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Sammanfattning
Detta är en kvalitativ studie med syftet att inom en enhet på Stockholms Stad identifiera
friskfaktorer och undersöka vad som krävs för att fortsatt bevara dessa. Vidare är syftet att
undersöka vilket stöd som är nödvändigt för bevarandet samt HR-funktionens roll i detta
avseende. Enheten är, sett till sjukfrånvaro, en välmående grupp som står inför förändringar
inom marknaden och målsättning då de påverkas av det nyligen genomförda regeringsskiftet.
Ett frågeverktyg användes för att framställa de åtta viktigaste dimensionerna av det attraktiva
arbetet och en fördjupad diskussion kring dessa fördes sedan under en fokusgruppsintervju
tillsammans med enhetens medarbetare. Resultatet visade att de viktigaste dimensionerna var
bland annat arbetstid och relationer.
Vidare påvisades att en balans mellan arbetsliv och privatliv är av stor vikt för medarbetarnas
hälsa och välmående. För att fortsatt bevara det attraktiva i arbetet visade empirin att gruppens
relationer och ledaren var nyckelfaktorer och att HR-funktionen, den personalstrategiska
avdelningen, enbart bidrar med en administrativ och vägledande roll i frågan om stöd.
Arbetets slutsatser innefattar att bevarandet av friskfaktorer kräver att tillvaron måste vara
begriplig, hanterlig och meningsfull men även att medarbetarna behöver rimliga krav i
relation till deras handlingsutrymme. En vidare slutsats är behovet av en förändring i
ledarskapsbeteendet i kommande stadier då gruppen eventuellt kommer att hamna i en ny
mognadsfas på grund förändrade omständigheter.
Författarna drar även slutsatsen att friskfaktorer är till viss del individuellt beroende på
livssituation men att balansen mellan arbetsliv och privatliv är betydande för de flesta. HRfunktionen, den personalstrategiska avdelningen, har en informativ och administrativ roll i
frågan om stöd och författarna anser att det ligger en logik i denna roll. Sett till
organisationens storlek är det lättare att vända psykosociala frågor till företagshälsovård eller
en psykologgrupp och få det arbetsrättsliga stödet eller information från HR-funktionen.

Summary
This is a qualitative study with the purpose to identify health factors within a unit of
Stockholm’s city and examine what is necessary for a continued preservation. Furthermore,
the aim is to investigate what support is required for the preservation and the HR function's
role in this aspect. The work unit is, in the aspect of sickness absence, a wellbeing group who
is facing changes in work labor and goal setting due to a recent government shift.
A query tool was used to produce the eight most important dimensions of the attractive work
and a discussion was held around these under a focus group interview with the employees of
the work unit. The results showed that the most important dimensions were, among other
things, working hours and relationships.
Furthermore, it was shown that a balance between work-life and private-life is of great
importance to employee’s health and well-being. In order to continue to preserve the good
work, the empirical data showed that the relationship within the group and the leader was a
key factor and that the HR function, the personnel strategy department, only contributes an
administrative and guiding role in the issue of support.
The study’s conclusions include the following: that the preservation of health factors require
existence to be comprehensible, manageable, and meaningful. But the study also concluded
that employees need reasonable requirements in relation to their scope for manoeuver. A
further conclusion is the need for a change in leadership behavior in subsequent stages when
the group will possibly enter in a new phase of maturity due to changing circumstances.
The authors also conclude that health factors are partly based on the individual’s life situation,
but the balance between work-life and private-life is certainly important for most people. The
HR function, the personnel strategy department, has an informative and administrative role in
the issue of support and the authors believe that there is logic to this role. In terms of the size
of the organization, it’s easier to turn psychosocial issues to occupational health services or a
psychologist group and labor law assistance or information from the HR function.
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1 Inledning
Personal- och arbetslivsområdet är omfattande och berör bland annat arbetsmiljö. Inom
arbetsmiljön finns uppsatsens tema – friskfaktorer, som ingår under den psykosociala
arbetsmiljön. Det finns omfattande kunskap och dokumentation om hur vi inte ska ha det på
våra arbetsplatser, bland annat i form av riskfaktorer. Vilka förutsättningar vi istället bör ha på
våra arbetsplatser finns det däremot lite kunskap om. Att arbeta förebyggande med
arbetsmiljö finns det en lång tradition av i Sverige där fokus har legat på att förebygga det
som leder till att individer blir sjuka i arbetslivet (Prevent, 2003).
Utöver friskfaktorer finns ett annat perspektiv av det positiva i arbetet, det som leder till att ett
arbete blir attraktivt. Attraktivt arbete bygger enligt Åteg, Hedlund och Pontén (2004) på vad
individer anser är viktigt inom sitt arbete och vad som stimulerar till ett främjande
helhetsperspektiv vid utveckling. Attraktivt arbete har operationaliserats till en modell som
innefattar tre olika huvudgrenar: arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse och
arbetsinnehåll. Vidare har ett frågeverktyg utformats för att framställa dimensioner som finns
under samtliga huvudgrenar. Dessa dimensioner framställs ur kvalitéer som berör arbetet.
(Åteg, Hedlund, & Pontén, 2004)
Genom att bevara det friska kan organisationer stimulera trivsel, utveckling och prestation.
Detta syftar till att förebygga ohälsa i den psykosociala arbetsmiljön. Prevent (2015) redovisar
en rad friskfaktorer som bidrar till att människor trivs och mår bra, såväl hemma som på
arbetet. Begreppet friskfaktorer definieras som företeelser som förekommer i den enskildes
arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster samt ger denne förutsättningar för att
fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet. Friskfaktorer kan innebära bland annat
eget ansvar, meningsfullt arbete, gemenskap och närvarande chef. (Prevent, 2015)

1.1 Stockholms Stad
I studien ingår en arbetsgrupp som är, sett till sjukfrånvaro, en stark och välmående grupp då
största delen av frånvaron består av vård av barn. I samband med det nyligen genomförda
regeringsskiftet står arbetsgruppen inför en rad olika organisatoriska förändringar.
Förändringarna berör arbetssätt, nya projekt som skapar konkurrens och att verksamhetens
mål nu kommer att ligga på en politisk beslutsnivå (Enhetschef, 2015). Det är därför
intressant att identifiera föreliggande friskfaktorer hos arbetsgruppen för att undersöka vad
som är viktigt för att fortsatt bevara dessa då de står inför stora förändringar.
Enheten där arbetsgruppen verkar tillhör en förvaltning inom Stockholms Stad, som är en
politiskt styrd organisation där det arbetar över 39 000 personer. Verksamheten organiseras
genom förvaltningar, bolag och stiftelser. Vidare är förvaltningarna indelade i
stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar. Organisationens HR-funktion är placerad under
stadsledningskontoret och benämns som personalstrategisk avdelning, se figur 1. Den aktuella
enheten är belägen inom arbetsmarknadsförvaltningen, som är en av de 15
fackförvaltningarna,
se
figur
1.
(Stockholms
Stad,
Stockholms
Stad/Om
Stockholm/Organisation, 2015)
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Figur 1 Organisationsschema över hur Stockholms Stad är organiserat. Organisationsschemat är hämtat från
Stockholms Stads hemsida (Stockholms Stad, Stockholms Stad/Om Stockholm/Organisation, 2015).

1.2 Forskning kring psykosocial hälsa
Forskning kring psykosocial hälsa i arbetslivet började framställas i större omfattning i början
av 2000-talet där tyngdpunkten har legat på människans hälsa och välmående som helhet
bestående av arbetsliv och privatliv.
1.2.1 Work-life balance
Guest (2002) har påvisat att balansen mellan arbetsliv och privatliv alltid varit en
angelägenhet för individer som är intresserade av kvalitén på arbetslivet samt deras relation
till bredare livskvalité, detta benämns som work-life balance. Vidare förklarar Guest work-life
balance som en metafor där balance har flera betydelser. En enkel förklaring är att se arbetsliv
och privatliv som tyngder som väger olika mycket beroende på kontexten kring individen.
Båda sidor kan väga lika tungt eller lika lätt, dock skapar inget av detta work-life balance. För
att individen ska uppnå work-life balance behöver inte båda sidor väga lika mycket, den ena
sidan behöver däremot balansera upp den andra. Allt hänger på kontexten kring individen och
vilken fas individen är i livet. (Guest, 2002)
Senare forskning stödjer denna slutsats gällande balans i livet. Crompton och Lyonette (2006)
har undersökt relationen mellan arbetsliv och privatliv samt kraven från dessa sidor. Till
skillnad från Guest (2002) talar de om konflikten mellan arbetsliv och privatliv istället för
balansen mellan dem. Crompton och Lyonette (2006) menar att det uppstår en konflikt mellan
arbetsliv och privatliv då kraven från dessa två sidor blir för stora att hantera. En bidragande
anledning till denna konflikt är den traditionella synen på arbetsfördelningen mellan män och
kvinnor. Andelen familjer med dubbla inkomsttagare ökar men detta visar inte en ökad
konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Utan det är den traditionella synen på
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arbetsfördelningen mellan män och kvinnor som utgör en större grund för uppkomsten av
konflikten (Crompton & Lyonette, 2006).
Till skilland från Guest (2002) och Crompton och Lyonette (2006) förklarar Padma och
Reddy (2014) detta fenomen genom att det föreligger en relation mellan work-life balance och
arbetstillfredställelse. De menar att arbetstagaren uppnår arbetstillfredställelse när denne får
vad den förväntar sig av arbetet och även är nöjd med vad arbetet kan erbjuda gällande worklife balance. (Padma & Reddy, 2014)
1.2.2 Friskfaktorer
Sammantaget visar forskning kring friskfaktorer liknande resultat. Aronsson och Lindh (2004)
påvisar att den viktigaste faktorn för långtidsfriskas anställningsvillkor är stöd från chefen.
Kontroll över sin arbetssituation, arbetstakt och lagom arbetsbelastning menar de är
betydande villkor. (Aronsson & Lindh, 2004)
Erlandsson, Carlsson, Horstmann, Gard och Holmström (2012) har tydligare kategoriserat
anställdas friskfaktorer: Upplevelsefaktorer i det vardagliga livet, sömnfaktorer, psykologiska
faktorer inom arbetet, organisatoriska faktorer inom arbetet samt socio-demografiska och
livsstilsfaktorer. Den första kategorin, upplevelsefaktorer i det vardagliga arbetet innefattar
bland annat arbetstillfredsställelse, hanterbarhet och meningsfullhet i livssituationen.
Sömnfaktorer syftar till att individen behöver tillräcklig vila och sömntimmar. Psykologiska
faktorer innebär en upplevd känsla av hanterbarhet och meningsfullhet i arbetssituationen
medan organisatoriska faktorer innefattar arbetstempo och kontroll över arbetsuppgifter är
relaterade till ålder, civilstånd och vanor. (Erlandsson, Carlsson, Horstmann, Gard, &
Holmström, 2012)
Gemensamt för dessa två studier kring friskfaktorer är att ett bredare perspektiv måste antas
för att friskfaktorer ska identifieras. Erlandsson m.fl. (2012) antar den slutsatsen att
arbetsrelaterade friskfaktorer bidrar till hälsa och välmående samt att dessa två begrepp är en
upplevelse av alla dagliga aktiviteter, inte bara arbetsrelaterade (Erlandsson, Carlsson,
Horstmann, Gard, & Holmström, 2012). Likväl menar Aronsson och Lindh att privata villkor
för den långtidsfriske individen är av betydelse. (Aronsson & Lindh, 2004). Därför är
forskning kring work-life balance relevant vid studier av friskfaktorer.
Det är tidigare konstaterat att ledarskapet utgör en del av individens friskfaktorer. Eriksson,
Jansson, Haglund och Axelsson (2008) har studerat ledarskapets betydelse för främjandet av
hälsa på arbetsplatsen. Forskning påvisar att hälsa och välmående endast kan uppnås om
individerna möter de krav som organisationen ställer samt anpassar sig till den struktur och
kultur som föreligger. Således blir slutsatsen att den specifika kontexten, de anställdas
kompetens och arbetsmiljön måste tas hänsyn till vid analys av relationen mellan ledarskap
och friskfaktorer. (Eriksson, Jansson, Haglund, & Axelsson, 2008)

