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SAMMANFATTNING 

Ohälsan i arbetslivet ökar bland annat på grund av psykosociala orsaker samtidigt som 

arbetslivet förväntas pågå under längre tid innan pensionsavgång. Det hållbara arbetslivet 

handlar om att arbeta långsiktigt för att anställda ska må bra och ha möjligheten att delta ett 

helt arbetsliv. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur HR-chefer 

(personalchefer) i kommunal verksamhet arbetar med den psykosociala arbetsmiljön för att 

uppnå en bra hälsa hos kommunens anställda. För att besvara frågeställningarna valdes en 

kvalitativ metod där HR-cheferna blev intervjuade. Det var fyra kvinnor och en man som 

deltog och alla tillhörde olika kommuner i Mellansverige. Ett målinriktat urval har använts 

för att besvara frågeställningarna. Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer och analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys. Resultat visar att HR-

chefer använder sig av kompetensutveckling av ledarskapet, fackliga organisationer och 

medarbetare för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Faktorer som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön kan vara bristande engagemang, för stora arbetsgrupper för 

cheferna och hur kommunerna skapar delaktighet genom arbetsplatsträffar.  Att ha modet att 

arbeta med frågor som kan vara svåra samt att det finns tid för att arbeta med den 

psykosociala arbetsmiljön är förutsättningar för att lyckas.     

Nyckelord: Hållbart arbetsliv, kvalitativ metod, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö 

 



 

ABSTRACT  

Ill health because of psychosocial causes in working conditions are increasing, meanwhile we 

need to work longer before we can retire with good compensation. A sustainable working life 

is about working long-term for the staff to be healthy and to be able to participate a full 

working life. The purpose of this study was to investigate how HR managers in municipal 

organizations work with the psychosocial work environment to achieve good health for the 

municipality's employees. To answer the research questions, a qualitative method was chosen 

where HR managers were interviewed. There were four women and one man who 

participated in the study and all belonged to different municipalities in central Sweden. A 

purposive sampling has been used to answer the research questions. The data collection was 

performed by semi-structured interviews and then analyzed with qualitative content analysis. 

The results of the study show that HR managers use development of leadership competence, 

trade unions and employees to achieve a good psychosocial work environment. Factors that 

affect the psychosocial work environment may be insufficient working commitment. That the 

working groups were too large for each manager and how the municipalities can create 

participation through workplace meetings. Having the courage to work with issues that can 

be difficult and that there is time to work with the psychosocial work environment are 

prerequisites for success 

Keywords: Leadership, psychosocial work environment, sustainable working life, qualitative 
method 
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1 INTRODUKTION 

Det moderna arbetslivet förändras och för att möta detta har regeringen tagit fram en 

arbetsmiljöstrategi med fokus på bland annat det hållbara arbetslivet och arbetet med den 

psykosociala arbetsmiljön. Det är ofta tidigt i arbetslivet som individer blir påverkade av 

faktorer som kan innebära att de måste lämna arbetslivet innan de nått pensionsålder. 

Centrala delar i arbetet med att uppnå en jämlik hälsa i befolkningen är att människan har en 

möjlighet att arbeta samt i vilken arbetsmiljö de arbetar i. Arbetet i sig kan bidra till 

utveckling av individen och dess hälsa om organisationerna ser över arbetsvillkor och 

arbetsmiljön de befinner sig i. Har de även en hållbar utgångspunkt i organisationen kan 

arbetet regenerera de resurser som finns, mänskliga och materiella, istället för att förbruka 

dem vilket innebär att de på ett hållbart sätt kan klara av de utmaningar som finns i det 

moderna arbetslivet.   

Den psykosociala arbetsmiljön är de icke-fysiska faktorerna i arbetsmiljön och är en viktig del 

av det hållbara arbetslivet då allt fler människor känner sig stressade över att tiden inte 

räcker till för att klara av de arbetsuppgifter som finns samt att de inte upplever något stöd. 

För att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön bör arbetsgivaren ha ett förebyggande och 

systematiskt förhållningssätt och att till exempel utveckla ledarskapet då forskning visar på 

att det har en betydande effekt på de anställdas arbetssituation och hälsa.  

Under de tre åren jag läst folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola så har intresset för 

arbetslivsrelaterad hälsa vuxit fram. Skapandet av ett långsiktigt och hållbart arbetsliv är en 

förutsättning för att hälsan i befolkningen ska vara god. Den psykosociala arbetsmiljön och 

ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö är en del av det hållbara arbetslivet vilket är 

fokus i detta examensarbete.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Hållbar utveckling i arbetslivet 

Regeringen har 2016 tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Den 

avser att bidra till arbetsmiljöarbetet som sker i samhället mellan arbetsmarknadens parter 

som är arbetsgivare, fackliga organisationer och arbetstagare, och fokuserar på tre områden; 

nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, det hållbara arbetslivet 

samt psykosocial arbetsmiljö. Nya utmaningar i det moderna arbetslivet är globaliseringen 

och den utökade konkurrensen vilket kan resultera i ohälsa hos arbetstagarna. Dessa nya 

utmaningar ställer krav på effektivisering och produktionshöjning hos arbetsgivarna. Den 

demografiska förändringen med att allt färre i arbetsför ålder ska försörja en växande grupp 

med äldre är även det en utmaning för framtiden. Regeringen konstaterar att det hållbara 

arbetslivet kräver ett långsiktigt tänkande med insatser som bidrar till att människor kan 

delta i ett helt arbetsliv. Faktorer som kan påverka att människor utträder ur arbetslivet i ett 

tidigare skede än vad som är nödvändigt uppstår oftast tidigt i deras arbetsliv. Det är då 

viktigt att det förebyggande arbetet stärks för att det i ett tidigt stadie går att motverka 

arbetsrelaterad ohälsa (Skr. 2015/16:80).  

För att det ska gå och uppnå en god och jämlik hälsa i samhället skriver kommissionen för 

jämlik hälsa i sitt slutbetänkande att prioriterade områden bör vara arbete, 

arbetsförhållanden samt arbetsmiljön. Vidare beskriver de att det goda arbetet handlar om 

hur arbetsvillkor och arbetsmiljö kan bidra till utveckling hos individer och deras hälsa samt 

att arbetet inte ska vara en källa till ohälsa (SOU 2017:4). Arbetet och arbetsmiljön är 

centrala för att en jämlik hälsa ska uppnås i befolkningen och en god arbetsmiljö är en 

förutsättning för att kunna se sambandet mellan arbete och hälsa. Vid arbetsförhållanden 

som är fördelaktiga kan hälsa, välbefinnande och utveckling stimuleras medan ofördelaktiga 

arbetsförhållanden ökar risken för ohälsa hos arbetstagarna (SOU 2016:55).   

Det moderna arbetslivet har inneburit en förändring på arbetsmarknaden där arbetsvillkor 

och arbetsmiljö har förändrats och förutsättningar för att arbeta med dessa ser annorlunda 

ut. Ett exempel på att möta denna förändring är arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö. I denna föreskrift valde myndigheten att omformulera 

begreppet psykosocial arbetsmiljö till organisatorisk och social arbetsmiljö för att fokus på 

arbetet med denna fråga ska utgå från verksamheten, hur de kan arbeta förebyggande, istället 

för individen (SOU 2017:24).      

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering skriver i sin rapport att beroende på 

hur arbetsmiljön utformas kan det komma få en betydelse för utveckling av symtom på 

utmattning och depression. Rapporten visar på att det finns samband mellan psykosociala 

faktorer i arbetet och utvecklandet av dessa symtom. Hur individer i arbetslivet upplever sig 

ha en bra möjlighet till kontroll och om de blir rättvist behandlade minskar risken för 

förekomst av depressionssymtom och symtom på utmattningssyndrom. Det finns även 
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samband mellan hög förekomst av båda dessa tillstånd och krav, lågt stöd, pressande arbete 

samt osäkerhet i anställningen (SBU, 2014). 

2.2 Hållbara organisationer 

En organisation kan delas upp i fyra områden – intention, beteende, social och kulturell – 

som alla bidrar till hållbarhet i organisationen genom att påverka funktonallitet, välmående 

och utveckling för alla som finns inom dessa områden. För att hållbar utveckling ska uppnås 

inom en organisation bör alla områden samverka med varandra för en ömsesidig utveckling 

(Kira & Eijnatten, 2011). En åtgärd för att möta problemet med minskad tillgång på 

arbetskraft är att höja pensionsåldern. Det är då av vikt att det hållbara arbetslivet i praktiken 

regenererar de resurser som används, både mänskliga, sociala, materiella och naturliga 

(Docherty, Kira, & Shani 2009).  

Arbeten eller organisationer som har en hållbar utgångspunkt kan skapa utveckling i de 

anställdas personliga och professionella resurser. Dessa resurser bidrar inte bara till dem 

själva, även arbetsplatsen och den omgivande miljön kan påverkas positivt (Kira, Eijnatten & 

Balkin, 2010). När anställda har en förståelse för sitt jobb, att de har förmågan att hantera 

det samt att de ser meningen med det kan det även ha en regenerativ effekt. Denna 

regeneration kan bidra till utveckling hos de anställda kan de på ett hållbart sätt möta 

framtida utmaningar. Motsatsen till ett arbete som har en regenerativ funktion är att arbetet 

istället har en negativ effekt på de anställdas förmåga att hantera situationer som kan 

innebära att orimliga krav som ställs på individer minskar deras resurser (Kira & Forslin, 

2008).  

2.3 Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön är de förhållanden och faktorer i arbetet som inte är fysiska. 

Det kan till exempel vara arbetets ledning och upplägg, hur arbetet organiseras eller de 

mellanmänskliga relationerna som uppstår på arbetsplatsen. Utsätts arbetstagaren för 

negativ belastningen av dessa icke-fysiska faktorer under en längre tid utan en möjlighet till 

återhämtning kan det påverka den psykiska och fysiska hälsan (Toivanen & Vinberg, 2012). 

