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Sammanfattning: 
Denna studie har tagit form utifrån en organisations önskan att undersöka deras organisatoriska 

och sociala arbetsmiljö. Syftet har varit att öka förståelsen för viktiga komponenter för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. För att svara 

på syftet har ett kvantitativt tillvägagångssätt använts där 251 enkäter skickades ut till en hel 

produktionsenhet. Metoden har möjliggjort en generell och bred ögonblicksbild av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

 

Forskning som berör den psykosociala arbetsmiljön, där vårt fokus främst har legat på det 

organisatoriska och sociala perspektivet har bearbetats. I stor utsträckning är vår analys baserad 

på Job Demand – Resources modellen. En väsentlighet i arbetslivet är att det råder balans 

mellan kraven som ställs i arbetet och resurser som tillförs för att kunna må bra och leverera en 

bra prestation. 

 

Resultatet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen och visar att den organisation 

som undersökts brister i flera av dessa komponenter som krävs för att möjliggöra ett hållbart 

arbetsliv där det råder balans. Framförallt är det områden som ledarskap, arbetsbelastning, 

återhämtning och kränkande särbehandling som har visat brister. I arbetet med den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns en koppling mellan medarbetarnas hälsa och 

välmående och organisationens finansiella resultat. Med anledning av detta bör 

arbetsmiljöarbete vara en väl integrerad del av verksamheten. Vi har därför föreslagit ett antal 

åtgärder för organisationen att arbeta med i syfte att förbättra arbetsmiljön och därmed 

medarbetarnas hälsa och välmående som direkt påverkar organisationens framgång.  

 

 

Nyckelord: 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, Job Demand-Resources 

modellen, strategiskt arbetsmiljöarbete 

 

 

 

 



 

Summary: 
This study is based on an assignment from an organization whose intention is based on their 

request to review their organizational and social work environment. The aim of the study has 

been to increase the understanding of key components of the organizational and social work 

environment in order to enable a sustainable working life. We therefor chose a quantitative 

approach where 251 questionnaires were sent to the entire production unit. The method has 

enabled a general and wide-ranging aspect of the organizational and social work environment 

in the workplace. 

 

Research related to the psychosocial work environment, where our focus has been on the 

organizational and social aspect, we mainly base our analysis on the Job Demand - Resources 

model. An essential part of working life is that there is a balance between the job demands and 

resources that are provided in order to increase health and wellbeing to achieve a high 

performing organization. 

 

The result has been analysed on the basis of the theoretical framework and shows that the 

organization investigated is lacking in several of these components that are necessary to enable 

a sustainable work life where there is balance. There are areas such as leadership, heavy 

workload, recovery and victimization that has shown weaknesses. Research related to 

organizational and social work environment clearly states that there is a link between employee 

health and well-being and the organization's financial results. Due to this, our work environment 

should be a fully integrated part of the business. We have therefore proposed a number of 

activities for the organization to work with in order to improve the work environment and thus 

the health and well-being of employees which will directly affect the organization's success. 
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Organizational and social work environment, sustainable working life, Job Demand-
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1 Inledning 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva bakgrunden till det ämne vi har valt att undersöka och 

vad som är dess syfte och frågeställningar. Avslutningsvis kommer vi att beskriva och motivera 

arbetets avgränsningar. 

 

Hållbar utveckling innebär att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 

inte får äventyras av den konsumtion som tillgodoser dagens behov (Mossberg & Sundberg, 

2011). I dagens arbetsliv riskerar även de mänskliga resurserna att konsumeras (Kira, 2003). 

Brundtlandrapporten (1987) förklarar att hållbarhet förutsätter en helhetssyn på samhället där 

de tre faktorerna miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet behöver 

balanseras mot varandra. Hållbar utveckling innebär följaktligen en förståelse för hur dessa tre 

element påverkar och påverkas av varandra samt att aktivt arbeta med alla tre variabler 

(Mossberg & Sundberg, 2011). 

 

1.1 Bakgrund	

De sociopolitiska målen och de ekonomiska målen som organisationer och företag förhåller sig 

till innebär ofta spänningar sinsemellan och kan därför medföra ett invecklat och svårhanterat 

arbete, där de mänskliga resurserna utarmas (Boxall & Purcell 2016; Francis & Keegan 2006; 

Kira, 2003). Möjligheterna till flexibilitet i dagens arbetsliv är ofta stora, vilket medför ett ökat 

handlingsutrymme för när och hur arbetsuppgifter ska utföras. När gränsen mellan arbetsliv och 

fritid suddas ut finns det en påtaglig risk för att den enskilda medarbetaren får svårt att avgöra 

vilken roll och vilket ansvarsområde som avses med dennes arbetsuppgifter (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; Granberg, 2011; Kira, 2003). Relationen mellan 

kraven och kontrollen i arbetsuppgifterna påverkar hur den enskilda medarbetaren upplever sitt 

arbete och hur det påverkar måendet (Schaufeli & Taris, 2014; Bakker & Demerouti, 2007).  

 

Vi kontaktade ett företag angående förfrågan om att skriva examensarbete hos dem inom ämnet 

arbetsmiljö. Efter ett positivt svar tilldelades vi en kontaktperson som delgett oss vilka 

problemområden som föreligger i organisationen. Verksamheten som har undersökts är en del 

av en stor industri som verkar på en internationell marknad. På företaget tillämpas LEAN som 

produktionsfilosofi och produktionssätt där stopptider och deadlines tydligt regleras för att 

uppnå maximal utvinning av produkten. Organisationen har de senaste åren genomgått flertalet 

förändringar som varit påfrestande för produktionsenheten. Detta är bakgrunden till varför 
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företaget har valt att samarbeta med oss och göra en så kallad nollmätning som ska vara möjlig 

att följa upp varje år.  

 

1.2 Problemformulering	

Organisationer som aktivt arbetar med personalfrågor med utgångspunkt i de övergripande 

affärsmålen har förutsättningar att skapa konkurrenskraftiga fördelar med hjälp av sina 

mänskliga resurser, men det är ett arbete som fordrar såväl tid som pengar (Boxall & Purcell 

2016). Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (AFS 

2015:4) behandlar viktiga element som ska tillgodoses för att medarbetare ska må bra genom 

ett ökat inflytande över sitt arbete, sina arbetsuppgifter och tydliggör vilka skyldigheter 

arbetsgivaren har på arbetsplatsen. Genom att öka förståelsen för hur strategiskt personalarbete 

och arbetsmiljöfrågor hör ihop och påverkas av strukturella faktorer finns förutsättningar för 

att få välmående och högpresterande medarbetare (Kira 2003; Boxall & Purcell 2016). 

 

1.3 Syfte	och	frågeställningar	

Syftet är att öka förståelsen för viktiga komponenter avseende den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv.  

 

• Vilken är den generella upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på 

arbetsplatsen? 

• Hur fungerar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

• Hur kan medarbetarnas hälsa och välmående förklaras utifrån JD-R? 

  

1.4 Avgränsningar	

Arbetsmiljöarbete innebär de åtgärder som organisationen aktivt bedriver för att förbättra 

arbetsmiljön, såväl de fysiska som de psykosociala faktorerna ska beaktas i arbetet. Det är 

väsentligt att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen för att åtgärderna ska ha effekt 

(AFS 2001:1). Vi har valt att arbeta med området kring ett hållbart arbetsliv. I uppsatsen 

kommer arbetsmiljöbegreppet att delas upp i två distinkta delar, fysisk och psykosocial, där 

endast det senare kommer att behandlas. Bohgard (2011) anser att det i teorin kan finnas en 

poäng med att dela upp de fysiska och psykiska delarna när det diskuteras arbetsmiljö, men att 

det i praktiska arbetet är viktigt att se människan som en helhet. Vi förstår problematiken med 

att dela upp begreppet men för att kunna svara på syftet krävs ett fokus på den psykosociala 
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arbetsmiljön. Begreppet psykosocial arbetsmiljö tenderar i huvudsak att rikta fokus mot 

individen och dess upplever och reaktioner på sin omgivning (Arbetsmiljöverket, 2018).  Då vi 

är intresserade av vad organisationen kan göra för att främja en arbetsplats där hälsa och 

välmående står i fokus, kommer vi att använda oss av uttrycket ”organisatorisk och social 

arbetsmiljö”. 

 

Intentionen är att genom relevant teori öka kunskapen av att aktivt arbeta med den 

Organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) för ett bättre helhetstänk kring 

arbetsmiljön. AFS 2015:4, konkretiserar arbetsgivarens skyldigheter gentemot medarbetarna 

avseende Organisatoriskt och Socialt arbetsmiljöarbete. Syftet med föreskrifterna är: “...att 

främja god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön.” (AFS 2015:4). Genom att tydliggöra de spänningar som råder 

mellan organisationens mål och medarbetarnas mående finns förutsättningar för 

arbetsmiljöarbetet att prioriteras högt. Vår erfarenhet är att det finns en medvetenhet om kraven 

att arbeta aktivt med AFS 2015:4 men att det saknas kunskap om konkreta verktyg för att 

genomföra detta. Genom att visa att positiva effekter kan uppnås genom ett strategiskt arbete 

för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vi bidra med ett hållbart angreppssätt som 

gynnar både den enskilda medarbetaren och organisationen. 
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2 Teoretisk referensram  
Nedan presenteras en sammanställning av relevant teori som behandlar väsentliga variabler 

för ett strategiskt arbetsmiljöarbete som gynnar såväl den enskilda medarbetaren som 

organisationen i stort. 

  

2.1 Strategiskt	arbetsmiljöarbete	

I Sverige är det lagstadgat att medarbetare ska ha möjlighet att påverka och utforma sin egen 

arbetssituation genom att delta i utvecklings- och förändringsprocesser (AFS 2001:1) Att ha en 

strategi för hur företag hanterar sina resurser är av stor vikt för att nå uppsatta mål, 

organisationers arbete med Strategic Human Resource Management (SHRM) innebär i korthet 

att leda människor och arbete på effektiva sätt och därigenom nå sociopolitiska och ekonomiska 

mål (Boxall & Purcell, 2016).  De olika målen konkretiserar organisationens strävan att uppnå 

kostnadseffektivitet, flexibilitet och förändringsmedvetenhet, kompetensmedvetenhet, social 

legitimitet och ett väl fungerande ledarskap. Boxall och Purcell (2016) framhåller att det är ett 

komplext arbete som kräver en helhetssyn på företaget och dess resurser. Strategiskt 

personalarbete kan försvåras av spänningar mellan målen då arbetet hela tiden ska bevisas vara 

värdeskapande. Francis och Keegan (2006) beskriver två distinkta roller för en HR 

medarbetare. ”Den konformistiska innovatören” relaterar sitt arbete till organisationens 

dominerande värderingar och försöker uppfylla kraven från ledningen vilka oftast tenderar att 

vara av ekonomisk art. ”Den avvikande innovatören” drivs av sociala värderingar snarare än 

av ekonomiska. En uppdelning av det här slaget kan förtydliga problematiken ett endera för 

strategiskt HR, alternativt ett för operativt HR, medför. Personalarbetet behöver finnas till för 

alla medarbetare och syfta till att sociala och ekonomiska mål konvergeras, arbetsmiljöarbetet 

bör således vara en väl implementerad och strategisk fråga (Kira, 2003; Åteg et al. 2005). 

  

Det finns flera skäl som förtydligar varför arbetsmiljöfrågor bör behandlas strategiskt. Ett 

argument är att inte utarma de mänskliga resurserna på arbetsplatsen genom att eliminera hälso- 

och olycksfallsrisker, vilket regleras i arbetsmiljölagen:  

 

 ”Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och 

sociala arbetsmiljön. Arbetet ska utgå från metodiken som finns i AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete, det vill säga undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön 

för att förebygga ohälsa och olycksfall.” (Prevent, 2018) 
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Ett annat är arbetsmiljöns koppling till lönsamhet. Ett tredje argument, är ur perspektivet att 

vara en attraktiv arbetsgivare (Åteg et al. 2005; Åteg & Hedlund 2011). Att vara en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder attraktivt arbete innefattar en arbetsposition som en individ vill ha 

tack vare arbetets positiva egenskaper. Arbetsplatsen ska uppfattas positiv, upplevelsen av 

arbetet ska vara stabilt och främja den anställdes identifiering av sig själv och dennes 

engagemang. Medarbetaren ska attraheras och engageras av arbetet och arbetsplatsen men även 

ha tid för återhämtning. Attraktivt arbete kan delas in i tre huvudrubriker och beskriver 

huvudsakligen hur och varför attraktion skapas på arbetsplatsen och vilka faktorer som bidrar 

till kvalitet 

• Arbetsinnehåll: Praktiskt arbete, arbetstakt, variation och handlingsfrihet 

• Arbetstillfredsställelse: Stimulans, eftertraktad, resultat, erkänsla 

• Arbetsförhållanden: Ledarskap, organisation, fysisk arbetsmiljö, relationer (Åteg & 

Hedlund 2011). 

