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SAMMANFATTNING  

Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning upplever arbetsrelaterade besvär. De vanligaste 

orsakerna för arbetsrelaterad ohälsa är orsakade av fysiska brister i arbetsmiljön. Samtidigt 

ökar bristerna i den psykosociala arbetsmiljön. Det har funnits skillnader mellan kvinnor och 

mäns arbetsrelaterade besvär under en lång tid, kvinnor drabbas i högre utsträckning av 

arbetsmiljöbesvär och glappet mellan kvinnor och män blir större. Olika yrken i Sverige 

rapporterar i olika grad arbetsrelaterad ohälsa på grund av psykosomatiska besvär. Brister 

rapporteras i hög utsträckning av förskolelärare.  

Arbetsmiljöverkets ramlag Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS (2015:14) tydliggör 

begreppet psykosocial arbetsmiljö och bryter ner begreppet till organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Med avsikten att flytta arbetsmiljöansvaret från individ till arbetsgivare. 

Organisatorisk arbetsmiljö definieras som: ”Villkor och förutsättningar för arbetet som 

inkluderar, Ledning och styrning, Kommunikation, Delaktighet och handlingsutrymme, 

Fördelning av arbetsuppgifter och Krav, resurser och ansvar” (Arbetsmiljöverket, 2015a). 

Organisatoriska faktorer innebär de ramverk som finns för att organisera den psykosociala 

arbetsmiljön. 

Syftet i denna studie är att undersöka chefers erfarenheter om vad som bidrar till en god 

organisatorisk arbetsmiljö inom förskolan. För att besvara syftet användes kvalitativ metod. 

Fem semistrukturerade intervjuer med förskolechefer utfördes. Innehållsanalysen som 

tillämpats har varit en blandning av deduktiv och induktivt ansats. 

Studiens resultat visar att en god organisatorisk arbetsmiljö skapas av struktur. Rutiner som 

klargör hur och när kommunikationen mellan medarbetare och chef ska ske. Fler 

framgångsfaktorer var att skapa gemensamma mål och visioner men även att fördela 

arbetsområden och ansvar. Men också att arbeta med ett gemensamt förhållningssätt i 

verksamheten. 

Nyckelord:  Chefsperspektiv, Från individ - till organisationsperspektiv, God organisatorisk 

arbetsmiljö, Kvalitativa intervjustudier. 



 

ABSTRACT 

About a quarter of Sweden's population experiences work-related problems. The most 

common causes of work-related ill health are caused by physical deficiencies in the work 

environment. At the same time, the shortcomings in the psychosocial work environment are 

increasing. There have been differences between women and men's work-related 

inconveniences over a long period of time, women are increasingly affected by occupational 

health problems and the gap between men and women is getting bigger. Different professions 

in Sweden report many work-related ill health due to psychosomatic disorders. Deficiencies 

are reported to a large extent by preschool teachers. 

The Work Environment Authority's Framework Act Organizational and Social Work 

Environment AFS (2015: 14) clarifies the concept of psychosocial work environment and 

breaks down the concept of organizational and social work environment. With the intention 

to shift work environment responsibility from individual to employer. Organizational work 

environment is defined as: "Conditions for Work That Include, Management, 

Communication, Participation and Action, Distribution of Tasks and Requirements, 

Resources and Responsibilities" (Work Environment Authority, 2015a). Organizational 

factors represent the framework for organizing the psychosocial work environment. 

The purpose of this study is to investigate managers' experiences about what contributes to a 

good organizational work environment in preschool. To answer the purpose, qualitative 

method was used. Five semi- structured interviews with preschool leaders were conducted. 

The content analysis applied has been a mixture of deductive and inductive approach. 

The study results show that a good organizational work environment is created by structure. 

Routines that clarify how and when communication between employee and manager is going 

to happen. More success factors were to create common goals and visions, but also to 

distribute work areas and responsibilities. But also, to work with a common approach in the 

organization. 

 

Keywords: From individual to organizational perspective, Good organizational work 

environment, Manager's perspective, Qualitative interview studies. 
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1 INTRODUKTION 

Arbetsmiljöskador orsakade av brister i den fysiska arbetsmiljön dominerar i arbetslivet, 

vilket det historiskt sett alltid gjort. Men i arbetslivet finns flera utmaningar och 

rapporteringen om brister i den psykosocial arbetsmiljö ökar. På flera sätt påverkas 

arbetstagare av brister i såväl den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En indikator på 

brister i arbetsmiljön inom en organisation är höga sjuktal. I Sverige har antalet 

sjukskrivningar ökat under de senaste åren. 

De ökade rapporteringarna om brister i den psykosociala arbetsmiljön har medfört att 

Sverige under år 2016 antog en ny ramlag, Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 

(2015:14). Den tydliggör begreppet psykosocial arbetsmiljö och kompletterar de tidigare 

lagarna och regelverken som styr och reglerar arbetsförhållanden. Begreppet psykosocial 

bryts ned till social och organisatorisk arbetsmiljö och har som avsikt att flytta 

arbetsmiljöansvaret från individen till chefen och organisationen. Det finns organisationer 

som har låga sjuktal och organisationer som har problem med höga sjuktal. 

Under studietiden har ett intresse utvecklats för arbetsmiljöfrågor, främst kopplat till den 

organisatoriska arbetsmiljön. Detta medförde att praktikkursen inom folkhälsoprogrammet 

föregående år skedde inom en myndighet, som arbetade aktivt för att minska organisationens 

höga sjuktal, genom att förbättra arbetsmiljön. Detta ledde till en ökad förståelse om vilka 

problem höga sjuktal skapar inom en organisation. Funderingar om vad utmärker en 

organisation som har friska medarbetare väcktes. 

Sjukskrivningar orsakade av psykosociala besvär är vanligast inom kvinnodominerade yrken 

i offentlig verksamhet. Mitt intresse är att via ett salutogent perspektiv undersöka de faktorer 

som bidrar till god hälsa och god organisatorisk arbetsmiljö inom förskolan. Förskolelärare 

upplever en hög arbetsbelastning och har en ökad risk för att drabbas av sjukskrivningar. 

Media och bekanta inom yrket har påverkat mitt val till att studera arbetsmiljön inom 

förskolans kontext. 

 

 

 

 

 



2 

2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa i arbetslivet 

För de allra flesta är arbetet en plats där mycket tid spenderas. Enligt Hanson (2004) har 

därför detta följaktligen en stor inverkan på hur arbetstagarna mår.  Goda arbetsförhållanden 

påverkar hälsan positivt medan arbetsförhållanden som är sämre, kan påverka hälsan 

negativt (Lindberg & Vingård, 2012). 

Ungefär en fjärdedel av dem som har ett arbete i Sverige, upplever arbetsrelaterade besvär 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Det vanligaste anledningarna är sjukdomar orsakade av 

arbetsbelastningsskador och förslitningar orsakade av detta, men även organisatoriska och 

sociala faktorer orsakar ohälsa. Antalet anmälda arbetssjukdomar och sjukfrånvaro som 

beror på organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat. Det finns ett samband mellan 

sjukskrivning på grund av psykosomatiska besvär och brister i den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön (Folkhälsomyndigheten, 2016). När studier gjorts på skillnader mellan 

män och kvinnor, har det påvisats att kvinnor generellt sett haft högre sjuktal rapporterade 

än män, över tid (Försäkringskassan, 2014). Under de senaste åren har glappet ökat 

(Wingård, 2015). 

Men när forskning undersökt kontextuella faktorers påverkan och om det finns någon 

skillnad mellan hur män och kvinnor påverkas, återfinns ingen skillnad. Vilket betyder att 

arbetsförhållanden påverkas av kontextuella orsaker och inte kön (Forsberg Kankkunen, 

2014). Detta kan tolkas som att en arbetsplats som arena kan ses som en organisatorisk enhet 

som har betydelse för individers hälsa (Eklöf, 2017). 

Eklöf (2017) instämmer med Arbetsmiljöverkets (2015b) senaste ramlag och menar att 

utgångspunkten för arbetsmiljö skall ändras från ett individperspektiv och 

hälsokonsekvenser, till ett intresse för identifiering av hälsofrämjande villkor i olika 

kontexter, strukturen på arbetsplatsen. Vilket också går i linje med Fortes (2014) senaste 

rapport som förespråkar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet bör ordnas organisatoriskt, 

då individanpassade åtgärder inte är lika effektiva. Eklöf (2017) menar att en god arbetsmiljö 

skapas i organisationen genom bland annat policy, mål, regler, styrdokument och rutiner. 

Både individen och organisationen skapar arbetsvillkoren i samspel (Lindberg & Vingård, 

2012).  

Lindberg och Vingård(2012b) menar att god arbetsrelaterad hälsa påverkas av möjligheten 

till; Samarbete, personlig utveckling, positivt klimat, ledarskap, delaktighet och god 

kommunikation. Stoetzer, Bergman, Aborg, Johansson, Alberg, Parmsund och Svartegren 

(2014) fann i sin studie likande resultat, gemensamt i organisationer som upplevde en god 

arbetsmiljö var att det fanns strategier för ledarskap (exempelvis i form av stödjande 

funktioner för ledaren). Fokusering på att skapa balanserade arbetsgrupper med liknade 

värderingar. Även kommunikationens betydelse visade sig vara viktig och de anställdas 

delaktighet. Precis som en gemensam vision och värderingar och en utvecklad strategi för 

arbetsmiljö och hälsa inom företaget. 
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Lindberg och Vingård (2012) poängterar att det behövs mera forskning kring god 

arbetsmiljö. Christensen (2008) menar att stora delar av arbetsmiljöforskningen har 

fokuserat på att identifiera riskfaktorer i arbetslivet. Genom att undersöka vad som bidar till 

en god arbetsmiljö kan ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön skapas. Att sätta fokus på det 

goda innebär att utgå från ett salutogent perspektiv på arbetsmiljö och hälsa (Graeser,2011).  