Den psykosociala arbetsmiljön omfattar även de aspekter i arbetslivet som på något vis 

påverkar mentala resurser hos människor liksom de sociala behov individer i arbetslivet har. 

Ledningen av arbetet och hur arbetet utformas har en påverkan på välmående hos individen 

då de är faktorer i arbetet som kan skapa stress hos de anställda. Faktorer som krav, kontroll 

och stöd är en del av den psykosociala arbetsmiljön och om dessa faktorer främjas kan det 

påverka både effektiviteten och välbefinnandet hos de anställda (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013).  

Med hjälp av statistiska centralbyrån (SCB) genomför Arbetsmiljöverket undersökningar vart 

annat år för att samla in statistik om arbetsmiljön. I arbetsmiljöundersökningen ställs frågor 

som bland annat handlar om den psykosociala arbetsmiljön. Frågorna rör områden som 
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stress i arbetslivet, krav som ställs, möjlighet till inflytande samt psykiska besvär. Resultat 

visar bland annat att 35 procent av de sysselsatta har så mycket att göra att de drar in på 

lunchen, arbetar över eller är tvungna att minst en gång per vecka ta med sig jobbet hem. 

Bristande stöd från chefer och ledning när arbetet är jobbigt, höga krav med lågt inflytande 

över arbetssituationen, är även viktiga faktorer i den arbetsrelaterade hälsan. I 

undersökningen svarade 33 procent att uppmuntran och stöd från chefen är bristfällig då de 

för det mesta inte eller aldrig får det stöd de vill ha. Över hälften av de tillfrågade uppger att 

deras arbetsbelastning är för hög och 41 procent anser att deras arbete är psykiskt 

påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Den psykosociala arbetsmiljön är de psykologiska och sociala kvaliteterna som uppstår i en 

arbetsmiljö. En hög frånvaro från arbetsplatsen är inte bara en stor ekonomisk kostnad för 

organisationen utan även en indikator på att trivsel och välbefinnandet på arbetsplatsen kan 

utvecklas till det bättre. I regel finns det en naturlig förklaring till varför anställda är borta 

från arbetet. Det kan vara sjukdom eller orsaker kopplade till det sociala och personliga. Men 

om frånvaron blir onormalt hög inom en organisation kan det vara en anledning till att 

undersöka om det kan finnas orsaker som relaterar till arbetsorganiseringen och de 

förhållanden som arbetstagarna arbetar i. Undersökningar visar att det finns en relation 

mellan en ogynnsam psykosocial arbetsmiljö och arbetsplatser med en hög frånvaro 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016).  

I en studie från 2011 såg forskarna att det fanns en ökad risk för att de anställda skulle 

sjukskriva sig om det hade uppstått problem i relationen mellan kollegor eller överordnade. 

Vidare kunde de se att de anställda var mer benägna att sjukskriva sig om de visste att 

stressnivån i arbetet skulle vara hög de följande dagarna än om den inte skulle vara det 

(Hultin, Hallqvist, Alexanderson, Johansson, Lindholm, Lundberg & Möller, 2011).   

I en kohortstudie från Frankrike ville forskarna undersöka effekten av stressfaktorer i både 

arbetet och privatlivet. För att mäta stressen i arbetslivet användes en enkät med frågor kring 

krav, kontroll och socialt stöd. För att mäta krav från familjelivet ställdes frågor hur om 

många individer som var ekonomiskt beroende av personerna i studien. Resultatet visade på 

att både män och kvinnor har en ökad risk för sjukskrivning, speciellt för depression, när 

stressen var hög från arbetslivet i kombination med krav från familjelivet (Melchior, 

Berkman, Niedhammer, Zins & Goldberg, 2007). 

2.4 Arbetsgivaren och den psykosociala arbetsmiljön 

Rättsligt måste arbetsgivaren förhålla sig till en rad olika lagar och bestämmelser när det 

gäller arbetsmiljön. Som grund finns arbetsmiljölagen vilken reglerar arbetsmiljön och de 

arbetsmiljöavtal som finns. Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras i form av lagar, 

föreskrifter och råd som tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket utformar och ger ut (Günzel 

& Zanderin, 2012). Tidig lagstiftning på arbetsmiljöområdet fokuserade först och främst på 

den fysiska arbetsmiljön och det fysiska välbefinnandet. Den psykosociala arbetsmiljön 

lägger istället vikt vid aspekter som kan påverka mentala resurser som individer har med 

fokus på psykiska och sociala behov. En god psykosocial arbetsmiljö skapar förutsättningar 
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för att verksamheten är både hälsofrämjande och framgångsrik. Sker arbetsmiljöarbetet 

systematiskt kan de anställdas kunnande och kreativitet tas tillvara på vilket kan resultera i 

ett ökat välbefinnande samt engagemang (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Den psykosociala arbetsmiljöproblematiken medför en rad olika angreppssätt för att se på 

vilken organisatorisk nivå problemet ligger. För att förstå och analysera den psykosociala 

arbetsmiljön måste det framkomma vem som äger problemet. Uppstår det något problem i 

den psykosociala arbetsmiljön är det viktigt att lösningen sker på rätt nivå (Gard, 2014).     

Det finns enligt Gard (2014) fyra olika organisatoriska nivåer där psykosociala problem kan 

uppstå. Dessa är de politiska, samhälleliga, kulturella samt den organisatoriska, grupp- och 

individnivån  

• Nivå ett vilket är den politiska, samhälleliga och den kulturella nivån handlar om hur 

psykosociala problem kan uppstå på grund av beslut av politiker eller hur den 

rådande lagstiftningen ser ut som reglerar arbetsmiljöområden.  

• Nivå två är den organisatoriska nivån där problem kan uppstå i den psykosociala 

arbetsmiljön där till exempel arbetsklimatet eller arbetsledningen är bristfällig.  

• Nivå tre är faktorer som finns på gruppnivå där förändring i relationer mellan 

medarbetare kan vara en orsak till problem.  

• Nivå fyra är faktorer på individnivå som stress på grund av arbetsuppgifter, 

arbetsbelastning och bristande förståelse för vilken roll individen har i organisationen 

För att förverkliga en verksamhets mål bör medarbetare och organisation må bra och fungera 

över tid. Det bör även finnas tillräckliga resurser för att klara uppdrag och krav som ställs på 

medarbetarna. Arbetsmiljöarbetet har en förebyggande ansats som grundidé och historiskt 

har det fokuserats på den fysiska arbetsmiljön. I arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö tar det upp olika faktorer som påverkar hälsan hos 

arbetstagarna och hur arbetsgivaren bör arbeta med detta. Den organisatoriska arbetsmiljön 

innefattar områden som arbetsvillkor, ledning och styrning, kulturen i organisationen hur 

kommunikationen sker. Den sociala arbetsmiljön handlar mer om samspelet mellan 

människor, medarbetare och chefer, och hur detta påverkar individerna som finns inom 

organisationen. Arbetet ska ske systematiskt med regelbundna undersökningar om risker 

som kan förekomma samt att policys och mål kopplade till arbetsmiljön skapas för att främja 

hälsan och motverka ohälsan. Det är även arbetsgivarens uppgift att se till att chefer och 

arbetsledare i organisationen har kunskaper om ohälsosam arbetsbelastning, kränkande 

särbehandling och hur dessa hanteras samt förebyggs (Winroth, 2018).  

Välbefinnandet på arbetsplatsen påverkas av den fysiska och psykiska arbetsmiljön, 

arbetsorganisering och ledning liksom risker, mellanmänskliga relationer, den individuella 

hälsan och arbetsförmågan samt faktorer i privatlivet. Alla dessa omständigheter kan påverka 

hur mycket en individ producerar från individ till samhällsnivå. Studier visar på att det 

generellt sätt är positivt att vara i ett anställningsförhållande och att det finns stark evidens 

för att det kan minska förekomsten av depression hos individen samt att det kan förbättra 

den mentala hälsan (Vingård, 2015). Samtidigt visar studier på att där den psykosociala 
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arbetsmiljön är bristfällig kan ohälsa uppstå hos arbetstagarna. Nieuwenhuijsen, Bruinvels 

och Frings-Dresen (2010) hittade i en systematisk översikt av sju metaanalyser att det finns 

ett starkt samband mellan bland annat höga krav och låg kontroll i jobbet, ett lågt stöd hos 

medarbetare och chefer med förekomsten av stressrelaterade sjukdomar.      

I de yrken då individer kommer i kontakt med andra, till exempel vård, utbildning eller 

annan service, har det blivit mer psykologiskt och emotionellt krävande. Det blir därför allt 

viktigare att fokusera på de psykosociala faktorerna i arbetsmiljön för att hälsan hos 

arbetstagarna ska vara god. Arbetsförmågan hos de anställda kan beskrivas som att det ska 

finnas en balans mellan vilka krav som ställs i arbetet och de resurser som arbetstagarna har. 

Kriterier för att arbetet ska vara bra ur ett psykosocialt perspektiv är att det bör innehålla 

lärande, utveckling och på något sätt självbestämmande. Det är även viktigt att samarbete 

och social kontakt fungerar i organisationen samt att de emotionella och fysiska 

arbetsförhållandena sker i trygghet (Gard, 2014).     

2.5 Ledarskapets betydelse i arbetslivet 

Hur ledarskapet, både det övergripande och nära, agerar och fungerar påverkar enligt 

Winroth (2018) verksamheten och arbetsmiljön. Det handlar även om ledarens beteende har 

en inverkan på anställdas beteende samt att ledarskapet kan ha en buffrande funktion om det 

sker förändringar i verksamheten. Vidare beskriver Winroth (2018) att om ledarskapet i en 

organisation ska vara hållbart bör det finnas stödjande interna och externa funktioner när 

situationer uppstår.  