  

2.2 Psykosocial	arbetsmiljö	

Det är arbetsgivarens uppgift att skapa en arbetsplats och arbetsuppgifter som inte genererar 

ohälsa hos medarbetarna, en viktig organisatorisk fråga hos företag för att nå framgång 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har stor betydelse för 

individens hälsa, organisationens framgång och samhället i stort (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 

2018). Ohälsa kopplat till den psykosociala aspekten kan vara brister i ledning, organisationen 

eller hur arbetsuppgifter utformas. Arbetsförhållanden som kan innebära psykosociala risker är 

bristande delaktighet i frågor som rör medarbetarnas intressen, för hög arbetsbelastning, 

ineffektiv kommunikation, bristande stöd från chefer och ledning, motstridiga krav och otydliga 

roller för att nämna några (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2018). En god psykosocial arbetsmiljö 

kan generera fina prestationer och höga krav är i sig inte farligt, tvärtom kan utmanande 

arbetsuppgifter verka stimulerande. Det är när kraven överstiger resurserna att hantera dem som 

en ohållbar situation kan uppstå (Kira, 2003; Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2018; Bakker & 

Demerouti, 2007; Schaufeli & Taris, 2014).   

 

2.2.1 Organisatorisk	och	social	arbetsmiljö	AFS	2015:4	

AFS 2015:4, konkretiserar arbetsgivarens skyldigheter gentemot medarbetarna hänseende 

Organisatoriskt och Socialt arbetsmiljöarbete. Syftet med föreskrifterna är: “...att främja god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
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förhållanden i arbetsmiljön.” (AFS 2015:4). I författningssamlingen definieras en rad 

begrepp:   

• Krav i arbetet: De delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. Kraven kan 

exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala 

förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur. 

• Kränkande särbehandling: Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på̊ ett 

kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens 

gemenskap. 

• Ohälsosam arbetsbelastning: När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider 

resurserna. Obalansen blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till 

återhämtning är otillräckliga. 

• Organisatorisk arbetsmiljö: Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 1. 

ledning och styrning, 2. kommunikation, 3. delaktighet, handlingsutrymme, 4. 

fördelning av arbetsuppgifter och 5. krav, resurser och ansvar  

• Resurser för arbetet:  Det i arbetet som bidrar till att 1. Uppnå mål för arbetet, eller 2. 

hantera krav i arbetet.   

• Social arbetsmiljö: Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt 

samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor AFS (2015:4). 

AFS (2015:4) reglerar de tre stora områdena; arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande 

särbehandling vilket följande tre paragrafer sammanfattar: 

9§ Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna 

inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. (AFS 2015:4) 

12§ Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens 

förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. (AFS 2015:4) 

13§ Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. 

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge 

upphov till kränkande särbehandling. (AFS 2015:4) 
 

2.3 Byråkrati	och	postbyråkrati	–	organisationsstruktur	som	påverkansfaktor	

Det moderna arbetslivet tenderar att vara en stor anledning till varför många människor idag 

inte kommer att ta sig igenom arbetslivet utan att drabbas av utmattning orsakade av 

arbetsrelaterade faktorer (Kira, 2003). Mot bakgrund av detta menar författaren att det är 

relevant att närmare granska vad det är som gör att den mänskliga resursen förbrukas och vad 
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som kan hittas i organisationsstrukturer och arbetsformer som bidrar till den negativa 

utvecklingen. För att tydliggöra problematiken presenterar Kira (2003) något som hon kallar 

för det byråkratiska och det postbyråkratiska arbetslivet. Det byråkratiska arbetslivet innefattar 

faktorer som en stark hierarki i organisationen, tydliga gränser mellan arbete och fritid och en 

trygghet i sin anställning (Kira, 2003). Det postbyråkratiska arbetslivet karaktäriseras av att 

arbetet är komplicerat och krävande där individen inte besitter så mycket kontroll över sina 

arbetsuppgifter samtidigt som det ställs stora krav på att den ska vara kreativ, driven, ha en 

känsla för entreprenörskap och vara mångfacetterad i sitt arbete. Delaktighet är karaktäristiskt 

för postbyråkratin tillsammans med det gränslösa arbetet (Kira, 2003; Allvin, 2006). 

  

Det postbyråkratiska arbetslivet genererar många möjligheter men det föreligger också en rad 

utmaningar. Det Kira (2003) främst lyfter fram är den otydlighet som råder mellan 

organisationsstrukturer och hur arbetet faktiskt utförs. Arbetet är gränslöst och en otydlighet 

råder mellan vad som är arbete och vad som är fritid. Arbetstagare förväntas ta mer ansvar, det 

är högre krav på kompetenser och individen ska klara mer men har inte mer kontroll över 

arbetsuppgifterna. Det formella ansvaret ligger på organisationen men även hos individen. I 

många fall är det ett tillfredsställande arbete och en vilja att lösa problem som gör att 

medarbetare arbetar hårt och glömmer att det krävs återhämtning. Författaren lyfter fram 

Karasek och Theorells krav och kontrollmodell (JD-C) för att tydliggöra vad det är som skapar 

obalans i arbetslivet och tillslut leder till att de mänskliga resurserna förbrukas. Modellen 

demonstrerar den obalans som uppstår vid hög arbetsbörda där individen besitter låg kontroll 

över uppgiften. Höga arbetskrav är inte farligt men om individen inte har rätt resurser, mandat 

att fatta beslut eller rätt kompetens så skapas en situation som inte är hållbar. Författarens 

slutsats är att dagens organisationsstrukturer inte har förändrats sedan det byråkratiska 

arbetslivet och detta i kombination med ett allt mer modernt arbetsliv utan anpassning av 

strukturer leder till stress, utmattning och förbrukade resurser såväl kognitiva som sociala och 

fysiska (Kira, 2003). 

  

2.4 Hållbarhet	genom	regenerativt	arbete	

Som vi tidigare har berört innebär dagens arbetsliv ofta variationer i arbetsuppgifter, flexibilitet 

och ökat ansvarstagande, möjligheter som inte är oproblematiska för individer att förhålla sig 

till (Kira, 2003; Allvin 2006). För att hantera utvecklingen måste organisationer bli bättre på 

att skapa begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet för sina medarbetare, idéer som 



 

 8 

ursprungligen har hämtats från Antonovskis teori, KASAM (Känslan av sammanhang) (Kira, 

2003). Medarbetare med högt arbetstempo, diffusa arbetsroller och oklara arbetsuppgifter kan 

ha svårt för att fokusera och bedöma vad som är väsentligt att lägga sin tid på vilket kan leda 

till stress, och som Kira (2003) påvisar, konsumering av mänskliga resurser. 

  

Regenerativt arbete innebär det motsatta, att de mänskliga resurserna kan växa och utvecklas, 

både på det personliga som på det professionella planet. Ett regenerativt arbete är begripligt, 

hanterbart och meningsfullt (Kira, 2003). Dock poängteras att det inte finns en ”best fit” 

lösning för företag och organisationer, där resultatet blir ett hållbart och regenerativt arbete, det 

måste råda en ständig diskussion och anpassning på alla arbetsplatser som vill nå dit (Boxall & 

Purcell, 2016). Ett hållbart arbetsliv gynnar inte bara den enskilda mänskliga resursen. 

Organisatoriskt sett finns det mycket att vinna, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv men 

även vid arbetet att bygga upp ett gott arbetsgivarvarumärke (Kira, 2003; Åteg & Hedlund 

2011). För att nå hållbarhet och regenerativt arbete i organisationerna fordras mycket av såväl 

chefer som av medarbetare. Det krävs att så många som möjligt i organisationen engagerar sig 

i de processer som förekommer för att gemensamt hitta meningsfulla arbetsmål och arbetsroller 

(Kira, 2003; Allvin et al, 2006). Kulturen i organisationen spelar en stor roll, den behöver 

genomsyras av delaktighet och öppenhet samt tydliggöra var gränsen går mellan arbete och 

fritid. När gränserna för arbetet vidgas och suddas ut behöver individen stöd i kulturen den 

ingår i för att ha möjlighet att fatta rätt beslut i sin arbetssituation (Kira 2003; Allvin et al. 

2006).  

 

2.5 Job	Demand	-	Resources			

En utveckling av Karasek och Theorells tidigare nämnda krav och kontroll-modell (JD-C) är 

Job Demand-Resources (JD-R) modellen. JD-R anses vara ledande inom arbetslivet för att 

studera jobbstress och utgår från att medarbetarens hälsa och välmående är ett resultat av balans 

mellan krav och resurser i arbetslivet (Schaufeli & Taris, 2014). Modellen demonstrerar den 

spänning som kan uppstå vid obalans men till skillnad från JD-C visar den också på positiva 

faktorer som uppvisas när det råder balans. JD-R demonstrerar ett sätt att tänka kring hur 

medarbetarnas välmående och hälsa påverkas av arbetsrelaterade faktorer och är egentligen 

inget som kan presenteras i en enkel modell, även om det finns flera som på olika sätt tydliggör 

sambanden (Schaufeli & Taris, 2014). Ytterligare en erkänd modell är Effort-Reward 

Imbalance (ERI) som i korthet innebär att om belöningarna inte står i relation till individens 
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ansträngning så kommer det att påverka individens hälsa och välmående (van Vegchel, de 

Jonge, Bosma & Schaufeli, 2005). Författarna anser att till skillnad från JD-C och ERI 

modellerna är J-DR mer användbar då den är applicerbar oavsett vilken yrkeskategori det är 

som studeras. Där har JD-C modellen en begränsning då det krävs en anpassning utifrån 

kontexten. JD-R fungerar som en generell modell för alla yrken eftersom den är mer flexibel 

(Schaufeli & Taris, 2014). 

  

Arbetsrelaterade krav definieras som fysiska, sociala eller organisatoriska aspekter av arbetet 

som kräver fysisk eller psykisk ansträngning och därmed kan påverka hälsan negativt. Schaufeli 

och Taris (2014) menar att en ansträngning uppstår därför att individen måste, när kraven är 

höga, tillsätta extra energi för att nå mål och förhindra försämrad prestation. Det kan i sin tur 

skapa en ohållbar situation om individen inte får möjlighet till återhämtning eller möjligtvis en 

förändrad arbetssituation. Resurser definieras som fysiska, sociala eller organisatoriska 

aspekter av arbetet som bidrar till något av följande: 

• Som ett hjälpmedel i att uppnå mål 

• Verka reducerande för höga krav och dess negativa påverkan på hälsan 

• Stimulera utveckling och lärande 

 

Arbetsresurser är bland annat varierande arbetsuppgifter, möjlighet till avancemang och 

feedback (Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli & Taris, 2014). Resurser kan finnas på olika 

nivåer. På organisationsnivå, exempelvis som lön eller karriärmöjligheter. I sociala relationer 

som stöd från chef och kolleger och samverkan i grupper eller i hur arbetet organiseras, där kan 

en resurs vara rolltydlighet eller inflytande (Bakker & Demerouti, 2007). 

  

Forskning på hur arbetsförhållanden påverkar medarbetares hälsa och välmående visar att bland 

annat hög arbetsbelastning eller rollotydlighet kan leda till sömnproblem, utmattning och 

försämrad hälsa. Där istället resurser som socialt stöd, autonomi, kunskap och måltydlighet 

visar på möjligheten till en ökad motivation hos medarbetaren som i sin tur kan leda till ökad 

måluppfyllelse, lärande på arbetsplatsen och förbättrat engagemang. Detta innebär att resurser 

fungerar motivationshöjande, fast arbetskraven är höga och arbetsgivare kan påverka 

prestationen utifrån vilka resurser som tillförs (Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli & Taris, 

2014). 
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I modellen finns två underliggande dimensioner, något som Bakker och Demerouti (2007) 

benämner som den ”motiverande processen” och den ”hälsorelaterade processen”. Författarna 

menar att resurser har en motiverande potential och kan följaktligen leda till högt engagemang. 