2.2 Reglering och styrning av arbetsförhållanden i Sverige 

I folkhälsopolitiska propositionen (2007/08:110) belyser regeringen arbetsmiljö som en 

angelägen fråga som har inverkan på den individuella hälsan. För att underlätta 

arbetsmiljöarbetet i Sverige finns som grund arbetsmiljölagen(AML) den tydliggör 

innebörden av arbetsmiljöverkets föreskrifter och användningen av dem. Arbetsmiljölagen 

(SFS 1977:1160) syftar till att ” förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2016, s.10). Önskvärt är att arbetsmiljön ska 

bidra till en känsla av arbetstillfredsställelse, gemenskap och utveckling för arbetstagare 

(Arbetsmiljöverket, 2016).  

För att uppnå en god arbetsmiljö behöver arbetsgivare leda och planera arbetsmiljöarbetet så 

att det är integrerat i den befintliga verksamheten, det finns krav på arbetsgivaren att bedriva 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som innebär  ”… arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (AFS, 2001:01, 

s.7)Detta kan ske genom bildandet av strukturer kring arbetsmiljöarbetet bland annat 

rörande planering, uppföljning och kontinuerlig dokumentation. Meningen är att detta ska 

underlätta för arbetsgivaren att uppfylla de krav som ställs, både kopplat till 

arbetsmiljölagens bestämmelser, men också i avseende att bedriva ett förbättringsarbete 

aktivt utifrån eventuella risker som anmäls eller upplevd ohälsa och olycksfall. SAM ska 

behandla sociala, psykiska och fysiska miljöer inom ramen för arbetet (AFS, 2001:01). 

I arbetsmiljöverkets senaste ramlag organisatorisk och social arbetsmiljö, förtydligas och 

bryts den tidigare skriften om psykosocial arbetsmiljö ner (Arbetsmiljöverket, 2015a). Målet 

med detta är att flytta ansvar från individen, till arbetsgivaren och organisationen.  

Organisatorisk arbetsmiljö innebär: ”Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar, 

Ledning och styrning, Kommunikation, Delaktighet och handlingsutrymme, Fördelning av 

arbetsuppgifter och Krav, resurser och ansvar” (Arbetsmiljöverket, 2015a). Det kan 

upplevas svårt att särskilja organisatoriska från psykosociala faktorer. Organisatoriska 

faktorer i uppsatsen tolkas som de ramverk som organiserar den psykosociala arbetsmiljön.  
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2.3 Arbetsorganisation 

Det finns många olika sätt att fördela arbetsuppgifter på och hur detta görs påverkar både 

arbetstagaren och organisationen(Börfelt,2009). Det finns arbetsorganisationsteorier som 

innehåller riktlinjer för på vilket sätt arbetsuppgifter kan fördelas. Dessa fungerar sällan i 

praktiken då arbetsorganisationerna skiljer sig och det är svårt att utgå från en teori. 

Organisationerna brukar ofta använda sig av flera olika teorier (Börnfelt, 2009). En 

arbetsorganisation innebär samordning av arbetsuppgifter och fördelning av dem (Börnfelt, 

2009) vilket chefen ansvarar för (Arbetsmiljöverket, 2015b) Innebörden av samordning är 

ledning och styrning. Nära begrepp som ofta studeras i detta sammanhang är ledning, 

organisering, styrning och kontroll av arbete. 

2.4 Hälsofrämjande ledarskap 

Kopplat till det som tidigare nämnts, är det viktigt att i ett ansvarsperspektiv undersöka 

arbetsmiljön då cheferna har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och bedriver det 

systematiska arbetsmiljöarbetet på en organisationsnivå. Enligt arbetsmiljöverkets definition 

av organisatorisk arbetsmiljö se ovan i (2.2) är samtliga områden inom begreppet viktiga för 

att skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö. Ledarskap blir centralt då ledaren ofta 

arbetar med dessa områden som berör arbetsmiljön.  Antingen genom arbetsgivaransvaret 

men också genom arbetsuppgifterna som ofta finns inom en chefs yrkesroll. Chefers 

ledarskap är centralt för att skapa en god arbetsmiljö (Lindberg & Vingård, 2012).  

Lindberg och Vingård (2012) menar att ett hälsofrämjande ledarskap präglas av tydlighet 

inom organisationen och tydlighet i arbetsuppgifternas innebörd. Någonting som också 

påverkar arbetsmiljön positivt är god kommunikationsförmåga, lyhördhet, ansvarstagande 

och socialt stöd från chefen. Gard (2014) menar att en chef som ger respons är 

hälsofrämjande och påpekar i likhet med Lindberg och Vingård (2012) att socialt stöd 

främjar hälsan hos medarbetarna. Ytterligare aspekter som värdesätts är rättvis behandling 

och inkludering av medarbetarna i verksamheten. Gard (2014) anser att olika former av 

möten exempelvis arbetsplatsträffar är ett bra forum för samtal och dialog mellan chef och 

medarbetare vilket i sin tur kan bidra till delaktighet bland medarbetarna. Organisationer 

som innehar dessa typer av chefer har i högre omfattning färre sjukskrivna medarbetare men 

också ett högre psykiskt välbefinnande (Vingård, 2015). Enligt Bäckström, Ingelsson och 

Johansson (2016) innebär en god kommunikation att kunna framhålla konstruktiv feedback, 

motivera beslut, vara ärlig och föra dialoger med medarbetarna för att skapa en relation till 

dem. 
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2.5 Kommunikation 

Väl fungerande och utvecklad kommunikation inom organisationer bidrar till att skapa 

förutsättningar till ett hälsofrämjande synsätt. Arbetsmiljöverket (2012) nämner tre olika 

syften med kommunikation inom organisationer. De menar att en viktig del är 

kommunikation från medarbetare till ledning för att kunna utforma en god arbetsmiljö som 

speglar medarbetarnas önskemål. Även kommunikation från ledning till medarbetare är 

viktig ur ett arbetsmiljöperspektiv. De åtgärder och initiativ till hälsofrämjande insatser bör 

kommuniceras så att medarbetarna får vetskap om att det finns. Kommunikationsprocessen 

kan också bidra till att skapa engagemang hos medarbetarna (Arbetsmiljöverket, 2012). 

2.5.1 Balanserad kommunikation 

Södergren, Molin, Stöllman, Waldenström & Vingård (2012) har tillsammans i ett 

forskningsprojekt undersökt effekterna av god kommunikation och medarbetares hälsa 

relaterat till psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Tillsammans har de utvecklat en modell för 

kommunikation ”Balanserad kommunikation”. Modellen har utformats utefter Losadas & 

Heapys (2004) tidigare kommunikationsmodell och har kompletterats ytterligare teori. 

 Enligt Södergren et al. (2012) ska ett framgångsrikt kommunikationsmönster innehålla vissa 

delar. I modellen ”Balanserad kommunikation” är kärnan positivt samtalsklimat. Utifrån det 

positiva samtalsklimatet återfinns fyra dimensioner; Berättande, utforskande, inifrån och 

utifrån.  

Den centrala dimensionen positivt samtalsklimat är grunden i modellen och återfinns 

genomgående. Positivitet innebär att lyfta varandra genom respekt, medkänsla och positiv 

feedback. Genom att utgå från varandras tankar och strävan efter att utveckla den andras 

ståndpunkt. När ett positivt samtalsklimat återfinns och är starkt kan diskussioner präglas av 

stort engagemang och livlighet. 

Berättande och utforskande ställs i förhållande till varandra där berättande dimensionen i 

modellen står för input till samtalet. Vilket kan innebära att tillföra information, bidra med 

idéer och motivera sina ståndpunkter. Utforskande innebär istället möjligheten att 

undersöka och ifrågasätta och att inhämta mera fakta om de behövs. Det är viktigt att vara in 

lyssnande och nyfiken gentemot berättaren. Det uppstår balans i kommunikationen om det 

sker ett utbyte av allas erfarenheter och kompetens. 

Utifrån och inifrån dimensionen syftar till att ett samtal ska nyttja alla deltagares tidigare 

erfarenheter och kompetens. Internt fokus kan vara att diskutera vad som behöver förbättras 

i verksamheten. Exempelvis kompetensutveckling och schemaläggning. Eller att man 

reflekterar över verksamhetens styrkor. Ett annat sätt är att verksamheten reflekterar kring 

det utomstående och omvärldens behov. Omvärlden kan innebära en närliggande 

verksamhet eller avdelning, samhälle eller konkurrenter. När man utgår från 

utifrånperspektivet så är verksamhetens syfte och ”kunderna” i fokus. Södergren et al. (2016) 

menar att det är positivt för kommunikationen om alla dimensioner är i balans. 
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2.6  Delaktighet  

Ledarskapet och kommunikationen har betydelse för delaktigheten på arbetsplatsen. Att 

skapa en struktur kring möten kan bidra till en ökad delaktighet (AFA, 2012). Delaktighet 

och handlingsutrymme är en förutsättning för en god arbetsmiljö. I ett projekt av AFA (2012) 

menar de att mängden anställda under varje chef påverkar möjligheten till att skapa en 

organisation som involverar medarbetarna och skapar delaktighet. De nämner forskning som 

talar om arbetsgrupper på cirka åtta personer för att främja delaktighet. Någonting som 

också nämns är att ett bra sätt att skapa delaktighet kan vara att planera in för gemensamma 

tillfällen där chefen ges möjlighet att möta alla medarbetare. 

2.7 Krav resurser och ansvar 

Ytterligare en aspekt som behandlas i Arbetsmiljöverkets(2015b) föreskrift om organisatorisk 

arbetsmiljö är krav, resurser och ansvar, att inneha en balans mellan dessa är viktigt. 

