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Upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö 
Med fokus på mångfald och särbehandling* 

 
Jessica Brundin och Frida Rosengren 

 
   

Sverige har en arbetsmiljölag som syftar till prevention av olycksfall och ohälsa i 
arbetet, samt ämnar leda till en god arbetsmiljö. De faktorer som påverkar 
arbetsmiljön delas i, fysiska respektive psykiska. Där psykiska faktorer avser 
bland annat sociala relationer till andra anställda och meningsfullhet. Syftet med 
denna studie var att undersöka medarbetares upplevelser av psykosocial 
arbetsmiljö, med fokus på mångfald och särbehandling ur ett individ- och 
organisationsperspektiv. Elva strukturerade intervjuer genomfördes på ett 
industriföretag, och berättelserna analyserades med tematisk analys. Det arbetades 
fram 2 övergripande teman, Individ och Organisation, 6 subteman samt 
underkategorier. Studiens centrala resultat visar på att: (1) tydlig kommunikation 
ger mening, (2) socialt stöd ger trivsel/trygghet, (3) kompetens ger uppskattning, 
(4) närhet till chef är viktigt, (5) skilda arbetstider kan generera bristande 
delaktighet, (6) acceptans för mångfald är knutet till mental inställning. Vidare 
diskuteras hur teman, subteman och underkategorier hör samman, samt förslag till 
framtida forskning.   
  
Keywords: discrimination, culturally diverse, diversity, workplace, psychosocial 
environment   

  
 

Inledning 
 

Arbetsmiljön i Sverige regleras i lag, arbetsmiljölagen (AML), (SFS 1977:1160). Lagen syftar 
till prevention av olycksfall och ohälsa i arbetet, samt skapande och upprätthållande av god 
arbetsmiljö. Enligt AML bär arbetsgivaren det yttersta ansvaret för att tillgodose och främja 
en god arbetsmiljö för de anställda. Lagen beskriver även att samarbete mellan arbetsgivare 
och anställda bör ske avseende arbetsmiljö. Samarbetet innefattar att anställda deltar i 
arbetsmiljöarbetet genom att exempelvis rapportera tillbud, och olycksfall, föreslå främjande 
förändringar samt återkoppla på genomförda åtgärder.  

Lagens syfte avseende prevention av ohälsa och olycksfall utgör i sig en talande faktor för 
vikten av forskning om kopplingen mellan arbetsmiljö och hälsa, så en utökad förståelse för 
arbetets inverkan på individers hälsotillstånd samt hur det främjas, fås.  

Hur lagen sedan tillämpas av organisationer påverkar individers mående. Nordin och Bolin 
(2012) menar att en individs självvärdering och självbild påverkas av arbetets förhållanden, 
samt att individens möjlighet till utveckling är beroende av en harmoni mellan krav och 
premisser för att undvika att slitas ut.      

Våren 2016 utkom från Arbetsmiljöverket, nya, uppdaterade föreskrifter gällande 
förebyggande av risk för ohälsa, orsakat av organisatoriska och sociala förhållanden i 
arbetsmiljön (AFS 2015:4), vari kunskapskrav, arbetsbelastning, mål, arbetstid och kränkande 
särbehandling regleras.  
___________________________________________________________________________
* Undersökningen gjordes i samarbete med en organisation i Mellansverige som valt att ekonomiskt 
ersätta arbetet. Författarna vill rikta ett stort tack till organisationens HR-avdelning samt deltagarna 
som gjorde undersökningen möjlig. 
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Den uppdaterade versionen är framtagen för att vara anpassad till dagens arbetsliv och påvisar 
anställdas handlingsutrymmen och arbetsgivares ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) som enligt lag (AML) ska bedrivas på alla arbetsplatser i Sverige (SFS 1977:1160; 
AFS 2015:4). Föreskrifterna utgör relevans för denna studies forskningsområde och syfte med 
anledning av, att de beskriver hur organisatoriskt arbetsmiljöarbete bör bedrivas, med hänsyn 
till just sociala förhållanden, kränkande särbehandling, belastning, krav, resurser och 
arbetsmiljö i ett hälsopreventerande syfte. Detta är faktorer som ligger inom ramen för 
studiens forskningsområde, psykosocial arbetsmiljö. 

Faktorer som påverkar arbetsmiljön delas upp i fysiska respektive psykiska. Med fysiska 
arbetsmiljöfaktorer menas bland annat miljön i den anställdes omgivning, såsom kvalité på 
luften, höga ljudnivåer, belysning och ergonomi, samt även lokalers utformning, som avgör 
närhet till andra (Aronsson et al., 2012). Psykosocial arbetsmiljö avser interaktionen mellan 
individen och dennes närmiljö i arbetsvardagen, exempelvis sociala relationer till övriga 
anställda, upplevda krav i relation till handlingsutrymme, upplevd kontroll och meningsfullhet 
i arbetet (Aasa & Wiitvaara, 2009). Gällande exempelvis sociala relationer påverkas det av 
vilka som arbetar på arbetsplatsen, tillexempel hur det upplevs fungera med den mångfald 
som finns. Därför är arbetet med mångfaldsfrågor viktigt.  

Mångfald i arbetslivet avser olikheter i erfarenheter och kunskaper bland arbetstagare. 
Mångfald innebär även olikheter gällande exempelvis, ålder, social tillhörighet, kön, sexuell 
läggning samt etnisk och kulturell bakgrund (Aronsson et al., 2012), detta är faktorer som på 
en arbetsplats kan ge upphov till upplevelse av diskriminering, eller upplevas utvecklande för 
individer och organisationen, beroende på hur det bemöts och hanteras.  

Att undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön, mångfald och särbehandling i 
arbetslivet, bidrar till en ökad förståelse för vilka komponenter som påverkar upplevelsen, och 
på vilket sätt, samt hur det kan förstås, vilket denna studie avser att undersöka.  

    
 

Psykosocial arbetsmiljö 
 
Psykosociala faktorer i arbetsmiljön har under en längre tid stått i skuggan av de fysiska 
arbetsmiljöfaktorerna, som tillägnats mycket uppmärksamhet och forskning inom arbetsliv 
(Aronsson et al., 2012).  Slutsatsen som drogs i Hawthornestudien 1939, hade enligt Aronsson 
et al. (2012) en viktig betydelse för det framtida uppmärksammandet av de psykosociala 
faktorerna i arbetslivet som betydande faktor för den anställdas effektivitet. Studien visade att 
det var viktigare att de anställda upplevde sig sedda och betydelsefulla som individer, än att 
det gjordes ändringar av den fysiska omgivningen, för att upprätthålla lönsamhet i arbetet. 
Således syftar psykosociala arbetsmiljöfaktorer till individens egna upplevelser av sin 
arbetsvardag, avseende faktorer som är både psykologiska samt sociala. 

Många yrkesverksamma individer spenderar större delen av sitt liv utanför hemmet på 
arbetet, undantaget de som kan arbeta hemma, vilket innebär att arbetsmiljön har en 
betydande roll för individens hälsa. Det finns även en tendens till att arbetsrelaterad ohälsa 
kopplat till psykosociala faktorer ökar, jämfört med ohälsa kopplat till fysiska faktorer (Jeding 
et al. 1999), vilket utgör ytterligare argument för vikten av forskning inom området. 
Forskningen av samband mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa har idag ett stort register. 
Detta utgör bevis för den svenska arbetsmiljölagens ständiga aktualitet (Nordin & Bolin, 
2012). 

Tre faktorer i den psykosociala arbetsmiljön har utgjort grunden för mycket 
arbetslivsforskning, stöd, krav och kontroll (Jeding et al. 1999). Socialt stöd syftar till 
individens upplevda stöd från både kollegor samt chefer i det dagliga arbetet. 
Kontrollbegreppet innefattar i grunden individens upplevelse av möjlighet att påverka sitt 
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arbete och kan delas upp i tre delar; 1. Uppgiftskontroll, kunna styra när och hur uppgifter 
utförs, 2. Deltagande i beslutsfattande, inflytande vid beslutsfattande som rör arbetet, samt 3. 
Färdighetskontroll, att få använda sina färdigheter i arbetet. Krav kan vara både psykiska och 
fysiska, exempelvis tidspress och arbetsbelastning. Aronsson et al. (2012) beskriver Karaseks 
och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell som den mest uppmärksammade modellen 
inom social-medicin. Modellen beskriver en samverkan mellan de tre faktorerna, och visar att 
höga krav inte utgör något problem, så länge individen upplever sig ha kontroll, samt att 
trivsel och bättre hälsa är resultat av ett gott socialt stöd, som även utgör en skyddande buffert 
mot negativa effekter som kan komma ur dåliga förhållanden i övrigt (Jeding et al., 1999).   

Resultatet av en studie gällande en hotellverksamhet, verksam i flera olika länder i Europa, 
visade på fyra hälsobringande faktorer i arbetet; socialt stöd, bra gemenskap, rolltydlighet, 
samt att arbetet var förutsägbart och upplevdes meningsfullt (se Hultberg, Skagert, Ekbom 
Johansson, & Ahlborg, 2010). I motsats till detta påvisades att rollkonflikter, för höga krav, 
brist på trygghet, bristande-, fientligt- och orättvist ledarskap, var arbetsmiljöfaktorer som 
rapporterades ha negativ hälsopåverkan. Studiens slutsats var att en tillfredsställande 
arbetsmiljö var kriteriet för att anställda motiveras att arbeta upp till 65-års ålder och längre. 

Ytterligare en betydande psykosocial faktor, som relaterar till socialt stöd, är 
kommunikation. En förutsättning för gott socialt stöd är att det finns ett bra socialt klimat på 
arbetsplatsen, vilket innefattar skapande och vårdande av sociala relationer till andra 
individer, detta i sin tur kräver en fungerande och bra kommunikation. Därmed är 
kommunikation en viktig faktor för skapandet av ett bra psykosocialt klimat på arbetsplatsen 
(Nordin & Bolin, 2012). Tidigare rapporter av utvecklingsarbeten på arbetsplatser visar på 
resultat som indikerar att positiv utveckling av kommunikation genererar ökad upplevelse av 
sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen, vilket kan ses som positivt för individers 
hälsa (Karlqvist, 2008). 

Tidigare forskning har även visat på kommunikationens betydelse avseende ledarskapets 
kvalité i form av måltydlighet, samt belöning och respekt gentemot de anställda och deras 
arbetsprestationer som en betydande faktor för ökning av arbetsförmågan (Dellve, Skagert, & 
Vilhelmsson, 2007). Liknande resultat återfinns i en studie gjord av Vingård, Josephson, 
Aronsson och Nilsson (2000), där den grupp som angav högst trivsel även hade lägst 
rapporterad sjukfrånvaro- och upplevelse av konflikter, samt skattade uppskattning som en 
betydande faktor för trivsel. 

Ytterligare en studie, (Hasson et al., 2012) vars syfte var att jämföra upplevelsen av 
implementerade organisationsförändringar mellan anställda och chefer, visar på vikten av 
kommunikation och återkoppling inom organisationer. Slutsatsen som drogs var att 
genomförda förändringar upplevdes olika av anställda, respektive chefer. Anställda 
rapporterade förändringar som cheferna inte genomfört, samtidigt som förändringar som 
faktiskt gjorts, inte uppfattats av de anställda i vissa fall. Detta resultat visar på vikten av 
kommunikativ återkoppling genom att utvärdera utfallet av organisationsförändringar som det 
enda sättet att försäkra sig om ändringarna uppnått sitt syfte. 