Den hälsorelaterade processen avser de effekter som kan vara ett resultat av bland annat hög 

arbetsbelastning nämligen utmattning, både fysisk och psykisk. I syfte att stabilisera en 

eventuell obalans i arbetslivet kan individen ta till kompensatoriska strategier. Det kan vara 

beteende som att individen riktar sin uppmärksamhet mot utvalda delar av arbetet eller bristande 

uppmärksamhet. Effekten av detta blir på lång sikt en uttömning av energier (Bakker och 

Demerouti, 2007). JD-R visar att om medarbetaren har tillgång till resurser så leder det till 

måluppfyllelse medan frånvaro av detsamma kan leda till en cynisk inställning. Bra tillgång på 

resurser gynnar dessutom motivationen och viljan att ta sig an ett uppdrag vilket således ökar 

sannolikheten att arbetsuppgiften blir väl utförd och individen når uppsatta mål. Författarna 

anser i jämförandet med andra modeller (JD-C och ERI) att JD-R är den mest lämpade modellen 

för att avläsa relationen mellan arbetsförhållanden, välmående och hälsa. (Bakker & Demerouti, 

2007) Schaufeli (2017) hävdar att medarbetarens välmående har en direkt effekt på det 

finansiella utfallet eftersom sjukskrivningar, arbetsplatsolyckor, försämrad prestation och 

produktivitet kostar organisationer stora summor pengar där istället motsatsen till ovan nämnda 

har en positiv påverkan på resultatet. Detta utgör en självklar grund till varför den psykosociala 

arbetsmiljön ska vara en väl integrerad del i alla verksamheter (Schaufeli, 2017). 

 

2.5.1 Kritik	mot	JD-R	modellen	

Författarna pekar på ett antal, vad de kallar, olösta problem med Job Demand Resources 

modellen (Schaufeli & Taris, 2014). Den är dynamisk och mångfacetterad, den kan appliceras 

på olika yrkesgrupper och användas i hög utsträckning, den rymmer många olika faktorer som 

krav, arbetsrelaterade resurser och personliga resurser och dessutom potentiella utfall när det 

råder balans och obalans. Detta innebär en stor flexibilitet men också en begränsad 

generaliserbarhet eftersom utfallet beror av den specifika situationen. Fortsättningsvis 

ifrågasätter författarna den hälsorelaterade processen och den motivationsrelaterade processen, 

istället för att se dessa som oberoende av varandra menar Schaufeli och Taris (2014) att de bör 

betraktas som två sidor av samma mynt. Antagandet är att när hälsan försämras så försämras 

motivationen och vise versa. Avslutningsvis lyfts svårigheten i att hitta kausala linjära 

orsakssamband varför framtida forskning bör fokusera på dynamiken i modellen och 

ömsesidiga orsakssamband (Schaufeli & Taris, 2014).  
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3 Metod och tillvägagångssätt 
Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning öka förståelsen för viktiga komponenter 

avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. 

För att tillse att syftet uppfylls kommer en kvantitativ metod att användas vilket förespråkas vid 

studier med egenskaper som här eftersträvas. Kvantitativa metodernas avsikter är att hitta 

mönster och samband i ett empiriskt material där data är möjlig att kvantifiera, generalisera 

och som speglar den objektiva verkligheten (jfr. Denscombe, 2016). 

  

3.1 Surveyundersökning	och	Enkät	

För att möjliggöra ett för företaget generaliserbart material, har en enkätundersökning som är 

en form av surveyundersökning genomförts. Som forskningsstrategi är den främst förknippad 

med kvantitativ forskning (jfr. Denscombe, 2016). Formen på undersökningen syftar till att ge 

en ögonblicksbild av ett eller flera fenomen, genererar ofta information som är okomplicerad 

och med standardiserade data och kan med fördel användas vid exempelvis 

attitydundersökningar (Andersen, 2012; Denscombe, 2016). Eftersom intentionen var att 

undersöka den generella attityden till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att 

tydliggöra brister och förbättringsmöjligheter passar angreppssättet oss väl. 

  

3.2 Urval	och	avgränsningar	

Avsikten var att göra en totalundersökning på en produktionsenhet där det arbetar totalt 251 

personer. Individerna delades in i respektive avdelning i syfte att kunna presentera 

förbättringsförslag med en högre grad av anpassning till grupperna. Totalt deltog nio 

avdelningar i undersökningen. Eftersom organisationen ämnar göra undersökningen på årlig 

basis har de valt att distribuera ut enkäten på egen hand vilket medför att vi har fått ett färdigt 

material att analysera. Samarbetet har möjliggjort för oss att genomföra en totalundersökning 

på 251 personer som annars, hade varit svårt att verkställa inom ramen för vår tid och med våra 

resurser. 

  

3.3 Forskningsetiska	aspekter	

De fyra forskningsetiska aspekterna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har iakttagits och 

efterföljts. Företaget har tydligt informerat om syftet för undersökningen samt vad resultatet 

kommer att användas till. Det framgår att undersökningen är frivillig men ändock med en 
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betoning på att det här är medarbetarnas chans att påverka sin arbetsmiljö (se informationsbrev 

- bilaga 3). En medvetenhet finns i att det här är ett övervägande mellan att å ena sidan betona 

frivilligheten men å andra sidan öka svarsfrekvensen. Att flertalet individer väljer att svara 

kommer att vara avgörande för det resultat som senare kommer ligga till grund för 

förbättringsåtgärderna. Genom att individerna själva har valt att svara på enkäten blir 

samtyckeskravet säkerställt och även det tidigare nämnda informationskravet. 

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att enkäterna lämnades in i en låst postlåda som 

tömts flera gånger dagligen. Besvarade enkäter har låsts in på ett kontor till dess att de 

överlämnats för att sammanställas och analyseras. Varken företaget eller vi har för avsikt att 

använda materialet i något annat syfte och därmed uppfylls nyttjandekravet. Från ett etiskt 

perspektiv anser vi inte att frågorna är av sådan karaktär att de kan skapa obehag eller olust hos 

respondenten. Eftersom materialet är kvantitativt och i stor skala finns det inget behov av att 

avkoda resultatet. 

  

3.4 Genomförande	

Som tidigare nämnts distribuerades enkäterna ut via företaget och överlämnades till oss efter 

att respondenterna svarat. Vi har varit väl informerade under processens gång och haft 

möjlighet att lämna synpunkter på val av enkäter och hur informationen till medarbetarna 

formulerades. Ett färdigt enkätmaterial utvecklat för att undersöka verksamhetens 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö har använts (Prevent, 2018) se bilaga 1+2. Enkät 1 

innehåller sammanlagt 67 frågor och har att delats ut i pappersform till 201 kollektivanställda. 

En digital enkät med 35 påståenden har att skickats ut via mail till 50 tjänstemän. Valet att 

använda två olika enkäter motiveras av att på ett så smidigt sätt som möjligt nå ut till alla 

medarbetare på enheten, såväl tjänstemän som kollektivanställda. Eftersom enkäterna är 

formulerade på liknande sätt och mäter den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, ser vi inte 

detta som ett problem. Med ett noggrant och systematiskt angreppssätt har ett tydligt och fylligt 

resultat tagit form. Möjligheterna att nå ut med enkäter är många och kan göras på flera sätt 

(Denscombe, 2016). För oss har det varit en stor fördel med anpassad delgivning av enkäten 

för att nå ut till så många respondenter som möjligt. Chefen för respektive avdelning har delat 

ut enkäterna och har prickat av samtliga individer på en lista för att säkerställa att alla 

medarbetare har delgetts en enkät. Till tjänstemännen har administrationen skötts av HR, en 

länk har mailats ut till samtliga medarbetare. Tiden för utlämnande och insamling var tre 

veckor. 
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Riskerna med enkätundersökningar är de svarsbortfall som kan bli verklighet (jfr. Denscombe, 

2016). För att öka svarsfrekvensen har företaget nogsamt betonat samarbetet mellan dem och 

de fackliga organisationerna i det informationsbrev som delgetts alla respondenter. För att 

ytterligare främja en hög svarsfrekvens har respondenterna fått en påminnelse om att svara en 

vecka innan sista svarsdag. Andra orsaker till bortfall kan vara frånvaro av olika anledningar 

(jfr. Denscombe, 2016). Under insamlingsperioden var sex personer långtidssjukskrivna och 

kan således räknas bort i det externa bortfallet. Av det insamlade materialet var sju enkäter 

ofullständiga och har därför räknats bort. De interna bortfallen är spridda över alla grupper på 

kollektivsidan då den digitala enkäten inte tillät en ofullständigt ifylld enkät. Likaså gäller det 

externa bortfallet, de respondenter som valt att inte svara är spridda över hela populationen. 

Resultatet visar en svarsfrekvens på 86% för tjänstemännen och 62% för den 

kollektivavtalsanställda gruppen vilket ger en total svarsfrekvens på 67%. En svarsfrekvens på 

mellan 50–75 % anser Trost (2007) vara ett rimligt utfall, eftersom studien uppfyller kraven 

kommer en djupare bortfallsanalys inte att göras. 

 

3.5 Analys	och	databearbetning	

Det empiriska materialet har sammanställts i de områden som enkäterna var uppdelade i (se 

bilaga 1 + 2). För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har de delar som är 

representativa för studien i den empiriska sammanställningen analyserats mot den tidigare 

färdigställda referensramen och dess rubriker.  Skalan som använts är en så kallad likertskala 

som sträcker sig från ett till fyra på den ena enkäten och 0–100 på den andra enkäten. Empirin 

har genererat datatypen ordinaldata. För att möjliggöra en univariat analys har materialet 

sammanställts i tabeller i ett Excel dokument, vilket även har möjliggjort framställande av 

diagram.  I de fall vi upptäckt utstickande värden eller samband och mönster mellan olika 

variabler har detta redovisats (jfr. Vejde, 2011).  

 

Empirin för de kollektivavtalsanställda sammanställdes genom att slå ihop svarsalternativ 1, 

stämmer inte alls och svarsalternativ 2 stämmer i liten grad, till ett samlat resultat som här 

motsvarar ett mycket lågt/lågt resultat. Svarsalternativ 3, stämmer delvis anges som ett 

lågt/halvbra resultat och det fjärde alternativet, stämmer motsvarar ett bra/mycket bra resultat. 

Enkäten för de kollektivavtalsanställda medarbetarna sammanställdes först manuellt för att 

senare matas in i kalkylblad. För tjänstemännen tydliggörs resultatet på skalan mellan 0–100 
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på följande sätt: Värde 0–33 anses vara mycket lågt resultat och innebär att frågan bör 

undersökas och åtgärdas omgående. 34–66 är ett lågt/halvbra resultat och innebär att frågan bör 

tas upp till diskussion där omgivande faktorer ska tas i beaktande för att finna bakomliggande 

orsaker, ett värde på 67–100 är ett bra/mycket bra resultat som innebär att frågan inte kräver 

någon särskild uppmärksamhet (Prevent, 2018). Det sammanlagda medelvärdet har beräknats 

på såväl alla enskilda frågor som för varje område och alla avdelningar med de två större 

grupperna; tjänstemän och kollektivavtalsanställda för att möjliggöra en generell helhetsbild. 

Vid uträkningarna har resultatet avrundats till två decimaler. För de kollektivavtalsanställda 

medarbetarna har procentuella värden varit möjliga att beräkna och använts för att förtydliga 

vissa variabler. Histogram har skapats för att ge en överskådlig bild av de medelvärden som 

framkommit, då materialet är klassindelat och stapelns yta är proportionell mot frekvensen (jfr. 

Vejde, 2011). 

  

3.6 Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet	

Hur hög validiteten är beror på om det som skulle mätas blev mätt och reliabilitetens nivå avser 

hur mätningen gick till (Bjereld et al., 2009). För att uppnå hög tillförlitlighet har 

forskningsfrågan noga operationaliserats och av samma anledning har en färdigkonstruerad 

enkät använts. Fördelen är ett redan validerat undersökningsinstrument eftersom enkäterna är 

framtagna för att användas i syfte att mäta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på den 

arbetsplats som undersöks. En färdigkonstruerad enkät minskar bortfallet då kvaliteten på 

frågorna redan är säkerställd och utformad för liknande situationer samtidigt som risken för 

systematiska fel och ledande frågor med mera minskas (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005; 

Körner & Wahlgren, 2002). I och med att dessa enkäter använts möjliggör vi en god reliabilitet 

och således överförbarhet. Förutsättningarna för organisationen att lyckas med undersökningen 

som en återkommande aktivitet varje år ökar när de kan använda samma enkäter från år till år. 