1.3 Problemformulering
Den tidigare forskningen urskiljer och definierar friskfaktorer inom arbetslivet samt tydliggör
att hälsa och välmående är en upplevelse av alla dagliga aktiviteter, inte bara arbetsrelaterade,
utan att en balans mellan arbetsliv och privatliv bör existera. Den visar även att
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förutsättningarna för hur vi bör ha det på våra arbetsplatser blir en allt vanligare
forskningsfråga. Dock är det svårt att finna renodlad forskning om hur friskfaktorer ska
fortsatt bevaras på arbetsplatser.
Här tydliggörs en intressant kunskapslucka där författarna kan undersöka arbetet med att
fortsatt bevara friskfaktorer på arbetsplatsen. Vidare vill författarna undersöka HRfunktionens roll i arbetet med att stödja bevarandet av friskfaktorer. Tidigare forskning kring
friskfaktorer lägger stor vikt vid ledarskap och dess betydelse för individers hälsa och
välmående. Detta motiverar författarna att ta studien ytterligare ett steg och även undersöka
HR-funktionens roll i arbetet med bevarandet av friskfaktorer.

1.4 Syfte
Syftet med denna undersökning är att identifiera friskfaktorer inom en enhet samt undersöka
vad som krävs för att friskfaktorerna ska fortsatt bevaras. Vidare är syftet att undersöka vilket
stöd som är nödvändigt för bevarandet samt HR-funktionens roll i detta avseende.

1.5 Disposition
Arbetet har sin utgångspunkt i teorier kring friskfaktorer samt medel för att fortsatt bevara
friskfaktorerna. Vidare följer metodavsnittet som redogör för studiens metodval och
tillförlitlighetsdiskussion. Detta följs av empirigrunden där de identifierade dimensionerna i
attraktivt arbete redogörs samt vad som är viktigt för att fortsatt bevara dessa. Empiriavsnittet
innehåller även uppfattningen av HR-funktionens stöd. Analysavsnittet innefattar övergången
från de identifierade dimensionerna till teorins friskfaktorer. Vidare ställs medel för fortsatt
bevarande av friskfaktorer mot empirin. Slutligen följer en diskussion som avser
identifierandet av friskfaktorer hos enheten på Stockholms Stad, vad som är viktigt i
bevarandet av dem och avslutningsvis HR-funktionens roll i frågan om stöd.
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2 Teoretisk referensram
Detta avsnitt behandlar teori kring Attraktivt arbete och friskfaktorer samt förutsättningar
och medel för att fortsatt bevara dessa.

2.1 Attraktivt arbete
Åteg m.fl. (2004) har genom skapandet av en modell framställt en helhetssyn på vad som gör
ett arbete attraktivt. Modellens huvudgrenar: arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse och
arbetsinnehåll innehåller i sin tur olika dimensioner. Arbetsförhållanden innehåller
dimensioner som berör specifika arbetsuppgifter eller av vad den anställde upplever att den
får ut av arbetet, exempelvis arbetstid och ledarskap. Arbetstillfredställelse innehåller
dimensioner som berör den anställdes upplevelse av att utföra arbetet, exempelvis resultat och
stimulans. Arbetsinnehåll innehåller dimensioner som berör den anställdes utförande av
arbetet, exempelvis förtrogenhet och arbetstakt. (Åteg, Hedlund, & Pontén, 2004)

2.2 Friskfaktorer
Enligt arbetsmiljölagen innefattar ordet arbetsmiljö allt som påverkar en människa i arbetet,
såväl den fysiska som den psykosociala omgivningen. En god arbetsmiljö är fördelaktigen en
omgivning där inte bara de fysiska riskerna är undanröjda och arbetsplatsen är ändamålsenlig,
utan också en miljö där den egna arbetssituationen kan påverkas och där det inte förekommer
allt för stor arbetsbelastning eller starkt styrt arbete. Arbetet ska även ge möjlighet till
omväxling, sociala kontakter, sammanhang mellan olika arbetsuppgifter, självbestämmande,
ansvar samt utveckling både personligt och yrkesmässigt. Med detta som utgångspunkt har
fem huvudfaktorer formulerats, som har en stor betydelse för den positiva upplevelsen av den
psykosociala arbetsmiljön:
-

-

-

-

Egenkontroll i arbetet – inom vissa gränser kunna påverka såväl arbetsfördelning som
arbetstakt och arbetssätt. Möjligheten till egenkontroll gäller inte bara i förhållande till
andra människor utan också i förhållande till de tekniska systemen.
Positivt arbetsledningsklimat – den närmaste chefen är synnerligen betydelsefull för
klimatet på arbetsplatsen. Bra förhållande till chefer och ledning går hand i hand med
pålitlighet, tydlighet, en fri och öppen kommunikation och ett demokratiskt ledarskap.
Stimulans i själva arbetet – stimulerande arbete innebär att arbetsuppgiften ger
individen möjlighet att både använda och utveckla sina förmågor och kunskaper.
God arbetsgemenskap – arbetsorganisationen bör ge förutsättningar för och underlätta
samarbete, social kontakt och samvaro. Det lindrar inte bara stressens konsekvenser
utan förbättrar möjligheterna att hantera problem och konflikter på ett konstruktivt
sätt.
En lagom arbetsbelastning – arbetsbelastningen bör vara både fysiskt och psykiskt
optimal genom att vara utmanande men hanterbar. Varken underkrav eller överkrav
gör att en individ mår bra.
(Thylefors, 2011)

Under senare år har organisationer använt sig av den lösningsfokuserade ansatsen, vilket ger
stort utrymme till utvecklings- och förändringsarbete. Istället för att lägga vikt vid problem
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ligger fokus numer på det som fungerar och leder till positiva resultat. Genom detta skifte av
fokus är friskfaktorer istället för riskfaktorer centrala inom den psykosociala arbetsmiljön.
Friskfaktorer betraktas som företeelser i arbetsmiljön eller i övriga livet som ger individen
förutsättningar att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet. Faktorernas kriterier är
vanligen identiska med en bra arbetsmiljö och lyfter fram de psykosociala aspekterna. Riskoch friskfaktorer är helt enkelt olika sidor av samma mynt. (Thylefors, 2011)
Johnsson, Lugn & Rexed (2003) har identifierat fyra andra huvudfaktorer som utgångspunkt
för friskfaktorer inom arbetsmiljön:
-

-

Medveten organisation med tydliga mål – Det krävs att organisationen har tydliga mål
för hela verksamheten gällande affärsverksamheten, arbetsmiljön och värderingar.
Kreativ miljö – Kulturen inom företaget måste tillåta alla att veta att de duger som de
är, inte bara för det de gör. Även en prestigelöshet samt förutsättningar för individers
möjligheter att ta egna initiativ och dess motivation bör innefattas i kulturen.
Konsultativt ledarskap – Ledaren ska skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas
och inneha en möjliggörande roll för medarbetaren.
Öppet arbetsklimat – Arbetsklimatet ska förutsätta delaktighet, respekt, tillit,
medbestämmande och ansvarstagande.
(Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003)

2.3 Att mäta långtidsfriska
Enligt Johnsson m.fl. (2003) är en långtidsfrisk medarbetare en person som trivs bra på sitt
arbete, sällan är nedstämd, oroar sig mindre för sin hälsa samt ser sitt arbete som en utmaning.
För att kunna mäta långtidsfriska mäts summan av företagskulturen, ledningen, ledarskapet,
medarbetarskapet, det nätverk och aktiviteter som förekommer i och utanför arbetet. En annan
aspekt som det bör tas hänsyn till är att det riskeras att sjuknärvaro uppstår vid drivandet av
att få en hög andel långtidsfriska. Sjuknärvaron kan delas i godartad och skadlig där den
godartade sjuknärvaron innebär att medarbetaren upplever att arbetsförmågan är så pass
minimalt försämrad att denne kan gå till sitt arbete ändå. Ofta handlar det om ett positivt
motiv där medarbetaren upplever en snabbare läkningsprocess bland sina arbetskamrater. Den
skadliga sjuknärvaron blir skadlig när medarbetaren på grund av sjukdom blir en risk för sig
själv, sina arbetskamrater och/eller för verksamheten. (Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003)

2.4 Ledarskap
Yukl (2012) beskriver en rad olika ledarskapsteorier som innefattar olika beteenden. En del
ledarskapsbeteenden är inriktade mot medarbetaren och innebär att ledaren har en
möjliggörande eller uppmuntrande roll. Andra beteenden är mer målinriktade och handlar om
att tydliggöra förväntade resultat. (Yukl, 2012)
2.4.1 Uppgifts- och relationsorienterat ledarskap
Uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende handlar främst om att utföra en uppgift på ett säkert
och effektivt sätt genom att organisera arbetsmoment för att förbättra effektiviteten samtidigt
som planering av kortsiktiga arbeten sker. Vidare handlar uppgiftsorienterat beteende om att
tydliggöra förväntade resultat av en uppgift genom att sätta tydliga/specifika mål och
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standarder för arbetets utformande. Relationsorienterat beteende ingriper preliminärt aspekter
såsom ömsesidigt förtroende, samarbete och tillfredställelse med arbetet samt identifikation
med organisationen. Vidare handlar det om att stödja och uppmuntra personen/gruppen som
står inför en svår uppgift genom att uttrycka en övertygelse om att personen/gruppen kan
utföra den svåra uppgiften. Att fungera som en coach/rådgivare för att bygga relationer
präglar det relationsorienterade ledarskapsbeteendet. Det handlar även om att tillåta
personen/gruppen att själva avgöra hur de bäst löser arbetsuppgiften. (Yukl, 2012)
2.4.2 Situationsanpassat ledarskap
Den optimala kombinationen av uppgifts- och relationsorienterat beteende är beroende av
såväl självförtroende som arbetsskicklighet vilket medarbetaren visar i en arbetssituation när
det kommer till det situationsanpassade ledarskapet. Medarbetarens mognadsnivå är
avgörande för vilken kombination av uppgifts- och relationsorienterat beteende som ledaren
bör använda sig av. Det finns fyra mognadsnivåer som sträcker sig mellan ytterligheterna
”omogen” och ”mogen”. (Yukl, 2012)
Vid den lägsta mognadsnivån, M1, bör ledaren företrädelsevis använda ett uppgiftsorienterat
beteende. När medarbetaren uppnår de nästkommande två mognadsnivåerna, M2 och M3,
kan ledaren övergå till ett mer relationsorienterat beteende. I dessa nivåer handlar det för
ledaren om att vara stödjande och rådgöra med medarbetaren samt ge denne uppskattning och
uppmärksamhet. När medarbetaren uppnår den högsta mognadsnivån, M4, använder sig
ledaren mindre av såväl uppgifts- och relationsorienterat beteende. Medarbetaren som
befinner sig här besitter förmågan att utföra sitt arbete utan direkt vägledning eller
övervakning samt har det självförtroende som krävs för att utföra sitt arbete utan stöd från
ledaren. (Yukl, 2012)

