlag var det ganska små arbetsgrupper på respektive skyddsombuds arbetsplats, mellan 
sex till femton anställda. Två skyddsombud hade tagit på sig rollen som skyddsombud av eget 
intresse medan övriga mer hade tagit på sig, eller fått rollen, för att ingen annan ville. Bland 
annat deltagare tre: ” Jag har ju ramlat in i det här fast jag inte vill ha det, oftast är det väl så.” 
Längden som de haft uppdraget som skyddsombud varierade från cirka ett år upp till femton 
år. Vad gäller utbildning i samband med att de blev skyddsombud så såg det ganska olika ut. 
Tre upplevde att de inte alls erbjudits utbildning, två att de erbjudits utbildning men att det 
inte varit så omfattande och två att de fått en grundlig utbildning. Slutligen ansåg samtliga 
skyddsombud att de, oavsett eget val eller inte, hade ett viktigt uppdrag i den allmänna 
arbetsmiljön på sin arbetsplats. ”Ja, det är ju ett viktigt uppdrag med tanke på dagens samhälle 
och vad arbetsgivaren kräver utav arbetstagaren” (D3).  
 
 
AFS 2015:4 
 
Alla skyddsombud utom två hade kännedom om arbetsmiljöverkets nya föreskrifter angående 
den psykosociala arbetsmiljön. Dock såg det väldigt olika ut i vilken grad de var insatta i 
föreskrifterna. Tre av deltagarna hade läst igenom föreskrifterna när de gavs ut men visste inte 
på djupet vad dessa handlade om.  Två stycken hade i sin tur läst igenom riktlinjerna flera 
gånger och även tagit upp dessa med sin arbetsledare. Endast en av deltagarna hade fått 
möjlighet att via utbildning sätta sig in i vad föreskrifterna innebär och då via sitt 
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fackförbund. Ingen av de intervjuade skyddsombuden hade märkt någon skillnad i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet efter att de nya föreskrifterna kom. 
 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
 
Vissa deltagare hade svårt att sätta ord på begreppet psykosocial arbetsmiljö och hade därför 
inte så lätt att uttrycka vad psykosocial arbetsmiljö innebar för just dem. En gemensam 
nämnare var dock att alla deltagare tänkte att det i grunden handlar om att medarbetarna ska 
må bra på arbetsplatsen och trivas ihop med kollegorna. Det var två av skyddsombuden som 
nämnde även arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och stöd som viktiga inslag i den 
psykosociala arbetsmiljön. Majoriteten av skyddsombuden var ganska nöjda med den 
psykosociala arbetsmiljön samtidigt som det också uttrycktes att den alltid kunde bli bättre. 
Två av deltagarna utmärkte sig som varsin ytterlighet då den ena, deltagare två, ansåg att de 
hade en fantastisk arbetsmiljö och att den aldrig varit så bra som den är nu: ”Vansinnigt bra. 
Vi har högt i tak, det finns ingen prestige, vi pratar om det vi behöver, vi delar med oss av det 
vi vet och vi är väldigt måna om varandra.” Den andra deltagaren, deltagare ett, tyckte i sin 
tur att arbetsmiljön på arbetsplatsen var allmänt dålig: 
 

Inte så bra faktiskt, vi har en arbetsledare som inte lyssnar på oss. Det gör ju att vi trivs 
mindre och att det finns risk för konflikter. Det leder ju till att vi inte trivs så bra i den 
psykosociala arbetsmiljön. Det gör också att vi har börjat tappat tålamodet med varandra. 
Det gör ju inte att man trivs så bra på jobbet. 
 
 