Valet att använda JD-R modellen, som vi i stora drag kommer basera vår analys på, innebär 

som tidigare nämnt en svårighet i att få ett generaliserbart material. Anledningen till detta är 

kontextens betydelse för resultatet. Vår avsikt är dock att mäta den generella upplevelsen av 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen vilket medför en svårighet att 

konstatera något generellt för andra arbetsplatser. Förhoppningen är dock att vi kan tillföra ett 

tillvägagångssätt för att systematiskt arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

för att främja hälsa och förebygga ohälsa.  
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3.7 Metoddiskussion	

Undersökningen har som tidigare nämnts haft ett kvantitativt tillvägagångssätt där intentionen 

var att mäta generella mönster och attityder för att sedan analysera resultatet mot behandlad 

teori. Ett annat vägande skäl för metodvalet var att den kvantitativa forskningen förknippas med 

storskaliga studier och den kvalitativa är mer passande för småskaliga studier. Delvis för att det 

är tidskrävande att tolka ett kvalitativt material men också för att det i sådana fall inte är 

intressant att studera det generella, vilket vi i det här fallet har intresse av (jfr. Denscombe, 

2016; Bjereld et al., 2009; Backman, 2008).  I studien har en totalundersökning genomförts 

vilket innebär att hela populationen på produktionsenheten avsågs att undersökas. Vi ämnar 

belysa den generella uppfattningen i undersökningen och har valt en form av kvantitativ metod 

då resultatet mest troligt kommer att vara representativt för urvalet (jfr. Denscombe, 2016). Ett 

medvetet val har gjorts avseende att inte ta med variabler såsom kön, ålder eller hemförhållande 

eftersom vi dels anser att det inte bidrar till att svara på vår forskningsfråga men likaså ur ett 

forskningsetiskt perspektiv då anonymiteten i det här fallet inte kan garanteras (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2002; Denscombe, 2016). 

  

Utifrån enkäternas utformning är det relevant att vidare reflektera över vad svarsalternativen 

kan komma att innebära för resultatet. I enkät 1 rangordnas svaren mellan; 1 - stämmer inte 

alls, 2 – stämmer i liten grad, 3 – stämmer delvis, 4 – stämmer helt och i enkät 2 så är det möjligt 

att reglera svaret mellan 0 – instämmer inte och 100 – instämmer helt. Således tvingas 

respondenterna i enkät 1 att ta ställning, det går inte att välja något mittemellan. Huruvida det 

finns ett mittenalternativ eller inte menar Statistiska centralbyrån (2016) kommer påverka 

resultatet. Finns en mittenskala är risken att den som svarar, av bekvämlighetsskäl eller 

bristande motivation väljer mittenalternativet. Saknas möjligheten att välja mitten och 

respondenten tvingas att ta ställning kan det leda till mätfel. Sammantaget riskeras alltså mätfel 

oavsett vilken skala som används. I enkät 2 ligger problemet i hur individen värderar frågan, 

spannet är större än i den första enkäten och vi ställer oss frågan om respondenten kommer att 

reflektera över vad svaret innebär. Det är dock en faktor som i det här materialet är svår att 

undvika, en individs bedömning av exempelvis skillnaden mellan instämmer i liten grad och 

instämmer delvis är givetvis en fråga om vilka referenspunkter personen har som är beroende 

av exempelvis personlighet eller egenskaper (Statistiska centralbyrån, 2016). Det kommer 

däremot att vara möjligt att se vilka tendenser som föreligger.  En fördel med en stor skala är 

att materialet blir mer nyanserat och i fall som det här när individens subjektiva upplevelse 
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undersöks så är det ett bra mätinstrument (Statistiska centralbyrån, 2016). Fortsättningsvis så 

är det en fördel med ett stort intervall som i enkät 2 därför att respondenten inte alltid är helt 

säker på sitt svar och forskning visar att fler skalsteg ökar reliabiliteten (Statistiska centralbyrån, 

2016). 

  

Avslutningsvis diskuteras vår förförståelse för ämnet och hur denna kan påverka resultatet. 

Båda studenterna har tidigare erfarenhet av yrkeslivet och därigenom har erfarenhet av vad en 

bra respektive dålig arbetsmiljö kan ha för påverkan på individen. Förvärvad kunskap från 

Personal och arbetslivsprogrammet kommer också att påverka resultatet i studien. Den ena 

studenten arbetar på företaget där undersökningen genomförs vilket vi är medvetna om kan 

påverka analysen och framförallt diskussionen. Detta avser vi dock att undvika genom att 

tydligt särskilja vad som är resultat, analys och diskussion utifrån insamlat material och 

ingenting annat. 
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4 Empiri  
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet under ett antal olika rubriker som 

redogörs för nedan. Empirin delas upp i de två huvudgrupperna: kollektivanställda och 

tjänstemän.  

 

Som vi tidigare beskrivit kan de olika värdena för enkäterna belysa om det finns behov av 

förbättringsinsatser och hur omgående de bör åtgärdas. Ett lågt resultat innebär att frågan bör 

undersökas och åtgärdas omgående. Ett lågt/halvbra resultat innebär att frågan bör tas upp till 

diskussion där omgivande faktorer ska tas i beaktande för att finna bakomliggande orsaker. Ett 

bra/mycket bra resultat innebär att frågan inte kräver någon särskild uppmärksamhet (Prevent, 

2018). Vi kommer vidare att använda oss av andra uttryck som: i behov av förbättring, behöver 

ses över eller tas upp till diskussion för att underlätta för läsaren.  

 

Det totala medelvärdet för alla frågor som ställts för de kollektivanställda medarbetarna är 2,94, 

vilket ska jämföras med ett resultat som behöver tas upp till diskussion. Motsvarande siffra för 

tjänstemännen är 63,47 vilket även det motsvarar ett resultat som behöver förbättras. Siffrorna 

innebär att en eller flera variabler bör undersökas ytterligare och/eller åtgärdas omgående. 

Empirin som redovisas genom beskrivande statistik och text, ska ses som en sammanfattning 

av insamlade data och representerar alla respondenter som deltagit i undersökningen och lämnat 

in en helt ifylld enkät. Presentationen sker under de gemensamma områden som återfinns i 

enkäterna. Rubriken arbetsorganisation som endast fanns med i pappersenkäten har även den 

sammanställts, samt ett tillägg på en rubrik för de frågor som rör konflikter och kränkande 

särbehandling. De frågor som fanns under andra viktiga frågor har sorterats in under den 

kategori där vi ser att de passar bäst. Alla de frågor som ställts i enkäterna kommer inte att 

redovisas, dock avser medelvärdet svarsfrekvensen på alla de frågor som besvarats under 

respektive rubrik. Frågor som berör den fysiska arbetsmiljön är avsiktligt bortplockade och är 

inte medräknade i de uträkningar som resulterat i nedan presenterade medelvärden. Enskilda 

frågor redovisas om de värden som angivits sticker ut eller om de är väsentliga för att svara på 

syftet och frågeställningarna. Vi kommer även att lyfta frågor som har givit ett bra resultat. 

Detta är väsentligt för att i ett senare skede förstå vilken påverkan olika krav och resurser har 

på medarbetarens hälsa och välmående, såväl negativa som positiva. 
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4.1 Kollektivanställda	

De tre avdelningar som representerar de kollektivavtalsanställda medarbetarna har i stor 

utsträckning skattat sina upplevelser på ett liknande sätt. Empirins medelvärde visar att sex av 

de områden som berörts i enkäterna har brister som bör åtgärdas. De frågor som berör ”Stöd” 

skattas högt, resultatet indikerar att behovet av ytterligare åtgärder är små. De frågor som 

behandlar konflikter och kränkande särbehandling får ett högt samlat medelvärde, men vissa 

frågors skattningar visar att det är ett område som behöver ses över ytterligare.  

 

 
Figur 1. De medelvärden som beräknats utifrån enkätens frågor, presenterade under varje område. 1–2=lågt/dåligt resultat, 
2–3= lågt/halvbra resultat 3–4= bra/mycket bra resultat 

 

4.1.1 Arbetsorganisation		

Upplevelsen av arbetsorganisationen för de kollektivavtalsanställda medarbetarna har det 

sammanlagda medelvärdet på 2,83 (figur 1) ett resultat där en eller flera variabler bör 

undersökas ytterligare och/eller åtgärdas omgående. De skattningar som sticker ut presenteras 

i histogrammet nedan (figur 2) och visar bland annat att en stor andel av respondenterna är 

medvetna om hur deras arbetsuppgifter bidrar till organisationens mål, men att upplevelsen av 

meningsfulla arbetsplatsträffar bör tas upp till diskussion, även frågan för resurser gäller samma 

sak. Övriga frågor som delges i figur 2 kommer att redogöras för i analysen.  
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Figur 2. Medelvärden för utvalda frågor angående arbetsorganisation. 

 

4.1.2 Arbetsbelastning		

Upplevelsen av arbetsbelastningen har det sammanlagda medelvärdet på 3,17 (figur 1), 

skattningarna visar ett bra resultat där värdena visar att varken tid eller mängd behöver ses över 

i någon större omfattning (figur 3). 73% av respondenterna anger att de stämmer helt i avseende 

att de vet vilka krav som ställs på dem i arbetet, 36% instämmer helt i att de anser att andras 

krav på dem är acceptabla (figur 4). 

Figur 3. Arbetsbelastning i förhållande till tid och mängd. 
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Figur 4. Uppvisar upplevelsen av kravbilden för de kollektivavtalsanställda medarbetarna. 

 

4.1.3 Handlingsutrymme		

Upplevelsen av handlingsutrymmet har det sammanlagda medelvärdet på 2,76, (figur 1).  

Resultatet innebär att en eller flera variabler bör undersökas ytterligare och/eller åtgärdas 

omgående. De skattningar som sticker ut med låga värden när det gäller handlingsutrymme 

handlar om huruvida medarbetarna kan påverka sina arbetsuppgifter (figur 5). 

 

 
Figur 5. Handlingsutrymme 

 

4.1.4 Stöd	

I kategorin ”Stöd” visar det sammanlagda resultatet 3,13 (figur 1), även det ett bra resultat, 

men här indikerar enskilda frågor på att det krävs ytterligare åtgärder. De skattningar som 

sticker ut med låga värden från det sammanlagda resultatet handlar om gränsdragningar (figur 

6). 
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Figur 6. Upplevelsen av stöd i arbetssituationen. 

 

4.1.5 Ledarskap	

Medelvärdet för ledarskapet beräknas till 2,60 (figur 1). Resultatet visar att en eller flera 

variabler bör undersökas ytterligare och/eller åtgärdas omgående. Särskilt lågt skattade 

påståenden är de som handlar om delaktighet och återkoppling (figur 7). 

 

 
Figur 7. Ledarskapets påverkan på delaktighet och återkoppling. 

 

4.1.6 Kunskaper	och	utveckling	

Under området som berör kunskaper och utveckling visar resultatet medelvärdet 2,71 (figur 1). 

En stor andel anser att de har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter, men 

möjligheterna till fortbildning och yrkesmässig utveckling skattas lågt. Angående 

medarbetarsamtalens regelbundenhet bör detta tas upp till diskussion (figur 8). 
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Figur 8. Respondenternas upplevelse av Kunskaper och utveckling 

 

4.1.7 Återhämtning		

För området återhämtning beräknas medelvärdet till 2,89 (se figur 1) Resultatet visar att 19% 

inte kan nyttja sina raster till att koppla av från arbetet (figur 9), men att den största delen av 

respondenterna kan släppa sitt arbete på fritiden (figur 10). 

 

 
Figur 9. ”Jag kan nyttja raster till att koppla av från arbetet”: 27% instämmer helt, 54% instämmer delvis, 19% instämmer 

till liten del eller inte alls. 
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Figur 10. "Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid.": 52% instämmer helt, 45% instämmer delvis, 3% 

instämmer till liten del eller inte alls. 

 

4.1.8 Konflikter	och	kränkande	särbehandling		

Upplevelsen av konflikter och kränkande särbehandling för de kollektivavtalsanställda 

medarbetarna har det sammanlagda medelvärdet på 3.16 (figur 1), ett bra/mycket bra resultat 

där behovet av ytterligare åtgärder är små. Frågorna kommer dock ändå att ingå i analysen 

(figur 11).  
 

 
Figur 10. Upplevelsen av konflikter och kränkande särbehandling 
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4.2 Tjänstemän	

Överlag visar enkäten som genomförts hos tjänstemännen ett resultat där fyra av fem grupper 

positionerar sig bra i den totala mätningen medans det finns specifikt en avdelning som på 

många områden utmärker sig mot de andra. För samtliga avdelningar är arbetsbelastning, 

ledarskap och återhämtning områden som ger låga värden (figur 12).  

 

 
Figur 12. Det sammanlagda medelvärdet för samtliga tjänstemän.  

 

4.2.1 Arbetsbelastning	

Resultatet visar att åtgärder behövs på samtliga avdelningar, då mätningen uppvisar ett lågt 

resultat. Framförallt gäller detta frågorna gällande arbetsmängd, tid att utföra arbetet på och 

acceptabla krav (figur 13). På frågan om medarbetaren vet vad som krävs av denne i arbetet så 

instämmer många i hög utsträckning. Grupp 5 är i behov av förbättringsinsatser då resultatet 

visar på ett mycket lågt värde på tidigare nämnda frågor men också för hela området 

arbetsbelastning (figur 14).  
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Figur 13. Det sammanlagda värdet för alla tjänstemän på samtliga avdelningar. Medelvärdet på området arbetsbelastning är 

52. 