Inom en organisation kan ledarskapet spela en viktig roll i arbetsmiljöskapandet där 

medarbetare får ett välutvecklat välbefinnande och att de kan växa i sina roller. Här spelar 

ledarens beteende en viktig roll och kan tillsammans med vilken ledarskapsstil och vilka 

egenskaper ledaren påverkar stressnivån hos medarbetarna och deras välmående. Resultat 

från forskning visar på att hälsa och välbefinnande hos medarbetarna påverkas av ledare och 

ledarskapet i en organisation. Detta kan ses om att ledarskapet har en direkt effekt på 

medarbetarna men att det har även en indirekt effekt på arbetsplatsen då ledarskapet kan 

påverka det sociala kapitalet som finns i en organisation (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 

2010). I en studie från 2010 ville forskarna undersöka relationen mellan ledarskapsstilar, de 

anställda och deras arbetsmiljö. De kom fram till att hälsan hos de anställda rapporterades 

bättre med en lägre grad av ångest samt emotionell trötthet och stress kopplat till arbetet, vid 

bland andra ett transformativt ledarskap (Cummings et al., 2010). I en kohortstudie från 

2011 kom forskarna fram till att med en ökad kvalité av ledarskapet kan sjukfrånvaro minska 

för de med måttliga symtom på depression (Munir, Burr, Hansen, Rugulies & Nielsen, 2011). 

Enligt Skakon et al. (2010) kan det transformativa ledarskapet påverka välbefinnandet hos de 

anställda då det öka de anställdas upplevelse av att de har ett meningsfullt arbete. Studier på 

denna typ av ledarskap påvisar även att den anställdas tillfredställelse med arbetet och 

stressnivån påverkas positivt. Ytterligare studier visar på att transformativa ledarskapet ökar 

det psykologiska välbefinnandet på arbetsplatsen och upplevelsen av det finns en balans 

mellan arbete och fritid ökar (Munir, Nielsen, Garde, Albertsen & Carneiro, 2012). 
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2.6 Teoretisk referensram 

Vanliga teorier som används för att förklara den psykosociala arbetsmiljön och hur den 

påverkar de anställda är krav-kontroll-stödmodellen, ansträngning-belöningsmodellen samt 

ett flertal ledarskapsteorier (Vingård, 2015). I detta examensarbete har fokus lagts på 

ledarskapsteorin om det transformativa ledarskapet.    

2.6.1 Transformativa ledarskapet 

Det transformativa ledarskapet är en ledarskapsteori som handlar om att ledaren ska leda 

medarbetarna med inriktningen att inspirera ett engagemang och stärka deras 

välbefinnande. Det väsentliga i denna ledarskapsteori är att ledningen tillsammans med 

medarbetare ska försöka arbeta med hur verksamheten är och hur den bör vara med 

betoning på en inneboende motivation och positiv utveckling av de som blir ledda. Det är 

också viktigt att det skapas ett kollektiv engagemang istället för egenintressen där det i 

slutändan handlar om att förverkliga de visioner som organisationen har (Bass & Riggio, 

2006). Det finns fyra komponenter (se figur 1) i teorin med fokus på hur det transformativa 

ledarskapet kan öka inflytandet hos medarbetarna genom att: 

• Transformativa ledare ska ses som förebilder i deras beteende för alla medarbetare. 

Ledarskapet ska vara ett tydligt ideal för hur arbetet ska utövas där visioner beskrivs 

tydligt och få medarbetare att vara stolta över sitt arbete. Det handlar även om att 

ledarskapet ska genom sin egen höga moral och etiska standard erhålla respekt och 

tillit från medarbetarna.  

• Ledaren ska vara en inspirerande motivation genom att skapa en mening med de mål 

och visioner som organisationen sätter upp. Tanken är att det ska skapas en laganda i 

grupper där ledaren är verksam. Här kan ledaren använda sig utav symboler för att 

skapa en tillhörighet, mening med arbetet samt få medarbetarna av själva vilja 

prestera mer. 

•  För att uppmuntra till kreativitet kan ledaren stimulera medarbetarnas intellekt. Det 

handlar då om att få medarbetarna att se problem som kan uppstå från olika 

perspektiv, att de ska få en förståelse för problemet eller ändra arbetssätt för att lösa 

de problem som uppstått.  

• Den personliga omtanken är viktig i det transformativa ledarskapet. Ledaren ska se 

till varje individs behov att prestera och utvecklas genom att vara en mentor. Det är 

genom denna utveckling som medarbetare kan erhålla en högre potential. Ledaren 

ska även genom coachning av medarbetarna stötta dessa vid problem som uppstår. 

Den transformative ledaren ser till att alla individers skillnader där vissa 

medarbetare kan kräva mer uppmuntran och andra ges mer autonomi (Bass & Riggio 

2006).  
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komponenter i transformativt ledarskap  

 

Komponent 

Idealiserats inflytande  

Komponent 

Inspirerande 

motivation 

Komponent 

Intellektuell 

stimulering 

Komponent 

Individualiserad 

hänsyn  

Figur 1: Modell för transformationsledning 

2.7 Problemformulering 

Den arbetsrelaterade ohälsan ökar i Sverige samtidigt som det skett en demografisk 

utveckling med allt fler äldre som ska försörjas av en minskande grupp arbetsföra yngre. 

Detta innebär bland annat att pensionsåldern behöver höjas för att individen ska bidra till 

den allmänna pensionen samt för att få ut en skälig pension. Det hållbara arbetslivet 

innefattar många olika områden som alla samverkar med varandra och kan påverka hälsan 

hos befolkningen. Forskning om det hållbara arbetslivet som helhet är i dagsläget bristfällig. 

Det finns dock mycket forskning som fokuserar på enskilda delar av arbetslivet, till exempel 

arbetsmiljö, organisation och ledarskap och dess påverkan på individ och grupp. Denna 

uppsats ämnar studera hur kommuner arbetar med den psykosociala arbetsmiljön som en 

del av det hållbara arbetslivet.     

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur HR-chefer inom kommunal verksamhet uppfattar 

psykosocial arbetsmiljö och hur de arbetar med den för att uppnå en bra hälsa hos de 

anställda. 

• Hur arbetar HR-chefer med den psykosociala arbetsmiljön i kommunen? 

• Vilka faktorer anser HR-cheferna vara av betydelse för att uppnå en god psykosocial 

arbetsmiljö  

• Vilka förutsättningar anser HR-chefer behövs för att skapa en god psykosocial 

arbetsmiljö? 
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4 METOD 

Studiens syfte är att undersöka hur HR-chefer inom kommunal sektor arbetar med den 

psykosociala arbetsmiljön och för att besvara det har en kvalitativ metod använts. Enligt 

Bryman (2011) används kvalitativa forskningsstrategin där forskaren vill få en förståelse för 

variation och bredd på människors upplevelser där fokus ligger på den subjektiva tolkningen 

av denna. Den kvalitativa forskningen syftar även till att hitta information i ord och meningar 

från deltagarna i studien till skillnad från den kvantitativa metoden som ser till siffror och 

objektivitet (Bryman, 2011). Kvale & brinkmann (2014) menar att intervjuer är det arbetssätt 

som bör väljas om det överensstämmer med forskningsämnet och att forskaren vill ha 

information om hur något görs samt att få en beskrivning av intervjupersonerna upplevelse 

av fenomenet.   

Insamlingen av data skedde med semistrukturerade, även kallade halvstrukturerade, 

intervjuer. Den semistrukturerade intervjun innehåller redan bestämda frågor men fördelen 

är att den är flexibel och att följdfrågor kan användas för att få med utvecklade svar (Bryman, 

2011) Vidare beskriver Bryman (2011) att semistrukturerade intervjuer med fördel kan 

användas när frågeställningar ska besvaras. Intervjuguiden (Bilaga A) skapades för att ge en 

struktur till intervjun. Den delades in i olika teman som låg till grund för att svara på 

frågeställningarna. De teman som skapades var arbetet med psykosocial arbetsmiljö, effekter 

av psykosociala arbetsmiljöarbetet och förutsättningar i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. 

Frågorna som skrevs till intervjuguiden utgår från dessa teman. Ett medvetet val i skapandet 

av frågor till intervjuguiden var att undvika begrepp som innefattas på området psykosocial 

arbetsmiljö då det kan komma att påverka hur intervjupersonerna ger sina svar. Ingen 

pilotintervju genomfördes men en utomstående fick läsa igenom frågorna och ge 

kommentarer. Detta resulterade i att en av frågorna omformulerades. Frågorna i 

intervjuguiden kom i en bestämd ordning men intervjupersonerna gavs möjlighet och tid 

svara öppet på varje fråga.  

4.1 Urval 

Utifrån syftet med studien och för att frågeställningarna skulle kunna besvaras gjordes ett 

strategiskt urval av intervjupersoner. Det strategiska urvalet kan även benämnas som 

målinriktat urval där forskaren gör sitt urval med förutsättningen att intervjupersonerna är 

relevanta för studien i sig och kan besvara syftet (Bryman, 2011).  

För att kunna besvara syftet med studien var det viktigt att intervjupersonerna var anställda 

HR-chefer inom en kommun och att de arbetade med frågor som rör den psykosociala 

arbetsmiljön. Alla deltagare i studien jobbar som HR-chefer inom en kommunal verksamhet. 

För att få kontakt med intervjupersonerna skickades mejl med en förfrågan att delta i 

studien. Intervjupersonernas mejladresser hittades på kommunernas hemsida. Kontakt med 

intervjupersonerna skedde endast med mejl och de fem intervjupersonerna som intervjuades 

kom alla från olika kommuner i Mellansverige vilket resulterade i en geografisk variation. 

Kommunerna var även av olika storlek till yta och folkmängd. Det var fyra kvinnor och en 



10 

man som deltog i studien. När intervjupersonerna svarat att de vill delta skickades ett 

missivbrev (Bilaga B) via mejl till dem. En mejlförfrågan att delta skickades till ytterligare 6 

HR-chefer för att öka antalet intervjupersoner men flera var för upptagna för att ställa upp 

eller valde att inte svara på mejlet.    

