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Sammanfattning
Studien baserades på ett uppdrag från Länsstyrelsen Dalarna att undersöka den psykosociala
arbetsmiljön inom organisationen med avgränsning till arbetsbelastning, arbetstakt och
måltydlighet. Syftet med studien var att skapa förståelse för förhållandet mellan offentlig
sektor som kontext, psykosocial arbetsmiljö och humankapital. Vidare var syftet att utforma
en handlingsplan till Länsstyrelsen Dalarna för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön
inom organisationen. De teoretiska utgångspunkterna bestod av teorier kring offentlig sektor
med fokus på tillsyns- och förvaltningsmyndigheter, och psykosocial arbetsmiljö. En
grundläggande teori för studien var Job Demands-Resources Theory. Teorier kring
humankapital och kunskapsintensiva medarbetare har också använts.
Studien var kvalitativ och personliga intervjuer genomfördes med sex (6) medarbetare, och
två gruppintervjuer gjordes med två (2) fackliga representanter respektive tre (3) chefer.
Resultat och analys visade att medarbetarna upplevde en hög arbetsbelastning och otydliga
mål. Individuella och subjektiva åsikter och upplevelser hade inverkan på resultatet.
Slutsatserna var att det finns ett komplext förhållande mellan offentlig sektor, humankapital
och medarbetarnas uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön, och att det förekommer
olika förhållanden på olika nivåer inom den psykosociala arbetsmiljön. Att beakta
organisationens resurser och krav visade sig ha betydelse för den psykosociala arbetsmiljön
och arbetet med att förbättra den. Åtgärder som föreslogs var bland annat en bredare syn
gällande kompetensförsörjning.
Nyckelord: Humankapital, subjektivitet, psykosocial arbetsmiljö, offentlig sektor, statlig
tillsyns- och förvaltningsmyndighet, Job Demands-Resources Theory.

Summary
The study was based on an assignment from the County of Dalarna to examine the
psychosocial work environment within the organization, with limitation to work load, work
rate and goal clarity. The aim of the study was to create an understanding for the relationship
between public sector as a context, psychosocial work environment and human capital.
Furthermore, the aim was to design an action plan to the County of Dalarna to improve the
psychosocial work environment within the organization. The theoretical base consisted of
theories regarding public sector with focus supervisory and administrative authorities, and
psychosocial work environment. A fundamental theory for the study was Job DemandsResources Theory. Theories concerning human capital and knowledge intense co-workers
were also used in the study.
The study was qualitative, and individual interviews were conducted with six (6) co-workers.
Two group interviews were also conducted with two (2) trade-union representatives
respectively three (3) managers. The result and analysis showed that the co-workers
experienced high work load and a low degree of goal clarity. Furthermore, individual and
subjective views and experiences had an impact on the outcome. The conclusions were that
there is a complex relationship between public sector, psychosocial work environment and
human capital, and that there are different relationships on different levels within the
psychosocial work environment. Taking account of the organization's resources and
requirements has proven to be of importance for the psychosocial work environment and the
work to improve it. Proposed measures were changed views on skills supply among others.
Keywords: Human capital, subjectivity, psychosocial work environment, public sector,
supervisory and administrative authorities, Job Demands-Resources Theory
.
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1. Inledning
"Så nära sanningen, det tänker jag, det kan man inte komma. Eller kräva." (M6)
I inledningskapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till studien och den tidigare forskningen
inom området. Vidare presenteras det uppdrag som ligger till grund för studien, en
problemdiskussion, studiens syfte, frågeställningar och bidrag. Avslutningsvis beskrivs
Länsstyrelsen Dalarnas verksamhet och en disposition för studiens upplägg.
___________________________________________________________________________
Det är allmänt känt att finns olika krav och resurser i ett arbete, men hur dessa dimensioner är
sammanlänkade och påverkar den anställde och dennes hälsa i arbetet tydliggörs i JobDemands-Resources Theory (JD-R-teorin). JD-R-teorin beskriver att medarbetaren måste
känna att den har tillgång till de nödvändiga resurser som krävs i förhållande till arbetets krav.
Ett exempel är att för höga krav i arbetet i relation till begränsade resurser kan leda till stress
hos medarbetaren (Bakker & Demerouti, 2013). I enlighet med teorin föreligger det ett
organisatoriskt perspektiv avseende den anställdes uppfattning om sin arbetsmiljö och
huruvida medarbetaren mår bra i sin arbetssituation. Återfinns inte balansen gällande krav och
resurser kan medarbetarens hälsa påverkas och eventuellt leda till ohälsa och i ett vidare
perspektiv sjukskrivning. Försäkringskassan har uppmärksammat att sjukskrivningar generellt
har ökat i samhället mellan 2011 och 2016 (Henriksson, 2017). Sjukskrivningar till följd av
psykiska sjukdomar har ökat med över 100 procent under denna tidsperiod och kurvan för
andelen sjukskrivna med psykisk diagnos har stigit för varje år. Ett län som ligger i topp
avseende antal sjukskrivningar med psykisk diagnos är Dalarna (ibid.).
Sjukskrivningar är kostsamma på många plan, för individ, arbetsgivare och samhälle, och
därför är arbetet med att få ner sjuktalen prioriterat (Henriksson, 2017). Sjuktal avser antal
personer som erhåller ersättning för långvarig sjukdom genom exempelvis Försäkringskassan.
Det ökade antalet sjukskrivningar är en anledning till att Arbetsmiljöverket våren 2016 gav ut
en ny författningssamling, AFS 2015:4 som ett led i att motverka sjuktalen (ibid.).
Författningen ställer ökade krav på arbetsgivaren att motverka eventuell ohälsa till följd av
organisatoriska och sociala förhållanden, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbete
som åligger arbetsgivaren enligt AFS 2001:1. Det blir således en tydlig koppling mellan
organisatoriska dimensioner, som exempelvis arbetets utformning, och medarbetarnas hälsa.
Arbetsgivaren ska i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1)
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kontinuerligt undersöka och bedöma vilka risker som finns inom organisationen. Därför är det
av stor vikt att arbetsgivaren tillgodoser chefer och arbetsledare med nödvändig kunskap för
att de ska kunna identifiera risker som kan kopplas till organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4). Genom att jobbrelaterad psykisk ohälsa fortsätter att öka ser vi att det är
angeläget att undersöka ämnet närmare.

1.1 Uppdragsbeskrivning
Studien baseras på ett uppdrag från Länsstyrelsen Dalarna. Utifrån de medarbetarenkäter som
har genomförts de senaste åren inom Länsstyrelsens Dalarnas verksamheter kan en trend av
negativ karaktär urskönjas. Medarbetarna upplever svårigheter inom särskilt tre områden;
arbetsbelastning, arbetstakt och otydlighet gällande uppsatta mål (Personlig kommunikation,
3 februari 2017). I samtal med vår kontaktperson beskrivs personalen som välutbildad,
ambitiös och högpresterande, men detta är krav som föreligger inom de yrken de har och är
därför nödvändigt (ibid.). Vår kontaktperson berättar att en övervägande majoritet av
medarbetarna innehar akademisk utbildning om tre år eller mer, och att de ofta har en gedigen
arbetslivserfarenhet. Yrkesgrupper som förekommer är bland annat ingenjörer, ekonomer och
jägmästare (Personlig kommunikation, 9 februari 2017). Ett flertal medarbetare har blivit
långtidssjukskrivna, vilket vår kontaktperson relaterar till den stress som förekommer inom
verksamheten och det ses som högst oroväckande. Det är utifrån detta problem som vi fått
vårt uppdrag att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos Länsstyrelsen Dalarna, med
avgränsning mot arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet.

1.2 Tidigare forskning
Psykosocial arbetsmiljön är ett stort och komplext område som kan vara svåråtkomligt att
studera (Vingård, 2015). Psykosocial arbetsmiljö avser relationen mellan psykiska och sociala
aspekter i arbetet (Theorell, 2012, s 19). Från 1960-talet har de sociala aspekterna av
arbetslivet fått mer uppmärksamhet inom forskningen (Wolvén, 2000; Rubenowitz, 2004).
Dagens forskning inom fältet har sin grund i behovspsykologin (Rubenowitz, 2004), men
saknar en tydlig kontextuell förankring (Lundberg, 2015). Svårigheter kan vara förenade med
individens olika uppfattningar om arbetsmiljöns aspekter (Jeding & Theorell, 1999). Andra
svårigheter avser mätningar av psykosocial arbetsmiljö utifrån bland annat olika kontexter
och problematiken att jämföra dessa med varandra (Vingård, 2015). Den kontext som studien
berör är offentlig sektor. Den utgörs av organisationer vars uppgift är att på olika sätt
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tillhandahålla tjänster till medborgarna. Där är arbetsuppgifterna inte sällan komplexa och
kräver högre akademisk utbildning och ibland specialist- och expertkunskaper. Statliga
tillsyn- och förvaltningsmyndigheter är exempel på sådana offentliga organisationer
(Karlsson, 2012).
Tidigare forskning kring offentlig sektor har genererat ett stort antal teorier och idéer gällande
styrningen. Däri kan nämnas New public administration (Fredrickson, 1980; Marini, 1971),
New public governance (Osborn, 2006) och New public management (NPM). Den omtalade
styrningsmetoden NPM är inspirerad av det privata näringslivet genom bland annat
konkurrensutsättning, kostnadsreducering, prestationsinriktning och decentralisering (Boxall
& Purcell, 2016). Styrmetoderna från NPM anses numera ha förlorat legitimitet då de har
orsakat negativa och oönskade bieffekter, som exempelvis otillräckliga policyer och
stagnation. Trots detta lever NPM i stor utsträckning kvar inom offentlig sektor (Dunleavy,
Margetts, Bastow & Tinkler, 2006).
Styrmetoder inom NPM kan medföra krav på organisationens medarbetare att arbeta
gentemot organisationen snarare än mottagaren av organisationens tjänster, det vill säga
medborgarna (Boxall & Purcell, 2016). Detta kan vara problematiskt för yrkesgrupper vars
kompetens och ambitionsnivå för arbetet är höga, och på grund av att dessa personer ofta har
en stark samhörighet med arbetet och dess mottagare (ibid.). Kompetens i form av förmågor,
färdigheter och kunskap inbegrips i begreppet humankapital som beskriver länken mellan
individuella karaktärsdrag och ekonomiskt resultat (Becker, 1993). Personer som är ambitiösa
och eftersträvar att arbetet är meningsfullt, både personligen och professionellt, kan må dåligt
om de upplever att deras kompetens och ambitioner inte tillvaratas av organisationen (Wright
& McMahan, 2011).
Ohälsa i arbete kommer ofta av faktorer i den omgivande arbetsmiljön. Små möjligheter att
påverka arbetet samtidigt som medarbetaren upplever alltför höga krav kan leda till
depressionssymtom

(Statens

beredning

för

medicinsk

utvärdering

[SBU],

2014).

Nedstämdhet, ångest, minskat emotionellt engagemang och sömnsvårigheter kan nämnas som
några exempel på depressionssymptom. Det föreligger emellertid en distinktion mellan
depression och utmattningssyndrom då de skildrar olika tillstånd. Utmattningssyndromet har
en direkt och tydlig koppling till arbetslivet, och kan innebära en förlängd återhämtningstid
till följd av uttömda resurser. I ett vidare perspektiv kan depression och utmattningssyndrom
följaktligen leda till sjukskrivningar och produktionsbortfall för organisationen (ibid).
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1.3 Problemdiskussion och problemformulering
Genom de medarbetarenkäter som tidigare har gjorts inom Länsstyrelsen Dalarna
framkommer att medarbetare upplever arbetsrelaterad stress till följd av hög arbetsbelastning,
arbetstakt och otydlighet avseende mål. Verksamheterna inom Länsstyrelsen Dalarna
innefattas av den offentliga sektorns krav, har yrken som kräver hög akademisk utbildning
och ställer omfattande krav på medarbetarnas förmåga att hantera flera dimensioner av arbetet
samtidigt. Hur den psykosociala arbetsmiljön bör hanteras påverkas av de förutsättningar som
finns kring den offentliga organisationen. Trots att ett tydligare fokus har tillkommit vad
gäller den organisatoriska och sociala aspekten av arbetsmiljön genom AFS 2015:4, menar vi
att det saknas ett förtydligande av medarbetarnas skiftande karaktär och värderingar. Det
särskilt inom kontexten offentlig sektor och utifrån medarbetare med högre utbildningsnivå.
Detta menar vi kan öka förståelsen för komplexiteten kring psykosocial arbetsmiljö.
Mot bakgrund av Lundberg (2015), som beskriver att forskningen idag har för låg kontextuell
förankring, menar vi att det därför är nödvändigt att offentlig sektor som kontext sätts i
relation till psykosocial arbetsmiljö för medarbetare med högt humankapital. Det gör det
angeläget att undersöka förhållandet mellan offentlig sektor, psykosocial arbetsmiljö och
humankapital, vilka även utgör studiens teoretiska utgångspunkter och teman. På så vis kan
en mer nyanserad bild skapas avseende den psykosociala arbetsmiljöns komplexitet med
fokus på arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet. Analyser utifrån JD-R-teorin kan
sedan bidra till en fördjupad förståelse för området med ett krav- och resursfokus. Genom det
kan vi få insikt i hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs inom Länsstyrelsen Dalarna och
hur den kan förbättras.

1.4 Syfte
Syftet med studien är att skapa förståelse för förhållandet mellan offentlig sektor som kontext,
psykosocial arbetsmiljö och individers humankapital. Vidare är syftet att utforma en
handlingsplan till Länsstyrelsen Dalarna för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön inom
organisationen.
1.4.1 Frågeställningar
•

Vilken betydelse har medarbetarnas kunskapsintensitet och humankapital för
upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön avseende arbetsbelastning, arbetstakt
och måltydlighet inom offentlig sektor?
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•

Hur kan JD-R-teorin bidra till att generera en förståelse gällande förhållandet mellan
upplevd psykosocial arbetsmiljö hos kunskapsintensiva medarbetare och offentlig
sektor?

•

Vilka drivkrafter finns inom organisationen för att understödja en förbättrad
psykosocial arbetsmiljö och hur kan dessa bidra till upprättandet av en handlingsplan?

1.4.2 Bidrag
Studien bidrar med en ökad förståelse för hur medarbetare med högt humankapital upplever
sin psykosociala arbetsmiljö inom offentlig sektor. Utifrån JD-R-teorin kan vi även se hur
resurser och krav kan hanteras för ett hållbart arbetsliv. Det praktiska bidraget av studien är en
rapport till Länsstyrelsen Dalarna med handlingsplan som kan hjälpa organisationen att
etablera ett strategisk och operativt arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

1.5 Verksamhetsbeskrivning
Sverige har 21 län och inom varje län verkar en länsstyrelse som är ansvarig för de uppdrag
som inte specifikt åligger andra statliga myndigheter att utföra. Landets länsstyrelser har
därigenom breda och tvärsektionella uppdrag där de ska inta såväl helhets- som
sektorsperspektiv (Regeringen, 2017). Länsstyrelserna har, under ledning av respektive
landshövding, fått i uppdrag av regeringen att verka informerande och utredande utifrån
respektive läns behov (Länsstyrelsen Dalarna, 2017). Inom Länsstyrelsen Dalarna är
verksamheten organiserad i enheter utefter verksamhetsområden, och inom varje enhet finns
ett antal funktioner vars anställda arbetar med vissa specifika frågor inom området. Varje
enhet har en enhetschef och varje funktion har en funktionssamordnare (ibid.).
Länsstyrelsen Dalarna har cirka 200 anställda, och organisationens värdegrund baseras på fyra
ledord vilka är rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande (Länsstyrelsen Dalarna,
2017). Ledorden grundas i att myndigheten ska samarbeta med andra myndigheter i syfte att
värna om medborgarnas rättigheter, uppnå mål samt tillvarata länets möjligheter. Därtill
beskriver sig Länsstyrelsen Dalarna som en kunskapsintensiv organisation. Myndighetens
verksamhetsområden kräver både breda och djupa kompetenser för att kunna leverera den
mångfald av tjänster som inryms i de uppdrag som har tilldelats dem av regeringen och andra
politiska organ (ibid.). Utifrån ovan gjorda beskrivning är detta en myndighet som
karaktäriseras av stor komplexitet och kunskapsintensitet.
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Länsstyrelsens organisation, ansvar, kommunikationsvägar och intressenter redovisas i bilden
nedan:

Figur 1. Länsstyrelsens organisation, ansvar och intressenter (Länsstyrelsen Dalarna, 2017)

1.6 Disposition
Uppsatsen består av fem kapitel. Inledningskapitlet redogör för studiens utgångspunkter, syfte
och frågeställningar. Därefter kommer ett teoriavsnitt som behandlar forskningsfältet utifrån
de teman som identifieras genom litteraturgranskningen, vilka är offentlig sektor, psykosocial
arbetsmiljö och humankapital. Metodologisk ansats och genomförande beskrivs sedan i det
tredje kapitlet, och en sammanställning av empiri och fortlöpande analys presenteras i det
fjärde kapitlet. I det femte och avslutande kapitlet förs en diskussion kring forskningsfynden,
och slutsatser och förslag till vidare forskning presenteras.
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2. Teoretisk referensram
I

detta

kapitel

presenteras

studiens

teoretiska

utgångspunkter.

Vi

har

genom

litteraturgranskningen identifierat tre återkommande teman, vilka är offentlig sektor,
psykosocial arbetsmiljö och humankapital. Offentlig sektor syftar till att skapa förståelse för
den aktuella kontexten, och psykosocial arbetsmiljö berör de psykiska, organisatoriska och
sociala förhållandena inom Länsstyrelsen Dalarna. Humankapital som tema avser att
beskriva karaktärsdrag som återfinns hos merparten av medarbetarna inom organisationen.