I likhet med detta beskrivs vikten av att kommunicera ut information på ett tydligt sätt, 
kopplat till de konflikter som annars kan uppstå till följd av rollotydlighet (Jeding et al., 
1999). I en arbetsbeskrivning finns information om vilka arbetsuppgifter som ingår i 
individens uppdrag, kännedom om dessa bidrar till tydliggörande av roller, vilket är 
stressreducerande. Motstridiga krav från olika håll i organisationen kan sätta individer i 
rollkonflikter, då det är otydligt vad som gäller och därmed svårt att förhålla sig till. Vidare, 
menar Jeding et al. (1999), att en bra chef är observant på signaler om rollotydlighet och 
rollkonflikter på arbetsplatsen, samt ansvarig för att kommunicera ut information i hierarkiska 
organisationer, för att undvika negativ inverkan på de anställdas upplevda arbetsmiljö och 
hälsa. 
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Mångfald i arbetslivet 
 

Många studier inom mångfald har sitt fokus på de negativa effekterna detta kan leda till, 
exempelvis att det på grund av mångfald förekommer särbehandling av något slag. Med 
mångfald avses som nämnt ovan olikheter gällande exempelvis ålder, social tillhörighet, kön, 
sexuell läggning samt etnisk och kulturell bakgrund (Aronsson et al., 2012). Stahl, Miska, Lee 
och Sully De Leque (2017) har istället valt att fokusera på de positiva effekterna som kan 
uppstå till följd av att mångfald finns, exempelvis, på en arbetsplats. Syftet med studien var 
att undersöka och teoretisera hur kulturell mångfald, avstånd och utländsk bakgrund kan 
skapa ett mervärde för globala organisationer. Genom att undersöka den positiva aspekten 
fylls både de kunskapsluckor som finns teoretiskt samt att det även har en stor betydelse för 
både internationella och globala verksamheter (Stahl et al., 2017).   

Studien visade på att en undersökning av aspekterna mångkulturalitet, avstånd och 
utländsk bakgrund kan bidra till en ökad förståelse för hur dessa aspekter kan bidra till ökad 
effektivitet och prestation på flera olika nivåer. Även framkom det i studien att det finns ett 
ökat intresse för att just fokusera på de positiva effekterna och aspekterna mångkultur kan ge. 
Samt även hur företag och organisationer kan se och arbeta med detta för att kunna dra nytta 
av de positiva effekterna (Stahl et al., 2017). 

Studier inom mångfald har även gjorts i relation till hälsa (Aaltoa et al., 2014). Läkarnas 
upplevda arbetsrelaterade välmående i relation till om de hade utlandsfödda kollegor i sin 
arbetsgrupp studerades. Resultatet tyder på att arbetsgrupper med kulturell mångfald möter 
utmaningar gällande upplevt team-klimat och trivsel, samt att ledarskapet har en stor roll i en 
mångkulturell arbetsgrupp. De utmaningar som kan komma med en mångkulturell 
arbetsgrupp kan reduceras genom att det är ett rättvist, öppet beslutsfattande samt att arbeta 
för att läkarnas jobbkontroll ska ökas (Aaltoa et al., 2014). 

 
 

Särbehandling och diskriminering i arbetslivet 
 
Upprepade handlingar som upplevs kränkande för den utsatta individen kan ses som 
diskriminering. En studie gjord i Sverige, Norge och Finland arbetade fram en skala för att 
mäta diskriminering på arbetsplatser, Nordic Age Discrimination Scale (NADS) (Furunes och 
Mykletun, 2010). Tidigare forskning har visat att åldersdiskriminering påverkar människor 
negativt genom att det exempelvis resulterar i negativa känslor, att de känner sig oanvändbara 
och att de får lågt självförtroende, vilket har lett till att skalan arbetats fram. Resultaten som 
kom fram indikerade att män rapporterade högre nivå av åldersdiskriminering (Furunes & 
Mykletun, 2010). Vidare kopplades resultaten till tre dimensioner, psykologiskt tillstånd 
relaterat till arbete, social arbetsmiljö och hälsoeffekter [vår översättning]. De deltagarna som 
rapporterade höga nivåer av åldersdiskriminering rapporterade också låga nivåer på alla de tre 
dimensionerna. Resultatet visade även på att åldersdiskriminering positivt korrelerade med 
stressnivå. Även en positiv korrelation mellan känslan av att vara åldersdiskriminerad och 
antal sjukdagar hittades, det vill säga de som var sjuka och hemma mycket rapporterade i 
högre grad att de kände sig åldersdiskriminerade (Furunes & Mykletun, 2010). 

Vidare finns en studie som undersökt diskriminering och olika behandling bland anställda 
kopplat till olika kulturell bakgrund och positioner i organisationen för att se hur vissa blir 
(muted) tystade [vår översättning] och vissa är privilegierade (Meares, Oetzel, Torres, Deracs 
och Ginossar, 2004). Den privilegierade gruppen berättade att de hade förtroende över att de 
skulle bli lyssnade till och att de skulle kunna lösa eventuella konflikter själva eller med hjälp 
av chef om det behövdes. Den tystade gruppen berättade att de anställda inte trodde på att de 
själva skulle kunna lösa en konflikt eller att de blev behandlade på ett annat sätt. I resultatet 
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framkom att den kulturella bakgrunden kan utgöra markör för vilka som blir tystade. Det 
framkom även att det var de med inte så höga yrkesroller i organisationen, kvinnor samt de 
som inte var Européer eller Amerikaner som stod för majoriteten av de tystade berättelserna 
(Meares et al., 2004). 

Förekomst av systematisk diskriminering mot en eller flera arbetstagare på en arbetsplats, 
kan ses som arbetsplatsmobbning. Resultatet av en studie visade på att jobbtillfredsställelsen 
minskar vid hög utsatthet för mobbningsbeteenden, till en viss gräns. Förklaringen till 
resultatet ligger i att toleransen för mobbningen är ett resultat av att individen inte orkar med 
den ständigt utsatta situationen, och helt enkelt över tid blir likgiltig inför situationen. Denna 
relation mellan mobbning på arbetsplatsen och jobbtillfredsställelse var förväntad. Förutom 
detta stödjer även resultatet en negativ relation mellan mobbning på arbetsplatsen och 
psykologiskt välbefinnande, vilket visade att det finns en koppling mellan minskat 
psykologiskt välbefinnande bland de som i hög grad utsätts för negativa handlingar. Kvinnor, 
kollektivanställda och tjänstemän rapporterade sämre psykologiskt välbefinnande i jämförelse 
med män och chefer. Kön och position var således signifikanta prediktorer för den mentala 
hälsan. Studiens främsta slutsats är att mobbning på arbetsplatsen är direkt negativt för 
individens psykologiska välbefinnande och hälsa (Giorgi, Leon-Perez & Arenas, 2015). 

Ytterliggare en studie tar upp hur mobbning hanteras av den utsatta individen (Sam Mee 
Kwan, Tuckey och Dollar, 2016). Betydelsen av Psychosocial safety climate (PSC), 
psykosocialt säkerhetsklimat [vår översättning], i förhållande till påverkan på anställdas 
coping-strategier, vilket avser hur individer hanterar jobbiga situationer, och ökningen av 
mobbing har undersökts (Sam Mee Kwan et al., 2016. Resultatet visade att coping-
strategierna tog sig uttryck genom en något modifierad ”exit-voice-lojalitet-
försummelse/förnekelse”-modell, där samtycke ersatte lojalitet. Vidare indikerade resultatet 
att anställda inte accepterade mobbing på sin arbetsplats, då de var lojala mot sin organisation, 
samtidigt samtyckte de till att mobbing förekom i rädsla för att bland annat förlora sina 
jobbprivilegier, att de skulle kategoriseras att ha disciplinproblem eller att de trodde att 
mobbning var vanligt förekommande i organisationen (Sam Mee Kwan et al., 2016). 

I de fallen där organisationen hade hög PSC valde de anställda som erfarit mobbning att 
använda sig av ”voice-out”, säga till, som sin första strategi för att ta tag i mobbningen. Detta 
på grund av att de ansåg och visste att organisationen var mycket stöttande mot medarbetarna 
gällande deras psykologiska välmående, samt att de hade förtroende och litade på att 
ledningen skulle hjälpa dem med mobbningssituationen. I denna typ av organisation och med 
den coping-strategin löstes ofta mobbningen snabbt. När det gällde de organisationer som 
hade låg PSC framkom att samtliga deltagare använde sig av en passiv copeing-strategi. Detta 
visades genom att de antingen förbisåg mobbningen eller att de samtyckte, det vill säga 
accepterade den. Det gick vidare till att bli aktiva strategier genom att de sa till att de ville ha 
en konstruktiv lösning, misslyckades det så lämnade de tillslut organisationen. Anledningen 
till att deras försök misslyckades var för att de inte hade stöd från organisationen, de kände sig 
inte lyssnade till, och kände då att vägen ut ur mobbningen var att lämna. I studien framkom 
fyra olika fall av upptrappning till mobbning utan en lösning.  Att detta var det som framkom 
i resultatet visar på hur stor betydelse och inverkan organisationsklimatet har för den 
psykosociala säkerheten i formandet av coping alternativ hos de anställda som är drabbade av 
mobbning och hur utgången ska bli (Sam Mee Kwan et al., 2016). 

Många studier som undersökt psykosocial arbetsmiljö har varit kvantitativa. Denna studie 
motiveras av ett försök få en fördjupad förståelse för individens upplevelse vilket bäst uppnås 
genom en kvalitativ studie. Det övergripande syftet med studien var således att undersöka 
medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön i en större industriorganisation i 
Mellansverige. I synnerhet undersöktes fenomenet mångfald och särbehandling i arbetslivet, 
ur ett individ- och organisationsperspektiv.  
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Frågeställningarna var: (a) Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön? (b) Hur relateras 
upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön till mångfald i arbetslivet, ur ett individ och 
organisationsperspektiv? (c) Hur relateras upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön till 
särbehandling i arbetslivet, ur ett individ- och organisationsperspektiv? 