2.5

Bevarande

För att bevara de fem huvudfaktorer som enligt Thylefors (2011) har stor betydelse för den
positiva upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön krävs vissa förutsättningar. (Thylefors,
2011)
2.5.1 Sammanhängande tillvaro
Antonovsky (2005) förklarar hälsans förutsättningar istället för ohälsans orsaker med
begreppet KASAM. KASAM-komponenten syftar till att förklara i vilken utsträckning
individen känner att livet har en känslomässig innebörd samt att en del av livets utmaningar
ska vara värda att investera energi, engagemang och hängivelse i. Den grundläggande tesen är
att människans tillvaro måste vara sammanhängande för att hälsa ska kunna främjas.
Begreppet stöds av tre centrala komponenter – två kognitiva och en emotionell. För att bli
sammanhängande måste tillvaron vara begriplig, hanterlig och meningsfull. De två första
komponenterna, begriplighet och hanterbarhet, räknas som kognitiva vilket innefattar att det
som människan upplever måste vara möjligt att förstå och förklara samt att problem som
uppkommer är hanterbara. Sista komponenten, meningsfullhet, förklaras som den viktigaste
och har en emotionell innebörd. Vissa frågor i livet är mycket viktiga och har därför en
emotionell betydelse, detta leder till att utmaningar människan ställs inför är värda att
engagera sig i. (Antonovsky, 2005)
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2.5.2 Arbetets krav och kontroll
Karasek och Theorell (1990) har utvecklat en tvådimensionell modell som baseras på de
psykologiska kraven och den kontroll som individer ställs inför inom arbetslivet. Modellen
förklarar den psykosociala arbetsupplevelsen av fyra olika typer av arbete: arbete med hög
anspänning, aktiva arbeten, arbete med låg anspänning och passiva arbeten. Arbete där
individen har låg kontroll och höga krav genererar upplevelsen av en hög anspänning och
individen riskerar en psykisk ohälsa. Arbete där individen har hög kontroll och höga krav
genererar ett aktivt arbete som innebär lärande och motivation till utveckling för individen.
Arbete med hög kontroll och låga krav genererar känslan av låg anspänning, vilket leder till
att individen inte känner av stress. Arbete med låg kontroll och låga krav genererar ett passivt
arbete där individen begränsas eller hindras från utveckling. (Karasek & Theorell, 1990)
De samlade kraven som individer upplever i fråga om arbetsliv och privatliv, brukar anses
vara en viktig anledning till hög sjukfrånvaro. För att undvika sjukfrånvaro och utbrändhet är
meningsfulla arbetsuppgifter, inflytande över sitt arbete och sin arbetssituation, möjlighet till
att se helheten i sitt arbete samt att krav måste kunna ställas på god arbetsledning
betydelsefullt. Att höga krav inte behöver vara negativa utgör en utgångpunkt för ett sådant
resonemang. Höga krav kan också upplevas som utvecklande och stimulerande men för att
individen ska kunna hantera och stå ut med höga krav måste denne ha kontroll över sitt arbete.
(Granberg, 2011)
2.5.3 En tredje dimension - Stöd
Thylefors och Theorell (2011) har kompletterat Karaseks (1979) krav-/kontrollmodell med en
tredje dimension och skapat en förnyad modell. Modellen baseras delvis på analyser av data
från svenska arbetslivet och har haft stor genomslagskraft i det svenska arbetslivet. Den
ursprungliga modellens två dimensioner, arbetets krav samt individens kontroll i arbetet har
kompletterats med en tredje dimension, socialt stöd i arbetet. Detta ger den förnyade modellen
namnet krav-kontroll-stödmodellen och dimensionerna förklaras enligt följande:
-

-

Krav – avser hur hårt individen arbetar, både gällande arbetsmängd och
arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Begreppet har dock vidgats efterhand och
inkluderar numera aspekter som motstridiga krav och rollkonflikter.
Kontroll – avser friheten att fatta egna beslut och möjligheten till lärande, utveckling,
kreativitet och variation.
Socialt stöd – täcker praktisk och känslomässig hjälp från chefer och arbetskamrater
(Thylefors, 2011)

Thylefors (2011) utläser från modellen att höga krav kombinerat med litet besluts- eller
handlingsutrymme och en låg grad av socialt stöd kan innebära en ökad risk för ohälsa
och/eller lågt välbefinnande. Kombinationen höga krav, stort besluts- och/eller
handlingsutrymme och stort socialt stöd antas däremot vara utvecklande. Här kan ett samband
urskiljas mellan höga krav och ohälsa där detta reduceras vid stort besluts- och/eller
handlingsutrymme. Ett stort besluts- och/eller handlingsutrymme fungerar därför som en
stötdämpare. Vidare menar Thylefors att socialt stöd fungerar på samma sätt. Saknaden av
socialt stöd eller möjlighet till kontroll blir inte enbart detsamma som avsaknaden av
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stötdämpare utan kan också utgöra en negativ belastning i sig. Arbeten med en kombination
av höga krav och litet beslutsutrymme har ett samband med en lägre arbetstillfredsställelse,
utbrändhet eller ett sämre psykiskt välbefinnande. (Thylefors, 2011)
Krav-kontroll-stödmodellen ger inte ett entydigt stöd utan den fångar de väsentliga faktorerna
i individers arbetssituation. Fundamentala mänskliga behov är vad det handlar om, såsom
behov av att påverka och förutsäga skeenden, av stödjande sociala relationer och av
självförverkligande. (Thylefors, 2011)

Figur 2 Krav-kontroll-Stödmodell. Thylefors tolkning av Karasek och Theorells Krav-Kontroll-Stödmodell. (Karasek
& Theorell, 1990; Theorell, 2003) (Thylefors, 2011)

2.5.4 Kritik mot Krav/Kontrollmodellen
Grönlund (2007) ställer sig kritisk till den krav-/kontrollmodell som utvecklats av Karasek
och Theorell (1990). Kritiken avser en diskussion om modellen är föråldrad eller inte. Är hög
kontroll bra i alla lägen eller framkallar den också stress på andra sätt? Grönlund menar att
kontroll eller inflytande över det egna arbetet inte längre fungerar som en buffert mot stress. I
det moderna arbetslivet medför individens handlingsutrymme också en problematisk
ensamhet, då den kräver att individen själv definierar sina arbetsuppgifter och drar gränser
mellan arbete och icke arbete. (Grönlund, 2007)
2.5.5 Grupputveckling
Enligt Wheelan (2013) förändras grupper med tiden och går igenom perioder av tillhörighet,
konflikt, tillit, struktur, arbete och avkoppling. Wheelan har skapat en modell som redogör för
gruppens utvecklingsfaser. Modellens första fas kännetecknas av ett beroende för den utvalde
ledaren. Här förekommer ofta oro för tryggheten och gruppmedlemmarna strävar efter att
känna en tillhörighet. Andra fasen innefattar gruppmedlemmarnas frigörande av beroendet till
ledaren. Konflikter är under detta stadie oundvikligt, men ändå nödvändigt för att skapa tillit
och ett fritt klimat. Tredje fasen grupputvecklingsmodellen kännetecknas av, förutsatt att
gruppen tar sig igenom konflikter under fas två, tillit, engagemang och samarbete. Gruppen
blir mer uppgiftsorienterad och kommunikationen öppen. Varje individ har i den tredje fasen
funnit och anpassat sig till en specifik roll och arbetar för att bygga en struktur som bidrar till
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att uppfylla målen. I den avslutande fasen når gruppen en hög produktivitet och prestation.
Gruppen kan här fokusera på att genomföra arbetsuppgifterna då de löst tidigare problem.
Rollfördelningen passar medlemmarnas förmågor och acceptans för rollerna föreligger.
Ledarskapet har här tagit en ”platt” roll och är inte lika tydlig som i grupputvecklingens första
fas. (Wheelan, 2013)
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3 Metod
Detta avsnitt börjar med studiens angreppssätt, följt av metodvalen. Sedan redovisas
undersökningens urvalsprocess och förhållningssättet till de etiska forskningsreglerna.
Avslutningsvis redogörs det praktiska genomförandet, studiens generaliserbarhet och
metoddiskussion.

3.1 Angreppssätt
För att besvara undersökningens forskningsfråga valdes ett kvalitativt angreppsätt. Den
kvalitativa metodiken resulterar i verbala formuleringar, instrumenten består av det
traditionella ordet och ofta används intervjuer inom denna ansats (Backman, 2008). Detta
motiverade författarna att genomföra studien med en kvalitativ metod, då syftet bäst kunde
besvaras genom intervjuer och verbala formuleringar.
Författarna valde att inspireras av ett hermeneutiskt förhållningssätt då tolkningen är central
för att uppnå en förståelse för forskningsfrågan. Detta stöds av Langemar (2008) som menar
att det hermeneutiska förhållningssättet ofta bedrivs vid studerande av enskilda fall,
exempelvis fallstudier. Vid hermeneutiska fallstudier genomförs djupgående tolkningar av
enskilda individer, grupper eller organisationer. Genom språket görs dessa tolkningar och
därför är språket en central komponent inom hermeneutiken (Langemar, 2008). För att
författarna ska nå gruppens arbetsupplevelse är språket därför en viktig del av tolkningen i de
kvalitativa intervjuerna.
Forskningsstrategin för denna undersökning grundas i en deduktiv, teoristyrd, ansats då
studien utgår från tidigare forskning och teori inom det aktuella området. I det senare stadiet
antas en ökad induktiv, empiristyrd ansats. Analysen bygger på det insamlade empiriska
materialet och är därför empiristyrd. Undersökningen kan alltså sammanfattas som delvis
deduktiv samt delvis induktiv. Detta ställningstagande motiveras utifrån Langemar’s (2008)
resonemang gällande om forskningen är teoristyrd, deduktiv, eller empiristyrd, induktiv.
Langemar som menar att kvalitativa studier ofta är empiristyrda, vilket innebär att de utgår
ifrån insamlad data som samlas in på ett förutsättningslöst sätt. Därav borde studien vara
inriktad mot den empiristyrda processen och inte den teoristyrda processen. Langemar menar
att kvalitativ forskning, i praktiken, fortfarande är mer inriktad mot den teoristyrda processen,
trots att syftet motiverar till en mer kvalitativ empiristyrd process. (Langemar, 2008)