Arbetsbelastning 
 
Gemensamt för samtliga deltagare var att de upplevde väldigt höga krav på jobbet eftersom 
arbete inom socialpsykiatrin ibland kan vara psykiskt påfrestande då själva arbetsuppgifterna 
är att möta och stödja människor med olika former av psykisk funktionsnedsättning. Förutom 
dessa krav ihop med sedvanliga arbetsrutiner finns det även flera lagar att ta hänsyn till och 
som också upplevs som ett krav. De lagar som deltagarna nämnt under intervjun är: HSL – 
hälso- och sjukvårdslagen, SOL - socialtjänstlagen, LSS - lagen om stöd och service, LPT - 
lagen om psykiatrisk tvångsvård, ÖPT - öppen psykiatrisk tvångsvård.  ”Det är ganska stora 
krav. Dels är det ju HSL-biten och sen är det SOL-biten. Det ställs ju ganska stora krav på 
både SOL och HSL” (D3). Deltagare två däremot uttryckte sig rent allmänt om kraven: 
”Jättehöga krav. Om man tänker på det faktiska arbetet vi utgör så är vi ju ensamma uti 
brukarnas hem. Det finns en hel del missbruk, det finns mycket psykisk ohälsa. Vi vet aldrig 
vad vi möts utav.” 
 Trots att deltagarna upplevde höga krav var det ingen som uttryckte att kraven var 
omöjliga att uppnå eller att resurser saknas. En del nämner närvarande och kompetent chef, 
handledning, utbildning och de anställda själva som viktiga resurser i förhållande till ställda 
krav.  Dock var det några som tyckte att resurserna, framförallt i form av tillgänglig 
arbetskraft och arbetsledarens engagemang, kunde utökas för att uppnå en bättre balans 
mellan krav och resurser. När deltagarna fick frågan om de ansåg att deras arbetsledare gjort 
något för att motverka ohälsa svarade fem av sju nej, däribland deltagare fyra: ”Inte spontant. 
Utan det är först när vi har påvisat det, när det har gått för långt.” På en deltagares arbetsplats 
hade det förekommit chefsbyte på grund av missnöje samt i samband med detta utvecklats 
rutiner att följa vid framtida situationer som väckte missnöje. En deltagare sa att deras 
arbetsledare infört ett tisdagsmöte varje vecka för att alla på arbetsplatsen ska kunna prata om 
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saker som upplevs svårt och då också få hjälp eller stöd ifrån arbetsledaren eller kollegor. 
Samtliga deltagare ansåg att de var utsatta för stark psykisk påfrestning i arbetet. Vissa att de 
alltid var det på grund av kraven som ställs på dem i arbetet och andra deltagare ansåg att de 
var utsatta för psykisk påfrestning i perioder. På samtliga arbetsplatser fanns någon form av 
rutiner för detta ändamål. På följande sätt uttryckte deltagare tre den psykiska påfrestningen: 
 

Ja det kan jag säga att vi är. Vi är sex stycken och vi har 12 boende och alla har sina behov 
och alla har ju sitt mående. Sen ska man tillgodose allt det där och försöka hjälpa till, det 
kan ju bli påfrestande. Vi är ju inte sex stycken som jobbar samtidigt. För det mesta är man 
två och sen är det ju psykiskt påfrestande att hinna med HSL-biten och SOL-biten. 

 
Vad gäller arbetsledarens kunskap gällande psykosocial arbetsmiljö ansåg sex av sju deltagare 
att deras arbetsledares kompetens inom området inte var tillräcklig för att förebygga och 
hantera olika former av ohälsosam arbetsbelastning. Deltagare sex är inte helt missnöjd men 
önskar mer av sin arbetsledare: 
 

Både och, men det skulle ju kunna vara bättre, det skulle kunna vara mycket bättre. Och 
det beror väl på vad man är för person och vad man har för läggning till att tackla dom 
problemen. En del blundar för det och andra är bra på det. 

 
 
Arbetstid 
 
Genomgående på samtliga deltagares arbetsplatser så var förläggningen av arbetstider 
desamma. Det handlar om dagtid, kvällstid och helger som de anställda får schemalägga sig 
på. I de flesta fall så går det att i stor utsträckning välja hur man själv vill jobba. Alla 
deltagare utom en ansåg att det fanns en risk för ohälsa med arbetstiderna då det ibland, 
speciellt på helger, är långa arbetspass. På vissa boenden är ett arbetspass på helgen mellan 
klockan 07.30-21.00. Även vissa vardagar kan ett sådant arbetspass förekomma. Likaså 
övertid upplevdes av en del kunna bidra till ohälsa. Samtliga deltagare var dock överens om 
att möjlighet till återhämtning var god. Både i form av sömn, då ett arbetspass slutar klockan 
21.00 och nästa börjar tidigast klockan 07.30, och i form av vila under dagen då det ofta 
uppstod stunder med färre arbetsuppgifter att utföra.   
 

Dom är alldeles utmärkta. När vi jobbar lördag så är vi lediga tre dagar efteråt, så vi har 
sammanhängande ledighet och vi har bra arbetstider. Och eftersom det inte är sena 
arbetstider hinner vi få den sömn vi behöver inför nästa arbetspass (D2). 