Missivbrevet innehöll information om studiens författare med kontaktuppgifter till 

författaren och handledare. Här presenterades även syftet med studien och vad den kan bidra 

med för kunskap för framtiden. Intervjupersonerna fick även ta del av hur de etiska 

aspekterna har tagits i beaktande vid studiens utformande. 

4.2 Datainsamling 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes fem intervjuer under fem olika dagar. 

För att underlätta för intervjupersonerna genomfördes intervjuerna på respektive HR-chefs 

kontor. Överlag följdes intervjuguidens uppbyggnad och den fungerade bra även om 

intervjupersonerna ibland tog upp något som kommer senare i intervjuguiden. Under 

intervjuerna ställdes följdfrågor för att intervjupersonerna skulle utveckla deras svar och 

fånga upp områden som delvis besvarats eller tagits upp vid en tidigare fråga. Exempel på 

följdfrågor som ställdes var; du har tagit upp detta, skulle du kunna utveckla? kan du berätta 

mer om…? Vad innebär…? 

Intervjuerna som genomfördes spelades in med en diktafon och det fördes anteckningar 

medan intervjupersonerna svarade. Längden på intervjuerna var mellan 20 och 30 minuter. 

Efter varje intervju transkriberades dessa så snabbt som möjligt för att lättare komma ihåg 

vad som sades och för att koppla detta till anteckningarna som förts under intervjuns gång. 

De transkriberade intervjuerna genererade i totalt 29 sidor text. 

4.3 Analys 

För att analysera det insamlade materialet genomfördes en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Manifest och latent innehåll finns i alla texter och handlar om hur djup 

tolkning som görs av texten. I denna studie tillämpades en manifest analys vilket innebär att 

abstraheringsnivån var låg och fokus lades på det uppenbara innehållet och så textnära som 

möjligt till skillnad från latent analys där det underliggande budskapet i texten är målet. I 

studien har mönster sökts i det insamlade materialet. Detta för att hitta en subjektiv 

upplevelse av psykosocialt arbetsmiljöarbete vilket har resulterat i en teoretisk förståelse för 

fenomenet (Lundman & Hällgren Granheim, 2017).  

När intervjuerna genomförts förberedes intervjumaterialet för analys genom att det skrevs ut 

ordagrant (transkriberades). Transkriberingen innebär att det sker en överföring av talspråk 

till skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2014). Om det var några tydliga pauser då 

intervjupersonerna var tysta markerades det som en parantes med tre punkter i (…). 

Intervjupersonerna kodades om under transkriberingen där namn togs bort och ersattes med 

intervjuperson 1 (IP1) intervjuperson 2 (IP2) och så vidare. När det inspelade materialet 
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skrivits ut genomfördes en manifest innehållsanalys. Det transkriberade materialet lästes 

igenom flera gånger samtidigt som ytterligare antecknar om materialet fördes för att se om 

det kunde relateras till olika teman vilket Elo & Kyngäs (2008) föreslår.  

Analysprocessen har följt Lundman & Hällgren Granheim (2017) processbeskrivning där 

olika textavsnitt delades in i domäner där ett specifikt område tas upp. En domän är till 

exempel en del av en intervjutext som hänger ihop med ett frågeområde i intervjuguiden. 

Intervjuguidens frågeområden var arbetet med psykosocial arbetsmiljö, effekter av 

psykosociala arbetsmiljöarbetet och förutsättningar i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och 

därför delades det transkriberade materialet upp i dessa tre domäner. De olika domänerna 

analyserades sedan var för sig. Utifrån studiens syfte och frågeställningar identifierades 

sedan meningsenheter som utgjorde grunden för analysen. En meningsenhet är ord, 

meningar eller stycken av text som genom sitt innehåll hör samman med varandra. Då 

innehållsanalysen var manifest fokuserades det på det uppenbara innehållet i texten och inte 

om det fanns något underliggande budskap i meningen. För att göra meningarna kortare 

kondenserades dessa och gjordes därmed mer lätthanterliga. De centrala delarna i 

meningarna behölls så att inget väsentligt försvann. Meningsenheterna förseddes sedan med 

en kod för på nya sätt kunna reflektera över den insamlade data. Meningsenheterna, de 

kondenserade meningarna och koderna fördes över till ett eget dokument för att lättare få en 

översiktsbild. Meningsenheterna och kodningen lästes igenom flera gångar för att försäkra 

att koderna stämde överens med meningsenheterna och texten som helhet samt för att hitta 

likheter och skillnader. Se tabell 1 för exempel på processen från meningsbärande enhet till 

kategori.   

När menigenheterna kondenserats och kodats skapades 13 olika underkategorier utefter de 

koder som kunde relateras till varandra. Koderna kompetensutveckling och utbildning 

ansågs relatera till varandra och skapade underkategorin ledarskapsutveckling. Denna 

underkategori tillsammans med underkategorierna samverkan, enkäter och 

medarbetarundersökningar skapade sedan en kategori som beskriver arbetssätt med den 

psykosociala arbetsmiljön. De två andra kategorierna som genererades var faktorer av 

betydelse i psykosociala arbetsmiljöarbetet och förutsättningar för psykosocialt 

arbetsmiljöarbete. Kategorierna används för att svara på examensarbetets frågeställningar. 
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Tabell 1: Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori och kategori 

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkat

egori 

 

Kategori 

en viktig del av det psykosociala 

arbetet är att vi också väldigt 

strukturerat arbetat med 

ledarutveckling och har gjort det 

under fyra års tid (…) för ledarskapet 

är ju otroligt avgörande eh för att vi 

ska ha schyssta arbetsplatser (…) så vi 

har jobbat mycket med 

ledarutveckling och det är en viktig 

del i psykosocialt arbete som vi ser 

det (IP1) 

Arbetar strukturerat 

och långsiktigt med 

ledarskapsutvecklin

g 

 

 

 

 

Ledarskap 

 

 

Ledarskapsutv

eckling 

 

 

Arbetssätt 

 

 

Att skapa förutsättningar för att 

chefer att vara bra chefer och ledare 

då får dom inte ha för stora 

arbetsgrupper (IP2) 

Storlek på 

arbetsgrupp är en 

förutsättning 

Arbetsgrupp Minskade 

arbetsgrupper 

Förutsättningar 

för psykosocialt 

arbetsmiljöarbe

te 

 

4.4 Etik 

De etiska aspekter som beaktats i denna studie är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

• Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om syftet med studien. I 

denna studie har kravet uppfyllts genom att syftet med studien, vilken metod som 

användes under vilken tid som studien pågick samt hur resultatet skulle redovisas 

meddelades till de som deltog både skriftligt, genom missivbrevet, och muntligt vid 

intervjutillfället.  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva ska bestämma om de vill 

medverka i studien. Deltagarna fick vid intervjutillfället en möjlighet att läsa igenom 

missivbrevet och ställa eventuella frågor kring studien. Deltagarna fick även 

information och att det vara frivilligt att delta och att de när som helt kunde avbryta 

deltagandet. Deltagarna samtyckte genom att de tackade ja till att medverka samt att 

de var medvetna om att de kunde avbryta när som helst. 

• Enligt konfidentialitetskravet ska information som kan identifiera deltagarna i 

studien inte kunna avslöjas. Vidare ska det insamlade materialet förvaras på sådant 
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vis att ingen obehörig ska få tillgång till det. Konfidentialitet kunde uppfyllas då 

deltagarnas namn och orter de är verksamma i togs bort, materialet kodades för att 

ingen deltagare skulle kännas igen vid rapporteringen. Det inspelade materialet 

förvarades på diktafonen som var inlåst mellan intervjuerna och det transkriberade 

materialet förvarades i en mapp på en dator med lösenordsskydd.  

• Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i studiens 

ändamål. I missivbrevet och även muntligt blev deltagarna informerade om att det 

insamlade materialet endast skulle användas i detta examensarbete och samtliga 

deltagare i studien gav sitt samtycke att delta vilket innebär att nyttjandekravet har 

upprätthållits. 

4.5 Kvalitetskriterier 

I denna studie har kvalitetskriterierna trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet använts 

för att tillförlitligheten ska stärkas. De tre kvalitetskriterierna är vanliga inom den kvalitativa 

forskningen och beskriver olika aspekter för att en studie ska uppnå en trovärdighet 

(Granheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten i denna studie upprätthölls genom att de 

meningsbärande enheterna noggrant valdes ut för att inte vara för breda eller att de kunde 

tolkas på flera sätt samtidigt som de inte var för smala då de kan vara svåra att förstå i 

kontexten. I studien har det beskrivits hur data har samlats in samt att analysprocessens 

olika steg noggrant blivit beskrivna. Pålitligheten kan enligt Graneheim & Lundman (2004) 

stärkas genom att alla delar i denna studie noggrant beskrivs i metoddelen och att alla delar 

genomfördes likadant. I bakgrunden och metoden beskrivs utförligt vad som ska undersökas 

samt vilken kontext det handlar om. Urvalet är även det beskrivet vilket påverkar hur väl 

denna studie kan överföras till en annan kontext (Granheim & Lundman, 2004). 
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5 RESULTAT 

Här presenteras resultatet från studiens 5 intervjuer under rubrikerna; HR-chefernas arbete 

med den psykosociala arbetsmiljön, faktorer av betydelse för att uppnå en god psykosocial 

arbetsmiljö samt förutsättningar för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Analysen 

genererade tre olika kategorier, arbetssätt, faktorer av betydelse i psykosociala 

arbetsmiljöarbetet och förutsättningar för psykosocialt arbetsmiljöarbete och rubrikerna i 

resultatet motsvarar kategorierna och används för att besvara frågeställningarna. För att 

styrka resultatet används citat från intervjuerna.   