3.2 Metodval
Nedan redovisas de metodval som genomförts i undersökningen där det första valet blev att
göra en fallstudie. Vidare blev valet att genomföra en fokusgruppsintervju där först en enkät
användes för att få fram ett diskussionsunderlag. Avslutningsvis genomfördes en
semistrukturerad intervju samt att en analysmetod valdes.
3.2.1 Fallstudie
Undersökningen valdes att utformas som en fallstudie. Valet av en fallstudie motiveras utifrån
författarnas vilja att undersöka fenomenet friskfaktorer och HR-funktionens roll i sin
realistiska miljö, med den aktuella enheten i blickfånget. Detta stöds av Backman (2008) som
menar att fallstudien syftar till att undersöka något inom sin kontext och utgörs ofta av en
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individ, en grupp eller en organisation. Det är ett konkret fall som ligger till grund för
fallstudien där forskaren söker efter att förklara, förstå eller beskriva företeelser. (Backman,
2008)
3.2.2 Fokusgruppsintervju
För den huvudsakliga empiriinsamlingen valde författarna att genomföra en
fokusgruppsintervju med enhetens tolv medarbetare. Denna metod valdes för att få
uppfattningen om arbetsklimatet och diskutera vilka dimensioner som anses betydande inom
gruppen. Gruppens helhetstänkande och gemensamma åsikter låg i fokus. Författarnas roll
under intervjun innebar framföranden av diskussionsområden, som utgick från den
sammanställda enkäten. Detta tillvägagångssätt motiveras utifrån Kvale och Brinkmann
(2009) som menar att fokusgruppsintervjun syftar till att få fram en samling synpunkter som
är centrala inom gruppen. Det är moderatorns uppgift att introducera diskussionsämnen för att
skapa ett meningsutbyte. (Kvale & Brinkmann, 2009)
3.2.3 Enkät
Enkätformuläret utgör i denna undersökning en grund för diskussionsunderlag till
fokusgruppsintervjun. Detta för att ge intervjudeltagarna en ingång till ämnet och underlätta
framtagning av en intervjuguide. Enkäten baseras på modellen Attraktivt arbete av Åteg m.fl.
(2004) som är ett anpassat frågeverktyg som kan användas för att framställa uppfattningar om
hur medarbetare ser på ett attraktivt arbete samt hur det nuvarande arbetet upplevs (Åteg,
Hedlund, & Pontén, 2004). Författarna anser att dimensionerna i frågeverktyget är en lämplig
ingång för att sedan kunna identifiera enhetens friskfaktorer. Enkäten användes således för att
framställda vilka dimensioner medarbetarna anser föreligga inom enheten, för att sedan kunna
föra en fördjupad diskussion kring dessa under fokusgruppsintervjun och sedan ställas mot
teori kring friskfaktorer. Författarna har fått tillstånd av Bengt Pontén, som har bidragit till att
framställa modellen Attraktivt arbete, att använda frågeverktyget som bygger på denna
modell.
3.2.4 Semistrukturerad intervju
För intervjun tillsammans med enhetens chef valdes en semistrukturerad intervjumetod.
Intervjufrågorna utformades som inledande för att ge intervjudeltagaren en chans att återge en
rik beskrivning och för att minimera påverkan från intervjuaren. För att uppmuntra
intervjudeltagaren till vidare utläggning gjordes plats för följdfrågor. Stöd för upplägget av en
semistrukturerad intervju motiveras utifrån Kvale och Brinkmann (2009) då de menar att
intervjun innefattar en guide över de ämnen som ska täckas och förslag till frågor. Det är upp
till intervjuaren att avgöra hur strikt denna guide ska följas och hur mycket av de nya
inriktningarna som intervjupersonen öppnar ska följas upp (Kvale & Brinkmann, 2009).
3.2.5 Analysmetod
Vid analys av det empiriska materialet användes en tematisk analys. Författarna valde att följa
Langemar’s (2008) steg för den tematiska analysen för att möjliggöra en tematisering av det
empiriska materialet.
En tematisk analys innebär enligt Langemar (2008) att insamlad data struktureras utifrån
teman. Temana kan antingen vara bestämda i förväg, deduktiv eller teoristyrd, utarbetade
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utifrån insamlad data, induktiv eller empiristyrd. Författarnas ambition var att följa
Langemar’s tematiska analys som innehåller följande steg:
1.
2.
3.
4.

Transkribera materialet och läs igenom hela texten tills god överblick har erhållits.
Texten gås igenom och relevant text för frågeställningen markeras.
Citat sorteras utifrån preliminära teman.
Börja med första temat och plocka ut från texten det som hör till det specifika temat.
Fortsätt med detta till alla teman gåtts igenom.
5. Slutgiltig bedömning av varje tema och definitionen av varje tema.
6. Varje tema sammanfattas med egna ord. Citat från varje tema får gärna tas med. Detta
utgör resultatet i rapporten.
7. Relatera teman till varandra så att det blir en sammanhängande helhet för att kunna
utveckla en teori.

3.3 Urval
Nedan följer studiens urvalsprocess från val av undersökningsenhet till studiens bortfall.
3.3.1 Subjektivt urval
Valet av undersökningsenhet gjordes genom ett subjektivt urval. Ett subjektivt urval innebär,
enligt Denscombe (2009), att urvalet till undersökningen handplockas. Det subjektiva urvalet
används i situationer där forskaren redan har en viss kunskap om individen som ska ingå i
undersökningen. Det handlar om ett medvetet val från forskarens sida med ett syfte i åtanke
samt att syftet återspeglar de utvalda individernas kvalitéer och relevans för undersökningen.
(Denscombe, 2009)
Förkunskapen hos författarna innebar en vetskap över enhetens välmående och att den största
frånvaron som förekommer består av vård av barn. Då studien handlar om att identifiera
friskfaktorer, gjordes ett subjektivt urval. Författarna ansåg att enheten med tillhörande
individer var lämplig att undersöka för denna typ av studie. Det var alltså ett medvetet val från
författarnas sida då det antogs att en rad olika friskfaktorer förekommer inom enheten, tack
vare gruppens välmående.
3.3.2 Totalundersökning
Fallstudien genomfördes inom en enhet bestående av tolv personer och är således en
totalundersökning. Detta innebär att samtliga av enhetens medlemmar var tänkta att delta i
undersökningen. Vid valet av deltagare till en fokusgruppsintervju menar Denscombe (2009)
att vissa praktiska faktorer påverkar valet av individer. Den viktigaste faktorn är att alla
deltagarna är tillgängliga för att delta. Denscombe menar vidare att vissa forskare föredrar att
rekrytera individer som redan tillhör en befintlig grupp. Genom att bjuda in individer som
redan tillhör en befintlig grupp kommer forskaren undan problemet med att bryta isen.
Dessutom blir arbetet med att sammankalla och organisera fokusgruppen förenklat
(Denscombe, 2009).
Eftersom författarna valde att genomföra en fokusgruppsintervju inom en enhet, ligger detta i
enlighet med Denscombe‘s (2009) resonemang till att välja en befintlig grupp. Detta val av
deltagare motiveras utifrån undersökningens syfte och problemställning då fokus ligger på att
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fortsatt bevara friskfaktorer. Författarna väljer att göra fallstudien till en totalundersökning
inom enheten då åsikter och synpunkter hos samtliga medarbetare, rörande friskfaktorer samt
vad som krävs för att bevara dem, är av betydelse för undersökningen.
3.3.3 Bortfall
Andersen (1998) nämner två olika typer av bortfall, externt bortfall och internt bortfall. Detta
anses vara ett besvärligt problem vid frågetekniker. Externt bortfall innebär att hela
frågeformuläret inte blivit besvarat medan det interna bortfallet handlar om enstaka frågor
som inte besvarats. Vidare nämner Andersen att det enbart är nödvändigt att analysera om
bortfallet har påverkat undersökningen, exempelvis om bortfallet är mycket stort, såsom 50 %
(Andersen, 1998).
Undersökningens enkätformulär resulterade i två externa bortfall och ett fåtal interna bortfall.
En medarbetare valde att inte svara på enkätformuläret och den andre var inte närvarande vid
tillfället enkäten besvarades. Fokusgruppsintervjun resulterade i fyra externa bortfall, två av
de externa bortfallen var de bortfall som enkätformuläret resulterade i. Bortfallet som uppstått
anses inte vara tillräckligt stort eftersom fokusgruppsintervjun syftade till att fånga de centrala
synpunkterna från gruppen. Därför menar författarna att bortfallet inte kommer att påverka
resultatet.

3.4 Undersökningsdeltagare
Undersökningsdeltagaren i den semistrukturerade intervjun består av en kvinnlig enhetschef i
åldern 30-40. Enhetens medarbetare som deltog i undersökningen består av sex kvinnliga och
fyra manliga medarbetare med ett åldersspann på 20-55 år. Externa bortfallen till
fokusgruppsintervjun var en manlig och en kvinnlig deltagare. Ytterligare information om
deltagarna finns i bilaga 3.

3.5 Etiska forskningsregler
Etik är den del inom forskning för att säkra att deltagarna inte tar skada i medverkan av
forskningen samt för att respektera deltagarnas värdighet och rättigheter. (Denscombe, 2009)
Gällande de etiska övervägandena i undersökningen gjordes en kortfattad presentation av
studiens syfte och upplägg vid enkät och samtliga intervjuer. Dessutom fick deltagarna
information rörande hanteringen av enkät- och intervjuresultat. Detta för att ge personerna en
valmöjlighet till deltagandet i undersökningen. Vidare delgavs information om att deltagandet
är anonymt och att intervjudeltagaren kan bryta proceduren om de så vill. Författarna
kontrollerade inställningen till att föra anteckningar och tillåtelse till ljudupptagning. Vidare
gavs information om hur materialet skulle förvaras och hanteras för att behålla handlingarnas
sekretess. Undersökningsdeltagarna blev muntligt informerade om möjligheten att ta del av
det färdiga arbetet.
Författarna har även tagit hänsyn till ett annat berättigat krav som Vetenskapsrådet (2002)
ställer med avseende på individerna i samhället och att deras livsförhållanden ska skyddas.
Detta nämner ett krav på att forskning som bedrivs, är inriktad på väsentliga frågor och att
kvalitén är hög. I detta finns individskyddskravet som konkretiseras i fyra huvudkrav:
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-

-

Informationskravet – information om forskningen syfte ska ges till deltagaren.
Samtyckeskravet – deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan i
undersökningen.
Konfidentialitetskravet – uppgifter om deltagarna ska ges största möjliga
konfidentialitet och att förvaring av personuppgifter sker på ett sätt så att ingen
obehörig ska kunna ta del av dem.
Nyttjandekravet – insamlad data om enskilda personer får enbart användas i den
specifika undersökningen.
(Vetenskapsrådet, 2002)