 
 

Metod 
 
 
Deltagare 

  
Undersökningen genomfördes i samarbete med ett företag, därav riktade sig den till ett delvis 
målinriktat urval (Bryman, 2011). Deltagarna utgjordes av anställda på en av företagets flera 
affärsområden. Affärsområdet valdes ut på förhand av företaget, och omfattades av totalt 
cirka 90 anställda. Från denna grupp genomfördes ett proportionellt stratifierat urval (Bryman, 
2011), där urvalsgruppen först delades upp enligt könstillhörighet för att spegla den 
procentuella könsfördelningen bland de anställda i aktuell urvalsgrupp. Därefter gjordes 
slumpmässigt urval från gruppen män, respektive kvinnor. Vid första urvalet kontaktades 12 
personer varav en aktivt tackat nej och sju svarade ej varken på första eller andra utskicket. 
Därmed gjordes ett andra urval där 10 personer kontaktades per mail. Tre personer avböjde 
medverkan, och sju personer svarade initialt ja. Ytterligare en person tappades ur detta urval 
på grund av förbistringar i kommunikationen mellan denne och författarna. Utöver svårigheter 
att få respons och missförstånd gällande bokning av tid, vilket ombokades flertalet gånger dök 
deltagaren aldrig upp. Med hänvisning till att deltagande är frivilligt samt att tidsramen för 
arbetet var knapp, tvingades författarna att gå vidare, utan möjlighet att göra ett tredje urval 
för att fylla den tänkta kvoten (12) för deltagare. Deltagarna bestod därmed av totalt 
11 personer, nio män och två kvinnor, spegling av den procentuella könsfördelningen 
uppnåddes. Samtliga deltagare var i vuxen ålder. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas, av 
företaget betalda, arbetstid. Utöver detta utgick ingen övrig kompensation. Det skedde ingen 
insamling av deltagarnas personuppgifter, främst med hänvisning till konfidentialitet, vilket 
gjorde att denna undersökning inte kunde ha sådant fokus där uppgifter om exempelvis 
befattning, ålder eller anställningslängd samlades in, detta för att säkerställa deltagarnas 
konfidentialitet. En uppskattning av åldersspann har dock gjorts och bedöms vara följande, 
mellan 30-65 år.  
 
 
Material 

  
Undersökningen genomfördes i form av strukturerade intervjuer, med hjälp av en 
egenutformad intervjuguide omfattande totalt 22 frågor. De nio första frågorna berörde 
generellt; trivsel, social stämning, socialt stöd, gemenskap, samarbete och kommunikation på 
arbetsplatsen, i syfte att få en beskrivning av individens övergripande upplevelse av sin 
psykosociala arbetsmiljö. Därefter följde undersökningens centrala frågor, sju frågor, med 
tillhörande underfrågor, gällande mångfald, och sex frågor, med tillhörande underfrågor, 
gällande positiv- samt kränkande särbehandling. De centrala frågorna utformades med målet 
att erhålla ett datamaterial som beskriver individens upplevelse i området, och därmed 
uppfylla undersökningens syfte. Begreppen mångfald och särbehandling definierades för 
samtliga deltagare innan de frågorna ställdes, detta för att försäkra att deltagarna i möjligaste 
mån uppfattar frågan på liknande sätt. Exempel på frågor som ställdes; “Hur upplever du 
gemenskapen på din arbetsplats?”, “Hur ser du på mångfald på arbetsplatsen?” samt “Hur 
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upplever du att positiv särbehandling kan påverka en arbetsplats?”. Sista frågan som ställdes 
var helt öppen, där deltagaren gavs möjlighet att själv tillägga det som upplevdes relevant, 
med syfte att fånga upp det som deltagaren uppfattar som viktigt inom området. Samtliga 
intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner, för att sedan kunna transkriberas och 
analyseras. 
 
 
Procedur 

  
Deltagarna i denna studie kom från ett större industriföretag i Mellansverige där ett samarbete 
ingåtts med företagets HR-avdelning, grundat på deras intresse att kartlägga den psykosociala 
arbetsmiljön. En avgränsning gjordes för vilket område av psykosocial arbetsmiljö studien 
skulle beröra. Intervjufrågor rörande särbehandling och mångfald arbetades fram och 
godkändes först av handledare, och visades sedan för kontaktpersoner på HR-avdelningen, 
som i sin tur också gav sitt godkännande. Intervjuerna har genomförts på en av företagets 
avdelningar, där HR-avdelningen meddelade både chefer och anställda via mail att 
undersökningen skulle ske, att medverkan var frivilligt, samt kort om studiens innebörd. 

Vidare mottogs en lista på samtliga medarbetare på avdelningen med kontaktuppgifter i 
form av mailadresser, och ett missivbrev skrevs. Från listan slumpades sedan deltagarna fram, 
utan specifika kriterier för medverkan. Chefsroller valdes medvetet bort, detta på grund av 
önskemål från företaget att slutresultatet av arbetet skulle komma att presenteras för delar av 
berörda chefer och ledning. Vetskapen om att det fanns ett fåtal chefer på aktuell avdelning 
utgjorde det ett etiskt argument, med hänsyn till att konfidentialitet inte skulle kunna 
garanteras för dessa personer.  

Deltagarna lovades konfidentialitet, inga förutom författarna har tagit del av vilka på den 
valda avdelningen som kontaktades och deltog. Kontakt skedde via mail där det kort beskrevs 
varför de kontaktades, att de valts ut slumpmässigt, att medverkan var frivilligt, samt förslag 
på tider för intervju, missivbrevet bifogades som bilaga.  

Missivbrevet innehöll information om de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) vilka 
undersökningen följer. De etiska principerna innebär att deltagande är frivilligt och när som 
helst kan avbrytas, att uppgifter hanteras konfidentiellt samt att information om studien 
beskrivs gällande syfte och vem som kommer ta del av resultatet. Studien genomförs i 
forskningssyfte samt företagets intresse. Deltagarna fick själva välja vilken av de föreslagna 
tiderna som passade dem bäst, intervjuerna genomfördes i lokaler på företaget, detta enligt 
företagets önskan.  

Vid intervjutillfället förtydligades för deltagarna informationen i missivbrevet, samt att 
deltagandet var frivilligt, författarna frågade även om ljudupptagning godkändes, innan 
intervjun startade. Intervjuguiden följdes till stor del, där vissa följdfrågor aktivt valdes bort 
under intervjuns gång då deltagaren kommit in på svaret på frågan redan tidigare. Efter 
intervjun kontrollerades att deltagarna kände sig okej, med anledning av att de berörda 
ämnena kan upplevas svåra att prata om. Nio av 11 intervjuer genomfördes med båda 
författarna närvarande, medan två intervjuer genomfördes med endast en av författarna. 
Studien hade tänkt genomföras med 12 deltagare, men som beskrivet ovan i underrubriken 
Deltagare så föll en deltagare bort med hänvisning till etiken. Intervjufrågorna hade delats upp 
i fyra delar, allmänt, socialt stöd, mångfald och särbehandling, där en uppdelning mellan 
författarna gjordes så varje författare hade två områden, vilka behölls under intervjuerna för 
att frågorna skulle ställas på samma sätt.  

Intervjuerna hade innan, genom en pilotintervju med närstående till författarna, beräknats 
att ta ungefär 30-45 minuter. Genomsnittstiden för intervjuerna var 31 minuter, där den 
kortaste utgjorde 21 minuter och den längsta 57 minuter.   
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Databearbetning 
  

Analysen genomfördes med hjälp av induktiv kodning, genom meningskoncentrering som 
sedan tematiserades semantiskt utifrån realistisk epistemologi, enligt beskrivning av Braun 
och Clarke (2006). Vilket innebär att det inte fanns någon på förhand utvald vetenskaplig teori 
som studien utgick ifrån, och att datan tematiserats utifrån ordagrann betydelse, med 
utgångspunkten att studieobjektet i sig självt, i detta fall deltagarnas upplevelser, utgör källan 
till kunskapen.  

Analysarbetet påbörjades genom att transkribera samtliga intervjuer. Transkriberingen 
gjordes genom att lyssna på intervjuerna och skriva ner ordagrant det som sades i ett 
ordbehandlingsprogram, samtliga transkriberingar lästes sedan igenom för att få en 
helhetsbild. Sammanlagt resulterade transkriberingen i 82 A4-sidor skrivet i tolv punkters 
Times New Roman, där genomsnittet per intervju var sju och en halv sida.  

Efter att transkriberingarna av intervjuerna gjorts och lästs igenom, meningskoncentrerades 
samtliga intervjuer till ett fåtal meningar för varje intervjufråga. Meningskoncentreringen 
genomfördes genom att ta bort överflödig, irrelevant information, koncentreringen bibehöll 
meningsenhetens innebörd. Resultatet av meningskoncentreringen utgjordes av två till tre A4-
sidor per intervju. 

Vidare tog författarna, skilt från varandra, fram förslag på koder de tyckte sig finna i 
deltagarnas svar, därefter diskuterades vilka likheter som fanns i förslagen, som också 
reviderades. Kodningen av meningskoncentreringarna gjordes sedan en fråga i taget med alla 
intervjuer, exempelvis analyserades alla deltagares svar på fråga 1 igenom, efter varandra. 

För att se om samma koder hittades i intervjuerna, valdes två intervjufrågor med 
tillhörande meningskoncentreringar ut, där författarna, skilt från varandra, kodade samma 
material. Kodningen jämfördes sedan för att se att författarna inte påverkade varandra 
gällande vilka koder som finns i deltagarnas svar, att samma koder återfanns i bådas tolkning, 
och på så sätt eftersträvades validitet. Sammanlagt arbetades 27 koder fram, där vissa koder 
var tydliga från början medan andra arbetades fram under tiden som analysen skedde. 
Koderna utgör de underkategorier (se Tabell 1) som sedan användes för att ta fram förslag på 
subteman av författarna, även detta skilt från varandra, som sedan jämfördes och reviderades, 
för att även här eftersträva validitet.   

Subteman arbetades fram genom att underkategorierna knöts ihop till en mer abstraherad 
logisk nivå, detta resulterade i sex stycken subteman, Trivsel, Tid, Kommunikation, 
Distans/Närhet, Mångfaldssträvan och Gruppdynamik. En uppdelning av subteman gjordes 
sedan, till två övergripande teman som utgörs av Individ och Organisation (se Tabell 1). 

Hänsyn till reliabilitet har eftersträvats genom en systematisk och noggrann bearbetning av 
materialet, samt genom uppdelningen som gjorts mellan författarna i arbetet med 
framtagandet av underkatergorier och subteman. Författarna hade för avsikt dels att 
genomföra en deltagarvalidering, samt en bortfallsanalys, detta utgick dock på grund av 
tidsbrist. 

 
 

Resultat 
 
Undersökningens fokus var medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön, i 
synnerhet mångfald och särbehandling. Den tematiska analysen gjord på den kvalitativa datan 
resulterade i två övergripande teman: Individ och Organisation, samt flera subteman med 
tillhörande underkategorier. Intervjufrågorna hade tydlig uppdelning med specifika frågor 
rörande individens-, gruppens- och organisationens- ansvar, respektive roll i förhållande till 
den upplevda psykosociala arbetsmiljön.  
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Resultatet bygger på deltagarnas muntliga återgivningar, och är en kombination av 
deltagarnas individuella uppfattningar och författarnas tolkning och analys av dessa. Nedan 
följer en presentation av detta (Se Tabell 1). Citat som presenteras är till viss del omskrivna 
med hänsyn till konfidentialitet, samt med ett skriftspråk lämpligt för läsning.   