2.1 Offentlig sektor
Offentlig sektor består av flera olika organisationer såsom kommuner, landsting och statliga
myndigheter. Arbetet inom offentlig sektor utgörs till stor del av att hantera och integrera mål,
medel och regelverk (Lane, 2000). Beslutsordningen inom sektorn kännetecknas av
rationalitet, toppstyrning, samt budget- och regelstyrning (ibid.). Offentlig sektor syftar främst
till att tillhandahålla tjänster och service för medborgarnas behov av exempelvis vård,
utbildning och trygghet (Solli, 2015). Andra kännetecken är även att verksamheter inom
sektorn präglas av stor komplexitet och att dess verksamheter kräver många och olikartade
kompetenser. Detta då de offentliga organisationerna hanterar och tillhandahåller ett brett
spann av service och tjänster till landets medborgare. Vidare karaktäriseras offentlig sektor av
politisk betingelse (ibid.).
Statliga myndigheter innefattar samhällsövergripande aktiviteter på olika nivåer i samhället
(Lane, 2000). På nationell nivå drivs staten av riksdag och regering som beslutar om finanser,
lagar och regler (Regeringen, 2017). Regeringskansliet med dess departement och
myndigheter stödjer regeringen i det praktiska genomdrivandet av beslut från riksdag och
regering (ibid.). Statliga myndigheter ska förvalta direktiv från regeringen och EU, vilket görs
genom aktiviteter som bland annat innefattar tillsyn och prövning inom de områden där
myndigheten verkar. Att utöva tillsyn innebär att en myndighet till exempel kontrollerar att de
regler, föreskrifter och förordningar som finns för ett specifikt område följs av berörda parter
(Karlsson, 2012). Länsstyrelsen Dalarna är en statlig förvaltnings- och tillsynsmyndighet, men
i det följande kommer begreppet offentlig sektor att användas vid beskrivning och analys av
organisationen.
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2.2 Psykosocial arbetsmiljö
Det andra temat som har urskilts vid litteraturgenomgången är psykosocial arbetsmiljö, vilket
avgränsas mot arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet. Som nämndes i inledningen
introducerades en ny författning från Arbetsmiljöverket våren 2016, AFS 2015:4.
Författningen ställer ökade krav på arbetsgivaren att motverka eventuell ohälsa till följd av
organisatoriska och sociala förhållanden. Ansvaret för dessa frågor ligger inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbete som åligger arbetsgivaren enligt AFS 2001:1. Det blir således
en tydlig koppling mellan organisatoriska och sociala dimensioner, som exempelvis arbetets
utformning, och medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. Upplevelsen av psykosocial
arbetsmiljö och den egna hälsan påverkas bland annat av medarbetarnas uppfattning om
stödet de får från chefer (Nielsen, Yarker, Brenner, Randall & Borg, 2008; Nielsen, Yarker,
Randall & Munir, 2009).
2.2.1 Arbetsbelastning och arbetstakt
Enligt AFS 2015:4 9§ ska arbetsgivaren se till att de anställdas arbetsuppgifter och
befogenheter inte ger upphov till ohälsa, och att resurserna ska anpassas efter de krav som
ställs i arbetet. Den 11§ betonar att belastningen också kan komma från psykiska
påfrestningar inom arbetsmiljön. Vingård (2015) har, utifrån en litteraturöversikt, identifierat
ett vetenskapligt samband mellan riskfaktorer i arbetslivet och psykisk ohälsa, vilka i ett
vidare perspektiv kan leda till sjukskrivningar. Bland riskfaktorerna nämns höga krav och
begränsad kontroll i arbetet (ibid.). Det som istället karaktäriserar en god arbetsmiljö är
upplevelsen av autonomi och medinflytande, tydlighet gällande förväntningar och mål samt
hållbar belastning och tempo i arbetet (Lindberg & Vingård, 2012). Att uppnå en optimal
arbetsbelastning är förenat med vissa svårigheter då upplevelsen av arbetsbelastning påverkas
av de fysiska och psykiska resurserna hos den enskilda individen, samt individens preferenser,
kunskaper och åsikter (Jeding & Theorell, 1999).
2.2.2 Job Demands-Resources Theory
Arbetsbelastningens komplexitet kan åskådliggöras i Job Demands-Resources Theory (JD-Rteorin), vilken är en utveckling av den mer kända JD-R-modellen. Teorin är flexibel så till
vida att den kan tillämpas inom olika kontexter och utifrån olika yrkesgrupper (Bakker &
Demerouti, 2013). JD-R-teorin syftar till att förutspå utbrändhet och sjukskrivning hos
individerna inom en organisation, samt motivationen och viljan att prestera på arbetsplatsen.
Enligt JD-R-teorin är arbetets krav och resurser två olika triggers till två någorlunda
oberoende processer; en motivationsprocess och en hälsoförsvagande process hos
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medarbetaren. Enligt teorin måste medarbetaren känna att den har tillgång till de nödvändiga
resurser, såväl individuella som organisatoriska, som krävs i förhållande till arbetets krav för
att uppleva en balanserad arbetssituation. Ett exempel kan vara att för höga krav i arbetet i
relation till begränsade resurser kan leda till stress hos medarbetaren. JD-R-teorin visar
därigenom att arbetsdesign och stressorer i arbetet påverkar varandra och att de därför bör
beaktas i relation till varandra (ibid.). Krav i arbetet relaterar till psykiska, psykologiska,
sociala och organisatoriska dimensioner av arbetet som kräver uppoffringar och därigenom
psykologiska kostnader (Schaufeli & Bakker, 2004). Resurser innebär istället psykiska,
psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsrelaterade aspekter som antingen minskar
krav och dess kostnader, bidrar till måluppfyllelse eller genererar personlig utveckling. På så
vis är resurser inte enbart relaterade till att hantera de krav som finns i arbetet (ibid.).
Därtill beskriver Bellavia och Frone (2005, refererad i Richter, Schraml & Leineweber, 2015)
att JD-R-teorin kan belysa obalansen mellan arbetets krav och familjelivets krav. JD-R-teorin
bidrar således med en bred förståelse av arbetsbelastning och arbetstakt och den påverkan
dessa faktorer kan ha på människans psykiska hälsa. Teorins bredd och användbarhet stärks
av att den ligger i linje med den litteraturöversikt som presenteras av Vingård (2015), där
författaren explicit uttrycker att höga krav och begränsad kontroll i arbetet är exempel på
riskfaktorer på arbetsplatsen. Nedan visas en illustration som vi har skapat av JD-R-teorin
utifrån det traditionella individperspektivet.

Krav i
arbetet

Resurser
i arbetet
Individens
uppfa-ning av
arbetsbelastning

Figur 2. Illustration av Job Demands-Resources Theory

2.2.3 Måltydlighet
Måltydlighet är ett begrepp som återfinns i Länsstyrelsen Dalarnas medarbetarundersökning
och används till att mäta uppfattningarna avseende de uppsatta målens tydlighet. Enligt AFS
2015:4 10§ ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter som ska utföras
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och vilket resultat som ska uppnås. Arbetsgivaren ska därtill tydliggöra hur arbetsuppgifterna
ska prioriteras vid tidsbrist, var medarbetarna kan söka stöd och hjälp vid svårigheter, samt
vilka befogenheter de har i arbetet (ibid.). Tydlighet kring mål är också av betydelse vid
kommunikationen av vilka förväntningar som finns på de enskilda medarbetarna. På så vis är
måltydlighet viktigt för att medarbetarna ska få en uppfattning om hur deras arbetsuppgifter
bidrar till organisationens övergripande syfte (Bosselut, Heuzé, Eys, Fontayne & Sarrazin,
2012). En kompletterande bild av begreppet måltydlighet ger Caillier (2016), som genom en
enkätundersökning visar att måltydlighet inom offentlig sektor är viktig för att skapa en
långsiktig motivation bland medarbetarna. Måltydlighet har både indirekt och direkt påverkan
på medarbetarnas attityder och beteenden i relation till arbetet (ibid.). Det förhållningssätt
som Caillier (2016) beskriver påvisar således andra betydelsefulla aspekter för hälsa på
arbetsplatsen, såsom målformulering och målens relevans, än enbart tydligheten kring vad
som konkret ska utföras i arbetsuppgifterna.

2.3 Humankapital
Humankapital är individers förmågor, färdigheter och kunskaper (Becker, 1993; Coff, 2002),
och dessa aspekter av människan kan utvecklas genom att individen gör investeringar i
utbildning, lärande och hälsa (Becker, 1993). Begreppet utgör en länk mellan individuella
karaktärsdrag och ekonomiskt resultat för en organisation (ibid.). Området har tidigare
undersökts utifrån ekonomiska perspektiv med fokus på strategi och praktik i relation till
företagets prestationer. Även ett psykologiskt perspektiv återfinns inom forskningen, vilket
baseras på kognition och individuella karaktärsdrag i förhållande till arbetsprestation.
Mätningar av humankapital kopplat till prestation kännetecknas emellertid av låg konsistens
till följd av bland annat subjektivitet (Wright & McMahan, 2011). Humankapitalet kommer
till uttryck genom individens beteenden, som i sin tur påverkas av dennes erfarenheter
(Becker, 1996, refererad i Wright & McMahan, 2011). I de fall individer med högt
humankapital upplever att organisationen inte tillvaratar deras kompetens på ett välförtjänt
sätt kan de välja att prestera på en lägre nivå eller att avsluta sin anställning (Wright &
McMahan, 2011).
2.3.1 Kunskapsintensiva arbetare och kunskapsarbetare
Så kallade kunskapsintensiva arbetare och kunskapsarbetare söker meningsfullhet och
motivation i arbetet genom att exempelvis koppla sina personliga värderingar till arbetets
övergripande syften och mål (Correia de Sousa & van Dierendonck, 2010; Svenningsson &
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Alvesson, 2003; Watson, 2008). Begreppet kunskapsintensiva arbetare avser en specifik typ
av medarbetare vars huvudsakliga fokus är att hantera kunskap på olika sätt i sitt yrke. Denna
typ av individ ser sitt arbete som ett kall, behöver autonomi och känsla av tillhörighet med
jämlika (Correia de Sousa & van Dierendonck, 2010). Liknande resonemang förs av andra
författare som menar att kunskapsarbetare arbetar inom yrken som är komplexa och
dynamiska (Benson & Brown, 2007). Genom dessa individers kunskapsfokus har de ofta ett
behov av att påverka hur uppgifterna utförs och resultatet av dem (Donnelly, 2009; Drucker,
1999; Frenkel, 2002).
Kunskapsarbetare är specialister (Mallett & Wapshott, 2012), och en påverkande faktor för
deras prestation och uppfattning om arbetet är de närmsta chefernas ledarskapbeteenden och
förmåga att ge erkännande och stöd (Edgar, Geare & O´Kane, 2014). Dessa typer av
medarbetare kan behöva stöd vid förändringar om deras arbetsuppgifter påverkas. Det med
anledning av att de tenderar att identifiera sig med sitt arbete, och förändringar kan således
påverka deras uppfattningar om arbetet (Mallett & Wapshott, 2012). I det följande kommer
denna typ av medarbetare att benämnas som kunskapsintensiva medarbetare vilket innefattar
både teorin om kunskapsintensiva arbetare, kunskapsarbetare, och teorierna kring
humankapital.

2.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter
Utifrån de presenterade teorierna kan vi uttyda att det föreligger en överensstämmelse mellan
de föreskrifter som förmedlas av Arbetsmiljöverket och JD-R-teorins grund gällande krav och
resurser. Det blir tydligt att denna teori ligger i linje med Vingårds (2015) diskussion
angående riskfaktorer på arbetsplatsen gällande psykisk ohälsa, vilket talar för
användbarheten av denna teori i syfte skapa en bredare bild av psykosocial arbetsmiljö.
Vidare menar vi att det är av vikt att relatera specifikt kunskapsintensiva medarbetare med
högt humankapital till den kontext som presenteras, i syfte att förstå hur dessa medarbetare
kan uppfatta sin psykosociala arbetsmiljö. De teman som har presenterats, vilka är offentlig
sektor, psykosocial arbetsmiljö och humankapital, visar sig genom teorierna präglas av
komplexitet. Det är emellertid betydelsefullt att studera dem tillsammans för att förstå varför
den tidigare forskningen påvisar att arbetsrelaterade psykiska problem och sjukskrivningar
ökar. En ytterligare aspekt som framkommit genom litteraturgranskningen är att
forskningsfältet psykosocial arbetsmiljö innefattar individers olika subjektiva uppfattningar
och tolkningar (Jeding & Theorell, 1999)
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3. Metod
Kapitlet avser att redogöra för den metodologiska grunden för studien. Först beskrivs
kvalitativ forskning, kunskapssyn och förförståelse. Därefter presenteras den valda metoden,
urval och genomförande. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur materialet har
analyserats och validerats. Fortlöpande förs en diskussion avseende metodologiska
överväganden.

3.1 Forskningsansats och kunskapssyn
Kvalitativa ansatser syftar till att förstå människors upplevelser av specifika fenomen i sin
omgivning eller tillvaro, och är vanliga inom humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnesområden (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Den här studien utgick från en
kvalitativ ansats, och på så vis var det individernas upplevelser och uppfattningar avseende
den psykosociala arbetsmiljön som undersöktes. Samtidigt byggde vår kvalitativa studie på en
medarbetarenkät som har gått ut till samtliga medarbetare på Länsstyrelsen Dalarna och som
haft hög svarsfrekvens. Resultatet av den undersökningen samt offentliga policy- och
styrdokument låg således till grund för studien.
3.1.1 Abduktion och forskarens förförståelse
Vi har utgått från en abduktiv process, vilket innebär att forskaren växlar mellan empirisk,
teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning i syfte att förstå problem. Genom att ta sin
utgångspunkt i praktiken, där forskaren redan har personliga erfarenheter och kunskap om ett
ämne,

leder

undersökningsprocessen

vidare

till

att

utforska

redan

befintliga

föreställningsramar, som till exempel teorier (Wigblad & Jonsson, 2008). Forskarens kunskap
och erfarenhet om ämnet innebär inte nödvändigtvis att de påverkar undersökningen. Det med
anledning av att forskaren har syftet att förklara eller förstå problem avseende sin kunskap
och således bidra till kunskapsutvecklingen (ibid.).
Då studien bedrivits enligt den abduktiva forskningsprocessen var vår förförståelse och
förtrogenhet en viktig aspekt att förhålla sig till. Förförståelse är forskarens föreställning av
ett problem, och den kan utmanas genom att inta ett kritiskt förhållningssätt till sin kunskap
(Bjereld et al., 2009.) Att inta ett kritiskt förhållningssätt är av stor betydelse då forskarens
förförståelse och förtrogenhet kring forskningsproblem har resulterat i kritik mot den
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abduktiva forskningsprocessen (Wigblad & Jonsson, 2008). Under datainsamlingsfasen för
studien befann vi oss inom verksamheten och deltog på planeringsmöten för studien. Det
fanns även en praktisk erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter. Det medförde att vi
hade en inblick och en viss förförståelse för forskningsproblemet. Vår förförståelse för fältet
har därför varit betydelsefull och användbar, men vi har bemödat oss att förhålla oss så
sakliga som möjligt till materialet. I syfte att neutralisera påverkan av vår förförståelse har
samtliga intervjupersonerna fått läsa sina transkriberade intervjuer. Vi har även tillfrågat alla
intervjupersoner om inspelning av intervjuerna då vi var medvetna om att minnet kan vara
högst selektivt.

3.2 Metodval - fallstudier och metodtriangulering
Studien har fokuserat på specifikt Länsstyrelsen Dalarna, och därigenom har den bedrivits
som en fallstudie. En fallstudie innebär att forskaren, ofta under en längre tid, enbart
undersöker en specifik enhet eller kontext (Denscombe, 2009). Det gör att fallstudier kan
bidra till djupare förståelse för de processer och relationer som förekommer inom den
specifika undersökningsenheten (Denscombe, 2009; Yin, 2014). Nackdelar med denna form
av studie avser generaliseringsaspekter utifrån den undersökta enheten, svårigheter att få
tillgång till de sociala samspelen, samt de effekter forskarens närvaro kan ha på
undersökningen. Den sistnämnda kan benämns som observatörseffekten. Fallstudier inbjuder
till användandet av olika datainsamlingsmetoder, som exempelvis dokument och intervjuer
(ibid.). Då vårt datamaterial inhämtades från olika källor har det fenomen vi undersökt belysts
från ett flertal olika perspektiv. De olika källorna bestod av styrdokument, befintliga
medarbetarundersökningar, personliga intervjuer och gruppintervjuer. Kombinationen av
dessa insamlingsmetoder talar även för en så kallad metodtriangulering, vilket innebär att en
variabel eller ett fenomen undersöks genom olika metoder (Andersen, 2012; Denscombe,
2009). Vad som emellertid talar emot att undersökningen var en fallstudie är tidsperspektivet,
då vi inte befunnit oss inom den studerade kontexten under en längre tidsperiod.

3.3 Urval och urvalskriterier
Utifrån studiens tredje tema, det vill säga frågan om humankapital, har vi valt att fokusera på
medarbetare med akademisk utbildning om tre år eller mer. Tre respondentgrupper valdes för
studien, vilka var medarbetare, fackliga representanter och chefer. Urvalet för intervjuerna
med medarbetarna gjordes med stöd av chefer på Länsstyrelsen Dalarna utifrån ett så kallat
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flerstegsurval. Denscombe (2009) beskriver det här urvalet som att det sker i olika steg vilka
bygger på varandra. I vårt fall valdes först två enheter på Länsstyrelsen Dalarna, vilka
kommer i det följande att benämnas som enhet A och enhet B. Inom respektive enhet valdes
sedan en funktion för studien. Tre medarbetare på respektive funktion valdes därefter ut, det
vill säga totalt sex personer. Den ena funktionen var så pass liten att hela ingick i studien.
Urvalet kan emellertid inte anses vara ett renodlat flerstegsurval, då detta kombinerades med
ett subjektivt urval för att nå målgruppen för studien i form av personer med akademisk
utbildning.
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undersökningsenheterna handplockas av forskaren då dessa antas kunna ge ett mervärde till
studien. Urvalet för intervjuerna med medarbetarna utgjordes således av ett flerstegsurval
kombinerat med ett subjektivt urval.
Två fackliga representanter respektive tre chefer valdes till de två gruppintervjuerna. Urvalet
för gruppintervjuerna karaktäriserades även det av ett subjektivt urval, genom att dessa
respondenter handplockades och sammansattes av oss med stöd av chefer inom verksamheten.
Dessa respondenter har också akademisk utbildning och antogs också kunna bidra med
ytterligare perspektiv på undersökningsproblemet. Det ansågs vara relevant i förhållande till
komplexiteten som kännetecknar psykosocial arbetsmiljö. Urvalskriterierna för samtliga
respondenter, både i de personliga intervjuerna och i gruppintervjuerna, var således att de
skulle arbeta på Länsstyrelsen Dalarna i nuläget samt ha högskoleutbildning om tre år eller
mer. De valda medarbetarna skulle dessutom ha arbetat olika lång tid inom Länsstyrelsen
Dalarna, och urvalets spridning gällande anställningstid var två till femton år år. I urvalet tog
vi inte hänsyn till respondenternas fördelning avseende kön som ett urvalskriterium.
Ställningstagandet gjordes utifrån de genomförda medarbetarenkäterna då resultaten av dessa
inte uppvisade skillnader mellan könen. De medarbetare och fackliga representanter som
intervjuades arbetar med handläggning, myndighetsutövning och i olika projekt. Cheferna
ansvarar övergripande verksamhetsfrågor inom Länsstyrelsen Dalarna.