3.6 Genomförande
Inledningsvis kontaktades enheten med en förfrågan om möjligheten att genomföra ett
examensarbete. Ämnet presenterades, författarna fick en positiv respons och en inbjudan till
ett möte för vidare presentation. Nedan följer undersökningens genomförande i olika faser.
3.6.1 Fas 1 – kunskapsinhämtning
I den inledande fasen till denna undersökning påbörjades en kunskapsinhämtning. Detta
arbete startade med en sökning över tidigare forskning och teori kring forskningsområdet i
databaser. Vidare användes tidigare kurslitteratur och Högskolan Dalarnas bibliotek för
sökning av relevant teori. Information har även inhämtats från Stockholms Stads hemsida.
3.6.2 Fas 2 – Enkätformulär
Undersökningen påbörjades genom ett utskick av ett enkätformulär, se bilaga 1, till tolv
intervjudeltagare. Tillsammans med enkäten bifogades ett försättsblad som informerade de
etiska forskningsreglerna samt frågor rörande kön, ålder, utbildning och yrkeserfarenhet, se
bilaga 2. Förloppet med att skicka enkätformuläret skedde på följande vis: Enkäten skrevs ut,
lades i varsitt kuvert märkt med ”medarbetare 1”,”medarbetare 2” och så vidare. Detta för att
kunna redovisa samtliga undersökningsdeltagare, se bilaga 3. Detta syftar till att stärka
undersökningens överförbarhet. Samtliga kuvert samlades i ett större kuvert och skickades
med post till enheten där undersökningen genomfördes.
Efter att enkäten skickats tillbaka till författarna sammanställdes den i ett analysverktyg som
utformades av Åteg m.fl. (2004) vid skapandet av modellen ”Attraktivt arbete”.
Sammanställningen av enkäten resulterade i ett diskussionsunderlag som låg till grund för en
fokusgruppsintervju, för sammanställning – se bilaga 4.
3.6.3 Fas 3 – Semistrukturerad intervju
Onsdagen den första april klockan halv tio genomfördes en semistrukturerad intervju
tillsammans med enhetschefen. Intervjun syftade till att presentera den sammanställda enkäten
samt vilket typ av stöd som är nödvändigt från HR-funktionen för att möjliggöra ett
bevarande av de föreliggande friskfaktorerna. Innan intervjun startade informerades
enhetschefen om de etiska forskningsreglerna. Intervjun pågick i cirka en timme och ägde
rum i ett kontorsrum inom enhetens lokaler, för intervjuguide – se bilaga 5. Miljön var
genomgående trivsam och hemtrevlig, då inredningen är vald av personalen själva.
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3.6.4 Fas 4 – Fokusgrupp
Samma dag, onsdagen den första april klockan ett, genomfördes en fokusgruppsintervju med
åtta medarbetare på enheten. Denna intervju ägde rum i ett konferensrum. Innan intervjun
startade informerades samtliga deltagare om de etiska forskningsreglerna. Författarna lade
ingen värdering i varje enskild medarbetares åsikt, utan intervjun syftade till att nå gruppens
gemensamma åsikt, för intervjuguide – se bilaga 6. Fokusgruppsintervjun varade i cirka två
timmar, observationsprotokoll fördes och ljudupptagning skedde.
3.6.5 Fas 5 – databearbetning
Efter avslutade intervjuer påbörjades arbetet med att analysera det insamlade empiriska
materialet enligt vald analysmetod, tematisk analys. Inledningsvis transkriberades båda
intervjuerna och texten lästes igenom tills en bra överblick erhållits. Detta fortlöpte genom att
relevant text markerades och sedan kategoriserades i teman. Vidare gjordes en bedömning av
varje tema som sedan sammanfattades i en sammanhängande text. Slutligen relaterades
temana till varandra för att få en sammanhängande helhet.

3.7 Generalisering och överförbarhet
Vid kvalitativ forskning studeras oftast mindre antal fall till skillnad från kvantitativ
forskning, vilket gör det svårt att generalisera. Vissa forskare menar att det inte är deras
uppgift att generalisera utan de menar att fallstudiens fynd är värdefulla i sig. Då fallstudien
skildrar den specifika, möjligen unika, situationen. Majoriteten av kvalitativa forskare menar
dock att frågan om generaliserbarhet måste angripas på ett annat sätt. Baseras forskning på ett
mindre antal enheter, exempelvis fallstudie, och data är kvalitativ handlar angreppssättet om
överförbarhet. Överförbarhet är en föreställningsprocess där individen som läser forskningen
använder informationen om det studerade fallet för att sen bedöma om informationen kan
användas på andra jämförbara fall. Frågan här blir: ”I vilken utsträckning skulle fynden kunna
överföras till andra fall?” istället för ”I vilken utsträckning är det sannolikt att fynden
återfinns i andra fall?”. (Denscombe, 2009)
Då denna undersökning är en fallstudie blir den därför svårgeneraliserbar. Här uppkommer en
diskussion gällande överförbarheten av undersökningens resultat. Det som är avgörande är
fallets kontext, således krävs en liknande kontext för att kunna överföra studiens resultat. Det
aktuella fallets kontext har kartlagts genom variabler som kön, ålder, yrkesroll och
yrkeserfarenhet. För att en överföring av studiens resultat till exempelvis en annan enhet inom
organisationen ska bli möjlig, måste den kontextens variabler likna variablerna för detta fall.

3.8 Metoddiskussion
Verifiering av kvalitativ forskning är mycket viktigt. Resultatet måste visa sig vara riktigt och
utan verifiering saknar forskningen trovärdighet. Trovärdighet är avgörande för all forskning,
kvalitativ som kvantitativ, och är något som måste visas som en oupplöslig del av
forskningsprocessen. (Denscombe, 2009)
I fråga om undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet finns ett par aspekter att ta hänsyn
till som redovisas nedan.
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Valet av fallstudie föll sig naturligt då författarna ville undersöka en enhet i den realistiska
miljön den befinner sig i. Författarna ansåg att detta val genererade material, inte bara för
studien, utan även för enheten. Främst gav resultatet från enkäten en beskrivning över
arbetsklimatet. Detta gav underlag till enhetschefen och dennes arbete med att förbättra och
bevara en positiv aspekt av arbetet för sina medarbetare.
Då enkäten innehåller påståenden som undersökningsdeltagaren ska tolka medför en viss
svårighet. Detta genom att alla tolv undersökningsdeltagarna kan tolka påståendena på olika
vis. En annan svårighet är att frågeverktyget är omfattande vilket kan leda till att det kan
fyllas i snabbt utan närmare eftertanke. Humöret och sinnesstämningen hos
undersökningsdeltagaren kan också ha en inverkan på hur denne svarar. Dock ser författarna
inte detta som något större hinder då resultatet enbart är ett diskussionsunderlag inför
fokusgruppsintervjun. Detta för att under diskussionen lyfts det hur dessa påståenden har
tolkats och djupare förståelse nås.
Intervjumetoderna grundades i att besvara undersökningens syfte, som består av tre delar.
Genom fokusgruppsintervjun ville författarna besvara den första och andra beståndsdelen, att
identifiera friskfaktorer samt undersöka vad som är viktigt för att fortsatt bevara dem. Skulle
istället enskilda intervjuer gjorts med medarbetarna hade risken för feltolkningar blivit stor.
Författarna skulle då tvingats till att tolka varje enskild intervju gällande ett visst fenomen och
varje medarbetare skulle troligen uttryckt sig olika gällande samma fenomen. För att undvika
feltolkningarna hade författarna behövt gå tillbaka till varje medarbetare och undersökt om
tolkningen varit rätt, vilket hade blivit tidskrävande för både författarna och medarbetarna.
Eftersom författarna valde fokusgruppsintervjun kunde detta tidskrävande moment undvikas.
Den semistrukturerade intervjun med enhetschefen syftade till att besvara den tredje delen av
syftet, vilket typ av stöd HR-funktionen kan generera i arbetet med att fortsatt bevara
friskfaktorer. Detta metodval gjordes för att nå den djupa förståelsen och inblicken i hur
enhetschefen ser på bevarandet av friskfaktorerna. Författarna valde att särskilja intervjuerna
med medarbetarna och enhetschefen för att skapa en trygg miljö och undvika hämmande av
åsikter.
Författarnas huvudfokus ligger på fokusgruppsintervjun och de övriga metodvalen syftar till
att komplettera med empiri för att besvara forskningsfrågan. Fokusgruppen syftade till att
fördjupa diskussioner och analysera tolkningar av frågeverktygets resultat. Författarna ansåg
att detta var av vikt och valde därför detta metodval för att inte enbart förlita sig på
enkätformuläret samt intervjun tillsammans med enhetschefen.
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4 Empiri
Nedan följer det insamlade empiriska materialet från fokusgruppsintervjun samt intervjun
tillsammans med enhetschefen. I första avsnittet redovisas gruppens resonemang kring de
framställda dimensionerna utifrån frågeverktyget Attraktivt arbete samt enhetschefens
perspektiv på dessa. Vidare följer de aspekter som är viktiga för att dimensionerna ska
fortsatt bevaras. I det avslutande avsnittet beskrivs enhetschefens stödfunktion samt vilken
roll HR-funktionen har i detta avseende. Intervjudeltagarna från fokusgruppsintervjun
benämns fortsättningsvis som respondenter eller gruppen och enhetschefen som enhetschef.

4.1 Dimensioner i attraktivt arbete
I figur 4 visas de dimensioner som diskuterades under fokusgruppsintervjun. Dimensionerna
sammanställdes från frågeverktyget, Attraktivt arbete, där de benämns som dimensioner.
Endast de åtta översta dimensionerna framförs till fokusgruppsintervjun som
diskussionsunderlag, se bilaga 4 för samtliga dimensioner. Respondenterna har rangordnat
dimensionerna utifrån relevans och betydelse för gruppens hälsa. Gruppen ställde
dimensionerna i relation till varandra och hade svårt att bestämma ledarskapets placering. De
menar att ledarskapet har olika betydelse för gruppen beroende på vilken fas gruppen befinner
sig i. Vidare menar respondenterna att det är ledarskapet som möjliggör övriga dimensioner
och är därför viktig på flera nivåer.

1
2
3
4
5
6
7
8

Gruppens
Rangordning
Ledarskap
Arbetstid
Relationer
Social kontakt
Förtrogenhet
Resultat
Lojalitet
Adekvat utrustning

Figur 3 Tabell över gruppens rangordning av dimensionerna efter diskussion under fokusgruppsintervjun. Se bilaga
7 för betydelse av varje dimension. (Fokusgrupp, 2015)