 

 
Figur 14. Det sammanlagda medelvärdet för denna grupp ligger på 34 vilket således innebär att området är i behov av 

förbättring.  

 

4.2.2 Handlingsutrymme	

Resultatet för området handlingsutrymme påvisar ett nuläge där medarbetaren anser bland 

annat att de har tillräckligt med befogenheter för att lösa sina arbetsuppgifter. En fråga som ger 

ett lågt värde är den huruvida medarbetaren kan påverka deadlines och stopptider, 

bakgrundsanalys om organisationen är väsentligt för att förstå varför detta värde är lågt. En 
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annan fråga som ger ett lågt resultat är den om medarbetaren kan påverka förändringar som 

berör sina arbetsuppgifter (figur 15).  

 

 
Figur 15. Resultatet för alla tjänstemän visar på ett medelvärde på 63 för området handlingsutrymme. 

 

4.2.3 Stöd	

Resultatet hos tjänstemännen på detta område visar ett medelvärde på 66 som innebär vi inte 

kommer att lägga något större fokus på detta område (figur 16). En fråga utmärker sig dock i 

samtliga grupper, den gäller behovet av tekniskt eller administrativt stöd. Frågan ger ett lågt 

värde som påvisar behov av förbättring. Samma sak gäller för handledning i arbetet. I resultatet 

går att utläsa att tjänstemännen instämmer i hög utsträckning på frågan om de får stöd av 

närmaste chef/arbetsledare och om de har personer på arbetet som de kan tala förtroligt med.  

 

 
Figur 16. Medelvärdet för tjänstemännen ligger på 66 vilket ger en indikation på att det inte krävs några åtgärder inom 

området.  
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4.2.4 Ledarskap	

För samtliga grupper skattas låga värden på frågorna gällande huruvida chefen/arbetsledaren 

ingriper om medarbetaren har för mycket arbete, om han eller hon får återkoppling på utfört 

arbete och om det finns gränser för innehåll och omfattning av arbetsuppgifter (figur 17).”Jag 

vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mitt arbete” ger ett medelvärde på 68. 

 

 
 Figur 17. Medelvärdet på Ledarskap för tjänstemännen uppgår till 62.  

 

4.2.5 Kunskaper	och	utveckling	

Tjänstemännen uppvisar ett resultat som bör tas upp till diskussion, vad gäller möjligheten till 

reflektion/eftertanke (figur 18).  På frågan om medarbetare har möjlighet till utveckling så visar 

resultatet på ett bra/mycket bra värde. Det sammanlagda medelvärdet för alla frågor är 68 vilket 

ger oss en indikation på att området kunskaper och utveckling som sådant inte kräver några 

direkta insatser.  

 

 
Figur 18. Respondenternas upplevelse av kunskaper och utveckling. 
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4.2.6 Återhämtning	

Resultatet för tjänstemännen visar ett medelvärde på 61 under rubriken återhämtning vilket 

indikerar på ett behov av förbättring. Som går att utläsa nedan är det några frågor som ger ett 

lågt resultat (figur 19). Den enda frågan som visar ett gott resultat är den om medarbetaren 

upplever att den har arbetstider/schema som passar den, frågan ger ett värde på 86. 

 

 
Figur 19. Återhämtning ger ett lågt medelvärde för alla tjänstemän. Det området som ger högst värde är den om medarbetaren 

har arbetstider/arbetsschema som passar denne.  

 

4.2.7 Konflikter	

Resultatet för detta området visar att det föreligger konflikter på arbetsplatsen, mer och mindre 

på samtliga avdelningar som demonstreras nedan (figur 20). Resultatet visar att området är i 

behov av förbättringsåtgärder. Det totala medelvärdet för alla tjänstemän under rubriken andra 

viktiga frågor är 73 varför vi särskilt lyfter frågan om konflikter då den utmärker sig i fyra av 

sex grupper.  

 

 
Figur 20. I detta diagram har frågan ”Jag har ett arbete som är fritt från påfrestande konflikter” plockats ut. Medelvärdet för 

alla tjänstemän ligger på 54 där resultatet visar en stor skillnad mellan grupperna.  
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5 Analys  
I följande avsnitt kopplas den teoretiska referensramen samman med det empiriska materialet 

för att i ett senare skede besvara uppsatsens syfte och frågeställningar och få en djupare 

förståelse för resultatet. Analysens struktur följer de områden som berörts i den teoretiska 

referensramen. Kollektivanställda och tjänstemän kommer att analyseras tillsammans då 

avsikten är att uppvisa en gemensam bild. 

 

5.1 Strategiskt	arbetsmiljöarbete	

Det är arbetsgivarens uppgift att skapa en arbetsplats och arbetsuppgifter som inte genererar 

ohälsa hos medarbetarna, en viktig organisatorisk fråga hos företag för att nå framgång 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Den organisatoriska arbetsmiljön innefattar villkor och 

förutsättningar för arbetet som inkluderar 1. ledning och styrning, 2. kommunikation, 3. 

delaktighet, handlingsutrymme, 4. fördelning av arbetsuppgifter och 5. krav, resurser och 

ansvar (AFS 2015:4). De påvisade bristerna för områdena kan leda till psykisk ohälsa (jfr. 

Schaufeli & Taris, 2014). Materialet som representerar alla respondenter visar att samtliga av 

de fem punkterna, trots ett medelvärdevärde som pekar på ett halvbra resultat har brister som 

behöver undersökas ytterligare alternativt åtgärdas omgående. Eftersom den teoretiska 

referensramen belyser vikten av en fungerande organisatorisk arbetsmiljö kommer även några 

av de faktorer som är skattade något högre att beröras i analysen.  

 

Som tidigare har diskuterats finns åtminstone tre argument till att arbeta strategiskt med 

arbetsmiljöarbete. Den första är det vi huvudsakligen fokuserar på i den här uppsatsen och som 

är den mest övergripande orsaken, för att undvika att utarma den mänskliga resursen genom att 

eliminera hälso- och olycksfallsrisker. Hur resultatet förhåller sig kring detta kommer att 

avhandlas under rubriken ”organisatorisk och social arbetsmiljö”. Den andra anledningen är 

arbetsmiljöns koppling till lönsamhet samt det tredje argumentet, ur perspektivet att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Dessa argument påverkar indirekt hållbarhetsfrågan i organisationen då 

de tre variablerna; miljömässig, ekonomisk, och social hållbarhet är beroende av varandra för 

att uppnå ett tillfredställande resultat (jfr. Åteg et al., 2005; Åteg & Hedlund, 2011; Boxall och 

Purcell, 2016; Brundtlandrapporten, 1987; Schaufeli, 2017; AFS 2001:1).  

 

I avseende att påvisa kopplingen till lönsamhet visar den empiriska sammanställningen ett 

resultat utan behov av åtgärder, för de kollektivavtalsanställda medarbetarna när det gäller 
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frågan om det finns tydliga mål i företaget. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat 

att de medarbetare som är en del av företaget är väl informerade om de mål som de gemensamt 

ska uppnå. De övergripande målen är ofta flerdelade och innehåller både sociopolitiska och 

ekonomiska delmål, vilka sinsemellan kan vara motsägelsefulla och innehålla spänningar 

istället för att vara konvergerade och samstämmiga (jfr. Boxall & Purcell, 2016). Flera av de 

tidigare berörda teorierna visar att komplexiteten i målen kan försvåra personalarbetet särskilt 

när det gäller att förmedla och kommunicera ut organisationens mål, en helhetssyn på företaget 

och dess resurser behöver därför uppnås (jfr. Kira, 2003; Åteg et al. 2005; Boxall & Purcell, 

2016; Francis & Keegan, 2006). Flera av de frågor som rör kommunikation skattas till ett 

halvbra resultat för de båda grupperna, vilket kommer att behandlas under rubriken 

”Organisatorisk och Social arbetsmiljö”.  

 

Att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder attraktivt arbete innefattar en arbetsposition som 

en individ vill ha tack vare arbetets positiva egenskaper (Åteg & Hedlund, 2011).  De 

kollektivavtalsanställda medarbetarnas svar beräknas till ett medelvärde på 3,23 avseende deras 

stolthet i att arbeta på arbetsplatsen, vilket är ett bra resultat. Samtidigt visar flera skattningar 

av de tre områdena arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt arbetsförhållanden som Åteg och 

Hedlund (2011) identifierar som viktiga delar för att vara en attraktiv arbetsgivare, att åtgärder 

krävs. Resultatet för såväl kollektivavtalsanställda som tjänstemän pekar på att arbetstakten 

tenderar att vara hög och att prioriteringar av arbetsmoment försvåras av ett mindre synligt 

ledarskap. Variation och handlingsfrihet skattas till ett lågt resultat i det sammanställda 

materialet, faktorer som kan hindra företaget att betraktas som attraktivt (jfr. Åteg & Hedlund, 

2011). Avseende stimulans visar skattningarna på de kollektivavtalsanställda medarbetarna att 

kompetensnivån överensstämmer med arbetsuppgifterna men de saknar utvecklingsmöjligheter 

som kommer från kompetensförstärkande åtgärder. 

 

5.2 Organisatorisk	och	Social	Arbetsmiljö		

AFS (2015:4) reglerar arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling som alla är 

påverkansfaktorer för den psykosociala arbetsmiljön. Beträffande arbetsbelastning indikerar 

resultatet för de kollektivavtalsanställda medarbetarna på att övervägande av respondenterna 

anser att de har en arbetsmängd som känns acceptabel men att resurserna och förutsättningar 

för att kunna göra ett bra arbete inte alltid finns. Detta kan leda till ohälsosam arbetsbelastning 

om det sker mer än tillfälligt (jfr. AFS 2015:4; Åteg & Hedlund, 2011; Kira, 2003; Schaufeli 
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& Taris, 2014). De svar som berör krav i arbetet skattas till ett bra resultat, respondenterna vet 

vad som krävs av dem, dock instämmer endast 36% helt i att andras krav på dem är acceptabla. 

”Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala 

förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur.” (AFS 2015:4). 

 

Resultatet för tjänstemännen visar att arbetsbelastningen är hög och tiden att genomföra 

arbetsuppgifterna på för liten. §9 AFS 2015:4 tydliggör arbetsgivarens ansvar, att ”…de 

arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam 

arbetsbelastning.” Detta innebär att resurserna måste anpassas till kraven som föreligger i 

arbetet annars riskeras negativa utfall som depression, frånvaro, olycksfall och skador och en 

försämrad hälsa (Schaufeli & Taris, 2014).  

 

För att skapa hållbarhet för den mänskliga resursen måste höga arbetskrav stå i relation till flera 

variabler, då dessa i sig inte alltid är en riskfaktor. Balanseras de upp mot bland annat 

tillräckliga resurser och handlingsutrymme som speglar de ställda kraven, finns det 

förutsättningar för att dessa istället fungerar motiverande. Förutsättningen för detta är tydliga 

gränser för innehåll och omfattning av arbetsuppgifterna, vilket endast 20% av respondenterna 

på kollektivavtals sidan skattar till ett bra resultat. Riskerna med detta är att hög 

arbetsbelastning eller rollotydlighet kan leda till sömnproblem, utmattning och försämrad hälsa, 

då extra energi behöver tillsättas för att nå mål och förhindra försämrad prestation. (jfr. Kira, 

2003; Schaufeli & Taris, 2014; AFS 2015:4). I de frågor som berör arbetstiden finns det 

egentligen bara ett värde som sticker ut för de kollektivavtalsanställda medarbetarna, 20% anger 

att de inte kan nyttja raster till att koppa av från arbetet. Medarbetare som inte får möjlighet till 

återhämtning skapar en ohållbar situation och är väsentligt för att individen ska fungera på 

arbetsplatsen och kunna leverera en bra prestation. (jfr. Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli 

& Taris, 2014).  

 

5.3 Kränkande	särbehandling	och	konflikter		

13§ Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. 

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge 

upphov till kränkande särbehandling.” (AFS 2015:4). Resultatet visar att det förekommer 

kränkande särbehandling på alla avdelningar på kollektivsidan och att beteendet i viss mån 

accepteras. Materialet visar också att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen om än i 
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liten mängd men här ska det, precis som för kränkande särbehandling, råda nolltolerans. Social 

arbetsmiljö avser de förutsättningar och villkor som inkluderar socialt stöd, samspel och 

samarbete mellan chefer och kollegor AFS (2015:4). De frågor som berör dessa områden visar 

att ett bra resultat arbetskamrater emellan, men ett halvbra resultat mellan chefer och 

medarbetare. 