5.1 HR-chefernas arbete med den psykosociala arbetsmiljön 

Kategorin arbetssätt består av underkategorierna ledarskapsutveckling, samverkan, enkäter 

och medarbetarundersökningar och dessa underkategorier kan beskriva hur HR-cheferna 

arbetar med den psykosociala arbetsmiljön i deras kommun.  

För att den psykosociala arbetsmiljön ska bli optimal arbetar kommunerna med 

ledarskapsutveckling då de anser att ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för att 

uppnå en god arbetsmiljö. Exempel på hur de jobbar med ledarskapet för att stärka den 

psykosociala arbetsmiljön kunde vara ledarskapsutveckling. Vidare beskriver 

intervjupersonerna hur viktigt de tycker att ledarskapet är samt hur de arbetar med denna 

fråga för att till exempel skapa delaktighet hos de anställda och få en engagerad och 

motiverad personal. För uppnå delaktighet hos de anställda satsar kommunerna på 

ledarskapsutveckling och utbildning.   

Vi jobbar med utvecklande ledarskap (…) alla våra 140 chefer har gått utbildning nu och vi gör 

utvärdering nu av chefer och vi jobbar med lärande nätverk där ledarskapet handlar egentligen om 

ganska enkla saker (…) ledarskapet ska uppmuntra till hög delaktighet att motivera entusiasmera och 

stimulera till det (…) och vi brukar säga ledarskapet är den absolut största och viktigaste faktorn för en 

god arbetsmiljö (IP2) 

En av intervjupersonerna nämner hur de arbetar systematiskt med kompetensutveckling och 

samverkan med fack och medarbetare i deras organisationer. Cheferna och ledarna i 

kommunerna går tillsammans med andra yrkesgrupper och fackliga organisationer för att få 

en gemensam plattform för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.     

Vi har en speciell person en HR-specialist som jobbar enbart med arbetsmiljö och rehabilitering och det 

gör hen för hela kommunen då och sen har vi ju utbildningar i arbetsmiljöfrågor tillsammans med chefer 

och skyddsombud går gemensamt på utbildningar (…) och där går vi igenom samsyn och vi går igenom 

såna här begrepp med hur du kan jobba och hur det ser ut på arbetsplatsen (IP5) 

 

Var det områden där de hade bristande kunskap tog de hjälp av företagshälsovården för att 

stötta upp chefer och grupper där problem har uppstått. Det visade sig även att kommunerna 

samverkar med företagshälsovården för att få stöd i arbetet med den psykosociala 

arbetsmiljön. Företagshälsovården är en expertresurs som till exempel kan erbjuda 
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samtalsstöd till cheferna och hur de ska lägga upp samtalet med anställda som inte mår bra 

eller upplever något problem på arbetsplatsen.   

ja vi använder väl företagshälsovården om det finns behov av det (…) vi har ju företagshälsovården och 

där finns det ju expertis som man kan använda sig av (IP3) 

För att synliggöra hur de anställda mår eller för att hitta vart ett problem ligger använder de 

sig av medarbetarundersökningar och enkäter. Att medarbetarundersökningar, enkäter och 

aktiviteter systematiskt följs upp över tid anser de intervjuade är viktigt för att den 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen ska kunna utvecklas positivt. Intervjupersonerna 

nämner även hur viktigt det är att få siffror på hur medarbetarna mår för att kunna följa upp 

om utvecklingsaktiviteter har gett någon effekt eller inte.          

Men vi har börjat att arbeta mer systematiskt med uppföljning också på ledningsgrupp kontra 

enhetsgrupp så det har vi nu lagt in för 2018 fyra gånger per år som vi har en struktur i hur vi följer upp 

utvecklingsaktiviteter så vi kan få mättal på hur medarbetarna mår (…) är det någon som behöver lyftas 

upp som vi inte tänkte på i början av året (…) så vi anpassar egentligen planerna mer (IP1) 

 

Under intervjuerna nämndes det att ett sätt som kommunerna jobbar på med den 

psykosociala arbetsmiljön var att om det uppstod problem på en arbetsplats använde de sig 

utav enkäter för att få fram var problemet ligger, vad problemet är eller hos vem.   

Så fort det uppstår ett problem på ett ställe så försöker vi att lösa det och kan vi inte lösa det tar vi dom 

här enkäterna och personalen får vara anonyma och svara men det är bara för att se vad är problemet 

och då tittar man ju på många delar inom hela arbetet (…) oftast så ser man att det är eh kan vara 

arbetsbelastning och ledarskap som sticker iväg (IP4) 

5.2 Faktorer av betydelse för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö  

Underkategorierna skapa engagemang, övergripande dokument, minskade arbetsgrupper, 

avgångsintervjuer och arbetsplatsträffar bildar tillsammans kategorin faktorer av betydelse 

i psykosociala arbetsmiljöarbetet. Samtliga av dessa underkategorier upplevdes av 

intervjupersonerna som faktorer som har en betydelse i deras arbete med att skapa en god 

psykosocial arbetsmiljö.   

Det framkom i intervjuerna att när de arbetat för att stärka den psykosociala arbetsmiljön i 

arbetsgrupper inom kommunen har resultatet blivit ett ökat engagemang och sänkt 

sjukfrånvaro hos de anställda.  

Där man jobbar med frågan så blir det ett engagemang i arbetsgruppen det kan man ju se inte minst i 

hemtjänsten där man satsat med att jobba med det här (…) eh där har man ju sänkt sjukfrånvaron nu var 

ju den väldig hög men det är ju därför vi gjort insatser där och det leder till en lägre sjukfrånvaro (IP3) 

Kommunerna måste även förhålla sig till lagar och regler i form där Arbetsmiljöverket 

föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö är en av dessa. Styrdokument används 

för att chefer och medarbetare i kommunerna ska veta hur de ska göra om det är någon som 

upplever till exempel kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. En av 

intervjupersonerna beskrev arbetet med den psykosociala arbetsmiljön som mycket viktigt 
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och att de inte skapat specifika styrdokument och rutiner kring detta. Det ingår istället i 

deras ordinarie utvecklingsplaner inom organisationen. Här nämner intervjupersonen att när 

den nya föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö utkom från Arbetsmiljöverket 

var de tvungna att utbilda sina chefer inom kommunen.  

När nya lagstiftningen kom så genomförde vi ett par klassiska klassrumsundervisningar där vi bjöd in 

chefer och körde igenom eh två av mina HR-konsulter åkte iväg själva och utbildade sig så kom dom hem 

och körde utbildningen själva för chefer här eh så det är väl en åtgärd som vi ser framför allt att cheferna 

har förstått att oj då nu finns det en lagstiftning kring det här också åh vi har inte varit inne nånting 

kring frågan kring hög arbetsbelastning stressrelaterade frågor (IP2) 

Har cheferna för stora grupper kan det påverka den psykosociala arbetsmiljön och det 

framkom i intervjuerna att det är något som de kommer arbeta med i framtiden. Har 

cheferna en för stor arbetsgrupp kan det vara svårt att se att problem finns samt att hantera 

problem som uppstår bland de anställda.   

Det nära ledarskapet är ju kanske det som är det bästa för att åstadkomma en god psykosocial arbetsmiljö 

eh och det har vi på sina ställen och andra ställen har vi inte det för man har kanske för stora grupper men 

det jobbar vi med för att få ner gruppstorleken för cheferna och det har vi även fått politiken att ta ställning 

till då så att man vill få ner antalet medarbetare för varje chef (IP5) 

 

En hög personalomsättning kan vara ett tecken på att något inte är bra i arbetsgruppen som 

den anställda väljer att lämna.  Ett sätt att arbeta för att motverka detta var avgångsintervjuer 

som används för att följa upp orsaker till varför anställda väljer att sluta. En hög 

personalomsättning kan vara en indikator för hur personalen mår och det kan därför vara 

viktigt att följa upp orsaken till det. 

Sen är det ju andra faktorer som är mera sån här personalomsättning på ett ställe (…) ja vad beror det på 

ja det måste vi kolla och då har vi rutiner vi har avgångsintervjuer och vill man så kan man vända sig till 

HR och nu ska vi digitalisera den så man kan göra det så att vi fångar upp om det är ledarskapet som är 

dåligt eller om det finns andra problem i arbetsgruppen (IP2) 

 

Arbetsplatsträffarna utgör en viktig funktion i kommunerna för att upptäcka orsaker till 

ohälsa i kommunen. Detta sker i samverkan med de fackliga organisationerna och en 

systematik där frågor som rör arbetsmiljön har en fast plats på dagordningen där denna fråga 

kan lyftas. Det finns också en funktion där tillbuden, som kan handla om kränkande 

särbehandling eller mobbning, som skrivs rapporteras till ansvarig chef för att de ska hantera 

frågan samt att skyddskommittéer får ta del av detta.  

 

Arbetsplatsträffar alltså APT eller avdelningsmöten där har vi färdiga dagordningar med fasta rubriker 

där arbetsmiljö och så finns det underrubriker under arbetsmiljö (…) där man pratar om dom här 

frågorna var 14:e dag eller hur ofta man har APT (…) och sen finns det samverkan då sitter alltså chefer 

med dom fackliga och har en dagordning som ser lika dan ut som arbetsplatsträffarnas (IP5)  
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5.3 Förutsättningar för att uppnå en god arbetsmiljö  

Det som underkategorierna mod och kompetens, organisation, tid, anpassat arbetsinnehåll 

och bakomliggande problem har gemensamt är att det av intervjupersonerna framkom som 

förutsättningar för att kunna uppnå en psykosocial arbetsmiljö som är god. Tillsammans 

bildade dessa underkategorier kategorin förutsättningar för psykosocialt arbetsmiljöarbete.  