Rimligen kan ledarens prioriterings- och strukturerings förmåga påverka balansen mellan 

krav, resurser och ansvar. Det finns enligt arbetsmiljöverket (2016) flera psykosociala 

faktorer som ställer krav på medarbetare inom arbetsorganisationen. Enligt Eklöf (2017) kan 

krav vara kvantitativa exempelvis mängd- och arbetstempo. Eller kognitiva (krav på 

tänkande) hur och när man ska utföra sina arbetsuppgifter. Men även emotionella krav 

återfinns, speciellt inom sociala yrken. 

 Krav och kontrollmodellen brukar användas för att beskriva olika arbetssituationer 

(Arbetsmiljöverket, 2016). För att skapa en god arbetsmiljö relaterat till vilka krav som ställs 

menar Hyvönen, Feldt, Tolvanen och Kinnunen (2009) att cheferna ska utforma arbetet så 

kraven är i balans med mängden uppskattning som visas i gengäld. 

2.7.1 Kravkontroll- & stödmodellen 

En teoretisk modell som används för att analysera psykosociala arbetsmiljöer är Krav - 

kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Den sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön påverkas av modellens tre dimensioner krav, kontroll och stöd i relation till 

varandra. 

Kraven som ställs kan innebära påfrestning inom den psykiska och fysiska dimensionen. 

Höga krav behöver nödvändigtvis inte förknippas med sämre arbetsmiljö. Utan kan handla 

om hur organisationen i relation med de krav som ställs erbjuder stöd för individen att 

hantera de krav som ställs. Kontrolldimensionen innebär att medarbetare upplever att de 

förmågor och färdigheter som krävs stämmer med arbetets krav. Gällande stöd finns flera 

olika former som beaktas i modellen, både socialt-, emotionellt- och instrumentellt stöd. 

Modellen används för att kunna studera kontextuella faktorer som påverkar individens 

arbetsmiljö. Vanligtvis illustreras detta i en fyrfältsmodell Karasek & Theorell, (1990).  

Modellen utvecklades när arbetslivet präglades av produktionsinriktade yrken (Karasek & 

Theorell, 1990). Johansson och Abrahamsson (2013) menar att modellen vanligtvis har 
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tillämpats i individuella studier som mätinstrument. En annan utgångspunkt skulle i 

framtiden kunna vara att studera hur organiseringen av en arbetsplats har betydelse för vilka 

arbetssituationer som uppstår. Vilket skulle kunna bidra till förståelse kring arbetets 

organisering och dess betydelse i relation till det olika arbetssituationer som identifieras 

inom modellen (Johansson & Abrahamsson, 2013). 

2.8 Förskolan som arena och arbetsorganisation 

De grupper som främst rapporterar brister i den psykosociala arbetsmiljön är de som arbetar 

inom vård och omsorg och lärare (Försäkringskassan, 2014). Kommun och 

landstingsanställda kvinnor har större risk att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa, det är också 

dem som i högst uträckning rapporterar dåliga arbetsförhållanden (AFA, 2014; Karolinska 

Institutets folkhälsoakademi, 2009). Förskolläraryrket är det fjärde vanligaste yrket i Sverige 

som rapporterar mest brist i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2016). Samtidigt som det 

hittills aldrig varit så många barn som återfinns inom förskolan som idag (Skolverket, 2014).  

Enligt en rapport från arbetsmiljöverket har behovet av fler förskoleplatser haft negativ 

påverkan på arbetsmiljön. Förskolelärarnas arbetsmiljö har inte prioriterats utan 

organisering av verksamheten så alla barn ska få en plats har varit i fokus. Vid närmare 

undersökningar av detta uppmärksammades att de som arbetar inom förskoleverksamheter 

upplever en hög arbetsbelastning. Förskolelärarens krav har ökat i många anseenden bland 

annat gällande kompetens, dokumentation och pedagogik (Arbetsmiljöverket, 2012). Inom 

yrket förskolelärare har chansen till att drabbas av en långvarig sjukskrivning orsakad av 

psykiska besvär ökat (AFA, 2014).   Chefer inom förskolan upplever precis som förskolelärare 

en hög arbetsbelastning, det inte är ovanligt att cheferna har ansvar för flera verksamheter, 

upp mot fem förskolor är förekommande. Då inrymmer ofta arbetsuppgifterna arbetsmiljö-, 

kvalitet-, personal- och budgetansvar (Arbetsmiljöverket, 2012). Hall- Kenyon, Bullough, 

Mackay & Marshall (2014) menar att det i allmänhet finns lite forskning kring förskolelärares 

hälsa och poängterar att detta område behöver prioriteras. 

2.9 Problemformulering 

Arbetsplatsen spelar en stor roll för den personliga hälsan för de alla flesta individerna. 

Andelen som upplever arbetsrelaterad ohälsa är många. Även om det fortfarande är ohälsa 

som uppkommer på grund brister i den fysiska arbetsmiljön som dominerar, så ökar nu 

också den arbetsrelaterade ohälsan som är orsakad av brister i den psykosociala 

arbetsmiljön. 

Samtidigt finns skillnader både mellan yrken och kön över vilka som drabbas av 

arbetsrelaterad ohälsa. Förekomsten är vanligare hos kvinnor än män och glappet blir större 

och större. Förskollärare är ett av de yrkena som uppvisar högst arbetsrelaterad psykosocial 

ohälsa i Sverige. De som arbetar inom förskolan löper högre risk av att drabbas av 

sjukskrivning som är orsakade av brister i den psykosocialarbetsmiljön än i andra yrken. 
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Begreppet psykosocial arbetsmiljö har förtydligats och delats upp till social och 

organisatorisk arbetsmiljö i en ny ramlag (AFS 2015:14). Syftet har varit att flytta 

arbetsmiljöansvaret från individen till organisationen. Denna studie kan bidra med att öka 

förståelsen kring arbetets organisering för en god arbetsmiljö inom förskolan från ett chefs 

perspektiv. Då mycket av den tidigare forskningen fokuserat på riskfaktorer och hur de ska 

elimineras kan denna studie bidra till ett bredare perspektiv på hälsa i arbetslivet. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva chefers erfarenheter av vad som bidrar till en god organisatorisk 

arbetsmiljö inom förskolan.   

4 METOD 

4.1 Val av metod 

För att besvara syftet i studien tillämpades kvalitativ metod. Intresset var att utifrån chefers 

erfarenheter beskriva vad som bidrar till en god organisatorisk arbetsmiljö inom förskolan. 

Kvalitativ metod lämpar sig vid undersökning av tolkningar och berättelser av individers 

specifika erfarenheter av ett fenomen. För att samla in kvalitativa data ändvänds vanligen 

observationer, gruppintervjuer eller enskilda intervjuer (Bryman, 2011). Genom enskilda 

intervjuer har data samlats in. Vidare så gjordes en innehållsanalys av de insamlade 

materialet med Elo & Kynäs (2008) modell som stöd, modellen kan användas till både 

deduktiv och induktiv innehållsanalys. Innehållsanalysen som tillämpats har varit en 

blandning av deduktiv och induktivt ansats. 

4.2 Urval 

Urvalet gjordes för att passa studiens syfte vilket Bryman (2011) menar är ett målstyrt urval. 

Då studiens avsikt handlade om att undersöka erfarenheter så fanns kravet att deltagarna 

hade minst ett års erfarenhet av att arbeta som chef inom förskolan. 

Förskolechefer som arbetade inom kommunen valdes både på grund av att begränsa det 

geografiska avståndet mellan intervjuerna, men också för att en personlig kontakt kunde 

förmedla studiens syfte till en förskolechef inom kommunen. Förskolechefens e-post 
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förmedlades av den personliga kontakten. Därefter kontaktades förskolechefen och 

ytterligare information om uppsatsens genomförande och syfte gavs via e-post. 

Förskolechefen bad därefter om ett godkännande från dennes chef för att lämna ut e-

postadresser till samtliga förskolechefer inom kommunen. Ett e-postmeddelande skickades 

till samtliga chefer i kommunen innehållande information om studiens syfte i form av ett 

missivbrev (Bilaga A). Totalt tackade 10 personer ja till ett deltagande och de fem som kunde 

genomföra en intervju inom uppsatsen givna tidsram prioriterades. Förskolecheferna fick 

själva välja tid och plats för utförandet av intervjun.  

Urvals personerna var mellan 30–60 år gamla alla var kvinnor och antal år som förskolechef 

varierade. Några hade arbetat som förskolelärare innan förskolechefs tjänsten. Det fanns 

även skillnader mellan hur många medarbetare som cheferna hade ansvar för. 

4.3 Insamlingsmetod 

Datainsamlingen i examensarbetet skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer som 

hölls inom tidsperioden två veckor. En intervjuguide (Bilaga B) skapades utifrån 

examensarbetets syfte. En Intervjuguide bör innehålla frågor som svarar till studiens syfte 

men får ändå inte vara för rakt på och specifika (Bryman, 2011). Avsikten med frågorna var 

att ge intervjupersonen frihet att beskriva god organisatorisk arbetsmiljö utifrån deras 

erfarenheter. De frågor som fanns i intervjuguiden utformades utifrån arbetsmiljöverket 

definition av organisatorisk arbetsmiljö, med områdena Ledning och styrning, 

Kommunikation, Delaktighet & handlingsutrymme, Fördelning av arbetsuppgifter och 

Krav, resurser och ansvar.  