 
Tabell 1 
Tematisering 

  
Övergripande teman Subteman Underkategorier 
Individ Gruppdynamik Jargong 

Mental inställning 
Socialt beteende 
Vi/Dom 

Trivsel Hjälpa varandra (tvärtom) 
Lyhördhet 
Acceptans (brist) 
Delaktighet (utanförskap) 
Förståelse (brist) 
Sociala aktiviteter 
Social-kompetens 
Fysisk hälsa 

Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunikation Direkt kommunikation 
Information 
Tydlighet (otydlighet)  
Motivera  
Rolltydlighet/förändring  

Distans/Närhet Geografisk distans  
Arbetsuppgiftsdistans  
Gränsöverskridande samarbete 

Tid Arbetstid (längd, schema) 
Förr 
Nu 

Mångfaldssträvan 
 
 

 

Medvetenhet 
Sak-kompetens  
Olikheter 
Kvotering 

 
De två övergripande teman som framkom i studien; Individ och Organisation, har sex 
subteman, och samtliga av dessa länkar till varandra, och utgör en helhet i förståelsen för 
deltagarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön, (se Figur 1).  

Uppdelningen av de två övergripande temana gjordes då deltagarna i de flesta intervjuer 
pratade utifrån sig själva samt hur organisationen arbetar. Deltagarnas svar visar på att det 
finns en uppfattning om att faktorer i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön ligger i 
både individens påverkansmöjlighet, samt organisationens struktur. Studiens centrala resultat, 
gällande hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs, visar på att: (1) tydlig kommunikation 
ger mening, (2) socialt stöd ger trivsel och trygghet, (3) kompetens ger uppskattning, (4) 
närhet till chef är viktigt, (5) skilda arbetstider kan generera bristande delaktighet, (6) 
acceptans för mångfald är knutet till mental inställning. Dessa resultat underbyggs av det 
faktum att samtliga deltagare delade denna upplevelse. Vidare presenteras mer ingående, 
studiens fullständiga resultat. 
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Organisation  
 

Med det övergripande temat Organisation, menas att det är organisationen som i stora drag är 
ytterst ansvarig över hur individer mår och trivs på sin arbetsplats, samt hur arbetsplatsen är 
utformad. Organisationens struktur utgör ramar för individen att befinna sig inom, där 
organisationen per automatik har större möjlighet att påverka strukturens utformning. Därmed 
styr organisationen hur kommunikation möjliggörs, hur närheten mellan de olika hierarkiska 
leden ser ut och hur arbetstid är förlagd. Samt även hur det arbetas för att främja mångfald, 
genom exempelvis nyrekrytering. Alla dessa aspekter utgör därför subteman som diskuteras 
mer ingående nedan. Initialt presenteras respektive subtema med tillhörande underkategorier, 
därefter påvisas kopplingen mellan dessa subteman, presentationen görs med både 
beskrivningar och citat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kopplingen mellan övergripande teman och subteman. 
 
 
Kommunikation  

  
Under denna rubrik beskrivs subtemat, Kommunikation, med tillhörande underkategorier, ur 
ett organisationsperspektiv, det övergripande temat Organisation (se Figur 2).  

Subtemat Kommunikation upplevs bland deltagarna som en betydande aspekt i arbetets 
vardag. Majoriteten av deltagarna beskriver att underkategorin Direkt kommunikation, det vill 
säga muntlig, är väsentlig. Det upplevs minska risken för att viktig information tappas på 
vägen från sändare till mottagare och att missförstånd uppstår, vilket i vissa fall upplevs som 
förekommande och problematiskt idag. Utförligare beskrivning av detta ges i slutet av 
avsnittet. Bristande kommunikation mellan individer på aktuell arbetsplats kan vara en ren 
säkerhetsrisk.  

Till kommunikation kopplas även underkategorierna Tydlighet och Rolltydlighet, vilka hör 
ihop med Information. Upplevelsen är att en fungerande kommunikation mellan grupper och 
hierarkier inom organisationen bör vara tydlig, detta för att underlätta och effektivisera i 
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utförandet av arbetsuppgifter. Tillgång till tydlig information gällande arbetsuppgifter, 
planering, samt ansvarsfördelning upplevs  som fördelaktigt för att arbetet och samarbetet ska 
fungera på ett smidigt sätt. Tydlighet i ansvarsfördelning tolkas som rolltydlighet, upplevelsen 
bland deltagare är att det i vissa fall finns en otydlighet i rollerna med tillhörande ansvar, detta 
upplevs stressande och har negativ inverkan på den sociala delen i arbetet, samt deltagarnas 
mående. Deltagare uppger att de tror detta är följder av omorganiseringar som nyligen 
genomförts, och föreslår en genomgång av roller och ansvar för att komma tillrätta med 
problematiken. Upplevelsen beskrivs av en deltagare i följande citat: 

...sen senaste omorganisationen så har kanske folk svårt att veta var ansvarsgränserna 
tar slut, eller tar vid. Så det finns säkert de som jobbar alldeles för mycket med saker 
som de egentligen inte ska göra, och andra som kanske gör för lite. Om en chef då tar åt 
sig alldeles för mycket, som jag tror våran gör, så finns det kanske mindre tid för 
personal och så vidare (Deltagare 6). 

En annan otydlighet i roller som framkom var att upplevelsen om vem som var individens 
närmsta chef skiljde sig åt. Vissa deltagare upplevde gruppledaren som den närmsta chef, med 
hänvisning till att det var den personen som var fysiskt delaktig och närvarande i det dagliga 
arbetet. Medan andra menade på att avdelningschefen var närmst. 

Subtemat Kommunikation genomsyras av underkategorin Information, tillgången till 
information om mål och planering för verksamhetens framtid beskriver deltagarna som 
motivationsfaktor, därav underkategorin Motivera. Arbetet upplevs mer meningsfullt om 
information om mål, både dagliga och långsiktiga, tydligt kommuniceras ut av chefer, ledning 
och organisation, det ses som motivationshöjande i det dagliga arbetet, vilket även uppges 
fungera som buffert mot stress och dåligt mående, det beskrivs på följande sätt av en 
deltagare: 

...alltså för att man ska kunna göra ett bra jobb så måste man ha tydliga regler, även för 
att man själv ska må bra. Jag vill ju må bra, jag vill ju veta när jag kommer hem att jag 
har gjort ett bra dagsverk (Deltagare 8). 

 
 

Distans/Närhet 
 

Subtemat Distans/närhet, med tillhörande underkategorier, beskrivs här ur ett 
organisationsperspektiv, det övergripande temat Organisation (se Figur 2).  
Subtemat Distans/Närhet har underkategorierna Geografisk Distans, Arbetsuppgiftsdistans 
samt Gränsöverskridande Samarbete. Underkategorin Geografisk Distans beskriver 
deltagarnas upplevelse av den rumsliga avgränsningen, närheten eller distansen till kollegor 
och överordnade, och dess betydelse för upplevelsen av arbetsmiljöklimatet. I den egna 
arbetsgruppen, som i de flesta fall utgörs av ungefär fem till 12 personer, upplever deltagarna 
att de jobbar geografiskt nära varandra, en deltagare beskriver arbetsgruppen som en familj. 
Distansen till övriga arbetsgrupper, avdelningar och ledning upplevs som längre,  interaktion 
med dessa inte är lika vanligt förekommande, dock ses detta som en naturlig följd av att det är 
en stor och geografiskt utspridd organisation. Underkategorin Arbetsuppgiftsdistans syftar till 
den närhet eller distans som deltagarna upplever till andra anställda, kopplat till 
arbetsuppgifter. Verksamheten som bedrivs innebär att de anställda i organisationen har, i 
vissa fall, väsentligt skilda arbetsuppgifter och på grund av det befinner sig på geografiskt 
skilda platser, vilket även upplevs inverka på möjligheten till interaktion. Underkategorin 
Gränsöverskridande Samarbete beskriver samarbete som sker mellan arbetsgrupper och 
avdelningar i organisationen och hur det fungerar, och beskrivs utförligare senare, i relation 
till andra underkategorier.  
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Tid 
 

Subtemat Tid med underkategorierna Förr, Nu och Arbetstid beskrivs här ur ett 
organisationsperspektiv, det övergripande temat Organisation (se Figur 2). Majoriteten av 
deltagarna beskriver sina upplevelser och erfarenheter kring den psykosociala arbetsmiljön i 
ett jämförande perspektiv av Förr och Nu,  det finns en tendens som visar på att förändringar 
av det upplevda sociala klimatet har skett till det positiva. Potentiella förklaringar till detta 
uppges av deltagarna vara dels att organisationen idag tar större hänsyn till att personer som 
rekryteras till chefspositioner ska inneha social-kompetens, inte enbart sak-kompetens. Samt 
uppfattningen om att organisationen arbetar systematiskt, i form av årliga enkät-
medarbetarundersökningar, för att på ett tidigt stadie upptäcka, fånga och motverka eventuell 
förekomst av avvikelser, exempelvis särbehandling, dålig trivsel och liknande, som kan vara 
negativt för individers hälsa. Dock finns det även upplevelser om att det psykosociala klimatet 
förändrats till det sämre, som en följd av omorganisationer, där anställda fått ändrade 
arbetsuppgifter som upplevs förminskande, på grund av att de inte står i relevant relation till 
de anställdas sak-kompetens. Upplevelsen av att vara överkvalificerad är omotiverande och 
genererar ett negativt psykosocialt klimat och sämre välbefinnande, en deltagare beskrev 
följande upplevelse: “Ja det är ju ett missnöje, det blir en dålig stämning för att folk mår 
sämre helt enkelt och det går ut över annat också…” (Deltagare 10). 

Underkategorin Arbetstid avser både anställningslängd samt schemalagd arbetstid och dess 
betydelse för det psykosociala klimatet. Flertalet deltagare upplever att anställningslängden  
har betydelse för huruvida andra lyssnar eller inte. Den generella upplevelsen är att efter 
ungefär 10 år som anställd tas personer på allvar, avseende kunskap och åsikter gällande 
arbetsuppgifterna och dess utförande, vilket innebär att nyanställda kan ha svårt att känna sig 
delaktiga. Dock är upplevelsen att det fungerar något bättre idag, vilket påvisas i följande 
citat: “...när man var ny i början, då var det ingen som hade förtroende för en, trots att det var 
precis som en sa då. Det var ingen som tog en på allvar. Det har man ju varit med om” 
(Deltagare 9). 

Underkategorin Schemalagd Arbetstid avser just den verksamma tiden deltagarna befinner 
sig på arbetet, de flesta arbetar obekväm arbetstid, en del av tiden är därmed förlagd utanför 
den allmänt vedertagna kontorstiden (8.00-17.00). 

 
 

Sammanlänkningen mellan Kommunikation, Distans/närhet och Tid 
 

Nedan följer beskrivningar och citat som visar på hur dessa tre subteman och tillhörande 
underkategorier länkas samman. Både den geografiska distansen samt distansen på grund av 
skilda arbetsuppgifter upplevs till viss del utgöra ett hinder för kommunikationen mellan olika 
grupper och avdelningar. Detta i och med att distansen inte möjliggör för direkt, muntlig, 
kommunikation, utan istället oftast sker via mail. Närhet ses som optimerande för en 
fungerande kommunikation, vilket är tydligt i följande citat:  

...vi sitter i en grupp, då kan man föra samtal bara rakt över bordet, slippa hålla på med 
alla saker emellan, mail och och sånt, det blir ju ändå ett hinder. Det är bättre att sitta 
bredvid för då kan man liksom ta saker när det kommer upp, och då ser man om 
kollegorna är upptagna eller inte (Deltagare 1). 

Distansens negativa konsekvens är att viktig information kan gå förlorad på vägen, eller 
missförstås.   