3.4 Genomförande
3.4.1 Förberedelser
Vi tog inledningsvis kontakt med Länsstyrelsen Dalarna för att undersöka behovet och
intresset av att genomföra en studie hos dem. I ett första möte med organisationens
personalchef diskuterades vilka områden som organisationen hade uppmärksammat som
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intressanta att undersöka. Gemensamt kom vi fram till att den psykosociala arbetsmiljön
skulle vara mest värdefullt för organisationen att studera. Mot bakgrund av Länsstyrelsen
Dalarnas presenterade problem, formulerade vi en forskningsfråga som sedan låg till grund
för den efterföljande litteraturgranskningen som presenterades i föregående kapitel.
3.4.2 Intervjuer
Vi har genomfört personliga intervjuer med sex medarbetare, samt två gruppintervjuer med
två fackliga representanter respektive tre chefer. På så vis kan ett medarbetarperspektiv, ett
fackligt perspektiv och ett chefsperspektiv belysas avseende forskningsfrågan. I de personliga
intervjuerna blev det möjligt för våra intervjupersoner att berätta om sina erfarenheter och
upplevelser utan att bli avbruten av andra deltagare. På detta sätt kan en undersökningsfråga
utforskas på djupet (Denscombe, 2009). Vad som emellertid begränsar användningen av
personliga intervjuer som intervjumetod är att endast ett fåtal åsikter och synpunkter kan
framföras till forskaren och höras under undersökningen.
En lösning på detta problem var att genomföra gruppintervjuer, det vill säga intervjua flera
personer samtidigt. Denna typ av intervju kan göras på liknande sätt som en personlig
intervju, men skillnaden är att varje fråga kan generera svar från ett flertal personer. Även
gruppdiskussioner kan uppkomma som kan belysa undersökningsfrågorna på ett mer
nyanserat sätt (Denscombe, 2009). På så vis föreligger en bredd avseende intervjumetod och
intervjupersoner i studien. Vi menar att kombinationen av dessa två intervjumetoder kan ge en
mer mångsidig bild över den psykosociala arbetsmiljön som studeras. Intervjuerna tog cirka
60 minuter vardera och genomfördes i Länsstyrelsen Dalarnas lokaler. Deltagarna tillfrågades
om intervjuerna fick spelas in i syfte att underlätta den efterföljande transkriberingen, och
ingen nekade till det. Datamaterialet består således främst av utskrifter av de transkriberade
personliga intervjuerna och gruppintervjuerna.
3.4.3 Intervjuguide och frågornas sammansättning
Tre intervjuguider konstruerades med utgångspunkt i medarbetarenkäterna. Var och en av
guiderna utformades efter typ av deltagare och intervjusituation, det vill säga medarbetare
(Bilaga I), chefer (Bilaga II) eller fackliga representanter (Bilaga III). Sammansättningen av
frågor utgjordes av en tematisering av olika konstellationer av de teman som urskildes i
litteraturgenomgången. Detta i syfte att belysa olika perspektiv och synsätt på det undersökta
problemet. Samtliga intervjuguider var semistrukturerade, vilket enligt Denscombe (2009)
innebär att forskaren har en färdig lista med ämnen och frågor som ska behandlas och
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besvaras. Den semistrukturerade intervjuns karaktär är emellertid flexibel gällande frågornas
följd, följdfrågor, och att intervjupersonen får möjlighet att utveckla sina svar och berätta mer
utförligt om olika ämnen som behandlas under intervjun (Andersen, 2012; Denscombe, 2009).
3.4.4 Forskningsetiska överväganden
Att forskning bedrivs på ett etisk korrekt sätt är av stor vikt vid all typ av forskning (Bjereld et
al., 2009). Med hjälp av vår uppdragsgivare gick vi ut med informationsbrev till berörda
enheter (Bilaga IV) och funktioner (Bilaga V). Den ena enhetens urval var så pass begränsat
att den valda funktionens hela arbetsstyrka ingick i studien, vilket medförde att anonymiteten
kunde påverkas. Detta krävde ställningstaganden och eftertanke kring hur anonymiteten hos
dessa deltagare skulle upprätthållas, vilket resulterade i en noga konstruerad kodnyckel.
Samtliga intervjudeltagare fick i god tid före intervjun ett missivbrev (Bilaga VI) som
förklarade de forskningsetiska principerna. Det föreligger fyra huvudkrav rörande
forskningsetik, vilka består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga forskningsetiska principer har
efterföljts. Intervjudeltagarna gavs möjlighet att ta del av transkriberingarna för att kunna
klargöra eventuella missförstånd eller felaktigheter. En sådan åtgärd kallas för
respondentvalidering (Denscombe, 2009). Ovan nämnda kodnyckel som användes för
benämningar av deltagarna och enheterna, förstördes efter att sammanställningen av empirin
var genomförd.
En forskningsetisk fråga som uppkom under studien gällde urvalet. Genom att vi tog hjälp av
chefer inom organisationen för att komma i kontakt med våra respondenter ansåg vi att vi inte
själva hade fullständig kontroll över urvalet. Däremot kan urvalet i hög grad sägas vara
representativt utifrån vad vi avsåg att undersöka, och detta urval hade eventuellt inte kunnat
nås om vi hade genomfört det själva. Däremot visste cheferna vilka personer som ingick i
studien, vilket skulle kunna lett till att undersökningspersonerna inte vågade yttra sig fullt ut i
intervjuerna. Detta faktum beaktades, men då varken intervjupersoner eller chefer kände till
vår kodnyckel ansåg vi oss ändå kunna bevara undersökningsdeltagarnas anonymitet.

3.5 Analysprocess
3.5.1 Hermeneutiskt perspektiv
Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att hermeneutiker tolkar bland annat samtal i syfte att
finna övergripande innebörder av dem, och Bjereld et al. (2009) menar att den hermeneutiske
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forskaren vill undersöka människors upplevelser av olika fenomen i sin tillvaro. Kontexten,
intervjusituationen och frågornas kvalitet beaktas vid hermeneutiska tolkningar (Kvale &
Brinkmann, 2014). Genom att inta ett hermeneutiskt perspektiv under analysprocessen av
insamlat datamaterial, men även under intervjuerna, kunde vi tolka såväl kontexten som
materialet. Detta gjordes i syfte att undersöka förhållandet mellan de teman vi identifierat,
vilka är offentlig sektor, psykosocial arbetsmiljö och humankapital, och i så fall hur det kan
upplevas och se ut utifrån respondenternas perspektiv.
3.5.2 Teoretisk analys
Denscombe (2009) beskriver att triangulering inte nödvändigtvis måste vara metodologisk,
utan att triangulering även kan ske teoretiskt. Teoritriangulering innebär att mer än ett
teoretiskt perspektiv sätts i relation till det insamlade materialet (ibid). I studien analyserades
datamaterialet mot bakgrund av teorier avseende våra tre teman offentlig sektor, psykosocial
arbetsmiljö och humankapital. Inom offentlig sektor återfinns teorier kring statlig verksamhet
och inom psykosocial arbetsmiljö beskrivs bland annat Job Demands-Resources Theory (JDR) och lagstadgar. Teorier kring humankapital som användes i analysprocessen är teorierna
om kunskapsintensiva medarbetare och deras behov i arbetet. Teoritrianguleringen gjordes
med anledning av att skapa en mer fullständig bild över psykosocial arbetsmiljö inom
offentlig sektor. Möjligheten att få en mer nyanserad kunskap kring ämnet är en fördel med
triangulering som nämns av Denscombe (2009). Teoritrianguleringen innebär emellertid
svårigheter då analysarbetet blir mer komplext och svårbehandlat genom att materialet och de
teoretiska perspektiven måste integreras med varandra (ibid). Sammanfattningsvis har
en teoritriangulering använts vid analysarbetet av datamaterialet, där olika teoretiska
perspektiv beaktades.
3.5.3 Empirinära analys
Vid analysarbetet måste forskaren bryta ner materialet för att kunna dra slutsatser av det
(Denscombe, 2009). Forskaren prioriterar då vissa delar av materialet genom att reducera
antalet koder och kategorier, utvecklar en hierarki av koder och kategorier, identifierar
nyckelbegrepp, och jämför sina slutsatser med annan teori (ibid.). Mot bakgrund av denna
beskrivning och ur ett konkret hänseende har materialet efter insamling sorterats och delats in
i mindre analysenheter. Dessa analysenheter organiserades sedan i två hierarkiska nivåer med
fem huvudkategorier med tre till sex underkategorier var. Utifrån dessa kategorier tolkades
sedan datamaterialet och mönster identifierades avseende medarbetarnas upplevelser och
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uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön. Dessa kategorier ska dock inte förväxlas
med de teoretiska teman som identifierats för studien och som beskrivs i föregående kapitel.

3.6 Verifiering av data
Verifiering av datamaterialet är ett centralt inslag vid all typ av forskning (Denscombe, 2009).
Vid kvalitativa studier används ofta begreppen trovärdighet, pålitlighet, generaliserbarhet och
konformiteten som en strategi för verifiering av kvalitativ forskning (Shenton, 2004).
Trovärdighet refererar till huruvida forskaren genom metodologiska överväganden kan påvisa
att resultaten är exakta och träffsäkra (Denscombe, 2009; Ritchie & Lewis, 2003; Shenton,
2004). Trovärdigheten återfinns i intervjuundersökningens hantverk genom hur intervjun
planeras, tematiseras och analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014).
Pålitlighet handlar istället om huruvida undersökningen kan upprepas av andra forskare och
om andra forskare skulle få samma resultat med samma metoder. För att påvisa studiens
pålitlighet är det nödvändigt att forskaren kan visa en transparens kring hur studien har
genomförts, och hur besluts har fattats (Denscombe, 2009; Shenton, 2004). Pålitligheten i
intervjuundersökningar återfinns i frågornas utformning, intervjuarens teknik när denne ställer
frågorna samt hur utskrifter av intervjuer hanteras (Kvale & Brinkmann, 2014).
Generaliserbarhet avser möjligheten att kunna göra jämförelser mellan studieobjekt (Shenton,
2004). Det föreligger däremot svårigheter i kvalitativa studier gällande generaliserbarheten,
då kontexten och den upplevda verkligheten kan skilja sig åt mellan liknande studieobjekt.
Vad som kan generaliseras är därför ytterst begränsat (Ritchie & Lewis, 2003). Konformitet
är när forskaren strategiskt beaktar sina metodval, metodanvändningen och sin egen påverkan
på studiens resultat (Shenton, 2004).
Vi hanterade de strategiska frågorna kring validering och verifiering genom att genomföra en
pilotstudie, där samtliga intervjuguider testades innan de användes i intervjusituationen.
Genom pilotundersökningen kunde vi få en uppfattning kring huruvida frågorna förstods på
det sätt som var avsett. Metodtrianguleringen som användes i studien är ett sätt att verifiera
resultaten, liksom respondentvalideringen av transkriberade intervjuer. Dessa metoder för
validering och verifiering syftar till att säkerställa den kvalitativa studiens trovärdighet,
pålitlighet (Denscombe, 2009; Ritchie & Lewis, 2003) och för att strategiskt beakta studiens
generaliserbarhet samt konformitet (Shenton, 2004).
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4. Resultat och analys
I det följande kapitlet presenteras en sammanställning och analys av intervjumaterialet. Först
ges en övergripande bild av intervjuerna, vilket efterföljs av en redogörelse av uppfattningar
om arbetsbelastning och arbetstakt. Därefter beskrivs respondenternas uppfattningar
avseende mål, och upplevelser av ideal och ansvar kring den psykosociala arbetsmiljön.
Kapitlet avslutas med en analys utifrån JD-R-teorin, och en sammanfattning av huvudsakliga
fynd presenteras. Samtliga områden redogörs för utifrån medarbetare, fackliga
representanter och chefer.

4.1 Övergripande beskrivning av intervjuerna
Den generella uppfattningen, som framkommer genom samtliga intervjuer, är att
Länsstyrelsen Dalarna har en bra social arbetsmiljö, vilket bekräftas i medarbetarenkäternas
resultat. Medarbetare, fackliga representanter och chefer uttrycker att de har bra kollegor och
ett öppet klimat med högt i tak. Samtliga respondenter framhåller utmaningen och variationen
i arbetet som tilltalande. Chefer och fackliga representanter menar att erfarenheten som
medarbetarna får genom att arbeta på Länsstyrelsen Dalarna är eftertraktad på den externa
arbetsmarknaden. Organisationen är tilltalande för medarbetarna då de får möjlighet att arbeta
med sina individuella hjärtefrågor och intresseområden. En positiv aspekt är också att
frågorna gällande den psykosociala arbetsmiljön har börjat lyftas inom organisationen till
följd av medarbetarenkäternas resultat.
Av intervjuerna med medarbetarna framkommer däremot att variationen i arbetet ligger till
grund för den upplevda arbetsbelastningen och arbetstakten. Utifrån en sammantagen bild kan
vi se att det också finns en stor spridning gällande medarbetarnas uppfattningar om målens
tydlighet och hur dessa kommuniceras, samt hur de ser på sina chefers ansvar. Fackliga
representanter menar istället att arbetsbelastningen och arbetstakten har sin grund i otydliga
målbilder, men att det skett förbättringar avseende målens utformning. De intervjuade
cheferna beskriver att arbetsbelastningen och arbetstakten för medarbetarna varierar över tid,
och att medarbetarna i sina arbetsuppgifter kan uppleva frustration genom långdragna
handläggningstider som påverkas av flera olika myndigheter och politiska organ. En aspekt
som cheferna lyfter är otillräcklig måluppföljning och bristande chefsstöd från HR gällande
hanteringen av den psykosociala arbetsmiljön. Samtidigt lyfter de fackliga representanterna
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att alla chefer inte har gått ledarskapsutbildningar i bland annat arbetsmiljö. Cheferna
poängterar därtill att den befintliga ledarskapsutbildningen enbart riktar sig till chefer utan
tidigare erfarenhet. De chefer som anställs och har erfarenhet av chefsyrket har inte
användning av utbildningen som erbjuds av Länsstyrelsen Dalarna då den uppfattas vara för
grundläggande.
Problematiken avseende arbetsbelastningen, arbetstakten och måltydligheten går att förstå
utifrån Karlsson (2012), som påtalar att myndighetens olikartade uppdrag medför att
verksamhetsområdena är såväl komplexa som skiftande. Det kräver många olika kompetenser
och specialistkunskaper hos medarbetarna. Verksamhetsområdena är spridda över olika
samhällssektorer där myndigheten förväntas inta ett helhetsperspektiv och samtidigt kunna
arbeta sektorsspecifikt (Regeringen, 2017). Utifrån det ovanstående ges en komplex bild av
Länsstyrelsen Dalarna och att organisationen har många intressenter att förhålla sig till.
4.1.1 Subjektivitetsaspekten
Mätningar av humankapital medför svårigheter då dessa präglas av subjektivitet (Wright &
McMahan, 2011). Vidare påverkas mätningar av psykosocial arbetsmiljö av kontextuella
skillnader (Vingård, 2015), och upplevelsen av exempelvis arbetsbelastning påverkas av de
fysiska och psykiska resurserna hos den enskilda individen, samt dennes preferenser,
kunskaper och åsikter (Jeding & Theorell, 1999). Utifrån teori och den splittrade bilden av
psykosocial arbetsmiljö som framkommer i empirin kan vi identifiera att fältet psykosocial
arbetsmiljö präglas av individuella uppfattningar och föreställningar. Dessa påverkar hur den
psykosociala arbetsmiljön upplevs och hur individerna inom en organisation relaterar till den.
Det innebär att olika individer upplever sin arbetsmiljö på olika sätt som inte fullt kan
härledas till de egenskaper som karakteriserar den kunskapsintensiva medarbetaren. Det
menar vi är en viktig aspekt att beakta vid studerandet av psykosocial arbetsmiljö, och i denna
studie har vi valt att benämna den som subjektivitetsaspekten, vilken illustreras nedan:

Figur 3. Subjektivitetsaspekten
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4.2 Uppfattningar om arbetsbelastning och arbetstakt
4.2.1 Arbetsuppgifternas karaktär och utförande
Av intervjumaterialet framkommer att den generella uppfattningen hos medarbetarna är att
arbetet har både hög arbetsbelastning och arbetstakt. De beskriver att arbetsuppgifterna består
av två kategorier, egeninitierade och händelsestyrda. En stor del av arbetet präglas av
händelsestyrda arbetsuppgifter, vilket innebär oförutsedda ärenden som initieras från externa
intressenter såsom privatpersoner eller regleringsbrev. De händelsestyrda arbetsuppgifterna
medför att planerade uppgifter, så kallade egeninitierade arbetsuppgifter, får stå tillbaka. Flera
medarbetare upplever då en känsla av att ett berg med arbetsuppgifter växer, vilket upplevs
som ett stressmoment och bidrar till en ökad känsla av arbetsbelastning. Av de dokument som
vi har tagit del av kan vi dock se att de verksamhetsplaner som finns huvudsakligen grundas
på egeninitierade arbetsuppgifter. Flera medarbetare uttrycker att det är de egeninitierade
uppgifterna som ger mest arbetsglädje, känsla av att göra nytta och bidra till att det blir en
förändring i samhället:
De flesta av oss som jobbar är ju väldigt intresserade, det är våra hjärtefrågor, man
känner ett sådant engagemang. Man vill så mycket, och det är ju positivt att man har
chansen att påverka inom sitt område. Alltså, det jag lever för. (M5)
Kunskapsintensiva medarbetare hanterar kunskap på olika sätt i sitt arbete (Becker, 1993;
Correia de Sousa & van Dierendonck, 2010; Coff, 2002; Svenningsson & Alvesson, 2003;
Watson, 2008), har komplexa och dynamiska arbeten (Benson & Brown, 2007) och har ett
behov av att kunna påverka och kontrollera såväl utförande som resultat av arbetsuppgifterna
(Donnelly, 2009; Drucker, 1999; Frenkel, 2002). I empirin kan vi se att det föreligger en
splittring i fråga om uppfattningen om arbetsuppgifternas karaktär och dess påverkan.
Samtidigt som medarbetarna ger uttryck för att vissa arbetsuppgifter är stimulerande,
intressanta och att uppgifterna är en positiv faktor för välmående, framgår det att vissa
medarbetare har fått en försämrad psykisk hälsa. Reaktioner som beskrivs är exempelvis
utbrändhet och sömnsvårigheter, vilka uttrycks vara en följd av hög arbetsbelastning på grund
av arbetsuppgifternas skiftande karaktär. Medarbetarna beskriver att det åligger dem att
hantera både händelsestyrda och egeninitierade arbetsuppgifter och att de är komplexa. Det
gör att det är frustrerande att arbetet inte flyter bättre. Känslan av att förlora kontrollen
förekom hos flera av medarbetarna:
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Det är på gränsen till för svårt med tanke på mängden arbetsuppgifter, för det känns
som så viktigt att man gör rätt, rätt bedömningar. Det är viktiga frågor för många och
det… Och när man inte har koll på läget, det är en otrolig stress. (M5)
Det kan ju vara ett väldigt tempo, och det gillar ju jag i grunden. Så länge det inte går
över styr. … Det är väl när det blir så mycket och så spritt och så pass okontrollerat
utan stöd att jag inte kan håll stressen på avstånd. När jag blir för splittrad. (M6)
Genom teorierna om kunskapsintensiva medarbetares behov av att känna kontroll över den
kunskap de hanterar i arbetsuppgifterna, kan vi förstå att arbetsuppgifternas olikheter kan
orsaka upplevd kontrollförlust hos de intervjuade medarbetarna. Det skulle kunna påverka
medarbetarnas uppfattning om arbetsbelastning, arbetstakt och i ett vidare perspektiv kunna
påverka deras hälsa, då de inte kan kontrollera när de ska hantera egeninitierade respektive
händelsestyrda arbetsuppgifter. Tankegången styrks genom Vingård (2015) som beskriver
vikten av att medarbetare har känslan av att kunna kontrollera sina arbetsuppgifter. Det förda
resonemanget ligger i linje med AFS 2015:4 i vilken det framgår att arbetets organisering inte
ska utgöra en arbetsbelastning och risk för ohälsa för medarbetarna. Ett kritiskt
förhållningssätt bör dock intas då de intervjuade medarbetarna berättar att de är väl
införstådda i vad som åligger dem att hantera i arbetet, vilket innebär både egeninitierade och
händelsestyrda arbetsuppgifter. De har även medvetet sökt sig till organisationen trots dess
komplexitet.
4.2.2 Engagemang och ambitionsnivå
Correia de Sousa och van Dierendonck (2010), Svenningsson och Alvesson (2003) samt
Watson (2008) beskriver hur kunskapsintensiva medarbetare söker meningsfullhet i sitt arbete
och motiveras då arbetets syfte är kopplat till individens egna värderingar. Vidare kan dessa
medarbetare vara i behov av erkännande och feedback från nära chefer för att prestera på en
hög nivå (Edgar, Geare & O ́Kane, 2014). I intervjuerna framkommer att medarbetarna har
specialkompetens inom specifika områden och att de har ett omfattande ansvar att hantera
sina arbetsuppgifter. De upplever sig ha svårigheter med att kunna be om stöd och hjälp av
kollegor eller chefer. I intervjun med fackliga representanter framkommer att många
medarbetare inom Länsstyrelsen Dalarna arbetar med frågor som ligger inom sina respektive
intresseområden. De menar att detta påverkar medarbetarnas arbetsbelastning på så sätt att de
inte vill lämna ifrån sig arbetsuppgifter som inte anses hålla tillräckligt hög kvalitet. Genom
teorin kan vi förstå att det som respondenterna uttrycker är att det föreligger en ökad
arbetsbelastning till följd av arbetsuppgifternas utförande. Det blir särskilt tydligt i relation till
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de svårigheter som upplevs kring att vara specialiserad inom ett för individen personligt
intresseområde. I ett vidare perspektiv menar vi att det kan utmynna i en konflikt mellan
individuella ambitionsnivåer och det resultat som cheferna förväntar sig av medarbetarna. Det
till följd av bristfälligt stöd från närmaste cheferna, vilket tycks leda till en upplevelse av ökad
arbetsbelastning.
Individers humankapital innefattar både utbildning, förmågor och färdigheter (Becker 1993;
Coff, 2002), och att medarbetare som dras till komplexa yrken har vissa personliga
egenskaper och behov (Correia de Sousa & van Dierendonck, 2010; Donnelly, 2009; Drucker,
1999; Frenkel, 2002; Svenningsson & Alvesson, 2003; Watson, 2008). De intervjuade
cheferna angriper frågan gällande engagemang och ambitionsnivå genom att berätta att det i
vissa fall är en specifik typ av medarbetare som söker sig till Länsstyrelsen Dalarna. Denna
grupp av medarbetare menar dem kan uppleva problem med prioriteringar och ambitionsnivå
i förhållande till arbetsuppgifter och krav, och att dessa svårigheter också förekommer på
andra länsstyrelser i landet. Därför står länsstyrelserna som organisation inför en utmaning.
Chefernas uppfattningar som beskrivs ovan kan vara uttryck för att det finns en koppling
mellan

den

kunskapsintensiva

medarbetaren

och

upplevda

svårigheter

avseende

ambitionsnivå. Det kan förstås genom teorin som beskriver den kunskapsintensiva
medarbetarens sökande efter komplexitet och meningsfullhet i arbetet, samt deras personliga
relation som finns till arbetsområdet.
4.2.3 När tiden inte räcker till
Med subjektivitetsaspekten menar vi att olika individer uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö
på olika sätt utifrån sina individuella referensramar. Medarbetarna ger i sina intervjuer skilda
uppfattningar kring arbetstakten. Vissa medarbetare beskriver ett högt arbetstempo som något
tilltalande och motiverande. Andra uppfattningar är istället att det är frustrerande att inte ha
tid till både de egeninitierade och de händelsestyrda arbetsuppgifterna, och att "känna sig
långsam":
Min uppfattning är att jag inte hinner med och att jag jobbar mer än de … timmar i
veckan som jag ska. Jag jobbar nog ganska många timmar gratis. För man håller ju
på i huvudet dygnet runt, det blir väldigt sena kvällar ibland. … När ärendena är
svåra blir det svårare att hålla igång flera ärenden samtidigt, vilket vi i princip alltid
gör. Man önskar ofta att man kunde jobba med en sak i taget. (M5)
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Skillnaderna mellan de intervjuade medarbetarnas upplevelser av arbetstakt påvisar tydligt
hur subjektivitetsaspekten inverkar på resultatet. Det menar vi är talande för att individuella
och subjektiva åsikter dels präglar uppfattningarna om personens arbetsmiljö, dels att detta
bör tas i beaktande vid organiseringen av arbetet. Viss kritik mot aspekten är viktig, då en
arbetsgivare inte kan skapa en organisation som passar samtliga anställda, utan att
medarbetarnas krav på arbetsgivarens organisering ska vara skälig i förhållande till deras
anställningsavtal. En analys är följaktligen att de subjektiva uppfattningarna om arbetsmiljön
kan vara särskilt uttalade inom Länsstyrelsen Dalarna på grund av organisationens komplexa
struktur, krav och specialiserade verksamhet.
4.2.4 Personalomsättning och förändringar
En annan del av arbetsbelastningen, som framkommer i samtliga intervjuer, är hög
personalomsättning och behovet av fler anställda. Personalomsättningens konsekvenser
förklaras av medarbetare och fackliga representanter består av både kompetensbortfall och
tidskrävande inskolningar. Medarbetare ger då uttryck för att de då har axlat ett större ansvar:
Jag har velat backa många gånger, men jag har inte sagt det för att, ja vår grupp ser
ut som den gör, vi är så många nya. Jag har jobbat två år men jag är ändå en av dem
som varit här längst nu. (M5)
De fackliga representanterna berättar att det finns krav på ett mer utbrett internt samarbete för
att hantera personalomsättningen. Det kan till viss del vara positivt för organisationen och i
förlängningen medborgarna, men att det ställer högre krav på medarbetare som redan har en
hög arbetsbelastning. Vidare menar de fackliga representanter att arbetsbelastningen kan
påverkas långsiktigt på grund av beslut och åtstramade budgetar från utomstående
myndigheter och politiska organ som exempelvis EU. Genom besluten och förändringar i
budgetar krävs ändrat arbetsfokus av medarbetarna, vilket leder till ytterligare
prioriteringssvårigheter. De snabba förändringarna leder också till att organisationen tvingas
avsluta anställningar, göra nyanställningar och omorganisera på kort tid. Detta menar de
fackliga intervjupersonerna bidrar till en ökad arbetsbelastning på de enskilda medarbetarna:
… Sen så ska man liksom få ihop det med ekonomin och så vidare och sen är det
någon annan då som har tre månaders uppsägningstid och de ska byta jobb, eller byta
bostad och så vidare. Ja men då tar det ju flera månader där vi är underbemannade.
Så vi ligger hela tiden minus i personalbalansen, vilket är bra för budgeten men det är
inte så bra för personalen. (F1)
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Utifrån kunskapsintensiva medarbetares behov kan citaten och berättelserna förstås utifrån
Mallett och Wapshott (2012), som menar att kunskapsintensiva medarbetare kan behöva stöd
vid förändringar för att inte få negativa uppfattningar om sitt arbete. En viktig fråga att ställa
sig är emellertid hur omfattande stödet ska vara vid förändringar och vilken nivå som är
rimlig i förhållande till verksamheten och arbetsuppgifterna. Genom teorin går det därför att
se att förankring av förändringar ska finnas för att medarbetarna ska förstå sin roll i
verksamheten. Förankringen får emellertid inte bli överdriven i den bemärkelsen att den tar
tid från arbetsuppgifterna.

4.3 Uppfattningar om mål
Länsstyrelsen Dalarnas verksamheter berörs av olika mål på olika organisatoriska nivåer,
såväl internt som externt. Inom organisationen finns både övergripande verksamhetsmål och
mindre enhets- och funktionsmål. Ledningen valde år 2016 att grunda den övergripande
verksamhetsplanen för Länsstyrelsen Dalarna på enheternas och funktionernas framtagna mål,
istället för det omvända som tidigare varit fallet. Ytterligare målbilder skapas genom de
projekt som tillsätts av samverkande myndigheter och de regleringsbrev som Länsstyrelsen
Dalarna får sina uppdrag från. Därtill berättar samtliga respondenter att organisationen ska
förvalta direktiv från EU och från regeringen. Sekundärdata i form av medarbetarenkäter visar
att medarbetarna upplever brister i organisationens målbilder och dess tydlighet. Genom
intervjuer med fackliga representanter och med två medarbetare framkommer att enkätens
resultat avseende frågan om måltydlighet till viss del kan bero på att det saknas klarhet i vilka
mål som enkätfrågorna avsåg.
4.3.1 Svårigheten att skruva den som Beckham
I teorin avseende mål inom offentlig sektor återfinns Bosselut, Heuzé, Eys, Fontayne och
Sarrazin (2012) som menar att målens utformning påverkar medarbetarnas motivation i
arbetet. Författarna menar att mål bör formuleras på så sätt att medarbetarna ser hur deras
arbete i förhållande till uppsatt mål kan bidra till övergripande syften för organisationen. Det
är emellertid av betydelse att denna målbild är konkret och direkt kopplad till medarbetarnas
specifika arbete (ibid.). Det framkommer under intervjuerna med medarbetarna att det finns
blandade uppfattningar om både verksamhetsmålen, enhetsmålen och funktionsmålen.
Uppfattningarna skiljer sig åt vad gäller tydlighet och betydelse för de enskilda individernas
mående i arbetet. Medarbetarna berättar bland annat att det är frustrerande att möjligheterna
att arbeta mot målen är begränsade till följd av att arbetsuppgifterna kan skifta snabbt mellan
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egeninitierade och händelsestyrda. Därtill finns olika åsikter hos medarbetarna avseende
ledningens roll, betydelse och stöd. Vissa medarbetare upplever ett stort stöd från ledningen
avseende organisationens målbild både övergripande och mer konkret för det dagliga arbetet.
Andra medarbetare upplever istället att de är ensamma i arbetet med målbilden, och att de inte
får det stöd de behöver från ledningen kring arbetets utformning och uppföljning:
Målbilden är ju otroligt otydlig, och där har vi inte alls ett ledarskap som håller ihop
målbilden … Och vi förväntas på något vis att hålla ihop målbilden själva, och det
kan man kanske göra till en viss gräns … Det är ju därför vi har ledare, annars hade
vi inte behövt haft dem. Då hade jag kunnat jobba här själv. (M1)
Cheferna berättar i sin gruppintervju att mål generellt sett följs upp genom revidering av
verksamhetsplaner, och genom utvecklings- och lönesamtal med medarbetarna. Inom den
intervjuade chefsgruppen finns skilda uppfattningar avseende de olika målbilderna, hur
tydliga dessa är och vilka metoder som används för uppföljning. Det framkommer därtill att
det inte finns generella rutiner för hur hanteringen av mål ska bedrivas, vilka i vissa fall
dessutom är bristfälliga. Cheferna upplever också svårigheter att få återkoppling från
medarbetarna kring huruvida valda metoder för uppföljning uppfattas som positiva.
Utifrån medarbetarna beskrivs den otillräckliga måluppföljningen genom att cheferna brister i
att konkretisera och hjälpa medarbetarna att uppnå respektive projektmål. En orsak till detta
uppfattas vara att projektmål i vissa fall inte överensstämmer med Länsstyrelsen Dalarnas
övergripande mål och resurser. Därtill ger medarbetarna uttryck för att de inte har tillräckliga
resurser för att kunna uppnå målen innan deadline, då de är för få anställda i förhållande till
arbetsmängden. Det visar sig till viss del har bidragit till att en negativ spiral har uppkommit
inom organisationen, då medarbetare har avslutat sin anställning till följd av hög
arbetsbelastning. På så vis har arbetsbelastningen ökat ytterligare på de medarbetare som är
kvar inom organisationen. Det de intervjuade medarbetarna ger uttryck för är en avsaknad av
konkreta och tydliga mål, men även tydliga arbetssätt kring hur de ska arbeta för att uppnå
målen. Det blir särskilt påtagligt då uppgifterna beskrivs som komplexa och svåra, och att
medarbetarna upplever varierat stöd från cheferna. Utifrån teorin och resultatet kring
måltydligheten är en analys att en konkret målbild är nödvändig för att medarbetarna ska
känna att de har vägledning i arbetet, känna sig motiverade och ha kännedom om vad som ska
uppnås. För att medarbetarna ska kunna ”skruva den som Beckham” krävs således att målen
utformas och konkretiseras utifrån det dagliga arbetet.
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4.3.2 Mål, arbetsbelastning och arbetstakt i samspel
I intervjuerna med de fackliga representanterna framkommer det att de upplever målbilden
som otydlig och svår att konkretisera för medarbetarna. De menar att detta verkar höra
samman med att organisationen är komplex och svår att hålla samman genom de många olika
specialist- och verksamhetsområdena. De belyser ytterligare ett perspektiv på mål, vilket är
begreppet good enough som används av chefer vid diskussioner om förhållningssätt och
ambitionsnivå för utförandet av arbetsuppgifter. Här menar de fackliga representanterna att
det inte finns tydliga riktlinjer och mål när en uppgift är färdig och vad som krävs av den
enskilda medarbetaren i förhållande till detta:
Men också så kan jag tänka så här att cheferna säger att det ska vara ”good enough”,
och alltid om folk är slitna och tärda av sitt jobb så säger cheferna ”ja men det räcker
med good enough.” Ja men när satte ni den gränsen? Var är good enough
någonstans? (F2)
Följaktligen kan vi se att en begreppsförvirring råder kring vad som är "tillräckligt bra", vilket
kan bidra till att målen känns otydliga och arbetsbelastningen som ohållbar för medarbetarna.
Detta då medarbetarna inte upplever att de får konkreta anvisningar om målen i deras arbete.
Medarbetarnas åsikter om vad som är tillräckligt bra överensstämmer inte alltid med vad
chefernas, utan medarbetarna vill prestera på en högre nivå än vad cheferna efterfrågar:
De kan bara inte acceptera att de inte får leverera någonting som ligger liksom på
nittiofem, nittio procent av vad de är kapabla till, utan att det arbetsgivaren
efterfrågar är betydligt lägre. Och det finns ju några kollegor som bara inte klarar av
det, utan de bara fortsätter och jobbar och jobbar och jobbar, och där cheferna har
lite svårt, en del i alla fall, att gå in och verkligen dra ett streck. (F1)
Och det samtidigt också med tanke på hur otroligt spretiga vi är inom organisationen,
alla jobbar med olika arbetsuppgifter i mycket, så är det ju också inte heller ett
väldigt lätt mål att sätta, vart är tillräckligt. Utan det är någonting som man behöver
ha som en väldigt noggrann liksom, eller pågående diskussion hela tiden egentligen.
(F1)
Det går följaktligen att se att begreppet good enough är öppet för olika tolkningar om vad som
är "tillräckligt bra". Chefernas uppfattning om vad som är tillräckligt bra är således inte alltid
desamma som medarbetarnas uppfattning. Det vi se kan utifrån detta är att det bör finnas
tydliga mål att knyta an till för att medarbetarna ska kunna identifiera en rimlig
ambitionsnivå. Därtill berättar de fackliga representanterna att otydliga mål påverkar
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utförandet av arbetsuppgifterna genom att medarbetarna inte får en tydlig bild av vad som
förväntas av dem i arbetet, vilket påverkar arbetsbelastningen och arbetstakten. Mot bakgrund
av detta går det att förstå att när medarbetarna inte vet vilken ambitionsnivå de ska hålla, och
därför håller en högre ambitionsnivå än den som cheferna efterfrågar, blir arbetsbelastningen
högre. Det är därför svårt att göra en tydlig distinktion mellan måltydligheten och
arbetsbelastningen, då dessa aspekter tycks påverka varandra i ett ömsesidigt samspel. Det
blir följaktligen problematiskt att identifiera vilken aspekt som leder till vilken, det vill säga
om det är målbilden som påverkar upplevelsen av arbetsbelastningen eller om det är
arbetsbelastningen och ambitionsnivån som påverkar upplevelsen av målbilden.