De frågor som utformats av områden för organisatorisk arbetsmiljö användes som stöd om 

intervjupersonen svarade kortfattat på de stora frågorna. Intervjuaren kunde gå till frågan 

som handlade om kommunikation om intervjupersonen pratade om kommunikation, stryka 

den eller ställa den i samband med att ämnet togs upp. Detta stödjs av Bryman (2011) som 

nämner att en semistrukturerad intervjuguide ger intervjuaren frihet att själv bestämma 

frågornas ordningsföljd under intervjuerna. Intervjuguiden innehöll också neutrala 

följdfrågor och exempel på övergångar, vars mening var att utgöra ett stöd i intervju 

sammanhanget när det behövdes. 

Intervjuguiden testades genom en pilotintervju med en bekant som har flera års erfarenhet 

av arbete inom förskolläraryrket. Pilotintervjun syftade till att undersöka frågornas tydlighet, 

tidsaspekt och fylligheten i svaren. Den bekräftade att frågorna gav svar på det som önskades, 

någon enstaka fråga formulerades om för att bli tydligare. Bryman (2011) påpekar att en 

pilotintervju kan vara ett sätt att på förhand undersöka intervjuguidens träffsäkerhet. 

Förskolecheferna bestämde själva var intervjuerna skulle ske och vilken tid. Intervjuerna 

ägde rum ostört i lokaler som cheferna befann sig i ute på skolan eller i kommunhuset. Varje 

intervjuperson fick ta del av ett missivbrev skriftligt innan intervjutillfället. Vid samtliga 

intervjutillfällen återupprepades denna information muntligt. Deltagarna gav alla sitt 

muntliga samtycke till deltagande i studien och till inspelning via mobiltelefon. Inspelning är 
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enligt Bryman, (2011) ett sätt till att fånga upp formuleringar och uttryck för att kunna 

genomföra en analys. Under intervjuerna fördes även anteckningar Anteckningarna som stöd 

för att uppmärksamma intressanta ämnen som nämndes. Anteckningarna hjälpte 

intervjuaren att kunna gå tillbaka till någonting intervjupersonen nämnt som behövde 

förtydligas eller utvecklas. Under intervjun så använde intervjuaren de neutrala följdfrågorna 

eller övergångarna som återfanns i intervjuguiden, som stöd. För varje intervju var 40 

minuter avsatt, bara en av intervjupersonerna använde hela den avsatta tiden. Intervjuerna 

varierade i tid och var mellan 13 - 40 minuter långa. Totalt blev intervjuutskrifterna 34 A-4 

sidor. 

4.4 Bearbetning av data och analys 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades alla intervjuer samma dag alternativt dagen efter 

intervjutillfället. Varje intervjutranskribering genomfördes med noggrannhet så att det som 

sades under intervjutillfällen stämde direkt överens med transkriberingen i enighet med 

Bryman (2011). 

Vidare användes en blandning av deduktiv och induktiv innehållsanalys, enligt Elo och 

Kyngäs, (2008) modell. Elo och Kyngäs (2008) menar att en deduktiv innehållsanalys kan 

vara passande för att testa kategorier, koncept eller hypoteser. Eftersom examensarbetet 

utgått från arbetsmiljöverkets definition eller ramverk för vad som innefattar organisatorisk 

arbetsmiljö valdes den deduktiva ingången. Detta med fokus på det manifesta innehållet, 

vilket innebär att analysen gjordes med fokus på de som faktiskt sades i intervjuerna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Elo och Kynäs (2008) beskriver att valet mellan deduktiv 

och induktiv ansats är någonting som analysen bör inledas med. Vidare så lästes materialet 

igenom flera gånger för att skapa en god förståelse över helheten i enighet med Elo & Kyngäs 

(2008). En förutsättning för att kunna analysera materialet är att de finns en tydighet i vad 

som ska analyseras (Elo & Kyngäs, 2008). Meningsenheter som svarade mot 

examensarbetets syfte markerades. Därefter skedde kondensering, vilket innebär att minska 

antalet ord utan att påverka innehållets mening (Tabell 1).  
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Tabell 1: Ett exempel på en innehållsanalys inom området ledning och styrning. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

De handlar ju också 
om 
medarbetarsamtal 
och när vi har möte 
så lyssnar man vad 
den här personen 
verkar vara 
intresserad av. Så jag 
har ett dokument för 
de. 

Lyssna efter intresse 
vid 
medarbetarsamtal 
och skriva ner. 

Individuellt möte  
 
 
 
 
 
 
 

Strukturer som ger 
ramar 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ledning och 
styrning 

APT en gång i 
månaden där träffar 
jag alla medarbetare. 
Så kommunikation 
och reflektion är a 
och o. 

Träffa alla i grupp, 
kommunikation och 
reflektion viktigt. 

Möte i grupp 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Enligt Elo & Kyngäs (2008) är nästa steg i en deduktiv innehållsanalys att utforma en 

analysmatris. Det finns två olika varianter av analysmatriser, den ena är mindre styrd än den 

andra. Den styrda innebär att helt gå efter den deduktiva innehållsanalysen. För detta arbete 

valdes den mindre styrda varianten. Vilket innebär att efter utformandet av en analysmatris 

utifrån arbetsmiljöverkets modell med fem områden som ramverk, så genomförs analysen 

efter principerna för induktiv innehållsanalys inom respektive område i matrisen. De fem 

områdena från arbetsmiljöverkets modell av organisatorisk arbetsmiljö är; kommunikation, 

ledning styrning, delaktighet och handlingsutrymme, krav resurser och ansvar, fördelning 

av arbetsuppgifter. 

Elo och Kyngäs (2008) beskriver att endast det som passar in i analysmatrisen ska väljas ut 

och sorteras. Till en början så sorterades materialet ut på alla områden i matrisen. De 

kondenserade meningsenheterna sorterades sedan in i matrisen och de kondenserade 

meningsenheterna som inte kunde sorteras in i matriserna uteslöts. Därefter menar Elo och 

Kyngäs (2008) att de kondenserade meningsbärande enheterna ska ges olika koder, vilket 

följdes.  Kodning sker genom att identifiera nyckelord i materialet (Tabell 2). De koder med 

likande betydelse sammanfördes och fick ett beskrivande namn, vilket är en gruppering 

enligt Elo och Kyngäs (2008). 
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Tabell 2: Ett exempel på en innehållsanalys inom matris området ledning och styrning. 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Möten  

Strukturer som ger ramar 

 

Styrdokument Ledning och styrning 

Gemensamt förhållningssätt  

Grupper för stödjande struktur  

 

Analysmatrisen innehöll fem områden som alla utgjorde varsin huvudkategori.  För två av 

fyra huvudkategorier skapades underkategorier.  För område fem, Fördelning utav 

arbetsuppgifter framkom inget resultat. Under huvudkategorin ”Ledning och styrning” 

skapades underkategorierna ”strukturer som ger ramar”, ”dela upp ansvar” och 

”tillgänglighet”. Huvudkategorin kommunikation bildade underkategorierna ”individuell 

kommunikation” och ”informations tillgänglighet” (Tabell 3). 

  Tabell 3: Exempel på sortering i innehållsanalys. 

Ledning och 

styrning 

Kommunikation Delaktighet och 

handlings-

utrymme 

Krav resurser och 

ansvar 

(Fördelning av 

arbetsuppgifter) 

Strukturer som ger 

ramar 

Individuell 

kommunikation 

Dela upp ansvar Informations-

tillgänglighet 

Gemensamt 

förhållningssätt 

Tillgänglighet 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet för 

att redogöra för studiens äkthet och kvalitet (Bryman, 2011). Förutsättningarna för att 

uppfylla trovärdighetskriteriet vid utförandet av en kvalitativ studie innebär enligt Bryman, 

(2011) att följa de ramar som finns beskrivna för kvalitativ forskning. 

Olika metodlitteratur har använts och beslut i studien har tagits i linje med de riktlinjer som 

presenterats i metodlitteraturen. Kriterier för trovärdigheten har följts genom att urvalet 

innehåller personer med erfarenhet som chef samt att resultatet presenteras med hjälp av 

citat och att en pilotintervju genomfördes i enighet med Bryman (2011). Samtliga steg 

beskrivs vilket möjliggör för överförbarhet enligt Bryman, (2011). Pålitligheten beskrivs av 

Bryman, (2011) som hur gedigen en beskrivning av tillvägagångssättet i samtliga steg i 

processen beskrivs.  Vilket har beaktats och samtliga steg har beskrivits. Under studiens 

genomförande har också riskerna med ett subjektivt synsätt på grund av den egna 

förförståelsen beaktats genom att hela tiden vara uppmärksam på detta och inta ett mer 

objektivt förhållningssätt. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Bryman, (2011) nämner fyra etiska principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Samtliga intervjupersoner fick ta del av ett 

Missivbrev via e-post men även innan varje intervju redogjordes för de etiska aspekterna som 

tagits upp i missivbrevet. De som förklarades var vilket syfte examensarbetet hade och även 

på vilka villkor deras deltagande skedde, de framkom även tydligt att de deltagande kunde 

avbryta intervjun och medverkan i studien när som helst. Även att intervjun skulle spelas in 

framkom, vilket deltagarna fick ge sitt samtycke till innan påbörjad intervju (Bilaga A). 

Intervjupersonernas identitet går inte att utläsa i utskrifterna utan benämns via (IP1, IP2, 

osv.) Resultatet redovisas så det inte framgår vad cheferna ansvarar för och citaten är 

varierade, för att minska risken att urskilja vem som sagt vad. Gällande nyttjandekravet så 

uppfylldes det genom att intervjuerna endast användes för denna studien. Materialet har 

förvarats på en säker plats och endast uppsatsens handledare och författaren är de som haft 

tillgång till materialet. Det inspelade materialet och det transkriberade materialet kommer 

att raderades efter uppsatsen godkänts. 
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5 CHEFERS ERFARENHETER OM GOD ORGANISATORISK 

ARBETSMILJÖ 

Det framkom att de flesta av cheferna upplevde att en god organisatorisk arbetsmiljö 

handlade om att arbeta med hårda och mjuka värden. Cheferna menade att de hårda värdena 

innebar organisering av verksamheten och struktur. Medan de mjuka värdena var att se till 

att människorna mår bra psykiskt. 