I de fall där det förekommer kommunikationsbrister, i form av otydlighet på grund av 
knapphändig information, vid exempelvis samarbete mellan arbetsgrupper och avdelningar 
uppfattas det gränsöverskridande samarbetet bli lidande. Detta påvisas i följande citat: 
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“...ibland så känns det som att vi blir ställda inför situationer som vi inte fått 
förhandsinformation om, man står där och vet inte vad man ska göra. Avdelningen som gör 
ändringar måste ligga steget före och meddela oss förändringarna” (Deltagare 8). 

Det finns även en koppling mellan subteman Kommunikation och Tid, i form av det 
faktum att en del av deltagarnas arbetstid ligger utanför kontorstid. Vilket i sig upplevs som 
ett hinder i kommunikationen, det upplevs svårt att kommunicera ut exempelvis frågor, krav, 
och information till överordnade i organisationen (som arbetar kontorstid) och få återkoppling 
på det, eller möjlighet att ta del av ny information.  

Subteman Kommunikation och Distans/Närhet länkar till varandra avseende deltagarnas 
upplevelse av att det är viktigt för motivationen, i form av att ha en närvarande chef som 
tydligt kan kommunicera ut mål och annan viktig information. Om överordnade har för lång 
distans till gruppen fallerar kommunikationen, och det kan således påverka individernas 
motivation negativt, det är svårt att uppleva sin arbetsinsats som meningsfull när det saknas 
information om arbetsuppgifternas syfte. Det upplevs i vissa fall även svårt att få återkoppling 
från överordnade. Upplevelsen beskrivs såhär av en deltagare: “Ja ibland känns det som att 
det är flera mil emellan. Det känns ju som de jobbar på att försöka komma närmre, men jag 
tycker det är svårt att få gehör uppåt ” (Deltagare 5). 

Upplevelserna av subteman Kommunikation, Distans/Närhet samt Tid kopplas till 
subtemat Trivsel, deltagarnas ovan beskrivna uppfattningar visar på, att brister i de tre 
förstnämnda subteman även leder till brister i den upplevda trivseln, trivseln påverkas 
negativt. Bra förhållanden i de tre subteman har således en positiv effekt på trivseln (se Figur 
2).  

  
 

Mångfaldssträvan 
  

Här beskrivs subtemat Mångfaldssträvan, och dess fyra underkategorier, vilken står i relation 
till övergripande temat Organisation. Subtemat utgörs av underkategorierna; Kompetens, 
Kvotering, Medvetenhet samt Olikheter (se Figur 2). Mångfaldssträvan beskriver deltagarnas 
upplevelse av hur chefer, överordnade och organisationen som sådan, hanterar ämnet 
mångfald på arbetsplatsen. 

Kompetens i detta avseende syftar till sak-kompetensen bland chefer och överordnade 
gällande arbetet och medvetenheten kring mångfald på arbetsplatsen. Vissa av deltagarna 
upplever sig ha svårt att beskriva hur de upplever att närmsta chef arbetar med dessa frågor, 
då de inte har någon egentlig uppfattning om detta, och vissa upplever att chefen inte alls 
arbetar med dessa frågor. Däremot är det flertalet deltagare som upplever att närmsta chef 
pratat om frågor inom mångfaldsområdet, exempelvis hur olikheter kan bemötas och hanteras 
på ett bra sätt, och som försöker sträva efter mångfald i arbetsgrupperna i form av att ha en 
god blandning av olikheter hos individerna, vilket innebär att det finns en viss medvetenhet i 
ämnet. En deltagare upplever sin chefs hantering enligt följande: “...chefen hanterar inte tjejer 
på nått annat sätt än vad hen hanterar mig. Det är, alla lika, alla olika tänket där” (Deltagare 
9). 

Underkategorin Kvotering underbyggs av det faktum att många deltagare beskrev sina 
upplevelser av detta i relation till frågor om mångfald. Genomgående uppfattningen var att 
kvotering kan vara positivt om det tillämpas på rätt sätt, men negativt vid tillämpning på fel 
sätt. Deltagarna beskriver att kvotering på rätt sätt innebär, att vid en nyrekrytering där det 
finns exempelvis en individ med svensk bakgrund, och en individ med utländsk bakgrund, där 
båda har lika kompetens, bör anställningen gå till individen med utländsk bakgrund, för att 
främja mångfalden på arbetsplatsen. Kvotering som upplevs tillämpas felaktigt, är när 
anställningen går till individen med lägre kompetens, grundat på att minoritetsegenskaperna 
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väger tyngre. Exempelvis att individen med utländsk bakgrund får anställningen, enbart på 
grund av sin utländska bakgrund. Detta upplevs som orättvist. Kontentan av detta, relaterat till 
mångfaldssträvan inom organisationen i form av exempelvis nyrekrytering, är att relevant 
kompetens upplevs som primärt kriterium. Generella uppfattningen var att kvotering, 
tillämpad på rätt sätt, ger mångfald. Det anses vara positivt för utvecklingen av arbetsplatsen, 
eftersom det bidrar till lärande och nya perspektiv, som en deltagare sa: “...man får ju olika 
synvinklar och olika perspektiv, och det är väl absolut viktigt. Sen ökar ju det acceptansen hos 
människorna som jobbar här, och det är ju bra för samhället” (Deltagare 1). Andra upplevelser 
av vad mångfald kan bidra med är, diskussioner och samtal som ger kunskap om andra 
kulturer. Detta beskrivs av deltagarna som positivt då det ger en större förståelse för olikheter. 
Det bidrar även till en naturlig ingång för socialt utbyte. 

Återkommande upplevelse av svårigheter kopplat till mångfald, var brister i 
kommunikation. Rent språkliga förbistringar upplevs som problematiskt för arbetets 
utförande. 

Medvetenhet som underkategori till subtemat Mångfaldssträvan syftar till att beskriva 
upplevelsen, huruvida organisationen uppfattas vara medveten om frågor inom ämnet och hur 
det visar sig. Medvetenhet kopplas även till individen, och hur graden av medvetenhet hos 
enskilda individer kan ha betydelse för upplevelsen av mångfald. Medvetenheten kring 
mångfald, går oundvikligen in på ovan beskrivna underkategorier, samt nästa underkategori 
Olikheter. Olikheter avser just individuella olikheter hos människor, så som ålder, kön, 
etnisk/kulturell bakgrund och liknande. Deltagare beskriver att de upplever att det finns en 
medvetenhet inom organisationen gällande olikheter, dels i enlighet med beskrivningen ovan, 
då det finns en uppfattning om att det finns en medvetenhet vid rekryteringar, där företaget 
uppfattas försöka få in mångfald i grupperna. Vissa beskriver även att de årliga 
medarbetarundersökningar som görs i enkätform, bidrar till en allmän medvetenhet om 
mångfaldsfrågor, som i sin tur leder till diskussioner mellan individer. Därmed är det dock 
inte sagt att medvetenheten per automatik innebär allmän acceptans för olikheter, där finns en 
delning i upplevelserna, dels de som upplever att det finns acceptans, men även de som 
upplever bristande acceptans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Organisation med respektive subteman och underkategorier.  
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Individ 
 
Det andra övergripande temat är Individ, och kopplas primärt till subteman Trivsel och 
Gruppdynamik (se Figur 1). Individen själv bär ansvar för sitt bemötande gentemot andra och 
påverkar hur det sociala klimatet upplevs i stort. En organisation är beroende av individer som 
utför de arbetsuppgifter som krävs för att organisationen ska kunna bedriva verksamhet. Då 
det är en större organisation som undersökts innebär det att det finns många avdelningar, 
individerna är uppdelade olika inom organisationen. Den generella upplevelsen bland 
deltagare är att om allt ska fungera så bra som möjligt behöver organisationen se till att det 
finns tid att utföra arbetet och att det finns vägar att kommunicera mellan dessa olika 
avdelningar, dessa aspekter upplevs ha betydelse för individens trivsel.  
 
 
Trivsel  

  
Subtemat Trivsel med tillhörande åtta underkategorier beskrivs här, i relation till varandra ur 
ett individperspektiv, det övergripande temat Individ, med anledning av att de i stor 
utsträckning tolkas påverka varandra (se Figur 3).  

Subtemat Trivsel fångar just hur deltagarna upplever sin trivsel på arbetet. Under denna 
rubrik finns underkategorierna Hjälpa varandra, Lyhördhet, Acceptans, Delaktighet, 
Förståelse, Sociala aktiviteter, Social kompetens och Fysisk hälsa. På grund av den aktuella 
arbetsgruppens arbetsuppgifter och arbetstider är det viktigt att dessa aspekter fungerar bra, 
det ger något positivt. Arbetet kan vara tungt, svårt och ibland till och med omöjligt att utföra 
själv. Många av deltagarna uttrycker att det fungerar bra med att Hjälpa varandra vid behov, 
och i närmast alla säger att de får hjälp när de ber om det. Vissa uttrycker dock att det 
uttryckligen behöver frågas om hjälp, det är inget som bara fås. En deltagare 
uttrycker underkategorin att Hjälpa varandra genom: “Man brukar kunna be om hjälp, och vi 
brukar försöka hjälpa till och stötta i de delarna man känner att man har tid och möjlighet att 
stötta i” (Deltagare 1). 

Hjälpa varandra och Lyhördhet länkar till varandra. Att vara lyhörd för om andra i 
arbetsgruppen behöver hjälp exempelvis, eller att någon inte mår bra. Vidare följer 
underkategorin Acceptans. Acceptans innebär att acceptera varandra oavsett ålder, etnisk och 
kulturell bakgrund, åsikter, kön, sexuell läggning, social tillhörighet med mera. Det är även 
kopplat till subtemat Mångfaldssträvan som beskrivits ovan. Deltagarna menar att acceptans 
är individbundet, vad individen har för inställning och personlighet. De flesta deltagarna 
upplevde att det finns generell acceptans för olikheter, speciellt för personer med annan etnisk 
eller kulturell bakgrund. Vissa deltagare menade dock på att en person med utländsk 
bakgrund oftast måste prestera på en hög nivå för att accepteras. Flera deltagare tog även upp 
att det finns personer som är av uppfattningen att kvinnor inte har på arbetsplatsen att göra, att 
det är ett manligt yrke. Detta resulterar i en speciell jargong i gruppen, vilket upplevs ha 
negativ effekt på trivseln. En deltagare uttrycker: “…tyvärr finns det mansdominerade yrken 
och kvinnodominerade yrken, det är uselt att det inte finns fler män på dagis och så” 
(Deltagare 2), det finns en allmän syn på vilka som förväntas kunna klara av, och vilja ha 
vissa typer av yrken. 

Därmed finns det två sidor av upplevelsen kring acceptans på arbetsplatsen, antingen bra 
eller bristande. Acceptans går även in lite i underkategorin Förståelse vilket redovisas 
utförligare nedan.  

Nästa underkategori är Delaktighet, vilket innebär att vara en i gruppen, att få delta i 
arbetet och i förbättringsarbete, att bli sedd och lyssnad till, att få vara med i sociala 
aktiviteter och i diskussioner och att få ta del av information. Deltagarna beskriver att brist på 
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delaktighet leder det ett utanförskap, vilket kan påverka individens mående. Merparten av 
deltagarna upplever dock att det är bra delaktighet på arbetsplatsen, främst i den egna 
arbetsgruppen och många menar på att det är därför de trivs och stannar kvar.  