Att som chef och ledare ha modet att ta tag i frågor som kan vara svåra är en förutsättning för 

att de ska gå att lösa problem som kan relateras till den psykosociala arbetsmiljön. Något som 

intervjupersonerna tror är att chefernas kunskap kanske är för låg för att hantera problem 

som uppstår och hur de ska arbeta med den bakomliggande faktorn till problemet.      

Jag tror att man många gånger upplever det här psykosociala som svårt och därför accepterar man 

liksom bara att dom har en medarbetare som kommer och säger att den tycker att det är stressigt och sen 

gör man kanske ingenting åt det eller att man lyfter bort vissa arbetsuppgifter men det löser ju inte 

problemet utan man måste ju titta faktiskt vad är det som är den utlösande faktorn då och där tror jag att 

cheferna måste bli duktigare (IP4) 

Att organisera arbetet och planering av utförandet av detta för att chefer och medarbetare ska 

må bra anser flera av intervjupersonerna vara viktiga förutsättningar. I en av intervjuerna 

nämner intervjupersonerna att kunskapen hos ledarna och organisationsstruktur är faktorer 

som påverkar förutsättningarna i arbetsmiljöarbetet. Här är det viktigt att se hur 

organisationen är uppbyggd och hur ledarskapet ser ut då det kan påverka hur god den 

psykosociala arbetsmiljön i kommunen är.     

Det handlar väl om att ha ett nära ledarskap och se till att cheferna är så pass att det har så mycket med 

sig och så mycket kunskap in och att dom har ett mod att se att det behöver göras någonting att våga ta 

tag i saker och ting som händer för att det inte ska eskalera och det i sig innebär ju att dom måste ha stöd 

och hjälp för dom kan inte kunna allt själva och sen får man bygga en organisationsstruktur som kanske 

kan vara till hjälp då så det är väl det jag skulle göra se till att man har nära ledarskap rimlig storlek på 

grupperna för att klara av det helt enkelt och sen goda stödresurser och bra organisatorisk struktur så 

kan jag se att det är det man måste göra (…) så person och organisation (IP5) 

Att tiden inte räcker till kan vara ett hinder i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. En 

av intervjupersonerna ansåg dock att det finns tid arbeta med dessa frågor inom den 

kommunala sektorn och att det gäller att fördela tiden på rätt sätt bara. Vidare anser 

intervjupersonen att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan integreras i det dagliga arbetet 

om den får arbeta tillsammans med cheferna över tid. 

Om man fick jobba ett tag till tillsammans med dom här cheferna så tror jag att man ska få igång hela det 

systematiska arbetsmiljöarbetet varje dag på ett eller annat sätt för det kan man göra och där ingår ju 

även den psykosociala delen (…) Jag tycker faktiskt att det finns tid att jobba på det här sättet jag har 
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varit i den privata världen enbart eh och där kan jag ju säga att där är det ibland ont om tid men i den 

kommunala delen så tycker jag faktiskt att vi har tid (…) det gäller bara att fördela den rätt (IP4)   

Ett sätt att hantera den psykosociala arbetsmiljön skulle kunna vara att anpassa 

arbetsinnehållet efter vilken kompetens och förmåga de anställda har. All personal kommer 

från olika bakgrund och med det olika potential att klara av de arbetsuppgifter som finns i 

verksamheten.   

Matcha arbetsinnehållet mot bakgrund av vad du har för kompetens och intresse och sen måste man vara 

medveten om att du har en potential när du gör hundra procent som är så men din kompis eller kollega har 

en potential som innebär när den gör sitt bästa så är det så mycket (…) att individuellt anpassa ett 

arbetsinnehåll (IP2) 

Något som intervjupersonerna upplevde svårt i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön 

kan vara att det är svårt att veta vad orsaken till den arbetsrelaterade ohälsan är. 

Intervjupersonerna nämner att de tycker att den psykosociala arbetsmiljön är komplex och 

sjukdomsbilden som uppstår är svår att arbeta med. Det framkom även under intervjuerna 

att intervjupersonerna upplever det som personalen ofta påpekar brister i verksamheten men 

att de inte själva inte är villiga att arbeta bort bristerna. Flera svarade även att de trodde att 

det kunde finnas privata orsaker till ohälsan som påverkar måendet men som inte kan 

relateras till arbetet eller att det var en kombination av båda.    

det blir tydligt idag att de sjukskrivningar man får så är det en komplex bild det är inte alltid bara är 

arbetsplatsen det handlar om (…) tack vare att vi har så nära till våra chefer så har jag en ganska eller vi 

har en ganska bra uppföljning av de som är sjuka (…) det blir tydligt att sjukdomsbilden blir mer 

komplex eh vilket gör att även om vi gör anpassningar på arbetsplatsen så har man en komplex situation 

i livet också idag (IP1) 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte ansågs en kvalitativ metod vara lämplig då avsikten var att 

undersöka hur kommuner arbetar med psykosocial arbetsmiljö ur ett hållbart perspektiv. 

Detta hade varit svårt att undersöka om en kvantitativ metod valts istället då fokus i den 

metoden är att hitta kvantifierbara data (Bryman, 2011). En kritik som kan riktas mot 

kvalitativ forskning är att resultaten kan påverkas av subjektivitet hos forskaren och 

deltagare i studien och att det är upp till forskaren att göra bedömningar om vad som anses 

vara viktigt (Bryman, 2011). I denna studie har därför i största mån eftersträvats ett neutralt 

förhållningsätt så att förförståelsen och subjektiviteten inte har påverkat hur studien har 

genomförts eller hur resultatet presenterades.     
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Enligt Bryman (2011) är en brist i den kvalitativa metoden att forskningen kan vara svår att 

replikera i andra sammanhang. Det vill säga att någon annan försöker genomföra samma 

studie igen. Vidare beskriver Bryman (2011) att det är svårt att generalisera resultat från en 

kvalitativ studie till en annan kontext då antalet deltagare, vilka som deltar och hur kontexten 

ser ut påverkar resultatet. Syftet med denna studie är dock att undersöka hur HR-chefer i 

olika kommuner arbetar med psykosociala arbetsmiljön och öka förståelsen kring fenomenet 

och inte att den ska replikeras eller generaliseras till någon annan kontext. Bryman (2011) 

beskriver att en annan brist med kvalitativ metod är att det går att ifrågasätta varför 

intervjupersonerna som valdes ut för att delta i studien och om ett annat urval hade lämpats 

sig mer, att det kan finnas en otydlighet i analysdelen och vilka slutsatser som dragits från 

resultatet. I denna studie har detta undvikits då alla delar har av studien har noggrant 

redovisats för. 

6.1.1 Diskussion om urval 

Urvalet i denna studie utgörs av HR-chefer inom olika kommuner i Mellansverige och var ett 

strategiskt urval. Det var ett målinriktat urval där tanken var att alla intervjupersonerna 

skulle inneha liknade tjänster för resultatet skulle kunna påvisa likheter och skillnader i hur 

kommunerna arbetar med den psykosociala arbetsmiljön. Hade urvalet varit annorlunda och 

riktat sig mot enhetschefer, förvaltningschefer, arbetsledare eller likande tjänster hade 

informationen förmodligen kunnat se annorlunda ut. Tanken med att intervjua HR-chefer 

var att de arbetar övergripande och i tät kontakt med chefer inom hela kommunen och stöttar 

dessa ibland annat arbetsmiljöarbete. Likaså hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut 

om andra organisationer hade valts ut för att studeras eller om intervjupersonerna hade 

kommit från den privata sektorn.  

Det var fyra kvinnor och en man som deltog i studien vilket gav en viss variation i urvalet. 

Urvalet påverkades dock av att det tog tid att hitta rätt mängd intervjupersoner då många av 

cheferna i kommunerna var för upptagna för att ställa upp eller valde att inte svara på 

förfrågan att ställa upp i studien. Att de inte svarade tolkades som att de valt att tacka nej till 

deltagande i studien. Det framkom även vid den första kontakten av intervjupersonerna att 

beroende på storlek på kommun fanns det specialister på området som innefattar till 

exempel psykosociala arbetsmiljö som var anställda av kommunerna som enbart arbetade 

med denna fråga. Det kan dock vara positivt att det var olika storlekar på kommunerna då 

det kan bidra till kunskap om hur fenomenet kan arbetas med på olika sätt. HR-cheferna var 

dock väl insatta i ämnet även dem men svaren hade kanske sett annorlunda ut om dessa 

specialister hade intervjuats istället. Vidare studier skulle behövas där urvalsgruppen ser 

annorlunda ut.  

6.1.2 Diskussion om datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som använts i denna studie är semistrukturerade intervjuer. Kvale 

& Brinkmann (2014) beskriver den som halvstrukturerade intervjuer. Det vill säga att den 

inte är lika öppen som ett vanligt samtal men inte lika sluten som ett frågeformulär. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en intervjuguide som fokuserade på olika teman och 
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spelades in med hjälp av en diktafon. Därefter skrev det inspelade materialet ut och låg som 

grund för analysen. Att semistrukturerade intervjuer valdes istället för en helt öppen intervju 

med ett fåtal frågor valdes för att underlätta för intervjuaren då dennes kunskap och 

erfarenhet av intervjuande var begränsad.  

Enligt Bryman (2011) är den semistrukturerade intervjun flexibel där frågorna som finns i 

intervjuguiden inte behöver komma i samma ordning och att intervjupersonen fritt får svara 

på det sätt de vill. Intervjuguiden fungerade över lag väl men det var vissa frågor som rörde 

till exempel samverkan med andra kring den psykosociala arbetsmiljön där ämnet 

behandlades under en tidigare fråga. Då var det viktigt att fånga upp frågan igen och ställa 

följdfrågor kring samverkan och samarbete där intervjupersonerna bads utveckla deras 

tidigare svar. Intervjuguiden testades inte innan på någon annan inför första intervjun vilket 

hade varit bra då detta hade kunnat upptäckas. Det var dock svårt att få tag på 

intervjupersoner vilket innebar att den första ordinarie intervjun blev ett tillfälle att testa 

den. Hade den testats innan hade det gett intervjuaren mer erfarenhet av att vara i 

intervjusituationen.     