 

Konflikter och icke välfungerande team har en negativ påverkan på medarbetaren (Schaufeli & 

Taris, 2014). Resultatet visar att det föreligger en del konflikter på arbetsplatsen. I figur 20 

demonstreras i vilka arbetsgrupper problemen är som störst. För att kunna skapa 

konkurrenskraftiga fördelar är det väsentligt för organisationer att tillhandahålla de 

förutsättningar som krävs för medarbetarna att faktiskt kunna leverera en god prestation.  Utan 

en god arbetsmiljö kommer individen inte att motiveras till att utföra arbetsuppgifterna på ett 

bra sätt (Bakker & Demerouti, 2007; AFS 2015:4). Konflikter är enligt JD-R ett arbetsrelaterat 

krav som vid obalans kan skapa ohälsa. Genom att tydligt arbeta med AFS 2015:4 

Organisatorisk och sociala arbetsmiljö finns goda möjligheter att skapa balans på arbetsplatsen 

vilket enligt JD-R kan bidra till ett positivt utfall för medarbetarens prestation då det påverkar 

motivationen, vilket således kommer att påverka hela organisationen och dess framgång.  

 

5.4 Byråkrati	och	postbyråkrati	–	organisationsstruktur	som	påverkansfaktor	

Organisationsstrukturen och arbetsformer är en påverkansfaktor för hur medarbetaren presterar 

och mår i sin arbetssituation (Kira, 2003). De kollektivanställdas skattningar tyder på att 

arbetssätten påminner om det Kira (2003) beskriver som det byråkratiska arbetslivet. De anger 

att de vet vad som förväntas av dem, vilka krav som finns och att de kan lägga sina tankar på 

arbetet åt sidan på sin lediga tid. Det förklarar även deras upplevelser av att de inte kan påverka 

sin arbetstakt. Ett förhållningssätt som är karaktäristiskt för det byråkratiska arbetslivet är att 

det formella ansvaret och kontrollen över arbetsuppgifterna ligger hos organisationen inte hos 

den enskilda medarbetaren (jfr. Kira, 2003). 

 

Tjänstemännens svar påvisar istället den problematik som Kira (2003) förknippar med det 

postbyråkratiska arbetslivet, vilket innebär arbetsuppgifter som ofta är komplicerade, krävande 

och som inte karaktäriseras av kontroll för individen. Skattningarna visar låga värden på 

arbetsbelastning överlag och i synnerhet för huruvida de har tid att genomföra sina 

arbetsuppgifter. De anger genomgående låga värden för återhämtning. Kira, (2003) förklarar 
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att postbyråkratin kan innebära att arbetet är gränslöst och att otydlighet råder mellan vad som 

är arbetstid och fritid, men också att ett tillfredsställande arbete och en vilja att lösa problem 

som gör att medarbetare arbetar hårt och glömmer att det krävs återhämtning.  

 

5.5 Hållbarhet	genom	regenerativt	arbete	

De kollektivavtalsanställda medarbetarna värderar huruvida de utvecklas yrkesmässigt och 

personligt på arbetsplatsen till ett halvbra resultat medan tjänstemännen skattar detta påstående 

högre.  KASAM, (Känslan av sammanhang) anges vara en absolut nödvändighet för att skapa 

ett regenerativt arbete. I de frågor som handlar om information och ledarskap, finns en 

genomgående trend för låga skattningar. Informationsvägar som gäller både den enskilda 

medarbetaren och företaget i stort, visar ett lågt resultat. Resultatet för de 

kollektivavtalsanställda medarbetarna visar en avsaknad av konkreta dialoger för såväl 

arbetsuppgifter som återkoppling kring dessa. Varken arbetsplatsträffar eller utvecklingssamtal 

är återkommande eller skattas som meningsfulla. Resultatet visar vidare att den närmaste chefen 

inte tydliggör för medarbetarna var gränsen går för deras arbetsuppgifter eller hur de ska 

prioritera sina arbetsuppgifter när det är mycket att göra, vilket i förlängningen kan utarma de 

mänskliga resurserna eftersom arbetstempo, diffusa arbetsroller och oklara arbetsuppgifter kan 

leda till stress (jfr. Kira 2003). Flertalet av tjänstemännen kan inte lämna tankarna på arbetet 

när de går hem för dagen. Detta innebär en otydlig gränsdragning vad gäller arbete och fritid, 

något som bör undvikas för att skapa balans och främja välmående hos medarbetaren (Kira, 

2003; Allvin et al., 2006). Återhämtning är en resurs som är viktig för att skapa balans i arbetet 

och kan leda till ökad motivation och prestation (Schaufeli & Taris, 2014). Arbetsgivaren har 

ett ansvar i att tillse att chefer och arbetsledare har de kunskaper som krävs för att tidigt 

upptäcka och åtgärda bland annat tecken på ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4). Flera av 

författarna som refererats till i den teoretiska referensramen påpekar att kulturen i 

organisationen bör genomsyras av delaktighet och öppenhet. I tillägg ska det tydliggöras var 

gränsen går mellan arbete och fritid för att medarbetare ska ha möjlighet att fatta bra beslut i 

sin arbetssituation som inte äventyrar hälsan (jfr. Kira 2003; Allvin et al. 2006; Bakker & 

Demerouti, 2007; Schaufeli & Taris, 2014). 

 

5.6 Job	Demand	-	Resources			

JD-R utgår från att medarbetarens hälsa och välmående är ett resultat av hur väl krav och 

resurser är balanserade i arbetslivet. Modellen kan användas för att avläsa relationen mellan 
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arbetsförhållanden, välmående och hälsa i en organisation. Enligt de kollektivavtalsanställda 

medarbetarna skattas frågan på om det finns tillräckliga resurser och förutsättningar för att 

kunna göra ett bra arbete till ett halvbra resultat. För tjänstemännen visar hela området 

arbetsbelastning ett halvbra resultat, dock med drag mot ett dåligt resultat. Resultat av för hög 

arbetsbelastning kan påverka den hälsorelaterade processen och leda till utmattning både 

fysisk och psykisk. Effekten av detta blir på lång sikt en uttömning av energier som också kan 

påverka det ekonomiska utfallet (jfr. Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli & Taris, 2014). 

Båda grupperna anger att de vet vilka krav som ställs på dem men tydliga distinktioner finns 

för huruvida tiden räcker till för att genomföra arbetsuppgifterna. Den motiverande processen 

visar att tillräckliga resurser gynnar motivationen och ökar sannolikheten för att arbetsuppgiften 

blir väl utförd och individen når uppsatta mål (Bakker & Demerouti, 2007). För frågan om 

individen har tillgång till tekniskt eller administrativt stöd i arbetet så visar det ett lågt värde i 

samtliga grupper som bör ses över. Enligt JD-R modellen är tillhandahållande av denna typen 

av stöd som resurs en viktig del (Schaufeli & Taris, 2014). 
 

5.6.1 Ledarskapets	påverkan	på	individens	prestation	

Ledarskap är något som lyfts i JD-R som en arbetsrelaterad resurs och en viktig aspekt för att 

verka motivationshöjande hos medarbetarna (Bakker & Demerouti, 2007). Resultatet visar att 

hela området ledarskap har ett medelvärde på 62 för tjänstemännen och 2,60 för de 

kollektivavtalsanställda. Om vi tittar närmare på de olika frågorna utifrån antagandet att 

tillsättande av resurser skapar motivation och ökad prestation medan det motsatta, avsaknad av 

resurser kan skapa en arbetsmiljö som inte främjar hälsan, så är ledarskap ett område som 

behöver förbättras (Schaufeli & Taris, 2014). Resultatet visar att många av medarbetarna saknar 

regelbunden återkoppling på sin prestation, chefen tydliggör inte gränser och ingriper inte heller 

när arbetsbördan blir för stor. Detta är faktorer som kan påverka medarbetarens arbetsmiljö och 

motivation till det negativa och utan åtgärder riskeras ohälsa. JD-R tydliggör just detta, när 

individen måste tillsätta fysiska eller psykiska resurser för att upprätthålla prestation så ökar 

risken för ohälsa, den så kallade hälsorelaterade processen som är en av två processer som pågår 

samtidigt (Bakker & Demerouti, 2007).  Det åligger arbetsgivaren att upprätta tydliga mål för 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt att systematiskt arbeta med dessa. Att 

tydliggöra målen för chefer och arbetsledare kommer att vara en avgörande framgångsfaktor, 

tillsammans med att aktivt arbeta med ledarskapet inom organisationen (AFS 2015:4).  
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6 Diskussion  
I följande kapitel avser vi att knyta ihop empiri och teori för att svara på studiens 

frågeställningar, syftet kommer att besvaras under rubriken slutsatser. Diskussionen utgår från 

följande tre frågeställningar: 

 

• Vilken är den generella upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

på arbetsplatsen? 

• Hur fungerar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

• Hur kan medarbetarnas hälsa och välmående förklaras utifrån JD-R? 

 

Resultatet visar att organisationen brister i flera av de komponenter som möjliggör ett hållbart 

arbetsliv. Analysen visar att organisationsstrukturen är olika för tjänstemän och 

kollektivavtalsanställda och att det kan förklara några av de brister som uppmärksammats. 

Såväl den byråkratiska som den postbyråkratiska strukturen har positiv och negativ påverkan 

på medarbetaren, något som organisationen behöver vara medvetna om för att möjliggöra att 

rätt resurser sätts in på rätt plats. 

 

6.1 Upplevelsen	 av	 den	 organisatoriska	 och	 sociala	 arbetsmiljön	 på	

arbetsplatsen.	

Med avstamp i Boxall och Purcells (2016) definition på SHRM som innebär att leda människor 

och arbete på effektiva sätt och därigenom nå sociopolitiska och ekonomiska mål startar vi 

diskussionen. Ett hållbart personalarbete förutsätter en helhetssyn på arbetsplatsen där 

miljömässiga, ekonomiska och sociala mål måste balanseras och komplettera varandra. Något 

som kan låta enkelt, men i praktiken är mycket svårt (jfr Francis & Keegan, 2006). 

Organisatoriska brister medför risker för såväl organisationen som helhet och för de 

medarbetare som finns i den, vilket vi tidigare har berört genom att förklara bland annat J-DR 

och regenerativt arbete. För att hantera detta anser vi att arbetsmiljöarbetet måste vara en 

strategisk fråga, som är väl förankrad i hela verksamheten och som på ett konkret vis kan 

tydliggöra vinsterna med en välmående och frisk personal. Arbetet ska bidra till att de 

organisatoriska målen uppnås genom ett mer ekonomiskt perspektiv på den mänskliga 

resursens hälsa, där hänsyn ska tas till både fysiska och psykiska variabler, tankar som speglar 

hela den teoretiska referensramen.  
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Det företag vars medarbetare utgör det empiriska underlaget i undersökningen, påvisar en 

medvetenhet för de organisatoriska och sociala delarna av arbetsmiljön, eftersom de använder 

tid och pengar för att medverka i undersökningen. Vi kan genom resultatet identifiera brister 

inom området. Teoretiskt sett är inte arbetsmiljöarbete ett valbart inslag i de dagliga 

arbetsrutinerna, tvärtom har alla på arbetsplatsen ett ansvar för att arbetsmiljölagstiftningen 

efterföljs. De brister som redogörs för i analysen ska enligt arbetsmiljölagen förhindras genom 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete och kommer att diskuteras senare. 

  

6.2 Hur	den	organisatoriska	och	sociala	arbetsmiljön	fungerar	på	arbetsplatsen.		

I AFS 2015:4 poängteras organisationens skyldigheter gentemot sina medarbetare för 

arbetsuppgifterna i fem punkter som kan sammanfattas med tydlighet, kommunikation och 

delaktighet.  Variablerna bidrar till ett balanserat, progressivt och hållbart arbetsliv, där krav 

och resurser kan balanseras mot varandra (jfr. Kira, 2003). Med utgångspunkt i §§ 9, 12, 13 

(AFS 2015:4) kan vi konstatera utifrån resultatet, att organisationen brister i alla de tre nämnda 

områdena, dock finns distinktioner i upplevelsen av frågorna mellan de olika grupperna 

kollektivanställda och tjänstemän. 