 
 
Kränkande särbehandling 
 
För alla utom en, deltagare sex, var det tydligt att kränkande särbehandling inte var accepterat 
på arbetsplatsen: ”Alltså, nej, det pratas om det när fallen dyker upp men någon tydlighet, jag 
saknar tydlighet, så skulle man kunna säga.” Det rådde även delade åsikter runt frågan om 
arbetsledaren hade rätt kunskaper kring kränkande särbehandling och om kunskaperna var 
tillräckliga för att förebygga och hantera problemet. Medan deltagare två uttrycker högre grad 
av tillit till sin arbetsledare: ”Helt ärligt så är det ett problem som vi aldrig har stött på. Men 
jag förmodar att hen har goda kunskaper”, är deltagare fyra i sin tur mer kritisk: 
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Nej. Bra fråga, men nej.  Mycket handlar ju om sunt förnuft. Hen säger vettiga saker men 
jag vet inte om jag skulle lita på det när det väl kommer till kritan. Fortfarande vet jag inte 
om det är för att hen har kunskaper utan det är ju utifrån hur hen är som chef. 

 
 
Stöd 
 
När det gällde frågan om man som arbetstagare fick det stöd som behövdes och kännedom om 
vart man kunde vända sig vid behov skilde sig svaren åt. Vissa deltagare, däribland deltagare 
två, visste utan tvekan vart man kunde vända sig och kände att de fick bra stöd från olika håll 
i arbetet: ”Ja. Och vi har sagt till gruppen nu att antingen så vänder man sig till mig i 
egenskap av skyddsombud eller så pratar vi med vår chef.” Hos andra deltagare, som 
deltagare sex, var det inte lika självklart och det fanns viss tvekan över att vända sig till 
arbetsledaren om problem skulle uppstå eftersom de inte litade på att de skulle få den hjälpen 
de behöver: ”Inte så att jag tror att alla vet vem man ska prata med. Det finns inget namn 
direkt så det är en brist att det inte finns tydligt på papper vem alla kan kontakta.” 
 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Arbetsmiljöpolicy och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete fanns på samtliga 
arbetsplatser. Ingen hade dock märkt någon skillnad i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
sedan de nya riktlinjerna kom. Samtliga deltagare ansåg sin uppgift som skyddsombud på 
arbetsplatsen som viktig och alla utom en upplevde även att de var aktivt involverade i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Exempelvis såg deltagare fyra väldigt positivt på sitt 
uppdrag: ”När det kommer till såna grejer så blir man aktiv förstås, jag tycker det är väldigt 
roligt att hålla på, annars hade man ju inte hållit på så länge.” 
 
 
Arbetsledarens roll i den psykosociala arbetsmiljön 
 
På frågan om hur en bra arbetsledare ska vara var alla deltagare till största delen överens, även 
om de kanske använde olika ord för att beskriva det. Deltagarna ville ha en arbetsledare som 
bland annat är omtänksam, lyhörd, motiverande, tydlig och ödmjuk. Flera nämnde också att 
de vill ha en arbetsledare som litar på att arbetstagarna vet vad dom gör och kan sitt jobb och 
därför ges frihet och förtroende. ”Tydlig, rak, ärlig, bestämd men samtidigt också lyssnande 
på vad dina medarbetare vill och kan genomföra, alltså bidra med” (D2). Det var tydligt att 
samtliga ansåg att arbetsledaren är viktig för den psykosociala arbetsmiljön.  
 

Ja, hen är väl den egentligen som ska se till att det inte är en dålig arbetsmiljö och att hen 
lyssnar in på om vi i personalen säger att något inte är bra och att hen åtgärdar eller 
försöker att åtgärda om det går (D7).  
 

   Dock var det flera som skulle vilja ha en arbetsledare som var mer närvarande och mer 
engagerad i arbetsmiljön. Framförallt efterlyste deltagare fyra mer engagemang:  
 

Jag tycker nog inte hen bidrar med något …hen är ju inte här för det första, hen ser ju inte 
hur det ser ut och sånt utan det blir ju först när vi talar om hur vi tycker att det är som det 
kanske händer något.  
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Samtliga skyddsombud har på olika sätt noterat att arbetsledaren har kännedom om AFS 
2015:4 men det skiljer sig åt i vilken grad kännedom och kunskap finns. Medan deltagare två 
upplever att både kännedom och kunskap finns: ”Hen har koll på den. Vi har gemensamt 
kollat på den nya afsen, så det finns”, upplever deltagare fem motsatsen: ”Jag vet att hen varit 
på kurs och fått genomgång på det här men hur aktiv hen var där vet jag ju inte. För som sagt, 
det har ju inte hänt något sen den kom.” 
 