4.1.1 Ledarskap
Gällande ledarskapet förklarar respondenterna att detta möjliggör samtliga ovanstående
dimensioner. Det är enhetschefen som har rekryterat medarbetarna till arbetsgruppen. Denne
möjliggör också den flexibla arbetstiden och har samtidigt ett förtroende till var och en av
dem att uppnå verksamhetsmålen. Respondenterna återkommer ofta till uttrycket ”frihet under
ansvar” och begreppet ”medbestämmande”. (Fokusgrupp, 2015)
Enhetschefen arbetar aktivt med att visa förtroende och uppskattning för sina medarbetare.
Denne känner tilltro till att medarbetarna utför sina arbetsuppgifter och kan därför tillåta den
flexibla arbetstiden utan att kontrollera deras arbete. För att visa uppskattning gentemot
arbetsgruppen utses månadens medarbetare varje månad och enhetschefen lyfter fram
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medarbetare som gjort något bra under möten eller liknande. Att göra medarbetarna delaktiga
i beslut anser enhetschefen vara viktigt för en bra arbetsmiljö och dessa beslut kan röra såväl
lokalernas inredning som upplägg i arbetet. (Enhetschef, 2015)
4.1.2 Arbetstid
Respondenterna förklarar att de har möjlighet att själva planera sina dagar, boka möten och
utnyttja flextid. Detta innebär en handlingsfrihet och respondenterna behöver inte känna sig
fast i arbetet med bestämda tider. Respondenterna menar att detta är av stor betydelse för den
egna hälsan samt bidrar till en balans mellan arbetsliv och privatliv. För medarbetare som har
barn är denna aspekt ännu mer betydelsefull. Är medarbetaren i behov av att stanna hemma på
grund av vård av barn finns flexibiliteten att själv boka om möten och stöd från enhetschefen
finns bakom detta. Respondenterna anser att de själva kan påverka sin arbetstid. (Fokusgrupp,
2015)
Enhetschefen anser att det är logiskt att arbetstiden har stor relevans och betydelse för
gruppens hälsa. Detta på grund av att det är den största aspekten enhetschefen kan påverka.
Det finns väldigt mycket regler i en politiskt styrd organisation som en kommun är. Det gäller
för enhetschefen att skapa en flexibilitet. Medarbetarna har stora möjligheter att påverka hur
de vill arbeta och vart. Enhetschefen lägger fokus på balansen mellan arbetsliv och privatliv
och menar att det snarare är privatlivet som styr. För att skapa flexibilitet kan medarbetaren
avverka ett viktigt ärende på förmiddagen och istället välja att arbeta kväll den dagen. Även
vid vård av barn finns möjligheter att arbeta hemifrån. Enhetschefen anser att detta skapar en
balans mellan arbetsliv och privatliv. (Enhetschef, 2015)
4.1.3 Relationer
Respondenterna väljer att beskriva sina relationer till varandra som informella. Samtliga
medarbetare har arbetat tillsammans under en längre tid och har således hittat sina respektive
roller inom gruppen. Respondenterna väljer ord som humor, öppenhet, omtanke och
samarbete för att definiera relationerna. Lättsamhet och humor anses vara en viktig del med
tanke på att själva arbetsuppgifterna kan innebär tunga ärenden och jobbiga samtal. Det känns
viktigt att som kollegor emellan ha lätt till skratt och lyfta tyngden från det som kan anses
vara betungande. Vidare förklarar respondenterna att regeringsskiftet har inneburit en hel del
förändringar inom organisationen då den är politiskt styrd. Perioden efter detta skifte har
därför varit ganska rörig och de anser att de trygga rollerna och stadiga relationerna inom
gruppen har stärkt dem. (Fokusgrupp, 2015)
Enhetschefen tror att rekryteringen ligger till grund för gruppens starka relationer. Denne
lägger stor vikt vid att rekrytera rätt person till gruppen som kan tillföra saker men inte
utmanar gruppen för mycket. Nya medarbetare måste vara prestigelösa, glada, kunna bjuda på
sig själva samt ha ett genuint intresse och engagemang för att hjälpa ungdomar. Det handlar
om att hitta personer som kompletterar den redan existerande gruppen. (Enhetschef, 2015)
4.1.4 Social kontakt
Den sociala kontakten menar respondenterna sker i det kontorslandskap de sitter i.
Kontorslandskapet anses underlätta den vardagliga kontakten med varandra eftersom de oftast
inte har gemensamma raster. Respondenternas arbetsuppgifter innefattar en del resande kring
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olika arbetsplatser och möten, vilket innebär att alla medarbetare inte sitter i
kontorslandskapet samtidigt. Respondenterna delar en upplevd nackdel med
kontorslandskapet, vilket är att de lätt kan förlora fokus och omedvetet lyssna när andra tar
telefonsamtal. Vidare beskrivs detta inte som ett större problem då de lätt kan förflytta sig
inom lokalerna till separata rum, arbeta hemma eller på annan plats om ett större fokus krävs.
(Fokusgrupp, 2015)
Enhetschefen berättar att när verksamheten flyttade in i lokalerna var det separata rum. Denne
valde att bygga om och skapa kontorslandskapet just för att stärka den dagliga kontakten med
varandra, på grund av att medarbetarna inte är alltid på plats samtidigt eller har gemensamma
raster. Enhetschefen menar även att kontorslandskapet behövs i det arbetet de har då detta ger
möjlighet att ventilera tunga fall och stödja varandra. (Enhetschef, 2015)
4.1.5 Förtrogenhet
När respondenterna talar om förtrogenhet menar de att vet vad som ska göras vid ankomsten
till arbetsplatsen samt att det finns en plan för dagen. Då det är människor de arbetar med slås
dock ofta denna plan omkull eller ändrar riktning. Möten bokas om eller av, oväntade
telefonsamtal eller behovet av att täcka upp för en kollega uppkommer. Respondenterna
förklarar att detta är vardag och hinns inte en sak med, görs den dagen efter. De vet att de har
kunskaperna att utföra sitt jobb och utrymme att utföra det då chefen inte är inne och styr i det
vardagliga arbetet. (Fokusgrupp, 2015)
4.1.6 Resultat
Respondenterna har uppsatta mål som de arbetar mot, ett av dessa är att 70 % av de ungdomar
de arbetar med ska nå självförsörjning. Tidigare har målen satts av dem själva, och i samband
med regeringsskiftet sker detta på en annan nivå samt att fler parametrar kommer att
tillkomma. Respondenterna nämner svårigheter i att mäta dessa mål. Regeringsskiftet
innefattar beslut som minskar enhetens spelutrymme i form av konkurrens, de får en större
utmaningar i sitt arbete och med att uppnå målen. Svårigheter finns även i varje ”case”, där
vissa kräver mer tid och energi. Ibland resulterar dessa fall inte i en anställning, trots detta kan
en inverkan på en ungdoms liv skett. Respondenterna menar att denna parameter är minst lika
viktig, om inte viktigast, trots att det inte mäts in i resultatet. (Fokusgrupp, 2015)
Då samtliga medarbetare arbetar mot samma mål, upplever respondenterna att målen är såväl
begripliga och hanterbara som direkta och konkreta. De anser att samarbetet bidrar till en bra
arbetsgrupp då de stöttar varandra. (Fokusgrupp, 2015)
4.1.7 Lojalitet
Vid diskussion kring lojalitet enas gruppen om att denna ligger främst hos arbetskamraterna
och ungdomarna. Att utföra arbetet, agera som förväntat och upprätthålla ett bra
förhållningssätt är viktigt. Lojaliteten anses av respondenterna innefatta begreppet stolthet, då
gruppen är stolt över att arbeta och hjälpa ungdomar. Med avseende på lojalitet gentemot
organisationen i sig, som är politiskt styrd, föreligger inte stolthet eller lojalitet i samma
utsträckning. (Fokusgrupp, 2015)
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4.1.8 Adekvat utrustning
Respondenterna anser att den utrustning de använder är modern och består av en laptop samt
en smarttelefon. Utrustningen möjliggör flera alternativa arbetsplatser där de kan utföra sitt
arbete och respondenterna ser även sig själva som ett verktyg för att kunna genomföra sitt
arbete. Den moderna utrustningen medför att de har snabb tillgång till såväl mail som andra
dokument som de kan behöva. Sammanfattningsvis menar respondenterna att utrustningen
betyder allt, de måste ha en dator och telefon för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Ju
modernare den är desto mer underlättar den med avseende på arbetsbelastning samt att den
påverkar såväl kvalitén som produktiviteten på att utföra ett bra arbete. (Fokusgrupp, 2015)

4.2 Bevarande
Nedan redogörs två viktiga aspekter för att fortsatt bevara föreliggande dimensioner av det
attraktiva inom arbetet.
4.2.1 Gruppens funktion
Respondenterna menar att relationerna inom gruppen är betydande inför de kommande
utmaningarna, som bygger på politiska beslut vilka påverkar målsättning och arbetssätt. De
menar att de starka relationerna inom gruppen, som innefattar att de stöttar och täcker upp för
varandra, är väldigt viktiga för att bevara det goda. Lojaliteten gentemot ungdomarna såväl
som mot varandra är viktigare än någonsin eftersom de har mindre spelutrymme på
marknaden. Kontorslandskapet gör att medarbetarna kan ventilera sina ”case” och ge varandra
stöd och förslag på lösningar för att underlätta arbetet. (Fokusgrupp, 2015)
4.2.2 Chefens roll
Respondenterna diskuterar ledarskapets betydelse och att detta möjliggör samtliga
arbetsförhållanden som anses bygga dimensionerna. Det förtroende chefen har för sina
medarbetare ger respondenterna ett stort handlingsutrymme, de vet vilka krav som ställs på
dem och att enhetschefen finns i närheten om stöd krävs. (Fokusgrupp, 2015)
Vidare menar gruppen att tack vare de starka relationerna och förtroendet enhetschefen har för
dem, är inte ledarskapet den viktigaste dimensionen i nuläget. Enhetschefen må vara den som
möjliggör och ligger bakom samtliga dimensioner men gruppen är inte längre beroende av
ledarskapet som de var när gruppen var ny. Respondenterna diskuterar vidare egenskaper som
en eventuell ersättare till enhetschefen bör besitta och inser att den nuvarande enhetschefen
gör mer än vad de tror. De menar att om en ersättare utövar en helt annan form av ledarskap
finns risken att arbetsförhållandena förändras radikalt. Exempelvis den flexibla arbetstiden,
som enligt gruppen är, en av de viktigaste dimensionerna, skulle kunna försvinna och
medarbetarna skulle inte längre kunna utnyttja flextiden eller möjligheten att arbeta hemifrån.
Respondenterna menar att balansen mellan arbetsliv och privatliv skulle påverkas vid
förändringar gällande arbetstiden. Gruppen uttrycker sig att ledarskapet möjligtvis finns i
bakgrunden hela tiden och är inte synligt eftersom relationerna är så pass starka och
ledarskapet bra. I och med de kommande förändringarna gällande konkurrens och mål tror
gruppen att ledarskapet behöver ta en större roll igen. Sammanfattningsvis menar
respondenterna att ledarskapet är den viktigaste dimensionen samtidigt som mognaden i
gruppen är avgörande för hur mycket de lägger märke till det. (Fokusgrupp, 2015)
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4.3 Stöd och HR-funktionens roll
Nedan redovisas resultat från intervjun tillsammans med enhetschefen. Avsnittet berör
ledarskapsstödet som enhetschefen anser sig få samt HR-funktionens roll i detta avseende.
4.3.1 Chefsstöd
Enhetschefen anser att Stockholms Stad har mycket att erbjuda sina chefer i fråga om stöd.
Det finns möjligheter att genomgå ledarutvecklingsprogram, utvecklingsgrupper samt
seminarier av olika slag. Enhetschefen menar att det finns så mycket att denne snarare inte
hinner medverka på allt som erbjuds utan får prioritera. Dessa utvecklingsprogram anordnas
av Stockholms Stads personalstrategiska avdelning. Enhetschefen ingår även i en
ledningsgrupp som består av dennes chef och kollegor, där en stor del av stödfunktionen
ligger. Det finns även en psykologgrupp och företagshälsovård som cheferna kan samtala med
och få stöd. Stöd och direkt kontakt med personalstrategiska avdelningen sker ofta enbart vid
svåra fall som kräver konsultation, vanligen kring arbetsrättsliga frågor. (Enhetschef, 2015)
4.3.2 Ledarskapets svårigheter
Regeringsskiftet försvårar enhetschefens arbete med att leda sina medarbetare och menar med
detta att det saknas en förståelse från politikerna över enhetens arbete, hur de har kommit dit
de är i nuläget samt vad det är som är viktigt. Enhetschefen tror att politikerna har fattat nya
beslut för att hålla vallöften och inte genomfört research om hur verksamheten kommer att
påverkas. Nya projekt har startats och konkurrerar med enhetens spelrum, detta försvårar
arbetet gällande att motivera medarbetarna eftersom de inte sympatiserar med besluten.
Enhetschefen nämner dock att detta är problematiken med att jobba inom en kommunal
organisation då politiker påverkar i större utsträckning än vad de gör inom den privata
sektorn. (Enhetschef, 2015)
4.3.3 HR-funktionens roll i det vardagliga arbetet
HR-funktionen, eller den personalstrategiska avdelningen, har en informativ roll i det
vardagliga arbetet och bistår med mallar, deadlines och finns tillgänglig via mail.
Enhetschefen anser att den personalstrategiska avdelningen fungerar som en praktisk hjälp
och informationskälla. Därför saknar denne stöd gällande komplexa fall kring personalen och
beskriver att de ger mer det ”hårda stödet” som avser bland annat arbetsrättsligt stöd än det
”mjuka” som avser stöd kring psykosociala aspekter av arbetet. Det ”mjuka” stödet finner
enhetschefen i ledningsgruppen samt från organisationens utbildningar där denne kan
diskutera hur specifika fall ska hanteras. (Enhetschef, 2015)
Vid löneprocessen kommer HR-funktionen in självmant och bidrar med verktyg.
Kommunikationen sker via mail och innefattar information om när löneprocessen ska starta
och avslutas samt mallar för att hantera denna process. HR-funktionen agerar ofta självmant
när de vill beröra många chefer samtidigt och endast vid specifika fall får enhetschefen agera
själv och ta kontakt. Enhetschefen poängterar dock att det eventuellt finns en poäng med att
HR-funktionen är organiserad som ett administrativt stöd då andra frågor ska vändas till
ledningsgrupp eller företagshälsovård. (Enhetschef, 2015)
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4.3.4 Stockholms Stads personalstrategiska avdelning
Personalstrategiska avdelningen inom Stockholm Stad ska vägleda och utveckla det
personalstrategiska arbetet och genom det utvecklas till en attraktiv arbetsgivare. Ansvaret
som ligger på den personalstrategiska avdelningen är organisationens strategiska
kompetensförsörjning, personalstrategisk utveckling, chefsförsörjning, arbetsgivar-,
omställnings- och pensionsfrågor. Ansvaret ligger också på att förvalta och utveckla deras
personalsystem. För att genomföra uppdragen som personalavdelningen fått handlar det om
att leda, stödja, utveckla och följa upp övergripande och strategiska personalfrågor inom
organisationen samt företräda Stockholm Stad som arbetsgivare på central nivå. (Stockholms
Stad, Stockholms Stad/Om Stockholm/Organisation/Stadsledningskontoret, 2015)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Personalstrategisk
Avdelning