5.1 Ledning och styrning  

5.1.1 Strukturer som ger ramar och Gemensamt förhållningssätt 

För att skapa en god organisatorisk arbetsmiljö menar cheferna att mycket handlar om att 

skapa struktur. De nämner att lagar, handlingsplaner och dokument är viktiga i 

sammanhanget. Det framkommer att verksamhetsplanen är stöd i skapandet av struktur och 

cheferna berättar att den hjälper till att synliggöra prioriterade mål i gruppen. De nämner att 

tydliga mål medför en trygghet i vad som behöver göras. Handlingsplaner som uppdateras 

kontinuerligt hjälper också till att skapa en god struktur.  

Mötesformer som sker kontinuerligt så som arbetsplatsträffar är också en viktig del i 

strukturen, exempelvis arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Dessa spontana eller 

planerade möten berör hur medarbetaren upplever sin arbetsmiljö, arbetssituation eller hur 

de känner att de mår. 

Möten och dialog med medarbetarna skapade förutsättningar för att kunna få stöd och hjälp 

vid tuffa situationer. Exempelvis genom att chefen avlastar och tar över en arbetsuppgift om 

denna inte hinns med. Eller hjälper medarbetaren att prioritera om någonting inte hinns 

med. Om obalans skulle ske så är HR- enheten en viktig resurs som kan hjälpa både chefen 

och medarbetaren. Genom en omplacering, stöd med mera. 

Cheferna påpekade att olika mötesformer, så som arbetsplatsträffar skapade möjlighet för 

medarbetarna att föra diskussion, gällande diverse frågor medarbetare mellan. Men var även 

ett sätt för medarbetarna att kunna kommunicera med chefen och chefen med medarbetaren. 

På möten och i verksamheten upplevdes det viktigt att lyssna på vad medarbetarna tycker 

och värdera deras åsikter. Men även att vara inkluderande i verksamheten genom att 

bestämma saker tillsammans och inte ha någon hierarkisk ledarstil lyftes som framgångsrikt. 

”Där vi också tar upp sånna frågor och de kan vara frågor som kommer från mig men de 

kan också vara. Frågor som kommer från skyddsombudet eller de som kommer från, nån 

medarbetare eller nått att de här behöver diskuteras” (IP5). 

Cheferna är alla överens om att systematik i arbetet skapar en god ram för ledningen och 

styrningen. Någonting som nämns är att det är viktigt att som chef vara med och prioritera, 

organisera så att verksamheten fungerar. I sammanhanget nämner en chef att en del 
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situationer kräver att man som chef just kan vara chef och ta beslut. De uttrycker vikten av 

ett kontinuerligt arbete med det som påbörjats, exempelvis genom stående punkter på 

arbetsplatsträffarna. Men också via uppföljning på åtgärder eller förändringar som 

genomförts. En av cheferna nämner ett års hjul som hjälper att få en överblick av 

arbetsmiljöarbetet som pågår.  

” Men de är ju viktigt för mig att hålla de här bollarna levande och inte bara stoppa in dom 

i en byrålåda och låtsas som ingenting.”(IP2) 

För att strukturera upp arbetsmiljöarbetet så menar cheferna att det högsta och övergripande 

ansvaret ligger på dem. För att underlätta finns och används olika grupper, skyddsombud, 

hälsoombud, hälsoteam och arbetslagsledare. De nämner att grupperna kan användas som 

bollplank för chefen. Ofta befinner sig grupperna närmare i verksamheten och har en bra 

övergripande blick som kan generera värdefull information om vad som behöver förbättras, 

eller bara informera om mående bland personalen eller andra saker i organisationen. 

Intervjupersonerna uttrycker alla att det är viktigt med samverkan mellan cheferna och 

medarbetarna för ett bra arbetsmiljöarbete. 

”Ehhmm jag tänker också på att jag har personer som jobbar med hälsa och friskvård. Jag 

har ett hälsoteam och hälsoombud. Och dom är lite bollplank med mig liksom.”(IP4) 

Inom organisationen nämner cheferna, HR- enheten som en viktig aspekt i 

organisationsstrukturen. De innehar kompetens som kan stötta cheferna om en medarbetare 

skulle få arbetsrelaterad ohälsa. Det finns rutiner för hur denne kan få hjälp. Bland annat får 

cheferna och medarbetaren hjälp att utforma en rehab-plan. Detta är någonting som även 

används förebyggande om någon indikerar hög sjukfrånvaro eller andra varningssignaler 

dyker upp. Förekomsten av rehab-möten är också en viktig del av strukturen. 

Intervjupersonerna uttryckte alla att ett gemensamt förhållningssätt var viktigt. Cheferna 

uttryckte att det ledde till en gemensam grund att stå på som sedan kunde användas 

genomgående i verksamheten. För att behålla det gemensamma förhållningssättet var 

cheferna överens om att de var tvungna att arbeta med förhållningssättet kontinuerligt.  

Det gemensamma förhållningssättet uttrycktes som alla medarbetares lika värde oavsett 

utbildning eller arbetsuppgifter och att det var viktigt att som chef tydliggöra detta. Samtidigt 

som förhållningssättet innebar att värna om olikheter inom förskolan och förespråkar 

nyfikenhet och öppenhet inom organisationen. Även ärlighet och uppriktighet tillhörde det 

gemensamma förhållningssättet. Någonting som också upplevdes som viktigt var att hälsa på 

varandra varje dag, de menade att det kunde vara avgörande för att bilda en god relation 

mellan varandra. 

” Ah men de är nog mycket att vi lär oss att förhålla oss på rätt sätt”(IP4). 

Hur medarbetaren bemöter föräldrar och hur medarbetarna bemöter varandra menade 

cheferna hade sin utgångspunkt i det gemensamma förhållningssättet.  



16 

5.1.2 Dela upp ansvar 

Cheferna menade att ansvars och arbetsuppgiftsfördelningen skapade tydlighet kring 

arbetsuppgifter. I anslutning till arbetsuppgifterna nämnde cheferna att mandat för att fatta 

beslut och tid var en viktig förutsättning. Även att tillgodose medarbetarna med rätt 

kompetens till respektive ansvarsområde är viktigt. En av cheferna nämner att dokument 

som fastställer vad varje ansvarsområde innebär, kan hjälpa till så att medarbetaren är 

medveten om vad denne tar på sig innan.  

Någonting som upplevdes viktigt var att dela upp ansvar och på så sätt effektivisera i 

organisationen. På ledningsnivå om cheferna arbetade med någonting som gällde en större 

grupp, kunde de handla om att en person arbetade fram passande material till alla. 

I den dagliga verksamheten och på medarbetarnivå poängterade cheferna att någonting som 

ofta fungerade bra var att alltid ge en medarbetare huvudansvar för arbetsområden, deras 

uppgift att alltid att se till att ansvarsfördelningen sker. De olika mindre grupperna och 

ansvarsområdena förväntades bidra till en ökad delaktighet.  

Inledningsvis var en inventering av verksamheten och ansvarsområden ett bra sätt att få en 

överblick. Både genom att fråga medarbetarna om intresse. Men också att undersöka om den 

kompetens som behövs finns i verksamheten. En chef nämnde att denne alltid varje läsår gör 

en ordentlig inventering av verksamheten.  

Cheferna var alla överens om att framgångsrikt ansvarsgivande handlar om, att ge rätt 

förutsättningar genom tydlighet i mål och förväntningar. För att balansera upp de krav som 

finns i organisationen krävs att chefen har förmåga att ge rätt person rätt arbetsuppgifter. 

”Hur man gör det kan ju vara olika, men att alla känner till vad det är som förväntas att 

det är tydligt”. (IP3) 

Givetvis genom att undersöka och anpassa arbetsuppgifter och ansvar, utifrån uttryckt 

engagemang och förmedlat intresse. Men också genom att kunna urskilja på att vissa 

medarbetare har förmåga och vilja men inte kapacitet. 

”Så de är mitt uppdrag att se till att varje person har rätt uppdrag”(IP2) 

Huvudmålet måste vara att organisationen kan bli självförsörjande och att alla 

arbetsuppgifter inom organisationen täcks. Sedan att planera kompetensutveckling utifrån 

organisationens behov. Men även att i största möjliga mån utgå från vad medarbetaren har 

för intresse, ofta brinner de lite extra för någonting.  En tydlig dialog med medarbetaren om 

vad ansvarsområdet eller arbetsuppgiften innebär underlättar.  

Arbetsuppgifterna och ansvaret kunde skilja sig mellan olika yrken och kompetens inom 

verksamheten. Läroplanen och skollagen hjälper till att förtydliga varför det är skillnad på 

vilket ansvar som förväntas av förskolelärare, jämfört med en barnskötare. Cheferna menade 

att ge förutsättningar för medarbetarnas skilda roller var framgångsrikt. Någonting som 

nämndes var mötesforum för dem som var förskolelärare och att dela upp tiden i barngrupp 

för att ge utrymme för planering av verksamheten för förskolelärarna.  
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”De är därför jag skilt också på arbetstiden för olika personer och olika yrkesgrupper och 

de gjorde jag för två år sedan, satt jag liksom ändrade de. Så att jag inte sa att alla som 

jobbar i förskolan ska jobba så här många timmar i barngrupp. Utan de ser olika ut. Och 

det tycker jag är en framgångsfaktor”. (IP2). 