 

Diskussion 
 
Forskning och statistik som tydligt visar på en koppling mellan dålig arbetsmiljö och ohälsa 
av olika slag resulterade i att arbetsmiljöverket tog fram nya föreskrifter (AFS, 2015:4). Dessa 
började gälla från 31 mars 2016 och är inriktade på den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön.  Tanken är att de ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet på samtliga 
arbetsplatser i Sverige. Syftet med denna studie var att ta reda på hur skyddsombud inom 
socialpsykiatrin upplevt att det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen tagit intryck 
av de nya föreskrifter, vilken betydelse arbetsledaren har i den psykosociala arbetsmiljön och 
i vilken grad de själva som skyddsombud är inblandade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 
Skyddsombud 
 
Skyddsombudens personliga uppfattning om sin egen delaktighet i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen var positiv och samstämmig så när som på en av 
deltagarna som inte alls såg sig involverad. Värt att notera är att samtliga skyddsombud utom 
två inte tagit på sig uppdraget som skyddsombud av egen fri vilja eller av intresse, samt att så 
många som tre av sju inte erbjudits någon form av utbildning i samband med påbörjat 
uppdrag. Trots att de flesta inte valt uppdraget på grund av intresse var dock alla 
skyddsombud eniga om att uppdraget som skyddsombud kändes viktigt.  
 
 
AFS 2015:4 
 
Det som kom fram i resultatdelen var att alla skyddsombud i studien utom ett hade vetskap 
om att det kommit nya riktlinjer från arbetsmiljöverket. Riktlinjerna hade dock inte tillämpats 
i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet på någon av de arbetsplatser där deltagarna var 
skyddsombud. Graden av fortbildning, som kan ses som en förutsättning för insikt och god 
kunskap gällande föreskrifterna (AFS, 2015:4), visade sig vara bristfällig då endast ett av 
skyddsombuden deltagit i någon form av fördjupning av innehållet i AFS 2015:4. 
 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
 
En upplevd dålig psykosocial arbetsmiljö med ett mindre aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete 
och kanske dessutom en frånvarande arbetsledare påverkar de som arbetar på arbetsplatsen. 
Inte bara med risk för höga kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering utan även i form av 
en högre arbetsbelastning på friska arbetstagare samt arbetsledare (Åkerlind et. al., 2013). 
Detta kan sägas ha likheter med skyddsombudens uppfattning. De som upplever sig ha en bra 
ledare och ett bra arbetsmiljöarbete uttrycker högre grad av trivsel än de skyddsombud som är 
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mindre nöjda med både arbetsledning och arbetsmiljöarbete. Ökad grad av otrivsel skulle 
enligt den forskning som redogjorts för i studien kunna leda till ökad risk för sjukskrivning. 
 
 
Arbetsbelastning 
 
Krav i form av psykisk påfrestning, arbetsrutiner samt krav i förhållande till de lagar som styr 
verksamheten upplevs betungande men fullt möjliga att kontrollera och därmed rimliga att 
uppnå. Detta trots önskemål om ökade resurser i framförallt fler anställda samt önskemål om 
en mer engagerad arbetsledare. Ser man till fler svar i intervjun kan man förmoda att känslan 
av att kraven kändes rimliga att uppnå hör samman med tillgången till resurser i form av 
handledning, utbildning och att det var möjligt att ha inflytande över sina arbetstider och på så 
sätt påverka sitt individuella behov av återhämtning. Även möjligheten att på olika 
mötesformer ta upp sådant som påverkat negativt i arbetssituationen samt relativt hög grad av 
medbestämmande och därmed möjlighet att påverka nämns som resurser. Dessa uppfattningar 
går helt i linje med Karaseks och Johnssons teori om krav-kontroll och stödmodellen och även 
slutsatserna i Hultbergs (2007) studie, där betydelsen av bland annat inflytande i arbetet och 
över sina arbetstider anses motverka upplevelsen av en tung arbetsbelastning. Även resultat 
från bland annat forskning utförd av Lindmark och Önnevik (2011), Nyberg (2009) samt 
Weman-Josefsson och Berggren (2013), som visar på vikten av socialt stöd och återhämtning, 
stämmer överens med skyddsombudens uppfattningar. 
 