Arbetsmarknadsförvaltningen

Koncernstyrelse

Stockholms

Stadsledningskontoret

Stadshus AB

14 Stadsdelsförvaltningar

16 aktiva

15 Fackförvaltningar

Dotterbolag

Figur 4 Organisationsschema över hur Stockholms Stad är organiserat och vart vissa avdelningar/förvaltningar är
placerade. Grunden i organisationsschemat är hämtat från Stockholms Stads hemsida. Rutorna som visar vart den
personalstrategiska avdelningen och arbetsmarkansaförvaltningen är placerade har författarna själv utformat och
placerat dit med information från Stockholmsstads hemsida. (Stockholms Stad, Stockholms Stad/Om
Stockholm/Organisation/Stadsledningskontoret,
2015;
Stockholms
Stad,
Stockholms
Stad/Om
Stockholm/Organisation/Fackförvaltningar, 2015; Stockholms Stad, Stockholms Stad/Om Stockholm/Organisation,
2015)
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5 Analys
Detta avsnitt har sin utgångspunkt i analys av de identifierade dimensionerna. Vidare följer
analys av vad som är viktigt för bevarandet av dessa. Avslutningsvis redogörs analys av HRfunktionens roll i avseendet stöd.

5.1 Dimensioner vs. Friskfaktorer
Det attraktiva arbetet innefattar enligt Åteg m.fl. (2004) dimensioner som främjar ett
helhetsperspektiv vid utveckling och berör områden som arbetsförhållanden,
arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll (Åteg, Hedlund, & Pontén, 2004). De dimensioner,
som utifrån frågeverktyget attraktivt arbete, resulterade i under empiriinsamlingen var
ledarskap, arbetstid, relationer, social kontakt, förtrogenhet, resultat, lojalitet och adekvat
utrustning. Detta ligger i enlighet med Thylefors (2011) beskrivning av en god arbetsmiljö
som innefattar en miljö där den egna arbetssituationen kan påverkas, där arbetsbelastningen
och ett starkt styre inte förekommer. Den goda arbetsmiljön ger upphov till sociala kontakter,
självbestämmande, eget ansvar samt personlig- och yrkesmässig utveckling (Thylefors, 2011).
Detta ligger till grund för vad Thylefors (2011) kallar friskfaktorer. Således kan en liknelse
göras mellan de identifierade dimensionerna inom attraktivt arbete och Thylefors (2011)
friskfaktorer. I figur 5 visas de kopplingar som författarna gjort mellan Åteg m.fl.
dimensioner och Thylefors friskfaktorer som sedan analyseras.
Dimensioner
Ledarskap
Arbetstid
Relationer
Social kontakt
Förtrogenhet
Resultat
Lojalitet
Adekvat utrustning

Friskfaktorer
Positivt arbetsklimat
Konsultativt ledarskap
Egenkontroll i arbetet
Lagom arbetsbelastning
God arbetsgemenskap
God arbetsgemenskap
Öppet arbetsklimat
En medveten organisation med tydliga mål
Stimulans i själva arbetet
Kreativ miljö
Egenkontroll i arbetet

Figur 5 Egenutformad figur över teorins friskfaktorer och empirins dimensioner - Analysens kopplingsschema.

Dimensionen ledarskap ligger i enlighet med Thylefors (2011) resonemang kring ett positivt
arbetsledningsklimat. Ledarskapet anses ha en stor betydelse för arbetsklimatet och
förhållandet till denne går hand i hand med pålitlighet, en fri, öppen kommunikation och
tydlighet. Johnsson, Lugn & Rexed (2003) nämner konsultativt ledarskap som en friskfaktor
vilken innebär att chefen ska skapa förutsättningar samt möjliggöra att medarbetarna lyckas
(Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003). Detta styrker således enhetschefen och respondenternas
syn på ledarskapet som friskfaktor och möjliggörande av resterande friskfaktorer.
Arbetstiden, som anses vara en av de viktigaste arbetsförutsättningarna, ger en egenkontroll i
arbetet och Thylefors (2011) benämner detta som friskfaktor. Genom att ha egenkontroll över
sitt eget arbete kan medarbetaren påverka sina egna arbetstider. Arbetstiden möjliggör denna
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egenkontroll men bidrar även till en lagom arbetsbelastning då medarbetaren själv kan
planera och disponera sin arbetstid, vilket Thylefors (2011) beskriver som ytterligare en
friskfaktor inom arbetslivet.
Relationer och social kontakt anses vara sammankopplade med varandra även om de står för
olika betydelser, den ena existerar inte utan den andra. Thylefors (2011) nämner god
arbetsgemenskap som en friskfaktor. Där handlar det om att arbetsorganisationen ska skapa
förutsättningar för samt underlätta samarbete, samvaro och just social kontakt (Thylefors,
2011). Genom att skapa den goda arbetsgemenskapen minskas stressen hos medarbetarna
samt att de problem och konfliker som uppkommer lättare kan hanteras av arbetsgruppen.
Kontorslanskapet byggdes i de nya lokalerna för att främja relationer och den sociala
kontaten. Detta kan därför bekräfta god arbetsgemenskap som en friskfaktor då medarbetarna
får daglig kontakt med sina kollegor, vilket kan underlätta den sociala kontakten och
möjligtvis bidra i skapandet av goda relationer.
Förtrogenhet kan förklaras genom Johnsson, Lugn & Rexed’s (2003) friskfaktor öppet
arbetsklimat. Här handlar det om att arbetsklimatet ska förutsätta att medarbetarna bland
annat ska känna tillit, delaktighet, ansvarstagande och medbestämmande (Johnsson, Lugn, &
Rexed, 2003). Förtrogenhet i detta avseende handlar för medarbetarna om att veta vad som
väntar dem under dagen samt själva kunna kontrollera detta. Detta möjliggörs tack vare
enhetschefen som visar tillit till sina medarbetare genom att ge dem ett ansvar, möjligheter att
själva kontrollera arbetstid och vara delaktig i beslut. Förtrogenhet kan med denna motivering
förklaras som ett öppet arbetsklimat.
Dimensionen reslutat anses i nuläget enligt empirin ha tydliga och direkta mål gemensamt för
hela arbetsgruppen, vilket ligger i linje med det Johnsson, Lugn & Rexed’s (2003) nämner
gällande en medveten organisation med tydliga mål, oavsett vad målet innefattar. I empirin
lyfter såväl respondenterna som enhetschefen att målen idag upprättas centralt och inte på
enheten som det gjorts innan. De kan nu inte påverka vilket mål de ska arbeta efter i samma
utsträckning. Då både undersökningsdeltagarna och teorin påvisar att tydliga resultat är en
betydande för hälsa och välmående finns risk för att de förändrade förutsättningarna kan
komma att påverka respondenternas välmående.
Thylefors (2011) nämner stimulans i själva arbetet som en friskfaktor, vilken innebär att
arbetsuppgiften ska möjliggöra för medarbetaren att både använda och utveckla sina
kunskaper och anlag (Thylefors, 2011). Här kan en koppling göras till respondenternas
lojalitet gentemot ungdomarna. De anser att de är engagrade i sitt arbete och hjälper
ungdomarna att komma in i arbetslivet eller få en utbildning. Därför kan det tolkas enligt
Thylefors (2011) att medarbetarna utvecklas och stimuleras tack vare sina arbetsuppgifter som
ibland kan vara tuffa eller utmanande.
Lojalitet som dimension kan även liknas vid resultat som dimension, då de känner en lojalitet
gentemot varandra i arbetsgruppen. Detta får dem gemensamt att arbeta för att uppnå målen
vilket kan tolkas som synonymt med det Johnsson, Lugn & Rexed (2003) nämner gällande en
kreativ miljö. Medarbetarna har en prestigelöshet gentemot sina kollegor som innebär att de
delger sina misstag och ger stöd i komplicerade ”case”, vilket den kreativa miljön delvis
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innebär. Den kreativa miljön skapar förutsättingar för att ta egna initiativ och motiverar
medarbetarna till att fortsätta även om det i nuläget kan bli tungt på grund av det nya politiska
styret.
Under empiriinsamlingen framkom adekvat utrustning som en betydande dimension. Till viss
del kan en koppling gällande adekvat utrustning göras till egenkontroll i arbetet, som
Thylefors (2011) nämner, då den adekvata utrustningen möjliggör en kontroll i arbetet genom
att medarbetarna snabbt kan komma åt såväl dokument som mail. Den adekvata utrustningen
bidrar till ett mer effektivt och produktivt arbete samt möjliggör en lagom arbetsbelastning.
Här kan dock en viss kritik till teorin antydas på grund av att adekvat utrustning inte finns
med som en friskfaktor. Då den adekvata utrustningen avser maskiner, verktyg och
kringutrustningen som behövs på en arbetsplats för att utföra arbetsuppgifter med god kvalitet
bör den vara en uttalad friskfaktor. Den benämns av respondenterna som att ”den betyder allt
och att utan den kan de inte utföra sitt arbete”. Kan det vara så att medarbetarna har ett så bra
välmående att de lägger märke till saker som de inte hade gjort om de mått sämre? Samtidigt
som utrustningen som används när arbetsuppgifter utförs behöver vara moderna och medföra
hög produktivitet och en hälsosam arbetsbelastning. Detta resonemang styrker den adekvata
utrustningen som betydande för ett bra välmående på arbetet.