4.4 Ansvar och ideal för psykosocial arbetsmiljö
4.4.1 Ditt jobb, ditt ansvar
Arbetsgivaren åläggs att organisera arbetet på ett sådant sätt att arbetsrelaterad ohälsa inte
uppkommer (AFS 2015:4), och systematiskt riskbedöma och integrera arbetsmiljöarbetet i
den dagliga verksamheten (AFS 2001:1). Samtliga respondenter tillfrågades om vad de i
dagsläget kunde göra för arbetet med den psykosociala arbetsmiljön och vad som är deras
ideal. Respondenternas berättelser skiljer sig åt med utgångspunkt från vem de ser som
ansvarig för detta arbete; de själva eller någon annan av respondentgrupperna. Vissa
medarbetare berättar i intervjuerna att de ser ett individuellt ansvar att själva bidra till en
förbättrad psykosocial arbetsmiljö genom att vara en god medarbetare och kollega. Utifrån
dessa medarbetares utsagor innebär detta att vara uppmärksam på sina kollegor och deras
hälsa för att kunna ge stöd i deras arbete när arbetsbelastningen är för hög. En del medarbetare
poängterar betydelsen av att tidigt kunna identifiera symptom på utmattning och i ett tidigt
stadium fånga upp kollegor som riskerar att drabbas av utmattningssymptom:
Det är ju någon sorts gemensamt ansvar också, så är det väl. Ja kanske hur dem
andra mår eller om man har koll på varandra lite där också. Antal ärenden, och
verkar det hanterbart … Sådant där märks ju ibland på personer, om man har för
mycket. Kanske säga till då också, och våga säga till. (M3)
I samma diskussion beskrivs att det är viktigt att lyfta behovet av att skapa strukturer för
cheferna i arbetet med stress och sjukskrivningar hos medarbetarna. Behovet av chefsstöd i
dessa frågor framkommer i en intervju med en medarbetare om chefernas bristande kunskap
om stress och rehabilitering. Svårigheten ligger i att chefernas osäkerhet att bemöta frågan

28

gällande psykosocial arbetsmiljö kan förvärra arbetssituationen för medarbetarna. Vissa
medarbetare uttrycker att cheferna har, utöver det rättsliga ansvaret, det praktiska ansvaret att
förse de anställda med förutsättningar för att de ska kunna må bra sitt arbete. Det tydliggörs
följaktligen att medarbetarna antingen ser ett ansvar hos sig själv att bidra till en god
psykosocial arbetsmiljö på en verksamhetsnära nivå, eller att de ser att det ansvaret i första
hand finns på chefsnivå.
Cheferna beskriver att det största och övergripande arbetsmiljöansvaret åligger dem att
hantera enligt lag. I intervjun uppger cheferna att de har översyn och bra kommunikation
kring frågor om medarbetarnas hälsa, men med vissa begränsningar. I intervjun lyfts att det är
särskilt svårt att bemöta medarbetare som mår dåligt när cheferna inte får tydliga signaler.
Svårigheter ligger också i att hantera medarbetare med höga krav och ambitioner i arbetet.
Samtliga chefer ger uttryck för att ett ansvar vilar på de anställda i organisationen att
samverka med chefer för en bra arbetsmiljö, men att medarbetarnas ansvarskänsla inte ”sitter i
väggarna” på Länsstyrelsen Dalarna:
Det är vanligt förekommande att man som medarbetare pekar på chefer och lyfter
ansvar på arbetsgivaren, men man glömmer ofta bort att man som medarbetare och
är anställd här har ett eget ansvar för sin och sina kollegors arbetsmiljö. Att man
bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Det ligger mycket i det där tycker jag. (C3)
Och det vi pratar om är då känslan av att man är bortskämd. … Och det kan vara så,
det ligger i kulturen. Det är väldigt svårt att ändra på det där. (C3)
Det framkommer att cheferna får bristande stöd från Länsstyrelsen Dalarnas HR-funktion, då
avdelningen har otillräckliga resurser och inte kan stötta eller ta fram adekvata verktyg för
cheferna att använda. Länsstyrelsen Dalarna har nu därför valt att satsa mer resurser på
utvecklandet av chefsstöd genom att skriva avtal med myndighetens företagshälsovård.
Resurserna som tillkommer från företagshälsovården ska stärka den befintliga strukturen,
samt utreda och utveckla den.
I intervjun med cheferna beskrivs hur de idag arbetar med den psykosociala arbetsmiljön, där
en aspekt av arbetet är att befintliga samverkansforum inte används på ett fullgott sätt då
snarare detaljer än faktiskt problem diskuteras. I gruppintervjun med de fackliga
representanterna förmedlas en tydlig bild av vad de uppfattar som sitt ansvarsområde kring
den psykosociala arbetsmiljön. Det är att systematiskt driva dialogen kring psykosocial
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arbetsmiljö med såväl medarbetare som med cheferna. Ett mer organisationsövergripande
perspektiv avseende ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön kan således identifieras i både
de fackliga representanternas och chefernas berättelser om den psykosociala arbetsmiljön.
Det som kan urskiljas i intervjuerna är att medarbetarna inte får tydliga direktiv kring
arbetsmiljöansvaret då det inte tycks föreligga någon uttalad ansvarsfördelning gällande detta.
Otydligheten kring ansvar kan resultera i att medarbetarna tar på sig ett outtalat ansvar för
såväl sin egen som sina kollegors hälsa, genom att ta över andras arbetsuppgifter trots en
redan hög arbetsbelastning. I teorin och lagtexten om psykosocial arbetsmiljö tydliggörs
arbetsgivarens juridiska ansvar för den psykosociala arbetsmiljön och dess betydelse för
hälsan på arbetsplatsen. Det går att se att svårigheterna ligger i den mer praktiska
tillämpningen av de juridiska kraven. Utifrån ett kritiskt förhållningssätt kan detta bero på att
det organisatoriska och sociala perspektivet som uttrycks i AFS 2015:4 är nya i relation till
det systematiska arbetsmiljöarbetet i AFS 2001:1. Med nya menar vi att de förhållanden
mellan individ och organisation samt de förhållningssätt som beskrivs i AFS 2015:4, och dess
effekter för arbetslivet, är oprövade forskningsmässigt då den utkom våren 2016.
4.4.2 Ideal
Till samtliga respondenter ställdes frågan hur de skulle vilja att den psykosociala arbetsmiljön
på arbetsplatsen skulle se ut. Vissa medarbetare uttrycker en önskan om att få jämnare
arbetsbelastning och högre kontroll över flödet av arbetsuppgifter. Andra medarbetare
beskriver istället en önskan om att få möjlighet till gemensamma aktiviteter utanför jobbet i
syfte att förbättra kontakten med sina kollegor. Det skiljer sig mot de uppfattningar som
framkommer vid frågan om upplevt ansvar för arbetet med den psykosociala arbetsmiljön, då
arbetsrelaterade åtgärder är dominerande.
Forskning har visat att specialister och individer med hög kompetens generellt sett är i behov
av erkännande och återkoppling från sina chefer (Edgar, Geare & O´Kane, 2014) och att
chefens stöd påverkar upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö och den egna hälsan (Nielsen,
Yarker, Brenner, Randall & Borg, 2008; Nielsen, Yarker, Randall & Munir, 2009). I vår
studie framkommer det att medarbetarna också önskar feedback från ledningen, och att
cheferna ska visa ett engagemang för de olika verksamheterna inom Länsstyrelsen Dalarna,
vilket ligger i linje med teoribildningen kring specialister och chefsstöd:
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Och vi vill ha ordning, och vi vill lite feedback och lite… Vi vill nog ha någon som
spearar oss, och det upplever jag inte finns riktigt … Det tycker jag nog man skulle ha
… Tagit tillvara på oss lite bättre. (M1)
De fackliga representanterna berättar i sin intervju att deras ideal avseende den psykosociala
arbetsmiljön är att samverkan fungerar såsom intentionerna i samverkansavtalet är skrivna.
De beskriver också att nödvändiga verktyg för arbete med den psykosociala arbetsmiljön
redan finns inom organisationen, men att de inte är tillräckligt synliga för chefer och
medarbetare. I nedanstående citat framgår att de fackliga representanterna ser betydelsen av
att kunna ifrågasätta de krav som ställs från andra myndigheter i syfte att uppnå ett ideal för
den psykosociala arbetsmiljön:
Så att jag tror att vi har mycket utav de verktygen på det vi kan göra själva internt,
sen behöver vi ju… Jag ser ju att vi faktiskt blir lite tuffare externt. Att de i högre grad
vågar sätta ner foten gentemot de nationella myndigheterna, och även liksom till
departementen i högre grad och säger att ”men alltså, nu räcker det.” (F1)
Svårigheterna kring detta kan förstås genom teorierna kring offentlig sektor (Karlsson, 2012;
Lane, 2000; Solli, 2015), där komplexa regler kring styrning beskrivs. Det kan därför vara
problematiskt att till följd av regelverken kunna ifrågasätta andra myndigheters beslut
gällande budget och organisering. Detta till trots menar de fackliga representanterna att det
skulle kunna leda till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna på Länsstyrelsen
Dalarna. Det blir således tydligt att de gränsdragningar som de fackliga representanterna
beskriver som förutsättningar för en förbättrad psykosocial arbetsmiljö kan vara
problematiska att integrera med offentlig sektor som kontext. Anledningen är de komplexa
och skilda uppdrag som åligger Länsstyrelsen Dalarna att hantera. I intervjun med cheferna
beskrivs att ett ideal är att de ska ha rätt verktyg för att på bästa sätt kunna hantera de
komplexa frågor som finns inom psykosocial arbetsmiljö. Bilden samstämmer inte med de
fackliga representanterna som istället menar att verktygen redan finns inom organisationen,
men att de behöver lyftas upp och bli mer synliga.

4.5 Krav, resurser och Job Demands-Resources Theory
4.5.1 Ett medarbetarperspektiv på krav och resurser
Job Demands-Resources Theory (JD-R-teorin) förklarar kopplingen mellan arbetets krav och
resurser samt den ohälsa hos medarbetaren som kan uppkomma till följd av att dessa faktorer
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inte samstämmer (Bakker & Demerouti, 2013). Resursbrist i förhållande till höga krav är
riskfaktorer för arbetsmiljön, vilka kan resultera i en känsla av förlorad kontroll (AFS 2015:4;
Bakker & Demerouti, 2013; Vingård, 2015). Obalans i förhållandet mellan krav och resurser
talar emot det ideal avseende arbetsmiljö som beskrivs av Lindberg och Vingård (2012), då
resursbrist medför att medarbetares autonomi och medinflytande kan begränsas. I intervjuerna
med medarbetarna framförs delade uppfattningar avseende balansen mellan de krav och
resurser som finns i arbetet. Vissa medarbetare ger uttryck för att de har tillräckliga resurser,
medan andra berättar att resurserna är begränsade för att de ska kunna göra ett fullgott arbete.
Vissa medarbetare ger uttryck för att organisatoriska förutsättningar och stöd från ledningen
kan betraktas som resurser som de i nuläget inte har tillräckligt av i sitt arbete:
Och då börjar man ju undra vad gör jag i den här organisationen när jag själv bara
brinner för den här frågan men det egentligen inte finns något intresse. Och det
kanske det finns hos någon. Jag kanske kan uppleva det hos … som är min närmaste
chef, h*n kanske brinner lite … Men det måste ju finnas en mer homogen vilja med
verksamheten. (M1)
Även ekonomiska resurser anses vara begränsade, vilket kommer till uttryck genom att
medarbetarna menar att de är för få anställda i förhållande till arbetsmängden, och att
ekonomiska medel inte finns till att anställa fler personer. En analys av detta är således att de
ekonomiska resurserna inte anses vara bristfälliga i relation till medarbetarnas respektive
arbetsuppgifter. Det är snarare behovet av fler medarbetare som kommer till uttryck genom ett
ekonomiskt perspektiv. Åsikten klargörs genom att flera medarbetare uttrycker att de är i
behov av fler anställda för att kunna slutföra sina arbetsuppgifter och projekt inom utsatt tid.
Resonemanget påvisar att det finns en avsaknad av resurser av olika slag inom organisationen,
vilket även tycks påverka medarbetarna på olika sätt då de har krav att utföra
arbetsuppgifterna inom ramen för budget och utsatt tid. Det går därför att identifiera en
obalans mellan de krav och resurser som medarbetarna har i arbetet, vilket enligt JD-R-teorin
kan leda till ohälsa. Det skulle även utifrån Lindberg och Vingård (2012) kunna leda till
begränsad autonomi för medarbetarna. Däremot framkommer ingen entydig bild kring vad
som utgör resursbristen, då medarbetarna har olika behov och därigenom olika uppfattningar
om resurser. Det här tolkar vi som ett uttryck för att subjektivitetsaspekten spelar en stor roll i
sammanhanget, då medarbetarna ger flera unika bilder av krav- och resursfrågan.
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4.5.2 Ett organisationsperspektiv på krav och resurser
JD-R-teorin är flexibel såtillvida att den kan användas inom olika kontexter och yrkesgrupper
för att beskriva förhållandet mellan arbetets krav och resurser, men grundläggande är att den
appliceras på medarbetarnas situation (Bakker & Demerouti, 2013). Individens motivation i
arbetet gynnas av socialt stöd och samspel med jämlika (Correia de Sousa & van
Dierendonck, 2010; Schaufeli & Bakker, 2004; Svenningsson & Alvesson, 2003; Watson,
2008). Socialt stöd som resurs kan inte enbart hjälpa medarbetaren att hantera arbetes krav,
utan har också betydelse för individen som sådan då den genom dessa resurser kan utvecklas
på ett personligt plan (Schaufeli & Bakker, 2004).
I det föregående avsnittet, avseende medarbetarnas perspektiv på krav och resurser, klargörs
att resurserna på Länsstyrelsen Dalarna både varierar och upplevs olika av medarbetarna. Det
sociala samspelet med kollegor beskrivs däremot vara av god karaktär, och bidrar till att
många medarbetare känner ett välbefinnande på arbetsplatsen trots hög arbetsbelastning. Det
ges emellertid en motstridig bild avseende detta faktum, då de fackliga representanterna
beskriver att sammanhållningen med kollegor också gör att medarbetarna höjer sina egna
trösklar för arbetsbelastning:
Alltså vi är ett helt hus med ganska högpresterande, väldigt engagerade som alla vill
så himla mycket, vilket gör att man sitter på gruppmöten och kommer ju liksom på
sjuttioelva saker till som vi skulle vilja göra. Som ju också hjälper till att bygga upp
en förväntan om att jag måste vara högpresterande jämt, påläst till alla möten och
liksom kunna svara på alla samtal och liksom så där. (F1)
Men sen liksom lite tillbaka till de här fallgroparna är väl lite också att vi trivs väldigt
bra med varandra som kollegor. Alltså vi har liksom på det stora hela otroligt bra
arbetsstämning i huset, vilket gör också att man orkar lite längre när det är jobbigt
bara för att man har väldigt roligt på jobbet. Man har roligt med kollegorna, man får
responsen, man får de här intellektuella utmaningarna, man känner att man bidrar
med någonting, man kan förändra. Vilket gör att man har liksom ganska hög tröskel
innan man säger att nu är det… Nu orkar jag inget mer. ... Fallet blir ganska långt
när det kommer. (F1)
Att ha ett gott socialt klimat och socialt samspel förespråkas generellt sett inom den teori
kring krav och resurser som har presenterats, eftersom forskningen menar att detta är särskilt
viktigt då det kan bidra till välbefinnande och individuell utveckling trots hög
arbetsbelastning. I Länsstyrelsen Dalarnas fall kan dock se att det sociala klimatet till viss del
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kan vara ogynnsamt då medarbetarna tänjer på sina gränser gällande stress för att finnas till
hands för sina kollegor och för att möta den förväntan som de upplever finns på dem.
Bellavia och Frone (2005, refererad i Richter, Schraml & Leineweber, 2015) menar att krav
från familjelivet kan komma i obalans med kraven från arbetet. De fackliga representanterna
utvecklar i sin gruppintervju resonemanget kring sociala relationer genom att beskriva att
relationer utanför arbetslivet kan påverka medarbetarnas hälsa eller ohälsa i arbetet. Vidare
förklarar de fackliga representanterna att de ser att både familjelivets krav och arbetslivets
krav kan vara utlösande faktorer för ohälsa bland medarbetarna. De framhåller att gränsen
mellan privatliv och arbetsliv är skör och svår att dra, vilket de menar i ett vidare perspektiv
kan leda till ohälsa hos medarbetarna inom både arbetslivet och privatlivet. Det kan således
vara problematiskt att påverka krav som återfinns utanför arbetssituationen trots att dessa kan
inverka på medarbetarnas hälsa i arbetet.
De fackliga representanterna och cheferna beskriver att hanteringen av arbetsuppgifterna
innefattar en rad olika krav som bidrar till upplevelsen av arbetsbelastningen och arbetstakten
inom verksamheten. De fackliga representanterna berättar att enheterna på Länsstyrelsen
Dalarna har uttalade krav på sig att genomföra ett visst antal kontroller inom sina områden.
De har däremot inte tillräckliga resurser i form av antal anställda för att kunna uppnå dessa
krav till följd av bland annat hög personalomsättning. Cheferna belyser i sin gruppintervju
ytterligare en aspekt av personalomsättningen då de berättar att anställda på Länsstyrelsen
Dalarna är attraktiva för andra arbetsgivare. Därtill uttrycker de att det finns en problematik
kring behovet av att kunna rekrytera kompetent och erfaren personal med en begränsad
möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga löner. Cheferna betonar att andra förmåner finns,
men att de är osynliga i rekryteringssammanhang. De intervjuade cheferna efterfrågar också
arbetssätt för att kunna identifiera nödvändiga kompetenser inom organisationen, och att
kunna finansiera löner. De framhåller att sådana förhållningssätt och strategier kräver ett mod
från organisationen och att de upplever varierat stöd från fackförbunden i frågan:
Och det är ju också en av orsakerna till varför man väljer att söka sig till andra jobb.
För det är grönare när det gäller lön på andra ställen. Det finns en grönaste
gräsmatta. Och framförallt en fantastisk erfarenhet från att ha jobbat på
Länsstyrelsen. ... Det är eftertraktat liksom. Man får en väldigt bred erfarenhet ofta,
när man jobbar här. För det finns otroligt många frågor att testa på. (C2)
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De intervjuade chefernas resonemang får ett djup genom teorierna kring offentlig sektor. Där
betonas bland annat budgetstyrning (Lane, 2000; Solli, 2015) och att denna typ av myndighet
har förvaltningskrav från EU och regeringen (Karlsson, 2012). Det blir då tydligt att
Länsstyrelsen Dalarna som organisation inte har möjlighet att finansiera fler anställda och
erbjuda konkurrenskraftiga löner till följd av de förutsättningar som förekommer inom
kontexten offentlig sektor. JD-R-teorin används härigenom i syfte att förklara förhållanden
mellan organisationens krav och resurser och dess inverkan på upplevelsen av psykosocial
arbetsmiljö hos medarbetarna. Genom teorin kan vi se att organisationen har externa krav på
sig att utföra sina uppdrag och för att kunna göra detta behöver den resurser för att kunna
rekrytera personal med specialistkompetens och tillhandahålla konkurrenskraftiga löner.