5.1.3 Tillgänglighet 

För att skapa balans mellan krav resurser och ansvar talade förskolecheferna och vikten av 

tillgänglighet i olika former. Att som chef vara lätt att få kontakt med upplevdes påverka 

positivt. Detta kan vara tillgänglighet via telefon och mejl, finnas på plats i verksamheten, 

tydliggöra närvaro och ha en öppen dörr till sitt kontor. 

”Sen så över mejlen och på telefon är de väldigt lätt att få tag på mig”. (IP1) 

En chef utryckte att närvaron på plats i verksamheten var någonting som denne tyckte vara 

väldigt viktigt. Ett önskemål som uttrycktes var att den möjligheten var bättre än i dagsläget. 

Då denne hade upplevt att en sådan förutsättning påverkade medarbetarna positivt. 

Ytterligare en förutsättning som påverkade tillgängligheten var antalet medarbetare som 

chefen hade under sig. En annan chef nämnde att gå runt i verksamheten och prata med 

medarbetarna och påminna om sin närvaro och att tydliggöra att medarbetarna var 

välkomna att komma vid frågor. 

5.2 Kommunikation 

5.2.1 Individuell kommunikation med medarbetare 

Förskolecheferna beskriver alla att den enskilda kommunikationen med medarbetaren är 

viktig. Kommunikationen sker kontinuerligt med medarbetaren där chefen beskrivs lyssna på 

vad medarbetaren tycker och känner. Medarbetarsamtalet nämnes som ett inplanerat tillfälle 

som öppnar upp för kommunikation mellan chefen och den enskilda medarbetaren. Under 

medarbetarsamtalet används en medarbetarplan för dokumentation och uppföljning. 

Någonting som kan diskuteras i medarbetarplanen är arbetsmiljöfrågor. Dialogen mellan 

chefen och medarbetarna angående arbetsmiljö och kontinuitet ansågs vara en 

framgångsfaktor för arbetsmiljöarbetet. 

”Utan det här handlar ju om ett kontinuerligt arbete man måste liksom stämma av. Med 

var och en hur de faktiskt känns och hur man upplever sin arbetsmiljö.”(IP2) 

Alla intervjupersoner poängterade att lyhördhet gentemot medarbetarna var viktigt speciellt 

för att kunna få insyn i vilka behov av stöd eller hjälpmedel som fanns. Cheferna ville alla på 

olika sätt finnas som stöd för medarbetarna detta kunde de göra på olika sätt. Exempelvis 

genom att visa förståelse för medarbetarnas situation och finns där om någonting upplevs 

tufft då skapas förutsättningar för välmående. Cheferna uppgav att de var särskilt viktigt att 

ge återkoppling och feedback på medarbetarnas arbete upplevdes, både att peppa dem att 
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göra någonting bättre eller att informera dem om en arbetsmetod som inte fungerar. Men 

även att höja medarbetare som gjort en god arbetsinsats. 

”Att vi känner att vi gör ett bra jobb och att man får feedback på de man gör. Är nog 

väldigt viktigt. De vill jag ju själv ha också.” (IP4) 

Genom individuell kommunikation skapades förutsättningar för cheferna att bygga en god 

relation mellan chefen mot sina medarbetare vilket ansågs påverka till medarbetarnas vilja 

att vara delaktiga i verksamheten. 

5.2.2 Informationstillgänglighet 

Intervjupersonerna menade att allas rätt till att ta del av information var viktigt. En chef 

exemplifierade att man gått från att bara delge viss information till ansvariga som sedan fått 

informera de andra, till att informera alla. Exempel på information som är blivit öppen är 

mötesprotokoll så alla vet vad som ska tas upp och pågår. Men även mötesanteckningar om 

vad som sagts delges till alla anställda. Tillgången till information tog bort eventuella 

misstankar som kunde finnas tidigare. Transparens bidrar till bättre förutsättningar för en 

god arbetsmiljö menade en av intervjupersonerna.  

”Med de här såg jag att de inte var samma misstänkliggörande om vad vi pratade om. Så 

där tror jag att jag gjorde förutsättningarna för en bättre arbetsmiljö” (IP 1). 

5.3 Delaktighet och handlingsutrymme 

Ledarskap struktur och kommunikation skapade utrymme för delaktighet. Cheferna 

påpekade att olika mötesformer, så som arbetsplatsträffar skapade möjlighet för 

medarbetarna att föra diskussion, gällande diverse frågor medarbetare mellan. Men var även 

ett sätt för medarbetarna att kunna kommunicera med chefen och chefen med medarbetaren. 

På möten och i verksamheten upplevdes det viktigt att lyssna på vad medarbetarna tycker 

och värdera deras åsikter. Men även att vara inkluderande i verksamheten genom att 

bestämma saker tillsammans och inte ha någon hierarkisk ledarstil lyftes som framgångsrikt. 

”Där vi också tar upp sånna frågor och de kan vara frågor som kommer från mig men de 

kan också vara. Frågor som kommer från skyddsombudet eller de som kommer från, nån 

medarbetare eller nått att de här behöver diskuteras” (IP5). 

Även de olika mindre grupperna och ansvarsområdena bidrog till delaktighet. Genom 

individuell kommunikation skapades förutsättningar för cheferna att bygga en god relation 

mellan chefen mot sina medarbetare vilket ansågs påverka till medarbetarnas vilja att vara 

delaktiga i verksamheten. 
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5.4 Krav resurser och ansvar 

Cheferna menade att ansvars- och arbetsuppgiftsfördelningen skapade tydlighet kring 

arbetsuppgifter. I anslutning till arbetsuppgifterna nämnde cheferna att mandat för att fatta 

beslut och tid var en viktig förutsättning. Även att tillgodose medarbetarna med rätt 

kompetens till respektive ansvarsområde är viktigt. En av cheferna nämner att dokument 

som fastställer vad varje ansvarsområde innebär, kan hjälpa till så att medarbetaren är 

medveten om vad denne tar på sig innan.  

Möten och dialog med medarbetarna skapade förutsättningar för att kunna få stöd och hjälp 

vid tuffa situationer. Exempelvis genom att chefen avlastar och tar över en arbetsuppgift om 

denna inte hinns med. Eller hjälper medarbetaren att prioritera om någonting inte hinns 

med. Om obalans skulle ske så är HR- enheten en viktig resurs som kan hjälpa både chefen 

och medarbetaren. Genom en omplacering, stöd med mera. 

6 DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad genom att först diskutera examensarbetets metod och de val som 

gjorts. Sedan kommer examensarbetets resultat att diskuteras. Avslutningsvis redogörs 

slutsatser och förslag på användningsområden och vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1  metodvalsdiskussion 

Val av metod har utformats efter examensarbetets syfte vilket att beskriva chefers 

erfarenheter av vad som bidrar till en god organisatorisk arbetsmiljö inom förskolan.  Trots 

att tiden var begränsad och att Holloway och Wheeler (2010) nämner att kvalitativ metod är 

tidskrävande användes kvalitativ metod. Semistrukturerade individuella intervjuer utfördes 

och genom svaren på frågorna fick författaren kunskap kring intervjupersonernas 

erfarenheter. Bryman, (2011) nämner metoden fokusgrupper som ett annat sätt att samla in 

kvalitativa data. Under kontakten fick författaren möjlighet att genomföra en 

fokusgruppsintervju. I examensarbetet valdes detta bort på grund av tiden och svårigheten 

att få kontakt med tillräckligt med medverkande personer. Bryman (2011) nämner både för 

och nackdelar med fokusgrupper. Att de medverkade kan utveckla varandras svar, om 

gruppens dynamik är god. Men han menar också att det kan innebära att åsikter utesluts om 

personer tar olika med plats i diskussionen. Troligtvis hade resultatet påverkats, svaren hade 

kunnat bli utförligare och mer innehållsrikare. Samtidigt som svar vid den individuella 

intervjun inte skulle delgetts. Styrkan med semistrukturerade intervjuer är att 
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intervjupersonerna fått utrymme för att utrycka sin åsikt utan att de blivit påverkade av 

någon annan. 

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Kraven på urvalspersonerna var att de skulle varit inom yrket minst under ett års tid. De 

personer som valdes ut var dem som hade möjlighet att delta inom den förutbestämda 

tidsram som fanns tillgänglig för genomförandet, det vill säga under en två- tre 

veckorsperiod. Närmsta två- tre veckorna, då tiden var knapp. En konsekvens kan vara att 

urvalspersonerna tillhört närliggande områden, vilket kan innebära att en del av 

urvalspersonerna samarbetat och har diskuterat eller utformat deras arbetssätt liknande. För 

att skydda urvalspersonerna så beskrivs dem övergripande detta kan ha inverkat på 

överförbarheten. Enligt Bryman (2011) så ökar möjligheten för överförbarhet genom en tydlig 

och innehållsrik beskrivning av urvalspersonerna. Någonting som kan påverkat resultatet är 

att endast fem personer intervjuades. Hade fler intervjuer utförts hade resultatet säkerligen 

blivit av högre kvalité, då materialet hade blivit större och gett en ökad variation eller 

bekräftat de intervjupersonerna nämnt. Detta är någonting som kan påverkat pålitligheten 

enligt Bryman (2011). Totalt genomfördes fem intervjuer och de flesta intervjuerna varade 

mellan 23–40 minuter. Men en intervju var endast 13 minuter, vilket kan genererat för lite 

data. Författaren uppfattade svaren korta men innehållsrika och beslöt sig för att ta med 

intervjun. Ytterligare en aspekt är att urvalet kan överrepresenterats slumpmässigt av chefer 

med många års erfarenhet. Någonting som också kan haft en inverkan på resultatet är vilket 

område som cheferna arbetar i storleken på enheten/enheterna de är chef för.   