Även hur arbetstiden är förlagd bidrar till att deltagarna upplever delaktighet i gruppen. 
Detta gäller främst för de deltagare som arbetar obekväma arbetstider, då kontorspersonalen 
inte finns på plats. Samt även det faktum att det är en relativt liten grupp som arbetar tätt ihop 
skapar delaktighet. Att medarbetare träffas på fritiden upplevs också skapa delaktighet, men 
även ett utanförskap för de som inte umgås med varandra på fritiden. 

Den femte underkategorin är Förståelse. Denna underkategori går även ihop med 
Acceptans, Lyhördhet och att Hjälpa varandra. Förståelse kan exempelvis behövas för att 
acceptera olikheter eller för att hjälpa andra i arbetet. Förståelse upplevs som en central del i 
arbetet. 

Till Subtemat Trivsel kopplas även Sociala aktiviteter. Subtemat beskriver att individer har 
möjlighet att träffas på olika typer av sociala sammanhang, exempelvis Kick-off, After work 
och liknande, samt anordna sociala aktiviteter i den egna arbetsgruppen. Denna underkategori 
går delvis in i organisation då organisationen har ett visst ansvar i att anordna tidigare nämnda 
aktiviteter. De flesta av deltagarna upplever att organisationen har arbetat mer på att skapa 
olika typer av sociala aktiviteter och att det uppfattas som positivt, medan ett fåtal av 
deltagarna upplever att organisationen anordnar dessa sociala aktiviteter, för att det ska kunna 
bockas av på en att-göra lista. Det uttrycks även av flera deltagare att det är svårt att kunna 
delta i dessa aktiviteter på grund av arbetstiderna, vilket upplevs tråkigt då det innebär ännu 
ett tillfälle då delaktighet och social interaktion med andra avdelningar förloras. Flera av 
deltagarna har berättat om att både den egna arbetsgruppen och andra arbetsgrupper har olika 
traditioner. Dessa traditioner är exempelvis att äta tillsammans i gruppen, eller att äta i 
lunchrummet som är gemensamt med andra avdelningar på företaget, för att främja social 
aktivitet med andra.  

Underkategorin Social kompetens beskriver den kompetens som krävs för att kunna 
hantera andra människor. Till kompetens hör även sak-kompetens som beskrivits tidigare, en 
uppdelning mellan dessa var aktuell då deltagarna beskrev situationer där olika typer av 
kompetens kunde utrönas.  Bristande Social-kompetens, beskriver många av deltagarna som 
ett tidigare problem när det kommer till tidigare chefer. Deltagarna menar att förr har den 
person som varit bäst på avdelningen, kunnat mest och jobbat längst,  befordrats till chef, 
detta oavsett personens kompetens i att hantera människor på ett bra sätt. Brist på social 
kompetens hos överordnade har lett till olika problem och missnöje. Dock har det förbättrats 
och upplevs som att de chefer som anställs i dagsläget har mer social-kompetens, och även 
sak-kompetens.  

Den sista underkategorin till Trivsel är Fysisk hälsa. Denna underkategori beskriver hur 
den psykosociala arbetsmiljön kan påverka deltagarnas fysiska hälsa beroende på om trivseln 
upplevs som bra, (då är fysiska hälsan också bra), eller om trivseln upplevs som sämre, (risk 
att fysiska hälsan bli sämre). Om den fysiska hälsan är dålig och leder till hälsoproblem av 
något slag, uppger några deltagare att det finns hjälp att få.  

Deltagarnas beskrivningar av sin arbetsmiljö resulterar i dessa åtta underteman som behövs 
för att det ska upplevas vara en bra trivsel på arbetsplatsen, finns inte någon av dessa, eller att 
det är en brist, upplevs trivseln som sämre.  

 Individ och trivsel har även en koppling till organisationen, detta då organisationen till 
stor del ansvarar för trivseln på arbetsplatsen, för att främja anställdas trivsel bör de skapa 
förutsättningar för att möjliggöra det. 

  
 

 



	 17 

Gruppdynamik  
  

Subtemat Gruppdynamik med tillhörande underkategorier (se Figur 3) beskrivs här, i relation 
till varandra ur ett individperspektiv, det övergripande temat Individ, med anledning av att de 
i stor utsträckning tolkas påverka varandra.  
Subtemat Gruppdynamik upplevs av deltagarna vara en viktig del i hur avdelningen fungerar, 
hur saker sköts, beror på gruppdynamiken. Subtemat Gruppdynamik har underkategorierna 
Jargong, Socialt beteende, Vi/Dom och Mental inställning. Underkategorin Jargong är något 
som förekommit i samtliga intervjuer. En viss meningsskiljaktighet  huruvida Jargong är 
positivt eller negativt för gruppen finns bland deltagarna. Flera av deltagarna menar att det är 
svårt med jargong då inte alla uppfattar saker på samma sätt, att en viss typ av jargong kan, 
istället för att upplevas som skämtsam, upplevas vara kränkande. Många av deltagarna är 
överens om att mansdominansen på avdelningen leder till en rå, negativ jargong som inte 
alltid upplevs som positiv. Dock kan denna jargong påverkas av att en kvinna kommer in i 
gruppen, det blir bättre stämning. Detta kan ses i citat: “Att få in en kvinna i en 
mansdominerad grupp mjukar upp stämningen positivt, gruppen blir av med negativ jargong” 
(Deltagare 1).  

Till Gruppdynamik kopplas även underkategorin Socialt beteende. Denna underkategori 
beskrivs av deltagarna ha, precis som ovan beskrivna jargong, en positiv och en negativ sida. 
Deltagarna ger som exempel på positivt socialt beteende, att hälsa på varandra i korridoren. 
Samt att personer försöker att bete sig på bästa sätt för att alla ska trivas. Den negativa sidan 
av Socialt beteende upplever deltagarna exempelvis när de får dåligt bemötande eller 
bemötande som känns obekvämt. Flera deltagare beskriver att det finns personer på 
avdelningen som inte alls har ett bra bemötande. Detta beteende syns och märks genom hur 
dessa personer dels kommunicerar med andra, och dels hur eventuella problem som uppstår 
hanteras av dessa personer.  Generellt upplevs det sociala beteendet som positivt. 

Vidare kommer underkategorin Vi/Dom som syftar till att det blir olika grupperingar, både 
inom arbetsgruppen och i organisationen i övrigt. Detta upplevs kunna bero på ett flertal 
saker, bland annat beskrivs arbetstiderna, arbetsuppgifterna, den geografiska distansen och 
umgänge utanför arbetstid påverka, om det blir en Vi/Dom känsla. Några deltagare upplever 
en Vi/Dom känsla på grund av smutskastning mellan avdelningarna, att vissa avdelningar 
menar att de är bättre än andra avdelningar.  

Den sista underkategorin till Gruppdynamik är Mental inställning. Mental inställning 
menar deltagarna syftar till, att hur en individ är och beter sig beror helt på dennes mentala 
inställning till hur saker är och ska vara. Hur en individ förhåller sig till omgivningen. Detta 
beskrivs av deltagarna genom att vissa individer upplevs ha en negativ mental inställning till 
att hjälpa de som är yngre/nyanställda och till de som har annan bakgrund. Positiv mental 
inställning beskrivs genom att individer är villiga att hjälpa, för att själv kunna få hjälp om det 
behövs, att försöka ha en positiv inställning då det smittar av sig på andra i gruppen samt 
genom att ha en positiv mental inställning till att alla, oberoende kön, etnicitet, kan klara av 
och få arbeta inom organisationen. Mental inställning handlar om att individer bär ansvar för 
sitt bemötande gentemot andra. Att Mental inställning har en påverkan på upplevelsen av det 
psykosociala klimatet syns i följande citat: “Jag brukar tänka att som jag själv vill bli 
behandlad, så behandlar jag andra” (Deltagare 8). 

Mental inställning kan även vara att se mellan fingrarna om exempelvis 
mobbing/särbehandling skulle förekomma, ett aktivt val görs angående att lägga sig i eller 
inte. Några deltagare var tydliga med att om de ser något sådant förekomma så skulle de 
antingen ta upp detta med ansvariga, alternativt stävja genom att säga ifrån på en gång. 
Deltagare upplever även att det inte vill ta upp saker som känns obekväma, de upplever att det 
slår tillbaka negativt på dem. 
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Figur 3. Individ med respektive subteman och underkategorier 

 
 

Diskussion 
  

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön bland 
medarbetare på en större industriorganisation i Mellansverige, med särskild inriktning på 
fenomenet mångfald och särbehandling i arbetslivet, ur ett individ- och 
organisationsperspektiv. Tolkning av resultatet, metodologiska aspekter, studiens bidrag, 
användbarhet, samt slutsatser och förslag till framtida studier, diskuteras nedan. 

Resultatet visar på att upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön och vilka 
komponenter som påverkar, kan ses ur två övergripande perspektiv, individ och organisation, 
där individen har större möjlighet att påverka saker som exempelvis mental inställning och 
acceptans, men att organisationen i sin tur har större möjlighet att genom struktur möjliggöra 
för fungerande kommunikationsvägar och bra ledarskap. Dessa två perspektiv vävs samman i 
ett system via de sex subteman: trivsel, gruppdynamik, kommunikation, distans/närhet, tid 
och mångfaldssträvan, som ömsesidigt påverkar varandra.  

  
 

Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön? 
 

Kommunikation och trivsel. Kommunikation mellan individer upplevs av deltagarna ha en 
stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön, vilket står i likhet med Nordin och Bolins 
(2012) mening, att kommunikation är en förutsättning för skapande och upprätthållande av 
sociala relationer, vilket i allra högsta grad är kopplat till psykosocial arbetsmiljö. Deltagarna 
beskriver att en fungerande kommunikation, där individerna lyssnar till varandra är viktig, 
dels av rent säkerhetsmässiga skäl, men även för att gemenskapen och samarbetet på 
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arbetsplatsen ska upplevas som positivt och trivsamt, vilket tidigare rapporter (Karlqvist, 
2008) även visat på. 

Ledarens egenskaper har del i upplevelsen av trivseln och det sociala klimatet på 
arbetsplatsen. Vederbörande bör ha sak-kompetens, i form av att kunna möjliggöra och 
upprätthålla en bra kommunikation med anställda, där informationsflödet är tydligt och 
relevant, för att bidra till en god upplevelse. Den generella upplevelsen bland deltagarna är att 
personer på ledarpositioner innehar denna kompetens i större eller mindre utsträckning, men 
att kommunikation och tydlighet alltid kan förbättras. Att förbättra detta kan även motiveras 
av tidigare forskning inom området (Dellve et al., 2007) som visat på att ledarskapets kvalité i 
form av måltydlighet, visat sig vara en avgörande faktor för att öka arbetsförmågan bland 
anställda. Detta är positivt både för individen, som når sin fulla kapacitet, och organisationen 
som maximerar sin effektivitet. 