Intervjufrågorna var formulerade på sådant sätt att olika begrepp som finns inom området 

psykosocial arbetsmiljö undveks då det kan komma att påverka hur intervjupersonerna 

svarade. En nackdel med detta var att intervjupersonerna kan ha glömt bort, eller hade 

bristande kunskap om, faktorer som är viktiga för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. 

Bryman (2011) beskriver att intervjuerna bör ske i en lugn miljö med få störande moment då 

det kan komma att påverka kvalitén på det inspelade materialet och hur bekväma 

intervjupersonerna är i situationen. Det förekom vissa störningsmoment under intervjuerna 

där telefoner kunde börja ringa och det kunde innebära ett kort avbrott i intervjupersonernas 

svar. Överlag fungerade intervjusituation bra dock och det var inga tekniska problem med 

inspelningen av intervjuerna.  

6.1.3 Analysdiskussion 

Kvale och Brinkman (2009) ger även ett exempel på hur två personer återger samma 

intervjustycke olika. Detta undveks dock i denna uppsats då det var uppsatsens författare 

som transkriberade samtliga intervjuer 

Att intervjuerna transkriberades är enligt Kvale & Brinkmann (2014) den första delen av 

analysen och att det underlättar analysarbetet. Efter varje intervju transkriberades det 

inspelade materialet på en gång dels för att det är tidskrävande men även att information 

som gavs skulle vara aktuell i intervjuarens minne. För att underlätta analysen fördes det 

anteckningar under intervjuernas gång som användes när materialet transkriberades samt i 

början av analysprocessen när materialet lästes igenom. Det inspelade materialet lyssnades 

igenom en gång då intervjuerna transkriberades vilket kan ha påverkat resultatet om något 

har missats. Genomlyssningen skedde dock i lugn miljö och var det vid något stycke som det 

kändes oklart så lyssnades detta på en gång till. Alla intervjuer och det transkriberade 

materialet genomfördes och analyserades av samma person vilket är positivt då det inte finns 

risk för att olika tolkningar påverkar resultatet.    
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Enligt Lundman & Granheim (2004) är en manifest innehållsanalys en analys av det som 

uttrycks direkt i ord och där analysen är så textnära som möjligt. I denna analys har en 

manifest analys tillämpats då studien inte ämnade att hitta något bakomliggande budskap i 

vad intervjupersonerna lämnade för information utan fokuserade på det uppenbara 

innehållet. En latent innehållsanalys valdes därför bort då den inte ansågs lämplig i denna 

studie. Tre kategorier skapades för att besvara frågeställningarna i denna studie. En svårighet 

som fanns i analysen var hur de 13 underkategorierna skulle placeras in i respektive kategori 

då dessa kunde relateras till varandra och placeras i olika kategorier. Till exempel kunde 

underkategorier som beskriver arbetssätt i den psykosociala arbetsmiljön även ses som 

faktorer av betydelse för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö.    

I det transkriberade materialet skrevs även pauser ut i text och markerades som en parantes 

med tre punkter i (…). I analysen har dessa pauser inte tolkats på något annat sätt än att 

intervjupersonerna var tvungna att ta en paus för att tänka igenom ett bra och fylligt svar 

som var möjlig på frågan som hade ställts. Det är möjligt att om någon annan analyserat den 

transkriberade texten hade de tolkat till exempel tystnad som något latent och att texten hade 

en djupare mening.  

6.1.4 Etisk diskussion 

De forskningsetiska aspekter som har tagits i beaktande i denna studie är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011).  

Deltagandet i studien var frivilligt och intervjupersonerna fick i och med missivbrevet läsa 

igenom syftet med studien, vem som bedriver den och hur den skulle presenteras. 

Intervjupersonerna fick vid två tillfällen läsa igenom missivbrevet, en gång över 

mejlkontakten och sedan en gång till vid intervjutillfället. Innan intervjuerna startade gav 

alla samtycke till att delta och de var införstådda med de forskningsetiska aspekterna.  

Alla intervjuer genomfördes på respektive HR-chefs kontor där många andra arbetade vilket 

innebär att deras kollegor kanske medvetna om att deras chef deltog i ett examensarbete från 

Mälardalens högskola. Det kan diskuteras om det hade varit bättre att intervjuerna 

genomfördes på en mer neutral plats för att undvika detta.  

All data som har samlats in har hanterats på sådant vis att ingen deltagare kan identifieras 

eller kopplas till deras respektive organisation. I resultatet har deltagarna kodats om till 

Intervjuperson 1 (IP1) till och med intervjuperson 5 (IP5) vilket innebär att det inte går att 

identifiera vilken som har sagt vad. Det är bara författaren till denna studie som har haft 

tillgång till den insamlade data vilket också stärker konfidentialiteten. Att alla HR-chefer 

kom från olika kommuner innebär även det att konfidentialiteten har stärkts då det blir svårt 

att identifiera vem som har sagt vad.  
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6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

För att stärka tillförlitligheten i studien har kvalitetskriterierna trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet använts (Granheim & Lundman, 2004). Pålitligheten i studien anses vara god 

då alla delar av den har blivit beskrivet och om tillvägagångssättet för att uppnå de resultat 

som redovisats. En styrka i studien är att intervjuguiden bifogades där frågor som ställdes 

redovisas för. I intervjuerna ställdes inte frågor om specifika områden inom den psykosociala 

arbetsmiljön vilket kan ha resulterat i att intervjupersonerna tar upp faktorer som rör andra 

områden vilket i sin tur kan påverka kvalitén av denna studie. Enligt Granheim & Lundman 

(2004) kan en kritik mot kvalitativ innehållsanalys vara att den är subjektiv då texter kan 

tolkas efter vem det är som genomför analysen. När innehållsanalysen genomfördes var 

utgångspunkten att vara objektiv och inte göra tolkningar av det som sagts. En kritik mot 

detta examensarbete skulle kunna vara att storleken på kommunerna inte blivit beskrivet, 

vilken bakgrund och hur länge intervjupersonerna arbetat på deras position då detta hade 

kunnat stärka kvalitén. Att det endast är HR-chefer som intervjuats kan vara både positivt 

och negativt då det blev lättare att jämföra deras svar samtidigt som det kan vara svårt att 

överföra resultatet till andra positioner. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om arbetet med den psykosociala arbetsmiljön 

Alla intervjupersoner nämnde ledarskapet som en nyckelfaktor i det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet och hur de arbetar med ledarskapsutveckling för att stärka den 

psykosociala arbetsmiljön. Ledarskapet är en del av nivå två av de fyra nivåer som nämnts 

tidigare i denna studie där psykosociala problem kan uppstå (Gard, 2014). I denna studie har 

fokus hamnat på ledarskapsteorin om det transformativa ledarskapet och dess påverkan på 

den psykosociala arbetsmiljön. Att ledarskapet har en positiv effekt på hälsan och 

välbefinnande hos de anställda är väl dokumenterat och mycket av forskningen visar på 

detta. Att arbeta med ledarskapsutveckling och införa stödfunktioner för ledarskapet i 

kommunerna kan då vara viktigt för att de anställda ska må bra över tid och skapa en 

hållbarhet i arbetsmiljöarbetet. Har arbetsplatsen en hållbar utgångspunkt med fokus på att 

regenerera de mänskliga, sociala, materiella och naturliga resurserna kan även det 

transformativa ledarskapet (Bass & Riggio, 2006) användas för att underlätta denna 

utveckling för att medarbetarna ska nå sin fulla potential. Enligt Winroth (2018) förutsätter 

dock det hållbara ledarskapet att det finns interna och externa funktioner i organisationen 

som kan inneha en stödjande funktion vid behov.  

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö beskriver de 

arbetsmiljön som hur arbetet leds, hur det kommuniceras ut till de anställda, beslut och hur 

de tas i organisationen samt hur samspelet mellan de anställda är faktorer som kan påverka 

positivt eller negativt (AFS 2015:4).  Det var bara en av intervjupersonerna som nämnde den 

nya föreskriften från arbetsmiljöverket i deras eget arbetsmiljöarbete. Om detta berodde på 

att föreskriften är relativt ny eller om den inte har fått genomslag i kommunernas 
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systematiska arbetsmiljöarbete ännu är svårt att säga. Det kan dock vara att det finns 

kunskap om den i kommunen men att det är andra inom kommunen som sitter på den 

kunskapen utöver HR-cheferna.  

Enligt arbetsmiljöstatistiken från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2016) känner många 

att de har ett bristande stöd från chefer att deras arbetsbelastning är för hög. Kommunerna 

använder sig av medarbetarundersökningar och enkäter som medel för att se hur de 

anställda mår och för att lokalisera problem som kan finnas i organisationen. De nämnde 

dock inte vad för frågor som ställdes i dessa undersökningar utan bara att det kunde handla 

om arbetsbelastning eller stress. Det hade varit intressant att veta då det hade kunnat 

kopplas till andra teorier inom den arbetsrelaterade hälsan. Hur arbetet organiseras och hur 

ledarskapet ser ut är faktorer i arbetslivet som kan skapa stress. Arbetsbelastning och stress 

över arbetsuppgifter är faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön och kan kopplas 

till nivå 4 av de nivåer som presenterats tidigare. Enligt Bass & Riggio (2006) kan det 

transformativa ledarskapet hjälpa grupper att hantera stress på olika sätt då ledaren uppvisar 

ett lugn, att de tar avgörande men inte impulsiva beslut och inspirerar till självförtroende och 

tillit hos medarbetarna.  