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Vid kontakten via e-post ombads deltagarna att bestämma plats för genomförandet av 

intervjun. Platserna för intervjuerna varierade och var på skolorna som personerna arbetade 

på eller i kommunhuset. Alla intervjuer ägde rum på platser som vara avskilda. Att 

intervjupersonerna fick välja plats och att platserna var avskilda kan ha påverkat 

intervjupersonerna både positivt och negativt. Att vara på en plats man känner till kan skapa 

trygghet, samtidigt som de kan innebära att personen kunde bli distraherad av andra saker 

som förknippas med platsen. Intervjun påverkas av vilken miljö den utförs i och är därför 

betydelsefull för resultatet (Holme & Solvang, 2012). 

Gällande intervjuguidens omfattning ansågs den vara bra i syftet att ge stöd för utförandet av 

intervjun.  Då de första frågorna var väldigt stora och omfattande ledde detta till att frågornas 

ordning varierade under intervjuerna och antalet frågor som ställdes. Hade intervjupersonen 

redan berört ett område så kunde frågan strykas eller formuleras om för att ge en 

fördjupande förklaring kring de som tagits upp tidigare. I efterhand har de funderats kring 

frågornas antal och om frågorna var för breda. Men förutsättningarna som fanns sedan 

tidigare anses guiden varit bra för att besvara syftet. Intervjuarens ovana kan påverkat svaren 

genom exempelvis uppföljning av en del svar som getts. Kvale och Brinkman, (2014) nämner 

att en skicklig intervjuare ofta har övat många gånger. Upplevelsen fanns om att de intervjuer 

som utfördes i början och slutet skilde sig. Intervjuaren blev bättre på att följa upp svaren 
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som gavs vid de senare intervjuerna. Vilket kan berott på transkribering av de första 

intervjutillfällena och genom reflektionen som uppstod under tiden. Intervjuaren upplevde 

att det var lärorikt att lyssna igenom tidigare intervjuer. Under flera intervjuers 

genomförande tycke intervjuaren att det blev lättare att förstå vilka följdfrågor som kunde 

ställas. Intervjuaren säkerhetsställde att denne uppfattat intervjupersonen rätt och frågade 

efter fler exempel. En konsekvens av detta kan vara att det är bättre kvalité och innehåll på de 

intervjuerna som utfördes senare i studien. Konkreta exempel och intervjupersonens 

bekräftande på att intervjuaren uppfattat svaren rätt ger bättre kvalitet. 

Inspelning skedde med hjälp av en mobiltelefon vilket kan ha underlättat för utförandet av 

intervjun. Bryman, (2011) menar att inspelning av intervjuer kan påverka dess innehåll då 

intervjupersonen kan bli distraherad av inspelningsverktyget. Dock verkade personerna vana 

och bekväma i situationen vilket kan tolkas som att inspelningen inte påverkade vad de 

svarade. 

6.1.4 Databearbetning och analys diskussion 

Alla intervjuer genomfördes på olika dagar vilket medförde utrymme för transkriberingen, 

det flesta intervjuerna transkriberades samma dag med undantag för en som delades upp 

under två dagar. Intervjuerna var utspridda under en tvåveckorsperiod vilket kan ha påverkat 

analysen, då en del intervjuer var utförda närmre analysfasen. Bryman (2011) poängterar att 

en analys ska ske nära inpå intervjutillfället. Transkriberingen tog tid och gjordes 

omsorgsfullt i enlighet med Bryman (2011). 

En manifest innehållsanalys utfördes, vilket innebar att fokusera på de faktiskt synliga och 

givna. Då latent innehållsanalys är en process som tar längre tid och kan uppfattas som en 

svårare metod. Granhiem och Lundman (2004) betonar att en tolkning av det latenta 

innehållet vanligtvis sker utan förutbestämda teman, vilket motiverar denna studies val. Då 

flera förutbestämda teman fanns i områdena. Detta sätt skiljer sig från de latenta som är en 

djupare tolkning undersöka vad som står mellan raderna de som menas med de som sägs 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Vidare så användes Elo & Kyngäs (2008) som modell för innehållsanalys med en blandning 

av deduktiv- och induktivanalys. Vilket innebar att analysen inleddes med deduktiv 

innehållsanalys. En av svårigheterna var att sortera meningsenheterna in i matrisen, 

meningsenheterna passade ibland in på flera kategorier. Ämnet och kategorierna upplevdes 

gå in i varandra, vilket även (Elo & Kyngäs, 2008) problematiserar. Det också förklaras av 

intervjupersonernas berättelser som ofta innehöll flera än en kategori. Följande steg 

Gruppering och kategorisering innebär enligt Elo och Kyngäs (2008) tolkning och val. Vilket 

är någonting som är viktigt att poängtera. Även i nästa steg när underkategorierna 

grupperats 

Analysen har inneburit att menings enheter granskats under samtliga steg i processen och 

inneburit att vissa enheter har fått flyttats. Omflyttning har skett utifrån att en enhet har 

granskat på nytt utifrån kod eller underkategori och ansetts passat bättre in på annat ställe i 

analysmatrisen. 
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Den deduktiva vägen för analys som användes kan ha komplicerat analysen. Den deduktiva 

innehållsanalysen gjordes i början, tillvägagångssättet användes för att intervjuguiden 

konstruerades av stöd i arbetsmiljöverkets modell för organisatorisk arbetsmiljö i enlighet 

med (Elo & Kyngäs,2008). Hur pass styrande intervjuguiden var av områdena och om detta 

varit rätt tillvägagångssätt kan ifrågasättas. Då analysmatrisen gjorde analysen svårare. Det 

positiva är att en förståelse kring begreppen utökats.  

Genomförandet ska enligt (Elo och Kyngäs, 2008) beskrivas utförligt för att säkerhetsställa 

tillförlitligheten vilket har beaktats genom att presentera citat i resultatet. Men också genom 

att visa exempel på hur analysen gjorts. 

6.1.5 Etikdiskussion 

 I enighet med Bryman (2011) har de grundläggande etiska aspekterna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialiteteskravet och nyttjandekravet beaktats under studiens 

process. För att tillgodose informationskravet har ett missivbrev inledningsvis tilldelats 

förfrågade, där det tydliggjorts att deltagande varit frivilligt men också att intervjuerna tänkt 

spelas in. Även vid intervjutillfället har samtliga getts möjlighet avböja sin medverkan utan 

följder (Bryman, 2011). Intervjupersonerna har alla olika erfarenheter kring den 

organisatoriska arbetsmiljön. Då de jobbar inom samma kommun kan de hända att en 

berättelse går att känna igen, så att någon skulle kunna ana vem som berättat någonting. Av 

detta skäl har etiska överväganden gjorts och namn på enheterna, områden, storlek med 

mera plockats bort i citat för att säkerhetsställa konfidentialitet. Intervjupersonerna har alla 

benämnts med (IP, IP2 osv.) för att inte möjliggöra identifiering. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är de viktigt att fundera över om de finns känslig information som kan 

utgöra konsekvenser för de som deltagit, vilket är någonting författaren funderat kring. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Ledning och styrning 

I resultatet framkommer det att samtliga chefer arbetar med att skapa strukturer inom de 

olika verksamheterna, strukturen formades med stöd i lagar. Handlingsplaner och olika 

dokument skapades, verksamhetsplanen bidrog till tydlighet i verksamhetens mål för 

medarbetarna. Chefernas upplevelser om vikten av att skapa god struktur stödjs av Lindbergs 

och Vingård (2012) som påpekar att ett hälsofrämjande ledarskap skapas genom tydlighet i 

organisationen men också avseende arbetsuppgifterna.  

Någonting som cheferna nämner är kontinuitet i flera sammanhang, som en 

framgångsfaktor, både för mötes datum och stående punkter på mötena. Flera av cheferna 

samverkar med medarbetarna i arbetsmiljöarbetet, genom att bilda grupper av flera 

medarbetare eller dela ut ansvarsområden rörande arbetsmiljöfrågor. Cheferna nämner att 

det finns stödjande strukturer för dem i organisationen exempelvis HR- enheten. I enighet 

med Stoetzer et al., (2014) är gemensamma strategier positivt för arbetsmiljön. Eklöf (2017) 
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har belyst vikten av regler styrdokument, policys och rutiner för att skapa en god arbetsmiljö. 

Vilket tyder på att chefernas upplevelser stämmer överens med det som Eklöf (2017) 

poängterat som betydelsefullt. 

Flera av cheferna beskrev ett gemensamt förhållningssätt och påpekade att det 

förhållningsättet var viktigt som en gemensam grund genomgående i verksamheten. Stoetzer 

et al., (2014) påpekar att gemensamma värderingar och visioner återfinns i företag som 

innehar god arbetsmiljö. Det gemensamma förhållningsättet kan även utifrån Södergren et 

al., (2012) tolkas som en god utgångspunkt för att skapa ett positivt samtalsklimat inom 

organisationen som är första byggstenen för att utveckla en balanserad kommunikation. 

Samtliga chefer i studien uttryckte alla vikten av att vara tillgänglig för medarbetarna. Alla 

var överens om att cheferna skulle vara lätta att nå via flera kommunikationsvägar. Några av 

cheferna belyste särskilt den personliga tillgängligheten ute i verksamheten som viktig. 

Lindberg och Vingård (2012) uttrycker vikten av socialt stöd gentemot medarbetare för att 

främja en god arbetsmiljö. 

6.2.2 Kommunikation  

Flera av cheferna uttryckte att de var viktigt med den enskilda kommunikationen med 

medarbetaren. De belyste även att kontinuiteten i den individuella kommunikationen var en 

framgångsfaktor. Cheferna nämnde både spontana möten men också planerade mötesformer 

exempelvis medarbetarsamtal, som främjande. Liknande resultat har beskrivits av Gard 

(2014) han menar att olika former av möten är bra forum för dialog mellan chef och 

medarbetare. 