4.6 Sammanfattning av resultat och analys
I kapitlet beskrivs de resultat som kommer till uttryck i intervjuerna med medarbetare,
fackliga representanter och chefer. Det framkommer att medarbetarnas kunskapsintensitet och
humankapital tycks påverka deras upplevelser av psykosocial arbetsmiljö inom offentlig
sektor. Det är emellertid svårt att göra en tydlig distinktion mellan begreppen som återfinns
inom vår avgränsning av psykosocial arbetsmiljö, vilka är arbetsbelastning, arbetstakt och
måltydlighet. Därtill är ett resultat att uppfattningar och upplevelser av den psykosociala
arbetsmiljön inte fullständigt kan härledas till de teoretiska utgångpunkterna. Det har att göra
med att varje respondents berättelser ger unika bilder av individuella upplevelser och
relationen
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subjektivitetsaspekten, vilken innebär att den psykosociala arbetsmiljön är mångfacetterad
och upplevs på många olika sätt. Därigenom kan inte en enhetlig och generell beskrivning
göras, och detta är uttryck för att subjektivitet är en viktig aspekt att beakta. Vidare har JD-Rteorin applicerats på empirin genom det traditionella sättet utifrån ett individperspektiv, men
också utifrån ett organisationsperspektiv på krav och resurser i arbetet. I Länsstyrelsen
Dalarnas fall föreligger en obalans mellan krav och tillgängliga resurser på såväl individnivå
som organisationsnivå, vilket vi ser kan påverka upplevelsen av den psykosociala
arbetsmiljön.
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5. Diskussion
I det följande kapitlet kommer analysen av det empiriska materialet att diskuteras för att
skapa en djupare förståelse för hur medarbetare med högt humankapital upplever sin
psykosociala arbetsmiljö inom offentlig sektor. I kapitlet fördjupas resonemangen och
avslutningsvis presenteras studiens slutsatser. Dessa slutsatser kommer sedan ligga till grund
för hur vi ser att Länsstyrelsen Dalarna kan utveckla arbetet med den psykosociala
arbetsmiljön.

5.1 Relationen mellan offentlig sektor, humankapital och upplevelsen av
psykosocial arbetsmiljö
Syftet med studien är att skapa förståelse för förhållandet offentlig sektor, psykosocial
arbetsmiljö och humankapital. Vidare är syftet att utforma en handlingsplan till Länsstyrelsen
Dalarna för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen. I empirin kan
utläsas att det som i dagsläget fungerar bra på Länsstyrelsen Dalarna är de sociala samspelen
kollegor emellan. En positiv aspekt som vi uppfattar är att psykosocial arbetsmiljö anses
viktig och medarbetarenkätens resultat bidrar till att arbetsmiljöfrågor flyttar högre upp på den
interna agendan. Det talar för att en medvetenhet finns i organisationen. Det innebär bland
annat
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för
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arbetsmiljörelaterade problem. Föreliggande studie visar dock att strukturerna behöver
stärkas, samordnas och bli mer synliga för att organisationen ska kunna anta en mer
förebyggande riktning. Vad som emellertid är i behov av förbättring är en mer sammanhållen
bild inom organisationen kring vad som förväntas av medarbetarna i samverkansarbetet kring
psykosocial arbetsmiljö. Organisationen behöver också bli mer motståndskraftig och kan
hantera både externa och interna förändringar, som till exempel personalomsättning.
Teoribildningen om kunskapsintensiva medarbetare tydliggör betydelsen av bland annat
självständighet i arbetet för välbefinnande (Correia de Sousa & van Dierendonck, 2010;
Donnelly, 2009; Drucker, 1999; Frenkel, 2002). Samtidigt framkommer det i teorierna kring
offentlig sektor att dessa typer av organisationer är komplexa, har rigida system och
strukturer, samt regel- och budgetstyrning (Lane, 2000; Karlsson, 2012, Solli, 2015). De
ramar som omfattar Länsstyrelsen Dalarna i egenskap av offentlig sektor kan medföra att
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medarbetarna, vilka enligt analyserna är kunskapsintensiva och har högt humankapital,
upplever att de förlorar autonomi och inflytande över arbetet. De tvingas förhålla sig till
strama budgetar, komplexa regelverk och direktiv från andra instanser, vilket i sin tur kan leda
till att denna grupp av medarbetare får negativa uppfattningar om den psykosociala
arbetsmiljön. Det innebär att det föreligger ett dynamiskt förhållande mellan de
kunskapsintensiva medarbetarnas uppfattningar om psykosocial arbetsmiljö och kontexten
offentlig sektor. Förhållandet kan också innebära tröghet i system och strukturer som gör att
medarbetarna upplever att de inte får det erkännande eller stöd de behöver i sitt arbete.
Medarbetarna på Länsstyrelsen Dalarna har också genom sitt humankapital en vilja och
drivkraft att prestera sitt bästa i alla arbetsuppgifter. Det kommer till uttryck i intervjuerna
som svårigheter att lämna ifrån sig arbetsuppgifter och därigenom sätta en gräns för när
arbetet är tillräckligt bra. Det tycks leda till prioriteringssvårigheter och problem att hitta en
lämplig ambitionsnivå på grund av otydliga mål och otydlighet kring vad som är tillräckligt
bra. Vi menar att medarbetarnas höga ambitionsnivåer på så vis kan få konsekvenser för hur
den

psykosociala

arbetsmiljön

uppfattas

genom

en

ökning

av

den

upplevda

arbetsbelastningen.
Utifrån kontextens rigida system och begränsning av självständighet i motsats till de
kunskapsintensiva medarbetarnas behov kan vi se att förhållandet som föreligger, mellan
dessa medarbetares uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön inom offentlig sektor,
kan vara komplext och inte helt enkelt för medarbetarna att hantera i det dagliga arbetet. På så
vis kan vi se att medarbetarnas kunskapsintensitet och humankapital har stor betydelse för hur
den psykosociala arbetsmiljön kan upplevas inom kontexten offentlig sektor. Det med
avgränsning mot arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet vilka är de dimensioner som
har studerats i denna undersökning. Det är emellertid av betydelse att beakta att psykosocial
arbetsmiljö alltid förekommer inom alla kontexter och berör personerna som finns inom den,
oavsett vilka personerna är eller vilka förutsättningar de har. Utifrån resonemanget kan vi anta
att psykosocial arbetsmiljö är det överordnade temat i relation till offentlig sektor och
humankapital.
5.1.1 Subjektivitetsaspekten
Subjektivitetsaspekten innebär att olika individer upplever sin psykosociala arbetsmiljö på
olika sätt utifrån sina individuella föreställningar och referensramar. Enligt AFS 2015:4 ska
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arbetsgivaren organisera verksamheten så att ohälsa i arbetslivet undviks, och att arbetets
resurser anpassas efter arbetets krav. Vad som upplevs som ohälsa, balans mellan krav och
resurser och hur detta rent praktiskt ska göras är således subjektivt och individuellt. Vi kan
därför se en utmaning att tolka kraven från medarbetarna och regelverken på ett sätt som
tillgodoser behovet hos samtliga individer inom organisationen. Ett resultat som framkommer
av studien är att individuella uppfattningar och subjektivitet är en dimension som gör det
utmanande för organisationen att utreda hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs och vad
som orsakar problem. Så som vi ser det är det subjektivitetsaspekten som gör det
problematiskt för organisationen att tillgodose samtliga medarbetares behov av erkännande
och resurser. Medarbetare har olika behov avseende belöning och feedback för att känna
välbefinnande och att de är en viktig resurs för organisationen. Subjektivitetsaspekten är
således viktig att beakta för att förstå hur medarbetarna på Länsstyrelsen Dalarna upplever sin
psykosociala arbetsmiljö.
Det identifierade förhållandet mellan psykosocial arbetsmiljö, offentlig sektor och
humankapital har genom diskussionen visat sig vara komplex och vissa fall svårhanterlig för
medarbetarna. Det går däremot inte att säga att alla medarbetare uppfattar arbetsmiljön som
negativ eller problematisk på grund av detta förhållande. Det finns nyansskillnader då vissa
medarbetare
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mer
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eller
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Subjektivitetsaspekten medför följaktligen att ett kritiskt förhållningssätt måste beaktas vid
studerandet av psykosocial arbetsmiljö, då detta område präglas av individuella
föreställningar och upplevelser. Uppfattningarna om förhållandet mellan offentlig sektor,
psykosocial arbetsmiljö och humankapital och om det utgör några svårigheter är således
individuellt och därmed subjektivt. Det går därför inte att säga att alla medarbetare upplever
svårigheter kring att inneha ett högt humankapital och samtidigt arbeta inom offentlig sektor.
Nedan följer en figur som illustrerar detta:

Figur 4. Samspel och subjektivitetsaspekten
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I Figur 4 illustreras dimensionerna som påverkas av subjektivitetsaspekten. Det är därför
utifrån subjektivitetsaspekten problematiskt att skapa en helhet gällande förståelsen för
psykosocial arbetsmiljö på grund av medarbetarnas olika referensramar. Vi ser således att det
är av betydelse att Länsstyrelsen Dalarna som arbetsgivaren gör grundliga utredningar kring
den psykosociala arbetsmiljön för att kunna göra åtskillnad mellan individuella värderingar
och åsikter och faktiska problemområden i behov av åtgärder. Det medför att de krav som
medarbetarna ställer på arbetsgivaren ska vara skäliga i förhållande till verksamhetens
förutsättningar. På så vis ställs stora krav på både arbetsgivare och medarbetare att samverka
på neutrala grunder kring arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.
5.1.2 Psykosocial arbetsmiljö utanför Länsstyrelsen Dalarnas gränser
Huruvida förhållandet mellan offentlig sektor, psykosocial arbetsmiljö och humankapital är
ett fenomen som förekommer inom hela den offentliga sektorn, eller om det är isolerat till
Länsstyrelsen Dalarna, är emellertid svårt att ge exakt svar på då detta är en fallstudie. I
studien kommer det till uttryck av cheferna att problem med ambitionsnivå och
prioriteringssvårigheter bland medarbetarna även förekommer på andra länsstyrelser i landet.
Det talar möjligtvis för att problematiken kring relationen mellan offentlig sektor, psykosocial
arbetsmiljö och humankapital förekommer inom andra offentliga myndigheter. Resonemanget
i gruppintervjun med cheferna kan tolkas på flera sätt och därför bör viss kritik riktas mot det.
Beskrivningen om förekomsten av problemet kan utgöra ett förhållningssätt som innebär att
Länsstyrelsen Dalarna kan distansera sig från problemet. Det kan också vara uttryck för att
problemet med ambitionsnivå och prioriteringssvårigheter är utbrett och påverkar
länsstyrelser i hela landet och att Länsstyrelsen Dalarna därför arbetar med att
medvetandegöra problemområdet.
En fråga att ställa sig är om förhållandet mellan offentlig sektor, psykosocial arbetsmiljö och
humankapital bör lyftas till en högre nivå. Detta då vi har sett att medarbetarnas humankapital
har betydelse för hur den psykosociala arbetsmiljön kan upplevas inom offentlig sektor. Vi ser
emellertid svårigheterna att förändra den offentliga sektorn som sådan till följd av att den
kännetecknas av stor komplexitet samt har rigida system och regelverk.

5.2 Förhållandet mellan arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet
Genom det uppdrag som vi fick av Länsstyrelsen Dalarna har vi avgränsat psykosocial
arbetsmiljö till att i denna studie beröra arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet. Utifrån
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analyserna kan vi emellertid se att det är svårt att identifiera och diskutera de teoretiska
utgångspunkterna för psykosocial arbetsmiljö på Länsstyrelsen Dalarna utifrån aspekterna
arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet var och en för sig. Det till följd av att det genom
studien inte framkommit några tydliga uppfattningar eller upplevelser av en hierarkisk
ordning mellan dessa begrepp eller att det föreligger tydliga distinktioner mellan dem.
Synnerligen arbetsbelastning och måltydlighet uppfattar vi finns och uppkommer simultant i
praktiken för medarbetarna. Med anledning av detta kan det följaktligen bli problematiskt att
genomföra riktade åtgärder mot ett specifikt problemområde, eftersom olika problem inom
områdena arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet kan påverka varandra. Det kräver
sammanhållna processer som ställer krav på organisationen och dess ledarskap att hantera.
Figur 5 visar hur dessa områden går in i och påverkar varandra:

Figur 5. Samspelet mellan arbetsbelastning, arbetstakt och mål

Vi kan således se att det föreligger dynamiska samspel och relationer på flera nivåer inom
fältet psykosocial arbetsmiljö, vilket gör det komplext att förstå. Samspel finns dels mellan
offentlig sektor, psykosocial arbetsmiljö och humankapital, dels mellan arbetsbelastning,
arbetstakt och måltydlighet. Det är emellertid av betydelse att ställa sig kritisk till dessa
förhållanden och samspel mot bakgrund av den subjektivitetsaspekt som vi har identifierat.
Olika individer har olika uppfattningar kring betydelsen av samspelen mellan offentlig sektor,
psykosocial arbetsmiljö och humankapital samt arbetsbelastning, arbetstakt och mål. Det är
givetvis inte möjligt att i praktiken utforma mål som tilltalar samtliga medarbetare, men för
att skapa ett fungerande och effektivt arbetsmiljöarbete är subjektivitetsaspekten viktig att
beakta och förhålla sig till. Det gäller speciellt den komplexa organisation som Länsstyrelsen
Dalarna har visat sig vara med en omfattande målstruktur på olika nivåer och uppdrag från
olika myndigheter och politiska organ.
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5.2.1 Målbilder och erkännande i arbetet
I teoribildningen om mål och humankapital beskrivs att tydliga och konkreta mål kan skapa
en positiv upplevelse av arbetssituationen eftersom målbildernas utformning och individens
personliga anknytning till dem skapar motivation och meningsfullhet (Caillier, 2016; Correia
de Sousa & van Dierendonck, 2010; Svenningsson & Alvesson, 2003; Watson, 2008). Genom
denna teoribildning kan vi se att utformningen av målbilder och den personliga kopplingen till
dessa kan vara en viktig faktor för motivation bland medarbetarna på Länsstyrelsen Dalarna.
Arbetets betydelse har hög prioritet för denna typ av medarbetare och det kommer även till
uttryck i intervjun med cheferna och de fackliga representanterna att medarbetarna brinner för
arbetet både professionellt och privat.
Vi ser emellertid att analyserna talar för att motivationen bland medarbetarna på
Länsstyrelsen Dalarna brister till följd av att de inte kan arbetat målinriktat med de
egeninitierade arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter, som verksamhetsplanen grundas på,
får istället stå tillbaka på grund av att de händelsestyrda arbetsuppgifterna tar mycket tid och
energi från medarbetarna. Genom en nedprioritering av de egeninitierade arbetsuppgifterna
kan vi se att det skapas en frustration hos medarbetarna att inte kunna jobba med dem.
Bortprioriteringen av de egeninitierade arbetsuppgifterna med tillhörande mål kan då påverka
upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön negativt. Vi ser därför att det kan vara
problematiskt att de egeninitierade arbetsuppgifterna får stå tillbaka i beskriven utsträckning
då dessa uppgifter och målbilder tycks motivera medarbetarna.
Kunskapsintensiva medarbetare är specialister och vid förändringar kan de behöva stöd för att
inte förlora sin identitet som de har genom sina arbetsuppgifter (Mallett & Wapshott, 2012).
De har också behov av erkännande och uppmuntran från sina närmaste chefer (Edgar, Geare
& O´Kane, 2014). Genom svårigheten att kunna reglera sin arbetsbelastning och arbetstakt, de
snabba förändringar som medarbetarna beskriver förekommer i arbetet och varierande stöd
från cheferna, kan det vara av vikt att relatera konkreta delmål till målbilderna. Genom att
medarbetarna tillsammans med cheferna formulerar mer konkreta och arbetsrelaterade delmål
kan medarbetarna på Länsstyrelsen Dalarna få positiva känslor till följd av att kontinuerligt
kunna uppnå olika milstolpar i arbetet. Följaktligen skulle erkännande och uppmuntran kunna
integreras i målen och medarbetarna kan då motiveras av sin egen framgång i arbetet.
Medarbetarna skulle således få bättre möjligheter att hantera förändringar då arbetssituationen
kan upplevas mer hanterbar genom delmålen.
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5.3 Perspektiv på krav- och resursfrågan utifrån JD-R-teorin
JD-R-teorin används med anledning av att skapa en djupare förståelse för psykosocial
arbetsmiljö och dess relation till humankapital och offentlig sektor. Utifrån den kan vi
diskutera hur ohälsa i arbetet på Länsstyrelsen Dalarna kan identifieras och i bästa fall
motverkas.
5.3.1 Från medarbetarnas perspektiv och känslan att falla från hög höjd
Då JD-R-teorin menar att förhållandet mellan krav och resurser i arbetet idealt sett bör
motsvara varandra för att skapa motivation och hälsa i arbetet (Bakker & Demerouti, 2013)
kan vi se att Länsstyrelsens Dalarnas medarbetare, fackliga representanter och chefer ger
uttryck för att så inte är fallet. Utifrån analyserna av intervjuerna blir det tydligt att
medarbetarna upplever att de saknar tillräckliga resurser i form av bland annat en större
arbetsstyrka för att kunna uppnå en jämnare arbetsbelastning. Medarbetarna kan sägas ha
personliga resurser i form av utbildning och erfarenhet och därigenom kompetens för arbetet.
Arbetets krav är emellertid för stora i relation till de resurser som tillhandahålls av
organisationen för att de ska kunna nå målen.
Schaufeli och Bakker (2004) menar att krav i arbetet utgörs av psykiska, sociala och
organisatoriska dimensioner av arbetet som medför uppoffringar och psykologiska kostnader
för medarbetare, medan resurser istället kan mildra kraven och kostnaderna i arbetet inom
samma dimensioner. Samtliga intervjudeltagare har beskrivit att Länsstyrelsen Dalarna har ett
gott medarbetarskap och socialt klimat, vilket enligt JD-R-teorin kan definieras som en resurs.
Många medarbetare beskriver att det sociala klimatet är ett stöd när arbetsbelastningen och
arbetstakten är hög. Däremot framhålls en annan aspekt av de fackliga representanterna som
menar att medarbetarna ”orkar lite mer” och ”höjer sina trösklar” till följd av denna resurs.
Redan stressade och utmattade anställda kan då fortsätta arbeta intensivt i högt tempo trots att
de är överbelastade.
Det föreligger därigenom en otydlig bild av det sociala klimatet som en resurs då det
eventuellt kan innefatta indirekta krav. De indirekta kraven kan medföra att medarbetare axlar
större ansvar i arbetet för att hjälpa sina kollegor och därför bortser från den egna
arbetsbelastningen, vilket skapar en ytterligare dimension i arbetsbördan. Detta då
arbetsbördan till viss del blir gränslös genom ett outtalat ansvar att understödja överbelastade
kollegor. Hur socialt stöd och sampel framhålls i teorin i relation till det sociala klimatet som
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lyfts i intervjuerna gör att vi kan se att det kan vara en tveeggad faktor för god psykosocial
arbetsmiljö. Detta då det kan utgöra både resurser och krav att ställa upp för kollegorna för de
enskilda medarbetarna. Resonemanget är talande för att psykosocial arbetsmiljö är ett
komplexitet område.
5.3.2 Från organisationens perspektiv
Den klassiska användningen av JD-R-teorin utgår från den enskilde medarbetarens krav och
resurser i arbetet (Bakker & Demerouti, 2013), och att dessa resurser kan finnas tillgängliga
för individen psykologiskt, psykiskt, socialt och organisatoriskt (Schaufeli & Bakker, 2004).
Utifrån analyserna ser vi emellertid att denna teori även kan appliceras på organisationsnivå.
Det görs i syfte att få en fördjupad förståelse för de krav och resurser som finns på såväl
individ- som organisationsnivå. Vi ser att organisationen har resurser i form av anställda med
utbildning och som är attraktiva gentemot andra arbetsgivare genom den erfarenhet som de
erhåller på Länsstyrelsen Dalarna. Det påvisar att humankapitalet är en resurs som
Länsstyrelsen Dalarna har i syfte att genomföra de uppdrag som tilldelas dem från andra
myndigheter, regeringen och EU.
Genom analyserna går det att uttyda att de interna resurserna i form av stöd till chefer är
bristfälliga. Ett exempel är HR som inte har resurser nog att stötta cheferna i deras dagliga
arbete med den psykosociala arbetsmiljön och att rutiner kring rehabilitering saknas.
Organisationen har heller inte de finansiella resurser som krävs för att kunna attrahera
medarbetare

genom

att

erbjuda

konkurrenskraftiga

löner,

vilket

kan

leda

till

kompetensbortfall och underbemanning. Vi kan därför se att organisationen har begränsade
möjligheter att tillvarata och utveckla resurser för att möta krav från såväl interna som externa
intressenter. Resurserna kan också anses vara bristfälliga i förhållande till medarbetarna och
de krav de har i arbetet att leverera, då organisationen inte kan tillhandahålla tillräcklig
arbetskraft.
Problematiken kan diskuteras utifrån teorier kring offentlig sektor där budget- och
regelstyrning är centrala inslag (Lane, 2000; Solli, 2015), och där olikartade uppdrag från
externa myndigheter tillkommer landets länsstyrelser (Karlsson, 2012). Vi ser att offentlig
sektor utgör ramen för den resursbrist som identifierats inom Länsstyrelsen Dalarna på
organisationsnivå, vilken i ett vidare perspektiv påverkar organisationens medarbetare i det
dagliga arbetet. Krav och resurser tycks återfinnas på flera nivåer samtidigt, en sektorsnivå, en
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organisatorisk nivå och en medarbetarnivå. Den övergripande sektorsnivå utgörs av offentlig
sektor som, till följd av de styrmetoder som finns, inte kan tillhandla håller tillräckliga
resurser till organisationerna i förhållande till de krav som ställs. På organisationsnivån har då
Länsstyrelsen Dalarna bristande resurser i förhållande till de krav som uppdragen innefattar
och som medarbetarna ska hantera i sin arbetssituation. Det är följaktligen kontexten i sig som
ställer de höga kraven på medarbetarna på Länsstyrelsen Dalarna, samtidigt som den inte
tillhandahåller tillräckliga resurser. Nedan följer en illustration av vår applicering av JD-Rteorin utifrån såväl ett individperspektiv som ett organisationsperspektiv.

Figur 6. Utveckling av Job Demands-Recourses Theory

5.4 Vad kan Länsstyrelsen Dalarna göra?
En del av syftet med studien är att upprätta en handlingsplan till Länsstyrelsen Dalarna.
Studien visar att det finns svårigheter inom organisationen att hantera den psykosociala
arbetsmiljön, vilket de intervjuade cheferna till viss del verkar vara medvetna om och
förmedlar en vilja att åtgärda. I dagsläget kan vi se att chefer inte har de utbildningar som
krävs i förhållande till det arbetsmiljöansvar som åligger dem. Under studiens gång
upphandlade Länsstyrelsen Dalarna ett avtal med organisationens företagshälsovård där
resurser kommer att tillföras organisationen i syfte att utreda och åtgärda befintliga strukturer
och rutiner för den psykosociala arbetsmiljön. Organisationens medvetenhet och vilja ser vi
som drivkrafter i det fortsatta arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.
5.4.1 Insatser från företagshälsovård och intervjuer med sjukskrivna
Vid beskrivning av resurserna från företagshälsovården framkommer det att dessa är inriktade
mot chefer och funktionssamordnare i första hand. Utifrån studiens resultat kan vi emellertid
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inte anse att insatsen är tillräckligt omfattande, då arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med
medarbetarna, vilket framkommer i AFS 2001:1. Den kulturella bild som målas upp i
intervjuerna visar att medarbetarna i många fall ser att ansvaret för den psykosociala
arbetsmiljön ligger hos cheferna, samtidigt som cheferna menar att medarbetarna också har ett
ansvar. I syfte att påverka kulturen som råder och att ge medarbetarna tydliga riktlinjer anser
vi att insatserna också bör innefattas av exempelvis utbildningar för samtliga individer på
Länsstyrelsen Dalarna. Att få lära sig att uppfatta stress hos sig själv och sina kollegor skulle
kunna underlätta för medarbetarna att ta det ansvar som cheferna menar att de ska ta och i ett
vidare perspektiv kan signaler på ohälsa fångas upp i ett tidigare skede. I intervjuerna med
medarbetarna framkommer det att de har en vilja att kunna vara uppmärksamma på sina
kollegors välmående och hälsa. Det ser vi kan vara en drivkraft från medarbetarnas perspektiv
till att understödja arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.
I samband med uppstarten av arbetet som ska bedrivas med stöd av företagshälsovården
skulle det vara betydelsefullt att genomföra kortare intervjuer eller enkätundersökningar med
personer som är långtidssjukskrivna. Personer som precis börjat arbeta, men fortfarande
omfattas av organisationens rehabiliteringsprocesser, kan också ingå i dessa undersökningar.
Syftet med undersökningarna är att ge viktig information till ledning och företagshälsovård
om vilka behov medarbetare kan ha såväl före som under sjukskrivningen. Informationen kan
sedan vara en del av det underlag som kan användas för att skapa verktyg till cheferna i
arbetsmiljöfrågor. Svårigheter kan finnas då organisationen inte har möjlighet att utforma
verktyg som passar alla eller är tilltalande för den kunskapsintensiva medarbetaren. I detta fall
menar vi att undersökningsmetoderna, utifrån detta synsätt och nivå av medvetenhet, skulle
kunna generera viktig information för hur Länsstyrelsen Dalarna kan arbeta mer proaktivt och
strategiskt med psykosocial arbetsmiljö. Dessa interna undersökningar kan inbegripa fler
aspekter av psykosocial arbetsmiljö än enbart arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet,
och således kan en bredare bild av arbetsmiljön fångas.
5.4.2 Bredare kompetensförsörjning och mentorskap
I empirin framkommer det att flera specialist- och expertyrken finns inom Länsstyrelsen
Dalarna och att dessa personer är en utsatt grupp när de kommer till avlastning och stöd,
vilket i förlängningen kan leda till känslor av utmattning bland medarbetarna. Genom
intervjuerna och analyserna uppfattar vi att kompetensförsörjningen idag sker på grundval av
titlar och positioner inom verksamheten. Det menar vi kan medföra att den redan rigida
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organisationen blir ännu mindre flexibel och att medarbetare således kan uppleva en högre
arbetsbelastning. Vi anser att Länsstyrelsen Dalarna behöver inventera vilka kompetenser som
redan finns inom organisationen och överväga hur dessa kan användas mer lönsamt även i
andra roller. Vidare behöver organisationen se över vilka kompetenser som är nödvändiga för
att uppnå en mer flexibel arbetsstyrka. På så vis kan organisationen gå mot att rekrytera en
större bredd i kompetenserna och frångå att vara specialiserade i så hög grad som de är i
dagsläget. Genom att till viss del frångå specialiseringen kan organisationen bli mer
motståndskraftig vid kompetensbortfall genom att medarbetare från andra närliggande
funktioner kan stötta upp vid behov. Att inta ett helhetsperspektiv för att på bästa sätt skapa
en motståndskraftig organisation genom bredare kompetenser skulle följaktligen kunna
underlätta medarbetarnas situation vid ohållbar arbetsbelastning. Åtgärden kräver dock mer
tvärfunktionella arbetssätt och introduktioner.
Ett ytterligare led i den breddade kompetensförsörjningen kan även vara mentorsprogram vid
inskolning av nyanställd personal. Denna åtgärd knyter även an till den ansvarskultur gällande
arbetsmiljö som beskrivs finns inom organisationen, och genom en extern mentor skulle
inlärning av oönskade kulturella mönster kunna begränsas. Det framgår även av empirin att
Länsstyrelsen Dalarna efterfrågar arbetssätt för implementera tvärfunktionellt samarbete inom
organisationen skulle mentorskapet och de nyanställda kunna vara en drivande part i det
arbetet. Det medför också att arbetsbelastningen på den redan befintliga arbetsstyrkan inte
ökar. Mentorskap skulle således vara en möjlighet till att påbörja en förändring inom
organisationskulturen och arbetssätten samtidigt. Handlingsplan för hur Länsstyrelsen kan
arbeta med dessa frågor bifogas (Bilaga VII).

5.5 Slutsats
Utifrån genomförd studie kan konstateras att medarbetarnas kunskapsintensitet och
humankapital har stor betydelse för hur dessa medarbetare kan uppfatta sin psykosociala
arbetsmiljö inom kontexten offentlig sektor. Det finns stöd för att dessa individer har speciella
karaktärsdrag som bidrar till svårigheter att upptäcka och hantera ohälsa hos dem. Det kan
också konstateras att förhållandet mellan offentlig sektor, psykosocial arbetsmiljö och
humankapital påverkas av subjektivitetsaspekten. Det är därför svårt att entydigt härleda
resultaten till något av de teoretiska teman som identifierats. I praktiken påverkar
arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet varandra i ett ömsesidigt samspel då de går in
varandra. Dessa aspekter kan därför inte betraktas var och en för sig då upplevelsen av dessa
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skiljer sig åt mellan olika individer. Det är följaktligen viktigt att se till den typ av
medarbetare som arbetar inom organisationen i syfte att få förståelse för den psykosociala
arbetsmiljön som påverkar medarbetarna i sitt arbete. Psykosocial arbetsmiljö är följaktligen
komplext och svårt att förstå då kausala eller hierarkiska samband inte kan utläsas.
JD-R-teorin bidar till förståelsen för problematiken kring förhållandet mellan offentlig sektor,
psykosocial arbetsmiljö och humankapital, såväl ur individperspektiv som ur ett
organisationsperspektiv utifrån krav- och resursfrågan. De huvudsakliga slutsatserna utifrån
dessa analyser och diskussioner är att JD-R-teorin kan appliceras på flera nivåer och att krav
och resurser finns på sektorsnivå, organisationsnivå och individnivå. Kontexten offentlig
sektor ställer krav på organisationen och därigenom på medarbetarna, samtidigt som den inte
kan tillhandahålla tillräckliga resurser till följd av sina förutsättningar. Det påvisar således
ytterligare komplexa dimensioner av området psykosocial arbetsmiljö.
Drivkrafter som har identifierats hos medarbetarna att understödja arbetet med den
psykosociala arbetsmiljön är viljan att vara uppmärksam på sina kollegors arbetssituation och
hälsa, och kunna hjälpa till vid behov. Drivkrafter hos chefer och fackliga representanter är att
skapa och synliggöra verktyg att använda i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Dessa
drivkrafter ser vi kan ligga till grund för en handlingsplan genom aktiviteter som bland annat
utbildningar, en breddad kompetensförsörjning och upprättande av delmål i det dagliga
arbetet.
5.5.1 Vidare forskning
Vår studie har fokuserat på förhållandet mellan offentlig sektor, humankapital och
psykosocial arbetsmiljö med avgränsning mot arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet.
Utifrån denna avgränsning skulle det vara intressant att studera hur olika styrmetoder inom
offentlig sektor, såsom New Public Management och New Public Administration, påverkar
medarbetarnas uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön. Det skulle även vara
intressant att göra en mer omfattande undersökning och studera flera offentliga myndigheter i
syfte att se närmare på huruvida den problematik som har studerats på Länsstyrelsen Dalarna
även förekommer mer generellt inom offentlig sektor. Detta skulle då kunna göras kvantitativt
genom frågeformulär som utgår från offentlig sektor, psykosocial arbetsmiljö och
humankapital för att nå ut till ett flertal olika offentliga organisationer, som till exempel
universitet och landsting. Därigenom kan en bredare bild av fältet psykosocial arbetsmiljö
skapas.
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Bilaga I

Intervjuguide personliga intervjuer: Medarbetare
•
•
•
•
•

Beskriva begreppet psykosocial arbetsmiljö
Har du tagit del av det missivbrev?
Har du några frågor eller behöver något förtydligas?
Godkänner du ljudinspelning?
Beräknad tid: 60 minuter

Bakgrund
1. Berätta om din tjänst här på Länsstyrelsen Dalarna, och om dina arbetsuppgifter.
2. Berätta om din bakgrund, utbildning, arbetssituation idag etc.
3. Beskriv de positiva aspekterna av ditt arbete idag.

Arbetsbelastning/Arbetstakt
4. Hur upplever du att dina arbetsuppgifter motsvarar de resurser som du får i arbetet i
form av exempelvis tid, beslutsmandat etc.
5. Berätta om din uppfattning kring huruvida du hinner med ditt arbete eller inte.
6. Hur känner du inför mängden av dina arbetsuppgifter? Känner du dig till exempel
exalterad över dina arbetsuppgifter.
7. Upplever du att du kan använda din fulla kapacitet (kunskap, utbildning,
svårighetsgrad i arbetet) i ditt arbete? På vilket sätt? / Varför inte?

Måltydlighet
8. Beskriv de mål som du behöver förhålla dig till i arbetet. Vilka mål tycker du är
viktigast för dig att uppnå? Är målen tydliga?
9. Vad tycker du om de mål som du har i arbetet idag? Deras utformning, tydlighet m.m.