  

6.2.1 Tydlighet		

För att möjliggöra ett hållbart arbetsmiljöarbete bör organisationer först och främst undersöka 

hur rådande organisationsstruktur påverkar de människor som ingår i den, för att sedan anpassa 

arbetssätten. Detta för att undvika att strukturen leder till stress, utmattning och förbrukade 

resurser (Kira, 2003). I den teoretiska referensramen har vi sammanfattat organisationsstruktur 

som påverkansfaktor för den mänskliga resursen och utmaningarna som ett flexibelt arbete kan 

medföra. Vi kan se att det för tjänstemännen, särskilt för en avdelning, visar låga siffror för 

frågor som rör arbetsbelastning och funderar således på om det här kan vara en orsak till 

problemet. Det moderna arbetslivet kan förklara ohälsa på arbetsplatsen. Viljan hos 

medarbetare att ständigt prestera på topp, kan locka till att prioritera på ohälsosamma sätt (Kira, 

2003). Det kan förklara varför tjänstemännen anser att de i låg grad har tid för 

reflektion/eftertanke över utfört arbete.  

  

De kollektivavtalsanställda medarbetarna har inte problem med att släppa tankarna på sitt arbete 

vid arbetsdagens slut, de vet vad som krävs av dem och de anser att mängden av arbete är 

acceptabel. De skattar sitt handlingsutrymme relativt lågt, medan tjänstemännen anser att de 
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har mer handlingsutrymme. Resultatet indikerar på att organisationsstrukturen skiljer sig åt 

mellan grupperna. Byråkratin karakteriseras av stark hierarki, tydliga gränser mellan arbete och 

fritid samt trygghet i anställningen.  Postbyråkratin kännetecknas istället av att individen inte 

besitter så mycket kontroll över sina arbetsuppgifter, att gränserna mellan arbete och fritid 

suddas ut samt svårighet i att veta hur arbetet ska utföras. Trots farorna ser vi möjligheter med 

ett flexibelt och gränslöst arbete. Den delaktighet och gränslöshet som Kira (2003) nämner som 

karaktäristiska drag i postbyråkratin behöver dock balanseras upp med tydlighet avseende 

ledarskap och kommunikation för att inte riskera att skapa ohälsa hos medarbetarna. Idag anser 

tjänstemännen att de har tillräckligt med befogenheter föra att utföra sina arbetsuppgifter, men 

att de saknar tid för att göra det. Vi ser att tydlighet och kommunikation angående vilka 

arbetsuppgifter som ska prioriteras kan skapa trygghet i arbetssituationen (jfr. Bakker & 

Demerouti, 2007). 

  

6.2.2 Kommunikation	

Analysen har visat på flera områden som behöver ses över omgående för att möjliggöra ett 

hållbart arbetliv, men de som bedöms vara mest akut faller inom ramen för kommunikation och 

informationsvägar. Vi som författare till studien anser att både arbetsgivare och arbetstagare 

har ett antal rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som behöver preciseras och 

diskuteras av alla som är en del av arbetsplatsen. Idag saknas tydliga rutiner för 

arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal vilka är grundläggande redskap för en fungerande 

organisation. Dessa forum har potential att bidra till en bättre arbetsmiljö och kan tydliggöra 

förväntningar på båda parter och därmed undvika missförstånd (jfr AFS 2001:1).  

 

Att aktivt och dynamiskt arbeta utifrån begreppen ”begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet”   kan medföra att de mänskliga resurserna växer och utvecklas, på det 

personliga och det professionella planet (Kira, 2003). Resultatet visar att det råder brister i 

kommunikationen i organisationen. Resultatet för tjänstemän och kollektivavtalsanställda 

medarbetare visar att deras chef eller arbetsledare inte ingriper när de har för mycket att göra 

och att de saknar återkoppling på sitt arbete. Vi kan konstatera att bristerna sannolikt har negativ 

påverkan för ett hållbart och regenerativt arbete. De frågor som handlar om mål skattas till ett 

halvbra resultat i enkäterna för de kollektivavtalsanställda medarbetena, dock ser vi en 

problematik i det. Boxall och Purcell (2016) förklarar att de övergripande målen i 

organisationen är komplexa, bör innehålla såväl ekonomiska som sociopolitiska delar och 

kräver en helhetssyn på företaget och dess resurser för att uppnås. Med tanke på att ledarskapet 
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har övrigt att önska, kan det tänkas att de ekonomiska målen är väl definierade medan de 

sociopolitiska målen som rör personalen är mindre synliga. För att möjliggöra ett helhetstänk i 

frågan bör sociala och ekonomiska mål konvergeras och företrädas av medarbetare i företaget 

som är väl insatta i och har förståelse för hur dessa påverkar varandra. Möjligheterna med detta 

angreppsätt är många, en är att skapa en ”attraktiv arbetsplats” där arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse samt arbetsförhållanden tillsammans bidrar till att behålla sina 

medarbetare men också för att attrahera nya talanger (jfr. Åteg & Hedlund, 2011). 

  

6.2.3 Delaktighet	

Den teoretiska referensramen påvisar att kulturen är avgörande för att möjliggöra en god 

arbetsmiljö. De brister som uppvisas avseende delaktighet kan i stor utsträckning kopplas till 

det tidigare området beträffande kommunikation. Delaktighet och öppenhet kräver mycket av 

alla individer som ingår i organisationen. Kira (2003) och Allvin et al., (2006) menar att det 

krävs att så många som möjligt i organisationen engagerar sig i de processer som förekommer 

för att gemensamt hitta meningsfulla arbetsmål och arbetsroller. Enligt resultatet saknas det 

idag välfungerande rutiner för både arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, vilket är förödande 

för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. För att ytterligare poängtera kulturens påverkan på 

arbetsmiljön, finns ett behov av att se över hur organisationen fortsättningsvis ska arbeta med 

de konflikter och den kränkande särbehandling som idag är ett faktum på arbetsplatsen.  §13 

(AFS 2015:4) anger att nolltolerans ska råda för kränkande särbehandling och att åtgärder som 

motverkar sådana förhållande ska finnas i organisationen.  

  

6.3 Medarbetarnas	hälsa	och	välmående	förklarat	utifrån	JD-R	

JD – R kan belysa positiva faktorer som uppvisas när det råder balans och förstärka bilden av 

vilka variabler som organisationen bör fokusera på. Arbetsresurser kan identifieras som 

hjälpmedel i att uppnå mål, verka reducerande för höga krav och dess negativa påverkan på 

hälsan samt stimulera utveckling och lärande. Det kan innefatta olika företeelser såsom 

varierande arbetsuppgifter, möjlighet till avancemang och feedback, lön, karriärmöjligheter 

sociala relationer, rolltydlighet och inflytande ska förstås som resurser. Modellen visar att om 

medarbetaren har tillgång till resurser så leder det till måluppfyllelse och frånvaro av detsamma 

kan leda till en cynisk inställning (jfr. Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli & Taris, 2014).  
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Begreppet resurser är brett och definieras som fysiska, sociala eller organisatoriska aspekter av 

arbetet som ett hjälpmedel för att nå mål, stimulera utveckling och lärande samt verka 

reducerande avseende höga krav och dess negativa påverkan på hälsan (Bakker & Demerouti, 

2007; Schaufeli & Taris, 2014). Alla de brister som belysts kan alltså med denna utgångspunkt 

antas vara bristande resurser. Enligt Bakker och Demerouti (2007) och Schaufeli och Taris 

(2014) leder detta till cynism och utmattning, både fysisk och psykisk. Medan tillhandahållande 

av resurser istället gynnar engagemanget, motivationen och viljan att ta sig an ett uppdrag vilket 

således ökar sannolikheten för att arbetsuppgiften blir väl utförd och individen når uppsatta 

mål. Detta innebär att arbetsgivaren kan påverka prestationen utifrån vilka resurser som tillförs. 

Om organisationen arbetar med de uppvisade problemområdena kan detta fungera 

motivationshöjande, fast arbetskraven är höga. Möjligheterna till en ökad motivation hos 

medarbetaren kan då leda till ökad måluppfyllelse, lärande på arbetsplatsen och förbättrat 

engagemang. Med detta fokus finns förutsättningar till att påverka det ekonomiska resultatet på 

ett positivt sätt (jfr. Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli & Taris, 2014). 

  

JD-R är en välanvänd modell för att demonstrera att medarbetarens hälsa och välmående är ett 

resultat av balans mellan krav och resurser. Både personliga och arbetsrelaterade resurser är 

representeras i teorin (Schaufeli & Taris, 2014). För att möjliggöra ett hållbart arbetsmiljöarbete 

krävs att de organisatoriska och sociala variablerna samspelar (jfr. Bohgard, 2011). Analysen 

har visat att den berörda arbetsplatsen brister i främst ledarskap, kommunikation och i 

hänseende av att förebygga kränkande särbehandling, men att det råder brister under flera 

områden. I alla de områdena som belystes ovan; tydlighet, kommunikation samt delaktighet 

finns brister som kan beskrivas med uteblivna resurser.  Schaufeli (2017) hävdar att 

medarbetarens välmående har en direkt effekt på det finansiella utfallet eftersom effekterna av 

detta kostar organisationer stora summor pengar och motsatsen har en positiv påverkan på 

resultatet. Detta utgör en självklar grund till varför den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

ska vara en väl integrerad del i alla verksamheter (Schaufeli, 2017). 
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7 Slutsatser 
Syftet var att genom en kvantitativ undersökning öka förståelsen för viktiga komponenter 

avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. 

Nedan presenteras fyra slutsatser som tillsammans kan bidra till detta. 

 

• För att möjliggöra ett hållbart arbetsliv bör de ekonomiska och sociala målen 

konvergeras och bidra till en helhetssyn på företaget. 

• Arbetsgivaren kan påverka prestationen utifrån vilka resurser som tillförs medan 

avsaknad av resurser kan leda till utarmning av den mänskliga resursen.  

• Organisationsstrukturen är en påverkansfaktor för upplevelsen av den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön.   

• Arbetsmiljöarbetet bör vara en del av ett såväl strategiskt som operativt personalarbete 

där tydighet, kommunikation och delaktighet är väsentliga delar för att klargöra och 

skapa förståelse för uppdraget. Avgörande är att belysa individens del av helheten i 

avseende att nå de mål som organisationen jobbar mot. 
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8 Förslag till vidare forskning 
Resultatet under frågan om individen har starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter visar att 

området bör undersökas närmare av organisationen. Vi menar att det på arbetsplatsen inte 

existerar arbetsuppgifter som innebär att ”…bemöta människor i svåra situationer, utsättas för 

trauma och fatta svåra beslut under press där också etiska dilemman ingår…” (AFS 2015:4) 

och att påståendet därför inte borde ge det utslag som det faktiskt gör. Det hade varit intressant 

att närmare ta reda på hur medarbetarna faktiskt tolkar frågans innehåll, eftersom detta 

förefaller vara en definitionsfråga hos individen. Det låga resultatet som uppvisas tolkar vi som 

ett missnöje, vilket vi inte under rådande omständigheter kan säga vad det beror på. Ett sätt att 

göra det på skulle kunna vara genom att genomföra ett antal intervjuer för att bekräfta eller 

dementera de svar som vi har fått genom enkäten och samtidigt få förslag på hur medarbetarna 

skulle vilja förbättra verksamheten och därigenom även öka delaktigheten. 

 

Det ryms ytterligare en dimension i JD-R som vi inte har fått med i vår undersökning och det 

är den gällande de personliga resurserna. Det är möjligt att mäta individens personliga resurser 

som arbetsglädje, innovationsförmåga eller självkänsla för att ytterligare se hur krav och 

resurser påverkar individens hälsa och välmående (Schaufeli & Taris, 2014). Något som vi ser 

kan ge studien ytterligare djup och förståelse för hur krav och resurser kan balanseras mot 

varandra.  

  

Avslutningsvis så har det väckts en del frågor under skrivandets gång som exempelvis vilken 

påverkan den rådande kulturen på arbetsplatsen har på arbetsmiljön. Inom detta område skulle 

det vara intressant att se om det finns kulturer som främjar respektive hämmar arbetet med den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön och vad HR kan göra för att hitta en best fit lösning 

för den organisation de verkar i för att skapa ett hållbart arbetsliv. 
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9 Förbättringsförslag 
Utifrån det resultat som har framkommit och de diskussioner som har förts vill vi bidra med 

följande förbättringsförslag och rekommendationer till organisationen. Åtgärderna är 

inspirerade av Arbetsmiljöverkets vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2018) och det åligger organisationen att genomföra det som de avser är 

relevant för dem. Åtgärderna följer tydligt de rekommendationer som anges i AFS (2015:4). 

 

Sammanfattningsvis är vår upplevelse att organisationen måste vara ännu tydligare med vilka 

mål som finns för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inom verksamheten finns enligt 

kontaktpersonen ett genomarbetat säkerhetstänk när det kommer till den fysiska arbetsmiljön 

och här menar vi att det ska gälla även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Att tydligt 

redogöra för ledningen vad som är att vinna av en välmående organisation kommer att vara en 

viktig pusselbit för det fortsatta arbetet.  