På de planerade mötena fanns en medarbetarplan som användes för dokumentation av 

pågående samtal men också uppföljning av de som tagits upp vid tidigare tillfällen. I 

medarbetarplanen fanns även stående beröringspunkter angående arbetsmiljön. Detta kan 

tolkas som ett sätt för cheferna att i enlighet med (AFS,2001:01) undersöka och följa upp 

arbetsmiljöarbetet på ett individuellt plan. 

 Cheferna och medarbetaren hade en dialog om olika saker när de kommunicerade, 

arbetsmiljö, arbetssituation och det personliga måendet för medarbetaren var vanligt 

förekommande. Samtliga chefer antydde att det var viktigt med lyhördhet gentemot 

medarbetarna. Detta beskrivs även i relation till att kunna förstå vilket typ av stöd som de 

behöver eller önskade behov. Några av cheferna nämnde att feedback på medarbetarnas 

arbete var viktigt. Detta styrks med Gards (2014) framhävande om att respons och stöd 

skapar arbetsrelaterat välbefinnande. 

Individuell kommunikation med medarbetare kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö, då 

medarbetare och chef ges möjlighet att uttrycka åsikter under medarbetarsamtalet och vid 

spontana tillfällen för kommunikation. Likt Arbetsmiljöverket (2012) nämnda syften med 

kommunikation i organisationer. 
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6.2.1 Ledning och styrning och kommunikation, skapar utrymme för delaktighet 

För att skapa delaktighet på arbetsplatser så nämns ledarskap och kommunikation som 

betydande (AFA, 2012). I anslutning till ledarskapet berättar samtliga chefer om hur det på 

olika sätt skapade struktur i verksamheten och att detta var viktigt ur flera anseenden. Det 

som nämndes var struktur kring mötesformer och struktur kring ansvarsområden. 

Mötesformer som talades om var både individuella och i grupp med chef. Detta kan tolkas 

som en framgångsfaktor utifrån (AFA, 2012) som påvisar vikten av att planera in för 

gemensamma tillfällen för chef och medarbetare för att främja delaktighet inom 

organisationen. Vilket både de individuella möten och möte i grupp ger utrymme för. 

Enligt (AFA, 2012) så var en god kommunikation i verksamheter en framgångsfaktor för 

delaktighet. Södergren et al., (2012) har utvecklat en modell för balanserad kommunikation 

som ska främja medarbetares hälsa relaterat till psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 

Utgångspunkten och viktigast byggstenen är ett positivt samtalsklimat. Detta kan relateras 

till chefernas utryck om ett gemensamt förhållningssätt som nyckel i verksamheten. 

Södergren et al., (2012) menar att positivitet innebär att höja varandra med omtanke och 

respekt. Det indikerar på likheter med chefernas beskrivning av det gemensamma 

förhållningssättet. 

6.2.2 Ansvarsområden, prioritering och resurser skapar balans  

Som tidigare nämnt så beskrev samtliga chefer strukturer i verksamheten som en 

framgångsfaktor. Det framkom att cheferna skapade struktur i verksamheten rörande både 

vision och mål. Detta är någonting som kan kopplas till Krav- kontroll -stödmodellen som 

beskriver att medarbetare mår bra på arbetsplatsen när de uppstår balans mellan krav 

kontroll och stöd (Karasek & Theorell, 1990). Chefernas arbete med strukturer kan tolkas 

som ett sätt att skapa balans i arbetssituationen, genom att medarbetarna har tydlig koll på 

visioner och mål. 

 Cheferna arbetar även med skapandet av struktur på enhetsnivå. För att fördela upp alla 

arbetsuppgifter skapades olika grupper och medarbetare tilldelades olika ansvarsområden. 

Detta inleddes via inventering av verksamhetens behov och kompetens. Men också genom att 

undersöka vilka intressen medarbetarna hade. Enligt Krav- kontroll stödmodellen så är det 

viktigt för medarbetarna att kunna känna att det kan påverka sin arbetssituation (Karasek & 

Theorell, 1990) För att medarbetarna skulle kunna utföra sina tilldelade uppdrag så belyste 

cheferna vikten av att avsätta tid för uppdraget. Några nämnde att man som chef kunde 

utforma dokument för varje uppdrag så medarbetarna visste tydligt vad ett ansvarsområde 

innebar. En annan nämnde att man som chef skulle se till att varje medarbetare hade rätt 

kompetens för uppdraget. Cheferna beskrev också att en framgångsfaktor var att ge 

medarbetarna mandat att kunna ta beslut relaterade till ansvarsområden.  Detta kan utifrån 

(Karesek & Theorell, 1990) tolkas som att skapa förutsättningar organisatoriskt för 

medarbetare att klara av de krav (arbetsuppgifter och ansvarsområden) som medarbetarna 

tilldelas. Någonting som också nämndes vara att det vara viktigt att som chef stötta 

medarbetarna vid tuffa val, att prioritera och ta beslut. Vilket kan tolkas som en möjlighet för 

medarbetarna att få socialt stöd av chefen när kraven blir höga i enighet med (Karesek & 
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Theorell, 1990) är socialt stöd en dimension i modellen som kan vara betydelsefull vid hög 

arbetsbelastning och påverka medarbetarens hälsa.  

7 SLUTSATS 

Studiens resultat visar att en god organisatorisk arbetsmiljö skapas av struktur. Främst kring 

hur och när kommunikationen mellan medarbetare och chef ska ske. Fler framgångsfaktorer 

var att skapa gemensamma mål och visioner men även att fördela arbetsområden och ansvar.  

Det var särskilt betydelsefullt att se till att medarbetarna klarade av sina uppdrag genom att 

ge dem rätt resurser. Även genom att planera in, möten kontinuerligt. Men också att arbeta 

med ett gemensamt förhållningssätt i verksamheten. 

7.1 Förslag till användningsområde och vidare forskning 

Studien skulle kunna användas som stöd för chefer inom offentlig sektor inom 

skolverksamheten inom kommunen. Exempelvis för att underlätta vid planering av 

verksamheten. Om en liknande studie skulle göras med större urval inom flera kommuner, 

skulle resultatet få större trovärdighet och kunna användas i högre utsträckning inom landet.  

Det skulle vara intressant att göra observationsstudier i det olika verksamheterna. Vidare 

skulle det vara intressant att jämföra olika verksamheter, de som har en god arbetsmiljö och 

de som har en sämre. Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns skillnader 

mellan olika kommuner, göra jämförelser mellan styrning och organisering och upplevd 

hälsa inom förskoleverksamheten. Samtidigt som andra medarbetarnas perspektiv skulle 

vara intresseväckande att utforska. 
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BILAGA A MISSIVBREV  

Hej! 

Det finns flera olika sätt att arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland 

medarbetare på en arbetsplats. Ett sätt som visat sig framgångsrikt är att arbeta för att stärka 

den organisatoriska arbetsmiljön. Samtidigt visar det sig att medarbetare som arbetar inom 

kvinnodominerade yrken i kommunal verksamhet har högre risk att drabbas arbetsrelaterad 

ohälsa. Därför är jag intresserad av att beskriva chefers erfarenheter av god organisatorisk 

arbetsmiljö inom förskolan i mitt examensarbete. Jag heter Emelie Lidman och läser min 

sista termin på Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola. 

I examensarbetet kommer jag genomföra intervjuer med förskolechefer i Västerås Stad. 

Genom kontakt med en förskolechef inom Västerås Stad har jag blivit rekommenderad dig. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt medverkande, utan 

att de uppstår några konsekvenser. Intervjuerna beräknas ta 30–40 minuter och kommer 

spelas in med hjälp av en mobiltelefon. Därefter kommer ljudfilerna att föras över på ett 

USB-minne som förvaras så att ingen obehörig kommer ha tillgång till det. Resultatet av 

datainsamlingen kommer att presenteras med citat. Citaten kommer att varieras och för att 

du som intervjuperson inte ska kunna kopplas till de du sagt, kommer ni benämnas som 

intervjuperson och ges en numrering. Efter att examensarbetet godkänts kommer ljudfilerna 

och intervjuutskrifterna att raderas. 

Resultatet presenteras i ett examensarbete som publiceras i databasen DIVA på Mälardalens 

högskola. De går bra att kontakta mig om ni vill läsa uppsatsen så mejlar jag den. Har ni 

frågor om uppsatsen så hör av er. 

 Med vänliga hälsningar, 

Emelie Lidman 

Studentmejl: eln13013@student.mdh.se 

Mobilnummer: 0765839632 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE  

Presentation  

 Etik 

1. Hur skulle du beskriva en god organisatorisk arbetsmiljö? 

2. Vilka erfarenheter har du som chef av god organisatorisk arbetsmiljö? 

3. Vad kan du som chef göra för att bidra till en god organisatorisk 

arbetsmiljö? 

4. Vad har du för verktyg och rutiner som underlättar processen? 

5. Hur gör du för att skapa utrymme för delaktighet? 

6. Hur gör du för att skapa goda villkor för kommunikation? 

7. Kan du ge exempel på hur du kommunicerar? 

8. På vilket sätt fördelar du arbetsuppgifter? 

9. Hur tänker du vid ansvarsfördelning? 

10. Hur skapar du balans mellan krav och resurser? 

11. Kan du ge exempel på andra saker som bidrar till en god organisatorisk 

arbetsmiljö? 

12. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

13. Hur länge har du varit chef? 

14. Är det någonting som du vill tillägga? 

 

• Beskriv ett exempel på någonting som du eller någon annan gjort för att.. 

• Har du fler exempel på de.. 

• Kan du utveckla din beskrivning av..  

• Skulle du kunna förtydliga de du sa om.. 

• Kan du säga mer om.. 

• När upplever du att de fungerar.. 

• Jag skulle vilja ta upp ett annat ämne.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