I

10. Beskriv på vilket sätt du blir informerad om mål, deadlines etc. som berör ditt arbete
och den funktion/enhet du tillhör. (ex. mail av chef, intranät, läser
dokument/handlingsplaner). Är informationen lättillgänglig? Försöker du att själv
informera dig om mål, deadlines etc., och i så fall hur?
11. Vad upplever du att du kan göra i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön? Vad
skulle du vilja göra om du fick tid och resurser till det?

II

Bilaga II
Intervjuguide gruppintervju: Chefer
•
•
•
•
•

Beskriva begreppet psykosocial arbetsmiljö
Har du tagit del av det missivbrev?
Har du några frågor eller behöver något förtydligas?
Godkänner du ljudinspelning?
Beräknad tid: 60 minuter

Bakgrund
1. Berätta om era yrkesroller och antal år i verksamheten.
2. Berätta om era bakgrunder, utbildning m.m.

Arbetsbelastning/Arbetstakt
3. Hur uppfattar ni medarbetarnas arbetssituation på era enheter? Finns risk för
arbetsrelaterad långtidssjukskrivning.
4. Vilka “fallgropar” finns, och vilka svårigheter/utmaningar kan medarbetarna hamna i
relaterat till sitt arbete? (ex. prioriteringssvårigheter.)
5. Vad skulle kunna förändras för att förbättra situationen? Hur?

Måltydlighet
6. Vilka mål inom Länsstyrelsen Dalarnas verksamhet anser ni är viktiga för
medarbetarna att förhålla sig till i deras arbete?
7. Hur är er uppfattning kring målens utformning och tydlighet?
8. Hur arbetar ni för att förmedla och tillgängliggöra målen för medarbetarna?
9. På vilket sätt sker återkoppling och utvärdering av målen med medarbetarna?
10. Vad upplever du att du kan göra i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön? Vad
skulle du vilja göra om du fick tid och resurser till det?
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Bilaga III
Intervjuguide gruppintervju: Fackliga representanter
•
•
•
•
•

Beskriva begreppet psykosocial arbetsmiljö
Har du tagit del av det missivbrev?
Har du några frågor eller behöver något förtydligas?
Godkänner du ljudinspelning?
Beräknad tid: 60 minuter

Bakgrund
1. Berätta om era yrkesroller och antal år i verksamheten.
2. Berätta om era bakgrunder, utbildning m.m.
3. I egenskap av fackliga representanter, hur ser er bild ut av Länsstyrelsen Dalarna?

Arbetsbelastning/Arbetstakt
4. Hur upplever ni i egenskap av fackliga representanter arbetsbelastningen och
arbetstakten inom era respektive enheter?
5. Vilka tror ni är de mest positiva delarna av att arbeta på era respektive enheter?
6. Vilka uppfattar ni vara de största “fallgroparna” inom arbetet för medarbetare på era
respektive enheter?

Måltydlighet
7. I egenskap av fackliga representanter, hur upplever ni målbilden för respektive enhet
och för Länsstyrelsens övergripande verksamhet avseende tydlighet, lättillgänglighet,
relationen mellan olika mål samt om de är realistiska.
8. Anser ni att målbilden och hanteringen av målen för era respektive enheter behöver
förändras på något sätt, och i så fall hur?
9. På vilket sätt ser ni att återkoppling av målen sker till medarbetarna?
10. Vad upplever du att du kan göra i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön? Vad
skulle du vilja göra om du fick tid och resurser till det?
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Bilaga IV
Informationsbrev om examensarbete till berörda enheter
Hej!
Vi heter Elin Rosén och Antonia Martinsson Hansen, och vi läser nu vårt tredje och sista år på
Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Dalarna. Under våren kommer vi att skriva
vår C-uppsats hos er på Länsstyrelsen Dalarna, vilken kommer att handla om psykosocial
arbetsmiljö inom offentlig sektor. I uppsatsen kommer vi att fokusera på hur medarbetarna
förhåller sig till arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet.
Vi planerar att genomföra undersökningarna under mars månad, och vi kommer då att befinna
oss hos er på Länsstyrelsen. Undersökningen beräknas ta tre dagar, men vi kommer även att
finnas på plats ytterligare ett par dagar för att få möjlighet att bekanta oss mer er. Vi ser fram
emot att få skriva vårt examensjobb hos er på Länsstyrelsen Dalarna!
Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss eller vår
handledare.
Elin: h13eliro@du.se, tel. 073-086 78 39
Antonia: h14antha@du.se, tel. 070-403 84 44
Handledare: Gunilla Carstensen, gca@du.se

Med vänliga hälsningar
Elin & Antonia
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Bilaga V
Informationsbrev om examensarbete till berörda funktioner
Hej!
Vi heter Antonia Martinsson Hansen och Elin Rosén, och vi läser nu vårt tredje och sista år på
Personal- och arbetslivsprogrammet i Borlänge. Under våren kommer vi att skriva vår Cuppsats hos er på Länsstyrelsen Dalarna, vilken kommer att handla om psykosocial
arbetsmiljö inom offentlig sektor. Vi vill i uppsatsen undersöka hur välutbildade medarbetare
inom offentlig sektor upplever sin psykosociala arbetsmiljö, med fokus på arbetsbelastning,
arbetstakt och måltydlighet.
Urval för studien kommer att göras med stöd av personalchef och enhetschefer och
deltagandet är helt frivilligt. Totalt sex personliga intervjuer och två gruppintervjuer kommer
att genomföras. De personliga intervjuerna kommer att genomföras med tre medarbetare från
er enhet, och tre medarbetare från en annan enhet. Gruppintervjuerna kommer att genomföras
med chefer respektive fackliga representanter. Intervjuerna beräknas ta cirka en timme var.
Materialet från intervjuerna kommer att utgöra en del av vårt examensarbete, men det
kommer att anonymiseras och behandlas konfidentiellt enligt de forskningsetiska principerna.
Undersökningen beräknas ta tre dagar, men vi kommer även att vara på plats ytterligare ett
par dagar för att få möjlighet att bekanta oss lite med er.
Resultatet av studien kommer att presenteras i en uppsats tillsammans med en handlingsplan
för hur Länsstyrelsen Dalarna kan arbeta proaktivt med arbetsbelastning, arbetstakt och
måltydlighet.
Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss eller vår
handledare.
Elin: h13eliro@du.se, tel. 073-086 78 39
Antonia: h14antha@du.se, tel. 070-403 84 44
Handledare: Gunilla Carstensen, gca@du.se
Med vänliga hälsningar
Antonia & Elin
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Bilaga VI
Missivbrev till respondenter
Hej!
Först och främst vill vi tacka Dig som genom att delta i denna intervju gör det möjligt för oss
att genomföra denna undersökning!
Vi heter Antonia och Elin och vi studerar på Personal- och arbetslivsprogrammet på
Högskolan Dalarna i Borlänge. Vi skriver vår kandidatuppsats under våren och har fått nöjet
att göra det hos Länsstyrelsen Dalarna.
Vi kommer, genom intervjuer med sex (6) medarbetare, samt två (2) gruppintervjuer med
fackliga representanter och chefer, undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos
Länsstyrelsen Dalarna, med särskilt fokus på måltydlighet, arbetsbelastning och arbetstakt.
Till grund för denna undersökning ligger medarbetarenkäten som genomfördes 2016 och
intervjufrågorna kommer att baseras på enkätfrågorna. Intervjun tar ca 60 minuter och
kommer behandla olika områden som vi bland annat identifierat genom vår teoretiska
litteraturgranskning.
Under vår undersökning tillämpar vi de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit
fram. Dessa principer innebär att du som deltagare medverkar frivilligt och kan när som helst
ta tillbaka din medverkan och tas bort från undersökningen. Efter intervjun skickas en utskrift
av vad som sagts där du får möjlighet att se över och vid behov korrigera dina svar. De
sammantagna lärdomarna genom såväl intervjuer som den litteratur och dokument vi arbetat
med, kommer ligga till grund för vår kandidatuppsats, men även en rapport och handlingsplan
som vi presenterar för Länsstyrelsen Dalarna. Samtligt intervjumaterial kommer att kodas och
avidentifieras, vilket gör att ingen kan spåra just dina svar och koden förstörs efter
sammanställning. I uppsatsen kan kärnfulla citat användas, men de är såklart avidentifierade.
Vi vill gärna, självklart med din tillåtelse, spela in intervjun för att underlätta den
efterföljande transkriberingen samt minska risken för missförstånd. Inspelningen raderas efter
transkriberingen.
För mer information eller frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare:

Antonia Martinsson Hansen

&

h14antha@du.se , 070-403 84 44
Handledare: Gunilla Carstensen, gca@du.se

Elin Rosén
h13eliro@du.se , 073-086 78 39
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Bilaga VII

Handlingsplan för
psykosocial arbetsmiljö på
Länsstyrelsen Dalarna

Kontaktuppgifter
Antonia Martinsson Hansen
h14antha@du.se
Elin Rosén
h13eliro@du.se
VIII

Om studien
Studien som har genomförts hos Länsstyrelsen Dalarna hade för avsikt att identifiera vad
organisationen kan göra för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och att utifrån detta
upprätta en handlingsplan. Som grund till detta låg 2014 och 2016 års medarbetarenkäter
som visade behov av förbättring inom områdena arbetsbelastning, arbetstakt och
måltydlighet. Intervjuer genomfördes med sex (6) medarbetare från två anonyma enheter.
Två gruppintervjuer gjordes med fackliga representanter respektive chefer. Vår teoretiska
grund utgjordes av teoribildningar kring offentlig sektor (tillsyns- och
förvaltningsmyndigheter), kunskapsintensiva medarbetare med högt humankapital
(akademisk utbildning, särskilda karaktärsdrag och egenskaper) samt psykosocial arbetsmiljö
med avgränsning mot arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet.
I studien har vi sett att det finns ett förhållande mellan offentlig sektor som kontext,
medarbetarnas humankapital, och deras uppfattningar om sin psykosociala arbetsmiljö.
Detta förhållande kan vara problematiskt att hantera, speciellt då de individuella
uppfattningarna om den psykosociala arbetsmiljön också är högst subjektiva. Vi har även
sett att arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet är tre aspekter av den psykosociala
arbetsmiljön som inte går att studera var och en för sig, då de i praktiken kompletterar och
påverkar varandra i ett ömsesidigt samspel. Därför kan det också vara svårt att genomföra
riktade insatser mot ett av dessa områden. Insatserna bör istället vara övergripande och
utgå från en samlad bild över organisationen, ur såväl ett medarbetarperspektiv som ur ett
organisationsperspektiv.

Vad kan Länsstyrelsen Dalarna göra?
Studien har visat att uppfattningarna om psykosocial arbetsmiljö skiljer sig åt och är
splittrade. Denna splittring återfinns såväl inom som mellan respondentgrupperna. Under
studiens gång upphandlade Länsstyrelsen Dalarna ett avtal med företagshälsovården Previa
där resurser kommer tillföras organisationen. Upphandlingen gjordes i syfte att utreda den
befintliga strukturen och de rutiner som finns för att hantera den psykosociala arbetsmiljön
och för att genomföra insatser för att förbättra de befintliga verktygen.

Insatser från företagshälsovård och intervjuer med sjukskrivna
Vid beskrivning av insatserna från Previa framkom det att dessa inriktas mot chefer och
funktionssamordnare i första hand. Genom den kulturella bild som presenterats menar vi att
insatsen från företagshälsovården inte är tillräckligt omfattande. I syfte att påverka kulturen
som råder och att ge medarbetarna tydliga riktlinjer anser vi att åtgärderna också bör
omfatta medarbetarna och bestå av exempelvis utbildningsinsatser. Att få lära sig att
uppfatta stress hos sig själv och sina kollegor skulle kunna underlätta för medarbetarna att
ta det ansvar som cheferna menar att de ska ta. I ett vidare perspektiv kan signaler på ohälsa
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fångas upp i ett tidigare skede och den samverkan som finns kan konkretiseras och
effektiviseras då ansvarsfördelningen är förtydligad.
I linje med uppstarten av det arbete som ska bedrivas med stöd av företagshälsovården
skulle det vara av vikt att genomföra kortare intervjuer eller mindre enkätundersökningar
med personer som är långtidssjukskrivna. Dessa undersökningar kan även göras med
personer som precis har börjat arbeta, men som fortfarande omfattas av organisationens
rehabiliteringsprocesser. Undersökningarna skulle kunna ge viktig information till ledningen
och företagshälsovården om vilka behov medarbetare kan ha såväl före sjukskrivningen som
under sjukskrivningen. Detta kan sedan sammanställas i syfte att vara en del av underlaget
som används för att skapa verktyg till cheferna. Svårigheter kan finnas då organisationen
inte har möjlighet att utforma verktyg som kan passa alla medarbetare eller vara tilltalande
för den specifika typ av medarbetare som vår studie har fokuserat på. Det kommer däremot
till uttryck i studien att organisationen inte kan bortse från att det i vissa fall är en särskild
typ av person som söker sig till verksamheten och att Länsstyrelsen Dalarna i det fallet inte
är unikt. I detta fall menar vi att dessa intervjuer eller enkäter utifrån detta synsätt kan
generera viktig information.

Bredare kompetensförsörjning och mentorskap
I studien framkom det att flera specialist- och expertyrken finns inom Länsstyrelsen Dalarna
och att de personer som innehar dessa specialisttjänster är en utsatt grupp gällande
avlastning och stöd. I förlängningen kan det leda till känslor av utmattning hos
medarbetarna. Åtgärder att utöka antalet anställda i syfte att ha delat ansvar om dessa
områden var igångsatt. Vi uppfattar att kompetensförsörjningen idag sker på grundval av
titlar och positioner inom verksamheten, vilket vi menar kan medföra att den redan rigida
organisationens flexibilitet kan begränsas ytterligare och att medarbetarna således kan
uppleva en högre arbetsbelastning. Vi anser att Länsstyrelsen Dalarna därför behöver
inventera vilka kompetenser som redan finns inom organisationen, och se över vilka
kompetenser som behövs för att uppnå en mer flexibel arbetsstyrka. Genom att rekrytera
internt och externt utifrån kompetensbehov snarare än utifrån en titel, kan en bredare
kompetensförsörjning uppnås. På så vis kan medarbetarna i specialist- och expertrollerna få
avlastning och organisationen kan bli mer motståndskraftig vid kompetensbortfall.
Ett ytterligare led i den breddade kompetensförsörjningen är mentorsprogram vid inskolning
av ny personal. Denna åtgärd knyter även an till den kultur som finns inom organisationen,
och genom exempelvis en extern mentor kan inlärning av oönskade kulturella mönster
begränsas. Då det framgår av empirin att organisationen efterfrågar arbetssätt för att
implementera ett tvärfunktionellt samarbete hos medarbetarna skulle mentorskapet och de
nyanställda kunna vara en drivande part i det arbetet. Det medför också att
arbetsbelastningen på den redan befintliga arbetsstyrkan inte ökar, och att de kan integreras
allteftersom i en ny och då redan etablerad struktur. Mentorskap skulle således vara en
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möjlighet att påbörja förändring inom organisationskulturen och arbetssätten på samma
gång.

"Målstolpar" och begreppet ”good enough”
En annan del av arbetsbelastningen utgörs av att verksamhetsplaneringen huvudsakligen
utgår från egeninitierade arbetsuppgifter och dess målbilder, medan uppgifterna i det
dagliga arbetet till stor del utgörs av händelsestyrda arbetsuppgifter. Båda typerna av
arbetsuppgifter åligger medarbetarna att hantera, men det skapar en frustration att sätta
upp målbilder som redan vid framtagandet upplevs som en önskelista. Detta belastar
medarbetarna och ökar arbetstakten då båda typerna av arbetsuppgifter ska genomföras.
På en mer detaljerad nivå skulle befintliga mål med fördel kunna konkretiseras och delas upp
i mindre delar så medarbetarna kan få känslan av att ha slutfört något. Genom att
konkretisera de befintliga målen med milstolpar eller delmål skulle en plattform för egen
belöning och erkännande kunna skapas. Medarbetare kan då uppleva att de får bocka av och
slutföra arbetsuppgifter på ett tydligare sätt. Det skulle även kunna vara ett led i att
förtydliga begreppet ”good enough” som medarbetare och fackliga representanter uppfattar
som diffust och svårt att relatera till. Konkretiserande av mål och vad som är tillräckligt bra i
förhållande till måluppfyllelsen skulle således kunna underlätta prioriteringar i arbetet.
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Handlingsplan
RESULTAT AV PROBLEMOMRÅDEN
Problem
Hög arbetsbelastning
bland medarbetarna

Hög arbetsbelastning
och arbetstakt på
grund av hög grad av
specialisering

Otydliga målbilder

HANDLINGSPLAN

Prio

Annat problem

Åtgärder

1

Hög arbetsbelastning
kan leda till stress
och stressrelaterade
sjukdomar

Utbildningar som syftar
till att ge medarbetare
och chefer verktyg för
att upptäcka stress och
utbrändhet hos sig
själva och hos andra

2

3

Hög grad av
specialisering inom
organisationen som
gör den känslig vid
kompetensbortfall.
Medför att många
medarbetare blir
utsatta gällande
avlastning och stöd

Otydliga målbilder
inom organisationen
som medarbetarna
har svårt att relatera
till. Leder till högre
arbetsbelastning och
prioriteringssvårigheter

Genomföra intervjuer
eller enkätundersökning med
sjukskrivna och
medarbetare i återgång
Beakta bredare
kompetenser vid
rekryteringar för att
göra organisationen
mer flexibel och
motståndskraftig.

17120
1

Uppföl
jning/
kontro
ll
18063
0

Personalchef
och
enhetschefer

18010
1

18063
0

Medarbetarna
, enhetschefer
och
funktionssamo
rdnare

17100
1

18010
1

Ansvarig
Personalchef
och

Klart
när

enhetschefer i
samverkan

Mentorskap för
nyanställda i syfte att
skapa en tillåtande
kultur och en bredd
kring vilka
arbetsuppgifter som
medarbetaren kan
hantera.
Medarbetarna får
tillsammans med
cheferna bryta ner
målen till en mer
konkret, kvalitativ och
arbetsrelaterad nivå
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