 

Mål - tydliggöra målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Dessa 

ska vara väl förankrade i verksamheten och genomsyras av det dagliga arbetet. Genom denna 

undersökning vet ni tydligt vart ni är, frågan är: Vart vill ni vara och hur tänker ni ta er dit? Det 

är av största vikt att målen är väl förankrade, hela vägen från medarbetare till den högsta 

ledningen.  

 

Kunskaper – organisationen måste ha tydliga strategier för att säkerställa att alla chefer och 

arbetsledare har de kunskaper som krävs för att förebygga ohälsa. Vi föreslår att årligen planera 

in arbetsmiljö-dagar med olika teman för att återkommande diskutera arbetsmiljöfrågor.  

 

Kommunikation – arbetsplatsträffarna behöver ses över hos organisationen då de allra flesta 

inte tycker att de är tillräckligt meningsfulla. Kan de förbättras? Vilken information önskar 

medarbetarna? Kan ni delge dem det? Om inte, kan ni vara tydliga med varför? Det är viktigt 

med forum för dialog för att upptäcka ohälsa och tydliggöra förväntningar, från såväl 

arbetsgivare som arbetstagare.  

 

Kränkande särbehandling - hur fångar ni upp signalerna? Vilka är förhållanden i arbetsmiljön 

som bidrar till att de uppstår? Är det tydligt att det inte accepteras? Finns det en policy för hur 

kränkande särbehandling hanteras? Är det självklart hur en medarbetare rapporterar kränkande 
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särbehandling? Tillsammans skapa en gemensam syn på hur organisationens medarbetare 

förväntas bemöta och uppträda mot varandra, förslagsvis inom varje arbetsgrupp. 

 

Konflikter – hur fångar ni upp signalerna om konflikter? Chefer och ledare behöver bli bättre 

på att identifiera vilka typer av konflikter som föreligger. Utbilda även medarbetarna i att 

hantera konflikter. Ta fram riktlinjer för hur det kan hanteras, exempelvis ”Goda tips och råd 

för konflikthantering på arbetsplatsen”.  

 

Krav och resurser – medarbetaren behöver de resurser som krävs för att klara av de krav som 

ställs i arbetet. Om organisationen förväntar sig att medarbetarna ska leverera resultat så krävs 

det rätt förutsättningar och tillhandahållande av resurser. Det är viktigt att det finns rum för 

återhämtning och rutiner för hur företaget fångar upp signaler om ohälsosam arbetsbelastning. 

 

Ledarskap – på flera sätt menar vi att ledarskapet är en viktig faktor i det organisatoriska och 

sociala arbetsmiljöarbetet. Genom ett gott sådant är det möjligt att tidigt upptäcka ohälsa, 

ohälsosam arbetsbelastning eller andra signaler som måste uppmärksammas för att undersöka 

och åtgärda risker. Varför detta bör vara en ständigt pågående process.  

 

Ett sista råd till organisationen är att om det råder balans så finns det goda förutsättningar för 

att skapa en välfungerande arbetsmiljö med välmående medarbetare. Svårigheten ligger i att 

avgöra vad balans är för något men utifrån resultatet att döma så råder det obalans på 

arbetsplatsen. Till nästa års mätning vill vi uppmana organisationen att genomföra eller 

åtminstone påbörja flera av de punkter vi har lyft fram för att kunna avgöra om det givit resultat. 

Med det sagt är det viktigt att se arbetsmiljöarbetet som ett förebyggande och inte åtgärdande 

arbete eftersom det då redan har gått för långt och organisationens medarbetare eventuellt redan 

har tagit skada.  
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Bilaga 1 
Enkät 1 
Arbetsbelastning 

1. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel. 
2. Jag kan själv påverka arbetstakten. 
3. Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter. 
4. Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid. 
5. Jag har inga psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. 
6. Jag tycker att andras krav på mig är acceptabla 
7. Jag vet vad som krävs av mig i arbetet. 

Arbetsorganisation 
1. Vi har tydliga mål på företaget/organisationen. 
2. Vi har tydliga mål på enheten/avdelningen. 
3. Jag vet på vilket sätt mina arbetsuppgifter bidrar till företagets/organisationens mål. 
4. Jag vet vilket ansvar och vilka befogenheter jag har. 
5. Vi får regelbundet information om hur företaget/ organisationen går. 
6. Det finns tillräckliga resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. 
7. Arbetstakten kan varieras och arbetet är omväxlande. 
8. Vi har meningsfulla arbetsplatsträffar. 

Handlingsutrymme 
1. Jag har tillräckligt med befogenheter för att lösa mina arbetsuppgifter. 
2. Det finns möjlighet för mig att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras. 
3. Jag kan påverka förändringar som berör mina arbetsuppgifter. 
4. I mitt arbete kan jag använda mina kunskaper och förutsättningar. 
5. Jag kan själv prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter ska utföras. 
6. Jag har möjlighet att påverka beslut om stopptider och deadlines. 
7. Jag har tillräckligt med handlingsutrymme när jag samarbetar med andra för att utföra mina arbetsuppgifter på ett 

bra sätt. 
Ledarskap 

1. Jag får tillräckligt stöd av min närmaste chef/arbetsledare. 
2. Jag får vid behov tillräcklig handledning i mitt arbete. 
3. Min chef/arbetsledare ingriper när jag har allt för mycket arbete att utföra. 
4. Min chef/arbetsledare tydliggör gränser för innehåll och omfattning av mina arbetsuppgifter. 
5. Jag vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mitt arbete. 
6. Jag får regelbundet återkoppling från min chef/ arbetsledare på hur jag har utfört arbetet. 
7. Jag har en chef/arbetsledare som behandlar mig med respekt. 
8. Min chef tar tag i och hanterar motsättningar och konflikter på ett bra sätt. 
9. Min chef är öppen och lyhörd för förslag till förändringar. 
10. Min chef diskuterar med arbetsgruppen innan beslut fattas som rör oss. 

Stöd 
1. Arbetet är upplagt så att jag har möjlighet till sam-arbete och kontakt med arbetskamrater. 
2. Jag kan få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter. 
3. Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med. 
4. Jag får tillgång till teknisk och/eller administrativ hjälp vid behov. 
5. Jag upplever trivsel och gemenskap med mina arbetskamrater. 
6. Jag upplever att jag bemöts med respekt av mina arbetskamrater. 
7. Vi diskuterar öppet våra samarbetssvårigheter och meningsmotsättningar på arbetsplatsen. 
8. Jag ger arbetskamrater beröm för goda arbetsinsatser. 
9. Jag får beröm av mina arbetskamrater för goda arbetsinsatser. 

Kunskaper och utveckling 
1. Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter. 
2. Jag har möjlighet att få kunskaper när arbetsuppgifterna kräver det. 
3. Jag får kunskaper genom mina arbetskamrater. 
4. Jag utvecklas yrkesmässigt och personligt i mitt arbete. 
5. Min chef har regelbundna utvecklingssamtal/medarbetarsamtal med mig. 
6. Jag har en individuell kompetensutvecklingsplan. 
7. Jag har möjlighet till fortbildning och yrkesmässig utveckling. 

Återhämtning 
1. Jag känner mig pigg och utvilad när jag kommer till arbetet. 
2. Jag har tid för reflektion/eftertanke över hur jag har utfört ett arbete. 
3. Jag har arbetstider/arbetsschema som passar mig. 
4. Jag kan nyttja raster till att koppla av från arbetet. 
5. Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut. 
6. Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid. 

Andra viktiga frågor 
1. Mina arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta. 
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2. Jag har ett arbete som är fritt från allvarliga olycksfallsrisker. 
3. Jag har ett arbete som är fritt från hot och våld. 
4. Jag har tillgång till första hjälpen och krisstöd i mitt arbete. 
5. Jag har ett arbete som är fritt från påfrestande konflikter. 
6. Jag har ett arbete som är fritt från störande ljud. 
7. Jag har ett arbete som är fritt från riskfyllt ensam-arbete. 
8. Vi accepterar inte trakasserier och kränkande särbehandling. 
9. Det förekommer inte trakasserier och kränkande särbehandling. 
10. Information till och från ledningen fungerar bra. 
11. Jag är inte orolig för förändringar i min arbetssituation.  
12. Jag är stolt över att jobba på min arbetsplats. 
13. Stämningen på arbetsplatsen är bra. 

 
 
 
 
 
Hämtad 2018-03-14 https://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-
arbetmiljoarbete/checklista/allmanna-checklistor/psykosocial-arbetsmiljo.pdf   
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Bilaga 2 
Enkät 2 
Arbetsbelastning 

1. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel. 
2. Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter. 
3. Jag har inga psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. 
4. Jag tycker att andras krav på mig är acceptabla 
5. Jag vet vad som krävs av mig i arbetet. 

Handlingsutrymme 
1. Jag har tillräckligt med befogenheter för att lösa mina arbetsuppgifter. 
2. Jag kan påverka förändringar som berör mina arbetsuppgifter. 
3. Jag kan själv prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter ska utföras. 
4. Jag har möjlighet att påverka beslut om stopptider och deadlines. 
5. Jag har tillräckligt med handlingsutrymme när jag samarbetar med andra för att utföra mina arbetsuppgifter på ett 

bra sätt. 
Ledarskap 

1. Min chef/arbetsledare ingriper när jag har allt för mycket arbete att utföra. 
2. Min chef/arbetsledare tydliggör gränser för innehåll och omfattning av mina arbetsuppgifter. 
3. Jag vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mitt arbete. 
4. Jag får regelbundet återkoppling från min chef/ arbetsledare på hur jag har utfört arbetet. 
5. Jag har en chef/arbetsledare som behandlar mig med respekt. 

Stöd 
1. Jag kan få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter. 
2. Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med. 
3. Jag får stöd av min närmaste chef/arbetsledare. 
4. Jag får vid behov handledning i mitt arbete. 
5. Jag får tillgång till teknisk och/eller administrativ hjälp vid behov. 

Kunskaper och utveckling 
1. Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter. 
2. Jag har möjlighet att få kunskaper när arbetsuppgifterna kräver det. 
3. Jag får tid för reflektion/eftertanke över hur jag utfört ett arbete. 
4. Jag får kunskaper genom mina arbetskamrater. 
5. Jag utvecklas yrkesmässigt och personligt i mitt arbete. 

Återhämtning 
1. Jag känner mig pigg och utvilad när jag kommer till arbetet. 
2. Jag har arbetstider/arbetsschema som passar mig. 
3. Jag kan nyttja matraster och pauser till att koppla av från arbetet. 
4. Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut. 
5. Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid. 

Andra viktiga frågor 
1. Jag har ett arbete som är fritt från allvarliga olycksfallsrisker. 
2. Jag har ett arbete som är fritt från hot och våld. 
3. Jag har tillgång till första hjälpen och krisstöd i mitt arbete. 
4. Jag har ett arbete som är fritt från påfrestande konflikter. 
5. Jag har ett arbete som är fritt från störande ljud. 

 
 
 
 
 
Hämtad 2018-03-14  
https://www.prevent.se/enkat-stress/enkat/arbetsbelastning/ 
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Bilaga 3 
 
Informationsbrev till alla medarbetare utskickat från företaget 
 
I syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på ”företaget” har vi valt att, tillsammans med de fackliga organisationerna, 
genomföra en enkätundersökning. Resultatet från enkäten kommer att sammanställas och analyseras för att sedan fungera som 
underlag för att förbättra vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Det är därför av största vikt att du deltar i 
undersökningen! 
 
Den psykosociala arbetsmiljön omfattar det mesta i vår arbetsmiljö som inte är fysisk (som exempelvis buller eller farliga 
maskiner). Det kan vara möjligheten till utveckling, brist på uppskattning, konflikter eller ett otydligt ledarskap, bara för att 
nämna några. 
 
”Företaget” har som arbetsgivare, tillsammans med sina medarbetare, ett ansvar att tillse att våra anställda har de förutsättningar 
som krävs för att trivas och må bra på arbetsplatsen och vi behöver därför din hjälp. Dina svar behandlas anonymt och det är 
inte möjligt att spåra svaren till en enskild individ. 
 
Vi kommer att presentera resultatet på informationsmöten och på intranätet.  
 
Alla kollektivavtalsanställda kommer att bli tilldelad en enkät som ni fyller i och lägger i postlådan som sitter vid 
”insamlingsplatsen”. Tjänstemännen kommer att få ett mail med en länk där ni går in och svarar på ett antal påståenden. 
Enkäten ska vara ifylld och inlämnad senast ”slutdatum”! 
  
Tack för ditt engagemang! 
 
(Nedan följer underskrifter av samtliga deltagande parter) 

 

 