 
Kränkande särbehandling och stöd 
 
Vad gäller dessa båda områden så visade det sig att det fanns en viss koppling mellan 
kännedom om vad som gällde vid kränkande särbehandling, vart man kunde vända sig vid 
behov av stöd och den tillit som fanns för arbetsledarens kompetens och förmåga att skapa 
förtroende hos arbetstagarna. Överlag fanns vetskap om vad som gällde både när det gäller 
kränkande särbehandling och behov av stöd. Samtidigt gav flera skyddsombud uttryck för 
tvivel på arbetsledarens kompetens och var tveksamma till om det gick att med förtroende 
vända sig till sin arbetsledare i det fall det behövdes. Det skyddsombud som visste vad som 
gällde på sin arbetsplats och hade hög grad av tillit till sin arbetsledare var också den som 
uttryckte den högsta graden av trygghet i frågan. 
 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Det som tydligt kunde utläsas är att det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsledarens 
förmåga att utforma en bra arbetsorganisation, delegera ansvar och befogenheter har en 
avgörande betydelse för arbetstagares välbefinnande. Detta resultat har likheter med flera 
nämnda studier däribland Wreder (2008). Det var även tydligt att de nya riktlinjerna 
visserligen var allmänt kända av skyddsombuden men ännu inte syntes i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vad som också framträder i denna studie och som kanske är extra viktigt 
att belysa är att skyddsombudens uppgift i det systematiska arbetsmiljöarbetet generellt 
upplevs som viktigt och att skyddsombuden själva kände att rollen som skyddsombud var 
värdefull för arbetsmiljön och för sin egen och arbetskamraternas trivsel.                 
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Arbetsledarens roll i den psykosociala arbetsmiljön 
 
En tydlig och gemensam uppfattning var att arbetsledarens roll var betydelsefull i den 
psykosociala arbetsmiljön. Samtliga skyddsombud uttryckte på olika sätt vikten av ett väl 
fungerande arbetsledarskap. Av svaren går att utläsa att stilen på arbetsledarskapet påverkade 
det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket i sig hade direkt koppling till arbetstagarnas trivsel 
och mående. Detta stämmer väl överens med exempelvis studien utförd av Åkerlind et. al. 
(2013) där resultatet just visade att det fanns en tydlig koppling mellan arbetstagares 
välmående och i vilken grad det fanns ett arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Att en 
arbetsledare exempelvis ska visa omtanke, skapa förutsättningar för delaktighet och finnas 
närvarande i verksamheten (Hultberg, 2007; Lindberg & Vingård, 2012; Lindmark & 
Önnevik, 2011; Theorell et. al., 2013) är också några av de egenskaper som anses viktiga hos 
en arbetsledare och som skyddsombuden tog upp under intervjun.  