 
Informationsflöde. Framträdande var även kommunikationens betydelse för 

informationsflödet mellan individer och inom organisationen i stort. Upplevelsen var att 
muntlig och direkt kommunikation minskar risken för att information inte når fram, eller 
missförstås. Här kan ses en koppling mellan subtemat Kommunikation, och underkategorierna 
Information och Tydlighet. Information som kommuniceras tydligt och direkt föredras, 
samtidigt som vissa upplever en del brister i kommunikationen, i vissa avseenden. Exempelvis 
omorganisationen som nyligen genomförts, att det i samband med detta skett rollförändringar. 
Till följd av detta, upplevs det otydligt vem som är närmsta chef och var ansvarsgränserna går 
mellan de olika rollerna. Det finns således brister i tydligheten i informationsflödet mellan de 
olika hierarkiska leden inom organisationen. 

Ytterligare en konsekvens av omorganiseringen, där roller och arbetsuppgifter förändrades, 
är att det bidragit till att vissa anställda upplever missnöje, vilket påverkar upplevelsen av det 
psykosociala klimatet negativt. Dessa upplevelser står i likhet med resultatet av Hasson et al. 
(2012) studie gällande organisationsförändringar, där anställda och chefer hade olika 
uppfattningar om vilka förändringar som genomförts. Om de övre leden i organisationen inte 
är medvetna om att omorganiseringen givit upphov till rollotydlighet och missnöje bland 
anställda, skulle det kunna avhjälpas med, vad som föreslogs av både denna studies deltagare, 
samt forskarna i ovan nämnda studie. Nämligen, en utvärdering av förändringen genom att 
återkoppla med anställda. Att kommunikativt ta reda på hur förändringen utfallit, öppnar både 
upp för anställda att kommunicera ut sin upplevelse av missnöje, samt för de övre leden att 
bemöta detta, och klargöra de otydligheter som upplevs. På så vis kan de försäkra sig om att 
förändringen genererar de resultat som initialt var för avsikt, samt verka för de anställdas 
välbefinnande. 

 
Kommunikationshinder. Problematik i form av oklarheter i roller och ansvar, samt att 

geografisk distans, arbetsuppgiftssdistans, och att individer har olika arbetstid, upplevs som 
hinder i kommunikationen. Detta kan ses ha en stressande inverkan i upplevelsen av 
arbetsmiljön, vilket är en, inom forskningsområdet, sen tidigare känd konsekvens av bland 
annat, otydlig information och otydliga arbetsbeskrivningar (Jeding et al., 1999).  

 
Det sociala stödets betydelse. Ett av de större fokusområdena inom forskning rörande just 

psykosocial arbetsmiljö är socialt stöd, vilket beskrivs i dels Jeding et al. (1999) samt även 
Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell, vilket även syns i denna studie. 
Underkategorierna Hjälpa varandra, Lyhördhet, Acceptans, Delaktighet och Förståelse 
kopplas till just socialt stöd.  

Upplevelserna visar på att dessa ovanstående underkategorier är väsentliga för upplevelsen 
av bra stämning och trivsel på arbetsplatsen. Brist i dessa underkategorier leder det till, att det 
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sociala stödet saknas, vilket genererar dålig stämning och dålig trivsel bland anställda på 
arbetsplatsen.    

Socialt stöd kan även kopplas till upplevelsen rörande ledarskap. Cheferna bör ha social 
kompetens, det är något många av deltagarna upplevt att det tidigare varit brist på. Chefens 
sociala kompetens och förmåga att ge socialt stöd, är av stor vikt för att det ska fungera bra. 
Att cheferna idag har bättre social kompetens och därav utgör ett bättre stöd, märks av, det 
upplevs ha förbättrats. Upplevelsen är att organisationen arbetar för att den psykosociala 
arbetsmiljön, rörande just socialt stöd, ska förbättras.  

 
Delaktighetens betydelse. Delaktigheten upplevs som bra, de flesta trivs i sina 

arbetsgrupper. De mindre arbetsgrupperna på ca 11-12 personer, samt att arbetstiderna ofta är 
utanför vanliga kontorstider, gör att alla känner alla, och vet hur de andra fungerar i den 
mindre gruppen, vilket leder till delaktighet. Delaktighet skapas även genom att umgås 
utanför arbetstid, vilket kan vara både positivt och negativt. Det skapar både delaktighet, men 
kan även leda till ett utanförskap, för de som inte vill eller har möjlighet att umgås utanför 
schemalagd arbetstid. Skulle det vara brist i delaktigheten, att det blir ett utanförskap, 
påverkar det både den enskilda individen och hela gruppen, samt att det kan gå så långt att 
den som är utanför upplever sig vara diskriminerad.   

 
Sociala aktiviteters betydelse. Delaktighet kan även diskuteras i relation till Sociala 

aktiviteter, så som Kick-off och After Work för anställda. Det upplevs viktigt för deltagarna 
att erbjudas, och få möjlighet att delta i sociala aktiviteter, för att kunna skapa sociala 
relationer till övriga anställda i organisationen, vilket även kommit fram i Aasa och 
Wiitvaaras (2009) studie. Den för studien aktuella organisationen, ordnar Kick-off och After 
Work vilket då kan tänkas bidra till att alla anställda i företaget ska kunna träffa varandra och 
skapa sociala relationer.  

 
Trivselns betydelse. Studien bekräftade att den Fysiska hälsan påverkas av den 

upplevda trivseln på arbetsplatsen. Detta visas även i studierna av Nordin och Bolin (2012), 
Hultberg et al. (2010) samt även i det att arbetsmiljölagen syftar till prevention av bland annat 
ohälsa i arbetslivet, som organisationer ska arbeta med. Är den fysiska hälsan negativt 
påverkad av olika faktorer, kommer individen inte att kunna prestera maximalt i sitt arbete.  

 
Tidens betydelse. En reflektion som gjorts gällande subtemat Tid, är att majoriteten av 

deltagarna återger sina upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i ett jämförande 
perspektiv av förr och nu, där det är tydligt att det upplevs mer positivt och bättre nu, jämfört 
med förr. De chefer som rekryteras upplevs ha bättre social kompetens, och därmed bättre 
hand med personalen, och organisationen upplevs arbeta systematiskt med att undersöka de 
anställdas trivsel i form av medarbetarenkäter. Detta tolkas som att uppmärksammandet av 
personalen och deras arbetsmiljö från organisationens sida, har en positiv effekt för det 
upplevda välbefinnandet, detta i likhet med tidigare studiers resultat, (Vingård et al., 2000) 
som visat på att en väsentlig faktor för upplevd bra trivsel är att känna sig uppskattad.  

 
    

Hur relateras upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön till mångfald i 
arbetslivet? 

  
Mångfaldens betydelse. Mångfald upplevs som bra för en arbetsplats, det upplevs 

utvecklande och positivt för både individ och organisation. Upplevelserna skiljer sig i hur 
närmsta chef arbetar med mångfald, från att det upplevs bra till ingen uppfattning alls, eller att 
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det rentav upplevs som att chefen inte är intresserad av att aktivt arbeta med frågor rörande 
mångfald. Att inte arbeta aktivt med mångfaldsfrågor, kan ha negativa effekter för effektivitet 
och prestation i organisationen. I och med, att det då finns en oförståelse för hur 
mångfaldsaspekter, som utländsk bakgrund och mångkulturalitet, kan tillvaratas för att bidra 
positivt till effektivitet i olika nivåer (Stahl et al., 2017). Därmed kan det ses som positivt att 
samtliga deltagare upplever att mångfald bidrar med utvecklande perspektiv. Även om det 
finns delade upplevelser om hur mångfald i stort ses på arbetsplatsen,  finns det, utifrån denna 
studies resultat, tendenser som tyder på att majoriteten fokuserar på mångfaldens positiva 
effekter. Vilket stödjer Stahl et al. (2017) studie, som visade på att det finns ett ökat intresse 
för de positiva aspekter och effekter som mångkultur kan ge en arbetsplats.  

 
Svårigheter med mångfald. Svårigheter som upplevs kunna komma med mångfald är 

främst, bristande kunskaper i språket, vilket upplevs problematiskt. Dock är den övergripande 
slutsatsen att detta inte tycks utgöra ett större problem i just den egna arbetsvardagen, men att 
det förekommer på arbetsplatsen. Förekomsten av språkförbistringar kan ha effekt i 
arbetsutförandet, vilket i sig kan ses som en stressor. I likhet med Aaltoa et al. (2014) studie 
som visade att arbetsgrupper med kulturell mångfald möter utmaningar i det upplevda team-
klimatet, kan det tänkas att brister i kommunikationen gör det svårt för individerna, dels att 
utföra arbetet effektivt. Men även att interagera med varandra socialt, vilket kan ha negativ 
effekt på det psykologiska välbefinnandet. 

 
Könets betydelse. Det finns delade upplevelser bland de anställda om kvinnor är 

accepterade som kollegor på arbetsplatsen eller inte. Deltagarna hade själva inga invändningar 
mot kvinnliga kollegor, men upplevelsen är att det finns personer på arbetsplatsen som 
uttryckligen säger att kvinnor inte har något där att göra, att det är ett mansyrke. Brist på 
acceptans för kvinnor, kan riskera leda till att de kvinnor som finns på arbetsplatsen blir 
diskriminerade, mobbade eller hamnar utanför gemenskapen, vilket har negativ inverkan på 
den generella upplevelsen av trivseln på arbetsplatsen. 

 
Kompetensens betydelse. Många tog upp kvotering i samband med mångfald, och den 

allenarådande upplevelsen är att relevant kompetens är primärt kriterium, ålder, kön, sexuell 
läggning och liknande, upplevs som sekundärt. Det innebär att acceptansen för olikheter kan 
ses som mycket hög, i och med att olikheterna är irrelevanta så snart de ställs i relation till hög 
kompetens, vilket är intressant eftersom deltagarna samtidigt upplever att det, bland andra 
anställda, finns en bristande acceptans för kvinnliga kollegor.  

  
Ålderns betydelse. Flera upplever att det finns, bland andra personer, en bristande 

acceptans för nya, yngre kollegor. Furunes och Mykletuns (2010) studie visade på att 
åldersdiskriminering upplevs i högre grad bland män, samt att det har negativa konsekvenser 
på både hälsa, välbefinnande och arbetsmiljö. I deras resultat kan skönjas vissa likheter med 
detta resultat, deltagarna arbetar i en mansdominerad arbetsmiljö och det finns en upplevelse 
om bristande acceptans för yngre och nyanställda. Däremot visar inte denna studie på resultat 
som tydligt säger att anställda mår dåligt på grund av detta, därför kan inte den slutsatsen 
dras.  
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Hur relateras upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön till särbehandling i 
arbetslivet? 

 
Hanteringens betydelse. Upplevelsen är gemensam om att de i fall diskriminering, 

mobbing, och särbehandling skulle förekomma, skulle det inte vara några problem att ta upp 
det med ansvariga. Detta kan kopplas till studien av Sam Mee Kwan et al. (2016) där det 
framkom att anställda i en organisation med hög PSC använde sig av “voice-out” som 
strategi. Den för studien aktuella organisationen, kan därmed ses ha hög PSC. Organisationen 
upplevs stöttande, och villig att bistå, gällande det psykologiska välbefinnandet.  