6.2.2 Diskussion kring faktorer av betydelse för att uppnå resultat av det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet 

Enligt SBU (2014) finns det samband mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och 

förekomsten av symtom på utmattning och depression. Storlek på arbetsgrupp var en av de 

faktorer som HR-cheferna nämnde som kan påverka möjligheten till att utveckla en god 

psykosocial arbetsmiljö. Här spelar ledarskapet en stor roll i och med om cheferna har för 

stora arbetsgrupper kan det resultera i att de inte kan se problem som finns samt att det kan 

vara svårt att motivera alla till en ökad kreativitet och engagemang. Är arbetsgrupperna för 

stora kan det vara svårt för ledarskapet att vara ett nära stöd och coacha de anställda som 

tillsammans med vilka krav som ställs på dem och vilken kontroll de har över 

arbetssituationen kan påverka deras hälsa negativt.  

Alla kommuner använder sig utav arbetsplatsträffar för att lyfta frågor och skapa delaktighet 

i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och enligt Weman-Josefsson & Berggren (2013) måste 

verksamheter arbeta systematiskt med kartläggningar av arbetsmiljön, det måste finnas ett 

systematiskt preventionsarbete och att med hjälp av arbetstagarna och deras erfarenhet och 

kunnande skapa delaktighet. Denna delaktighet kan i sin tur resultera i att hälsan främjas 

och att verksamheten kan bli mer framgångsrik. Får arbetstagarna vara delaktiga på deras 

arbetsplats kan det även påverka deras engagemang och arbetstillfredsställelse. Att arbeta 

förebyggande är också en förutsättning för att den arbetsrelaterade hälsan ska vara hållbar 

för att de som deltar i arbetslivet ska kunna göra det tills de går i pension. 

6.2.3 Diskussion om förutsättningar i det psykosociala arbetsmiljöarbetet  

Flera av intervjupersonerna tar upp mod som en förutsättning för cheferna i kommunen ska 

kunna arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Här ska chefen våga ta tag i problem som 
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kan uppstå även om det handlar om svåra frågor som kränkande särbehandling, mobbning 

eller för tung arbetsbelastning. Enligt Bass & Riggio (2006) är en viktig del av det 

transformativa ledarskapet ledarens beteende eftersom det är genom det egna agerandet 

ledare kan vara en idealbild över hur arbetet ska bedrivas. Det är också viktigt att chefen är 

det stöd som behövs men även för att kunna se om det ställs orimliga krav på de anställda 

och se över om de har kontroll över sin arbetssituation. Vidare beskriver Bass & Riggio 

(2006) att det transformativa ledarskapet hjälper medarbetare att klara av stress som 

uppstår och effekten av denna. Denna typ av ledarskap kan även omforma individuella 

problem, kränkande särbehandling osv., som finns till att medarbetarna anstränger sig för att 

klara av gemensamma mål som finns i gruppen. 

Att anpassa arbetsuppgifter efter förmåga kan vara ett sätt att arbeta med den psykosociala 

arbetsmiljön. Detta förutsätter ju dock att det finns resurser och tid för att individanpassa 

arbetsfördelningen och att det finns en kompetensutveckling av personalen för att alla ska ha 

samma förutsättningar för att klara av arbetet. Det transformativa ledarskapet kan genom 

sitt mentorskap eller coachande funktion stärka empowerment och utveckla medarbetarna 

att nå sin fulla potential där några kanske kräver mer uppmuntran eller där andra är mer 

självständiga. Bass & Riggio (2006) beskriver även att det transformativa ledarskapet kan 

hjälpa medarbetare att utveckla ledaregenskaper hos sig själva och på så vis erhålla en högre 

potential.   

Det moderna arbetslivets förändring med effektiviseringar och produktionshöjningar kan 

påverka till exempel arbetsmiljön. Enligt Bass & Riggio (2006) kan det transformativa 

ledarskapet passa dagens komplexa arbetsgrupper och organisationer där ledarskapet kan 

hjälpa medarbetarna att klara av osäkerhet som uppstår samt om medarbetarna är lojala 

påverka deras empowerment. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt på arbetsplatsen 

då den i sig inte ska vara en källa till ohälsa oavsett vad sjukskrivningen beror på. Flera av 

intervjupersonerna nämner svårigheten med att veta vad som orsakar den arbetsrelaterade 

ohälsan. Det kan vara faktorer från det privata som kan orsaka sjukskrivningar från arbetet 

på grund av psykisk ohälsa. Att intervjupersonerna väljer att lägga över ansvaret på 

medarbetarna för den arbetsrelaterade hälsan kan även det diskuteras.  Även om det finns 

forskningsresultat som visar på en ökad risk för depression när stress kommer i kombination 

av både privata och arbetsrelaterade faktorer (Melchior et al. 2007) kan det vara att 

arbetsgivaren inte har kunskapen om eller vill ta sitt ansvar för att skapa en hälsosam 

arbetsplats.  
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7 SLUTSATSER 

• Kommunerna arbetar med ledarskap, kompetensutveckling, företagshälsovården 

samt medarbetarundersökningar för att uppnå en bra psykosocial arbetsmiljö. 

• Faktorer som är viktiga för at uppnå resultat i psykosociala arbetsmiljöarbetet var 

skapandet av engagemang, lagar och regel, rutiner och styrdokument, arbetsgruppens 

storlek, avgångsintervjuer och arbetsplatsträffar  

• Förutsättningar i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är mod och kompetens 

hos cheferna, organisationsstruktur, tid, anpassat arbetsinnehåll och att hitta 

bakomliggande problem för hälsan 

7.1 Framtida forskning 

Denna uppsats ämnade att se hur HR-chefer inom kommuner arbetar med den psykosociala 

arbetsmiljön. Att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön är viktigt då många befinner sig 

större delen av livet i arbete och när arbetsmiljön är god förbättrar det hälsan överlag hos de 

anställda och i sin tur befolkningen. I framtiden kan det vara intressant att belysa denna 

fråga från olika perspektiv där anställda och chefer kan vara ett alternativt urval för att få ett 

helhetsperspektiv på fenomenet. Det skulle även vara intressant att undersöka skillnader i 

och likheter i det psykosociala arbetsmiljöarbetet mellan offentliga och privata verksamheter 

då det kan finnas olika förutsättningar att arbeta hållbart med denna fråga.  
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BILAGA A INTERVJUDUIDE 

Bakgrundsfrågor  

Kan du berätta vad du har för bakgrund innan du började här som HR-chef? 

 

Hur viktigt anser du att arbetet med de psykosociala arbetsmiljöfrågorna är? 

 

Arbetet med psykosocial arbetsmiljö 

Hur definierar ni psykosocial arbetsmiljö i er organisation? 

 

Vilka handlingsplaner har ni gällande arbetet med den psykososociala arbetsmiljön? 

  

Hur arbetar du med dessa frågor på din arbetsplats? 

 

Skulle du kunna beskriva hur medarbetare involveras i arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön? 

 

På vilket sätt sker samverkan med andra när det gäller den psykosociala arbetsmiljön här på 

arbetsplatsen?  

- Hur upplever du att detta samarbete fungerar?  

 

Vad i arbetet med att främja en bra psykosocial arbetsmiljö tycker du fungerar bra? 

 

Vad i arbetet med att främja en bra psykosocial arbetsmiljö tycker du fungerar mindre bra? 

 

Kan du förklara vilket stöd du har i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön?  

 

Effekter av det psykosociala arbetsmiljöarbetet 

Skulle du kunna beskriva konkret hur ni arbetat för att stärka den psykosociala arbetsmiljön? 

 

Hur ser ni resultaten av arbetet med det psykosociala arbetsmiljöarbetet? 

 

Kan du ge exempel på någon förbättring som blivit resultatet av insatser i den psykosociala 

arbetsmiljön 

 

Förutsättningar för att lyckas med det psykosociala arbetsmiljöarbetet  

 

Vilka förutsättningar anser du krävs för att utveckla en bra psykosocial arbetsmiljö? 

 

Hur skulle du lägga upp arbetet med den psykosociala arbetsmiljön om du fick bestämma? 

 

Avslutning 

Finns det något du vill utveckla eller lägga till kring det vi har pratat om idag?  

Tack för din medverkan 



 

 

BILAGA B MISSIVBREV 

Hej 

Mitt namn är Fredrik Follmer och jag läser sjätte terminen på folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska nu skriva mitt examensarbete med fokus på den 

psykosociala arbetsmiljön. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur HR-chefer arbetar för 

att uppnå en bra psykosocial arbetsmiljö för de anställda.  

Urvalet av personer att intervjua kommer bestå av HR-chefer i kommuner i mellansverige. 

Du är en av sex (fem) personer som jag valt ut att intervjua då dina kunskaper om detta är ett 

värdefullt bidrag till min uppsats.  

Intervjun kommer ta cirka 30–40 minuter att genomföra och kommer med hjälp av en 

diktafon spelas in som en ljudfil. Det inspelade materialet kommer att skrivas ut, bearbetas 

och analyseras.  

För att säkerställa konfidentialiteten kommer privata utsagor som identifierar deltagare i 

studien inte att avslöjas. Det insamlade materialet kommer att förvaras på sådant sätt att 

inga personuppgifter kan komma att röjas eller obehörig får tillgång till det. Materialet 

kommer endast att användas i examensarbetet av mig. Men min handläggare kan dock vid 

behov få tillgång till materialet. Vill du avbryta deltagandet i intervjun så får det ske när som 

helst och det insamlade materiellt kommer då att raderas.    

Examensarbetet är tänkt att bidra till kunskap om hur arbetet med den psykosociala 

arbetsmiljön kan ske ur ett hållbart perspektiv. Examensarbetet kommer att presenteras och 

examineras i slutet av april 2018  

 

Vid frågor kan du kontakta mig eller min handledare 

Med vänlig hälsning  

Fredrik Follmer 

Telefon: 0735450402 

Mail: ffr15002@student.mdh.se 

Handledare: Anita Larsson 

Telefon: 0704406516 

Mail: anita.larsson@mdh.se   
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