Om man ser till övriga intervjufrågor överensstämmer svaren från skyddsombuden med 
innehållet i AFS 2015:4 på så vis att arbetstidernas förläggning påverkade, att sambandet 
mellan krav och resurser upplevdes viktig för hälsan, att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
var angeläget samt att arbetsledarens roll upplevdes som viktig oavsett om respektive 
skyddsombuds arbetsledare hade god inverkan eller mindre god inverkan på arbetsmiljön.  
Sammanfattningsvis kan sägas att AFS 2015:4 tanke, att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljön, att arbetsledare och arbetsgivare ska ha ett övergripande ansvar samt att 
engagera och ta tillvara på arbetstagarna, och då främst skyddsombuden, som resurs i frågan 
är väldigt god. Denna studie visar dock att de nya föreskrifterna ännu inte märkts i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är också tveksamt om arbetsledarna är insatta i 
föreskrifterna eller har nödvändiga kunskaper för att bedriva ett bra systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  Inte heller skyddsombuden verkar ha den kunskap som behövs.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Den här undersökningen är utförd med ett begränsat antal skyddsombud på arbetsplatser 
hemmahörande i ett relativt avgränsat område inom socialpsykiatrin. Meningen var att 
intervjua åtta skyddsombud som på grund av låg svarsfrekvens till slut blev sju. Detta kan ses 
som hot mot validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Det går heller inte att generalisera 
resultaten till skyddsombuds upplevelse i allmänhet av AFS 2015:4 avtryck i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, inte heller angående arbetsledarens betydelse för den psykosociala 
arbetsmiljön eller skyddsombudets egen roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Emellertid 
kan denna studie bidra med kunskaper samt ge en fingervisning om hur upplevelsen av 
ovanstående kan se ut hos arbetstagare som också är skyddsombud. Intervjuguiden som 
skapades utgick ifrån föreskrifterna, och deltagarnas uppfattning kring den psykosociala 
arbetsmiljön stämde överens med vad föreskrifterna anser viktigt. Det styrker validiteten då 
de frågor som ställdes verkligen mätte det som försökte mätas. 
 Annat som kan diskuteras i studien är huruvida vissa av intervjufrågorna kunde betraktas 
som känsliga att svara på, då flera rörde den personliga uppfattningen av arbetsmiljön utifrån 
arbetsledarskapet. Likväl är det även möjligt att det kändes för nära att fundera över sin egen 
del och ansvar som skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kanske även val av 
intervjuplats påverkade eftersom de utfördes på respektive deltagares arbetsplats och kanske 
då med arbetskamraters och arbetsledares kännedom. Om intervjuerna utförts i en mer neutral 
miljö skulle kanske vissa svar varit annorlunda. Dock är det svårt att avgöra om och i vilken 
utsträckning deltagarna har påverkats av ovanstående. För övrigt kan sägas att det vid 
transkribering och arbetet med resultatdelen hade varit till studiens fördel om jag som 
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intervjuare hade ställt fler följdfrågor. Detta hade säkerligen gett en fylligare information runt 
frågeställningarna. 
 Vad gäller etiska överväganden har det i så stor utsträckning som möjligt tagits hänsyn till 
deltagarnas rätt till konfidentialitet. I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 
principer har strävan varit att i så hög grad som möjligt formulera information i denna studie 
på sådant vis att det inte ska kunna kopplas samman med någon av deltagarna i intervjuerna, 
deras arbetsplatser eller arbetsledare. Förutom detta har även personliga pronomen som han 
och hon ersatts med hen. Detta eftersom studien gäller ett så pass begränsat område att det 
annars hade funnits risk att någon läsare kunnat fundera ut identiteten på förekommande 
skyddsombud, arbetsplatser eller arbetsledare.    
 För att få ett mer generaliserbart resultat kan ett förslag till vidare forskning bland annat 
vara att utöka studien till ett större antal skyddsombud fördelade på slumpvis utvalda 
arbetsplatser. Med tanke på att det i AFS 2015:4 uttrycks att skyddsombuden är en viktig 
resurs i arbetsmiljöarbetet skulle det också kunna vara av intresse att mer specifikt gå in på 
hur ett skyddsombud ser på sin egen uppgift som skyddsombud kopplat till vad som påverkar 
denna uppfattning. Brist på tid, brist på intresse, brist på uppbackning av arbetsledare, brist på 
återkommande uppdatering om vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete är alla faktorer som 
kan tänkas påverka ett skyddsombuds upplevelse av sitt uppdrag. Vidare skulle det vara 
intressant och värdefullt att om ett par år göra en studie över om AFS 2015:4 på något sätt 
märks på arbetsplatserna, vad som påverkar att de påverkat eller inte påverkat. 
 
 
Slutsatser  
 
Slutligen kan sägas att det går att se ett mönster utifrån intervjupersonernas svar. 
Skyddsombud inom socialpsykiatrin upplever att arbetsledaren har en betydande roll för den 
psykosociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta även om 
arbetsledaren upplevs ha mindre god inverkan på arbetsmiljön eller ofta är frånvarande på 
arbetsplatsen. Arbetsledaren förväntas lösa de problem som uppstår, och dessutom på ett 
förtroendeingivande sätt. Ju mer nöjd ett skyddsombud var med sin arbetsledare och det 
arbetsmiljöarbete som fanns på arbetsplatsen ju högre grad av arbetstrivsel uttrycktes. Detta 
resultat går i linje med övrig forskning där arbetsledarens roll i den psykosociala arbetsmiljön 
studerats.  Med tanke på att sjukskrivning på grund av brister i den sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön ökar så känns det viktigt att verkligen börja ta tillvara alla dessa 
forskningsresultat i praktiken. 
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