Dock kan det även diskuteras om det kan vara så, att organisationen bland vissa upplevs ha 
en låg PSC, att särbehandling och mobbing, förbises eller samtycks till (accepteras), en passiv 
copeing-strategi. Detta på grund av att en viss typ av jargong i dagsläget upplevs finnas på 
arbetsplatsen, möjligen med anledning av att det är många män. Jargongen är inte uppskattad 
av alla, vissa ser det som mobbing och mår därmed dåligt. Men att de då, genom den passiva 
copeing-strategin förbiser eller accepterar att denna jargong finns. De flesta av deltagarna vill 
att denna jargong ska försvinna, men det finns ingen direkt strategi för hur det ska gå till. 
Detta kan leda till (om det inte redan har det) att individer istället väljer att lämna 
organisationen. Dock visar Sam Mee Kwan et al. (2016) studie att anställda i organisationer 
med låg PSC inte upplever att de har stöd från organisationen, vilket till viss del inte stämmer 
i denna studie, då upplevelsen är att stöd fås om det behövs.  

 
Jargongen och den mentala inställningens betydelse. Jargong kan ses som en typ av socialt 

beteende, och som nämnt, upplever vissa att det är positivt med jargong och vill ha det, medan 
andra upplever att det är negativt och förstör, att det leder till diskriminering. Hur jargongen 
upplevs beror på individens mentala inställning. Vissa upplever att de kan bjuda på sig själva, 
men menar att jargongen inte får gå till överdrift. De är även flera som påpekar att det är svårt 
att se om någon tar illa upp av jargongen. Det är även flera som säger ifrån om något inte 
upplevs okej, oavsett om det gäller en själv eller andra. Det är inte säkert att alla upplever att 
de klarar av att göra det, vilket kan leda till att dessa personer då upplever sig särbehandlade. 
Det centrala gällande jargong är, att det inte alltid är uppskattat och att upplevelsen är att, det 
är viktigt att tänka på att behandla andra så som en själv vill bli behandlad, och försöka arbeta 
bort jargongen. Dock ska det ska vara accepterat att skämta med varandra och att kunna bjuda 
på sig själv, den mentala inställningen hos individer gällande jargong är olika. Mental 
inställning, och därmed även jargong, kan kopplas till Georgi et al. (2015) studie gällande 
mobbning, som visade att, trots att en individ inte är okej med den jargong som finns på 
arbetsplatsen, exempelvis ändå kan komma att acceptera den, vara likgiltig inför att den finns.  

 
Anställningslängdens betydelse. Meares et al. (2004) studie undersökte diskriminering 

gällande olika behandling kopplat till olika kulturell bakgrund och positioner, om att vissa blir 
tystade och andra inte. Detta kan ses i resultatet av denna studie genom bland annat att de som 
inte arbetat speciellt länge på arbetsplatsen inte blir lyssnade till, de är tystade. Samt även att 
vissa upplever att de som har utländsk bakgrund måste vara duktiga på sitt jobb för att 
accepteras. De privilegierade i aktuell organisation kan tolkas vara de personer som arbetat på 
arbetsplatsen länge, och upplevs ha kunskap nog att få uttrycka nya idéer och bli lyssnade till. 
De tystade skulle kunna tänkas vara, dels de nyanställda samt även kvinnor, då vissa på 
arbetsplatsen har en syn att kvinnor inte har där att göra.  

 
Kategoriseringens betydelse. Gällande subtemat gruppdynamik och underkategorin 

Vi/Dom kommer det fram att det finns en upplevelse att det finns uppdelningar i de olika 
arbetsgrupperna. Denna uppdelning upplevs i olika grad av deltagarna. Vi/Dom kan lätt leda 
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till diskriminering, dels på grund av hur grupperna delas upp och av vilken orsak. Det är lätt 
att det blir ett kategoriserande tänk, där individer ser den egna gruppen som bättre än andra 
grupper, vilket inte gynnar någon.  

   
  

Övergripande slutsatser  
  

Slutsatser som dras utifrån resultat och diskussion är att den övergripande upplevelsen är att 
den psykosociala arbetsmiljön har förbättrats över tid, till följd av medvetenhet inom 
organisationen, och upplevs mer positiv idag än tidigare. Kommunikation visade sig vara en 
betydande faktor för den upplevda trivseln på arbetsplatsen. Vidare visar resultatet även på att 
individen och organisationen har olika roller i skapandet av en positiv psykosocial 
arbetsmiljö. Hur organisationens struktur ser ut är avgörande för vilka förutsättningar som 
finns för att verka för ett gott klimat och psykiskt välbefinnande bland anställda, genom 
exempelvis kompetent ledarskap. Däremot är det upp till individen att inom denna struktur 
vara medveten om sitt ansvar i bemötandet gentemot andra, och hur det påverkar den 
allmänna upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Individers mentala inställning har en 
stor betydelse för hur mångfald, särbehandling och diskriminering hanteras, och därmed 
vilken påverkan det får på den psykosociala arbetsmiljön. Överlag upplevs mångfald som 
positivt och utvecklande för en arbetsplats.  

Den upplevda trivseln är beroende av flera olika faktorer, såsom kommunikation, socialt 
stöd och acceptans. Om faktorerna fungerar bra genererar det en positiv effekt på trivseln 
samt välbefinnande, och vice versa. Intressant är att resultatet även visar på att ålder kan 
påverka upplevelsen av välbefinnandet på arbetsplatsen, samt att acceptansen för olikheter 
bland individer är högre, när det ställs i relation till hög kompetens, vilket skulle vara givande 
att undersöka vidare i framtida studier. Slutsatsen är även att resultatet bidragit till en ökad 
förståelse för hur psykosocial arbetsmiljö kan upplevas och hur mångfald, särbehandling och 
diskriminering i arbetslivet kan förstås.  Resultatet i stort står i likhet med tidigare studier, 
avseende betydelsen av exempelvis socialt stöd och kommunikation.  
 
 
Metoddiskussion 

  
Styrkor och svagheter. En styrka för studien är att mycket av den tidigare forskningen som 

studerats, och kopplas till resultatet, är tidsmässigt färskt. En annan styrka skulle kunna vara 
att intervjufrågorna innan intervjuerna delats upp mellan författarna, samma frågor i alla 
intervjuer, detta för att alla frågor skulle ställas på samma sätt i ett försök att säkerställa 
reliabilitet.  

Att båda författarna deltog och genomförde intervjuerna, undantaget två, kan ses både som 
en svaghet och styrka. Dels kan det uppstå en obalans i interaktionen som kan göra deltagaren 
osäker i och med att det är två som ställer frågor, vilket även kan upplevas obekvämt. 
Däremot utgör det en styrka genom att båda författarna tar del av deltagarens upplevelse vid 
intervjutillfället, vilket är positivt för det efterföljande analysarbetet, då det inte finns risk för 
att upplevelserna påverkas av författarnas tolkning. Vilket skulle kunna skett om de skulle ha 
återgivit för varandra vad deltagare sagt, om intervjuer skulle ha genomförts med endast en 
författare. 

Inget interbedömarreliabilitetstest (Bryman, 2011) har genomförts. Författarna har 
emellertid eftersträvat reliabilitet genom att i analysarbetet genomföra vissa steg, med samma 
material, på varsitt håll för att sedan jämföra med varandra och revidera. Detta för att undvika 
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att ha för stor påverkan på varandra och därmed riskera att göra felaktiga tolkningar av 
resultatet, vilket kan ses som en styrka i studien.  

  
Deltagarvalidering. Författarna hade för avsikt att genomföra en deltagarvalidering, detta 

utgick dock på grund av tidsbrist, vilket innebär att författarna inte kunnat försäkra sig om att 
resultatet skulle bedömas utan anmärkning av deltagarna. Avsaknaden av detta kan ses som 
en brist för valideringen av resultatet.  

  
Deltagarbortfall. Studien omfattades av svårigheter med att få kontakt med de 

slumpmässigt utvalda deltagarna, första urvalet på 12 personer hade ett bortfall på sju, där 
endast en aktivt tackade nej. Därmed krävdes ett andra urval på 10 personer, som först 
resulterade i sju svaranden, varav en senare föll bort pga. upprepad utebliven närvaro på 
överenskommen tid, de övriga tre tackade aktivt nej. Detta innebär att totalt 22 personer 
kontaktades med förfrågan om deltagande, och att det totala bortfallet var 11 personer, varav 
endast fyra aktivt tackat nej med hänvisning till tidsbrist på grund av arbetsbelastning, eller 
ointresse av att delta. Med anledning av bortfallets omfattning hade det varit relevant att 
genomföra en bortfallsanalys för att utreda om det kunde vara så att det fanns en systematik i 
bortfallet, exempelvis om anställda av någon anledning var obekväma med att delta, eller om 
det var rent slumpmässiga faktorer som resulterade i detta bortfall. Dock fanns det inte 
utrymme inom tidsramen som studien omfattades av, för att hinna med detta. Dock uppnåddes 
mättnad i materialet och bortfallet behöver med anledning av det, inte ses som en svaghet. 

  
Plats för intervju och resultatredovisning. Att intervjuerna genomfördes på deltagarnas 

arbetsplats, samt att delar av ledning och HR-avdelning skulle ta del av resultatet, kan ha 
påverkat, dels det bortfall som studien omfattas av, samt kvalitén på resultatet. Det kan tänkas 
ha upplevts obekvämt att sitta på arbetsplatsen och svara på frågor om hur den psykosociala 
arbetsmiljön upplevs, exempelvis på grund av oro för att det som sägs kanske ska höras av 
andra. Även vilka som tar del av resultatet, trots att inget ska kunna gå att härleda till enskilda 
individer, kan ha påverkat vad deltagarna svarat och deras vilja att delta eller inte.  

  
Användbarhet och framtida forskning. Generaliserbarhet av studien var inget som 

eftersträvades. Däremot är resultatet användbart för organisationen,  det ger en djupare inblick 
i, och förståelse för, deltagarnas upplevelse av sin arbetsmiljö, jämfört med vad 
medarbetarundersökningar i enkätform kan bidra med. Resultatet är även användbart för de i 
allmänhet, som söker utökad förståelse för upplevelsen av dessa fenomen, och skulle därmed 
även till viss del kunna generaliseras till en allmän förståelse för hur psykosocial arbetsmiljö 
kan upplevas och förstås. Författarna hade inte på förhand valt ut specifika aspekter, förutom 
individ och organisationsperspektivet, som kunde tänkas ha betydelse för upplevelsen. Med 
hänvisning till konfidentialitet efterfrågades inte deltagarnas ålder, position, hur länge de 
arbetat på arbetsplatsen och det togs inte heller hänsyn till liknande aspekter såsom könets 
betydelse. Under studiens gång har författarna dock reflekterat över att deltagarnas 
upplevelser visat på att det hade varit intressant att beakta just dessa aspekter. Detta med 
anledning av att det fanns en koppling i deltagarnas upplevelse exempelvis, mellan ålder och 
anställningslängd, relaterat till om andra lyssnar på individens idéer eller åsikter gällande 
arbetet, vilket hade inverkan på det sociala klimatet. Med anledning av resultatet, ges detta 
som förslag på aspekter som kan tas med i framtida forskning vid eventuell replikering, för att 
undersöka dess betydelse för upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö mer ingående.  
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