5.2 Att mäta långtidsfriska
Johnsson m.fl. (2003) menar att långtidsfriska medarbetare kan mätas genom summan av
företagskulturen, ledningen, ledarskapet, medarbetarskapet, det nätverk och aktiviteter som
förekommer i och utanför arbetet. Dock finns risken att sjuknärvaro uppstår när mål drivs mot
en hög andel långtidsfriska (Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003). Då enheten har en låg
sjukfrånvaro kan detta vara verkligheten och det finns en möjlighet att sjuknärvaro
förekommer. Men då Johnsson m.fl. (2003) menar att sjuknärvaron kan delas upp godartad
och skadlig, som innebär att den godartade bidrar till en snabbare läkningsprocess och den
skadliga blir en risk för medarbetaren, sina arbetskamrater eller verksamheten, är eventuell
förekomst av sjuknärvaro inom enheten inte nödvändigtvis negativ (Johnsson, Lugn, &
Rexed, 2003). Då enheten anses ha ett bra arbetsklimat och god gemenskap kan det alltså
handla om ett positivt motiv som leder till att medarbetaren går till arbetet trots nedsatt
psykosocialt välmående. Bakgrunden är då enligt Johnsson m.fl. (2003) att läkningsprocessen
upplevs snabbare bland sina kollegor.

5.3 Bevarande
Nedan analyseras de två aspekter som är betydande för bevarandet av friskfaktorer, gruppens
funktion och ledarskapet roll.
5.3.1 Gruppens funktion
Enligt Antonowsky’s (2005) grundläggande tes, måste människans tillvaro vara
sammanhängande för att hälsa ska främjas och för detta krävs det att den är begriplig,
hanterlig och meningsfull (Antonovsky, 2005). En av de viktigaste friskfaktorerna inom
gruppen är relationerna dem emellan. Detta anses vara viktigt för att hälsan ska främjas,
bevara det goda i arbetet och skapa en sammanhängande tillvaro. Situationen kan anses vara
begriplig och hanterbar då de tillsammans arbetar mot gemensamma mål och stöttar varandra.
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Här är lojaliteten gentemot varandra viktig. Vidare blir medarbetarnas tillvaro meningsfull då
arbetet med ungdomarna anses vara betydande och givande, då de lämnar intryck och bidrar
till förändring i ungdomarnas liv. Lojaliteten mot ungdomarna anses vara minst lika viktig
som till varandra. Därför kan det med stöd från Antonowsky (2005) förklara varför gruppens
funktion och dess sammanhängande tillvaro är viktig för att bevara friskfaktorer inom
enheten.
Enligt Karasek’s och Theorell’s (1990) modell över de psykologiska krav och kontroll som
ställs på individer, kan medarbetarnas arbetsupplevelse placeras mellan fälten avspänd och
aktiv (Karasek & Theorell, Healthy Work - Stress, productivity and the reconstruction of
working life, 1990). Detta motiveras utifrån att medarbetarna anser sig ha rimliga krav som
varken är för höga eller för låga samt att deras beslutsutrymme är högt. Kraven förklaras som
rimliga då målsättningen ligger på gruppnivå och inte individnivå. Med avseende på
Karasek’s och Theorell’s (1990) tredje dimension av modellen – stöd, kan det från empirin
utläsas att medarbetarna har en stor grad av detta från enhetschefen. Det föreligger en öppen
relation mellan ledare – medarbetare och enhetschefen finns tillgänglig för medarbetarna när
behovet uppstår. Därför kan det tolkas utifrån denna dimension att enhetschefen ger en stor
handlingsfrihet då det ligger inom kulturen att medarbetarna tar kontakt med enhetschefen då
stöd krävs.
Det är fastslaget att arbetstiden bidrar till att gruppen har en hög kontroll över sin
arbetssituation och enhetschefen är relativt lite involverad i deras arbete. Detta förklaras
genom att enhetschefen har ett stort förtroende för sina medarbetare och ställer således krav
som motsvarar förtroendet. Enligt Granberg (2011) kan höga krav upplevas som utvecklande
och stimulerande men för att individen ska kunna hantera och stå ut med höga krav måste
denna ha kontroll över sitt arbete (Granberg, 2011). Men det finns en möjlighet att detta
istället skapar en stress, vilket stöds av Grönlund (2007) som menar att kontroll eller
inflytande över det egna arbetet inte behöver fungera som en buffert mot stress (Grönlund,
2007). Kan den höga kontrollen skapa stress för medarbetaren? Enligt Grönlund (2007) kan
detta då tolkas att gruppen kan uppleva kraven som utvecklande och stimulerande men att den
handlingsfrihet de har istället skapar stress att uppnå dessa krav (Grönlund, 2007).
I empirin kan det utläsas att enhetschefen behöver kontroll över sitt arbete med rimliga krav
och stöd från sin närmaste chef, ledningsgrupp samt från andra stödfunktioner som finns för
ledaren inom Stockholms Stad. Stödet tolkas alltså som en viktig del för att enhetschefen ska
kunna arbeta med bevarandet av friskfaktorer.
För att sammanfatta denna aspekt av gruppens funktion i vad som är betydande för att fortsatt
bevara friskfaktorer, är skapandet tillsammans av en sammanhängande tillvaro viktig men
även att få tillräckligt med beslutsutrymme i kombination med rimliga krav.
5.3.2 Chefens roll
Enhetschefens ledarskap kan liknas vid det Yukl (2012) benämner som uppgifts- och
relationsorienterat ledarskapsbeteende. Enhetschefen har krav från ovan i organisationen att
uppnå förväntade resultat och har lagt stor vikt vid att tydliggöra dessa resultat till
arbetsgruppen, detta har lett till ett förtroende till sina medarbetare och medarbetarna upplever
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att arbetet sker genom frihet under ansvar. Den relationsorienterade aspekten av
enhetschefens beteende visas genom förtroende och uppmuntran till medarbetarna. Detta sker
genom att utse månadens medarbetare samt lyfta bra individuella prestationer. Vidare har
enhetschefen lagt vikt vid att stärka relationerna inom enheten. Ett kontorslandskap skapades
vid inflyttningen till lokalerna för att öka den sociala kontakten och därmed stärka
relationerna. Således är enhetschefens beteende i enlighet med Yukl’s definition av ett
uppgifts- och relationsorienterat ledarskapsbeteende.
Ledarskapet påvisades vara såväl en friskfaktor som en viktig komponent för att fortsatt
bevara övriga friskfaktorer. Detta kan förklaras utifrån Yukl’s (2012) situationsanpassade
ledarskap som innefattar olika mognadsnivåer hos grupper (Yukl, 2012). Vid en omogen nivå
hos en grupp, krävs ett uppgiftsorienterat ledarskap där ledaren planerar och organiserar
arbetet. Ju mer mogen en grupp är desto mer krävs det att ledarskapet har en kombination av
det uppgiftsorienterade- tillsammans med relationsorienterade beteendet. Ledaren måste bli
allt mer stödjande, uppskattande och rådgörande desto mognare gruppen blir. Arbetsgruppen
ansåg att ledarskapet var en betydande del då detta möjliggör samtliga friskfaktorer. Men
ledarskapet i sig är i nuläget inte det viktigaste, gruppen har förtroende och handlingsfrihet att
utföra sina arbetsuppgifter utan att ledarskapet kräver större involvering. Detta kan därför
tolkas som att arbetsgruppen nått den mognadsnivå Yukl (2012) kallar för mogen och präglas
av ett relationsorienterat ledarskap. Ledaren har en mer stödjande roll än att organisera
gruppens arbetsmoment
Ytterligare en förklaring till varför ledarskapet i nuläget inte anses vara viktigast kan ställas
vid Wheelan’s (2013) grupputvecklingsmodell. Modellen visar gruppers olika faser som
innefattar tillhörighet, konflikt, tillit, och struktur (Wheelan, 2013). Arbetsgruppen bör då
ligga i modellens sista fas, som då kännetecknas av hög produktivitet, acceptans av
medlemmarnas roller samt ledarskapets tendens att ligga ”platt”.
Förändringarna som det politiska skiftet medför gällande såväl resultaten som konkurrensen
skulle eventuellt kunna leda till att gruppen backar tillbaka till en tidigare mognadsnivå där
Yukl (2012) menar att ledaren bör utöva ett uppgiftsorienterat ledarskap. Det är möjligt att
förändringarna kommer att innebära förändrade villkor och handlingsutrymme. För att
återigen nå en mogen gruppnivå behöver ledaren organisera och strukturera upp arbetet i
relation till förändrade förutsättningarna enligt det uppgiftsorienterade ledarskapsbeteendet.

5.4 Stöd och HR-funktionens roll
HR-funktionen, kallas inom Stockholms Stad, för personalstrategisk avdelning och är
placerad under stadsledningskontoret (Stockholms Stad, Stockholms Stad/Om
Stockholm/Organisation/Stadsledningskontoret, 2015). Då enhetschefer inom förvaltningarna
får sitt främsta stöd från ledningsgrupp, psykologisk grupp och företagshälsovård, fungerar
den personalstrategiska avdelningen i detta avseende som en administrativ hjälp. Dock visade
empirin att enhetschefen saknar stöd för psykosociala frågor från den personalstrategiska
avdelningen (Enhetschef, 2015). Att HR-funktionen fungerar som ett rent administrativt stöd
styrks genom sekundärdata hämtat från Stockholms Stads hemsida gällande den
personalstrategiska avdelningen.
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Blir HR-funktionen i en stor organisation automatiskt placerad som en central och
administrativ funktion för att kunna ha övergripande kontroll över personalfrågorna inom
organisationen? Eller beror det på att organisationen är offentlig och på det sättet kräver att
alla personalfrågor hanteras centralt för att kontrollera vad som förmedlas ut samt att alla
lagar, paragrafer och riktlinjer följs?

5.5 Work-life balance
Tidigare forskning inom detta område består till stor del av balansen mellan arbetsliv och
privatliv där bland annat Guest (2002), Crompton och Lyonette (2006) har studerat detta och
benämner fenomenet som work-life balance. Denna studie styrker tidigare forskning om
balansen mellan arbetsliv och privatliv. Empirin visade tydliga indikationer på att balansen
var av vikt för såväl gruppens som den egna individens hälsa då denna balans möjliggörs
genom arbetstiden. Den flexibla arbetstiden gör att de kan styra sina dagar efter vad
privatlivet kräver för stunden. Enhetschefen arbetar och stödjer medarbetarna för att arbetet
ska fungera tillsammans med privatlivet. Medarbetare med barn kan anpassa sina arbetsdagar
efter hur barnen är på dagis eller i skolan samt hur fritidsaktiviteterna ser ut. Medarbetarna
utan barn kan planera sina arbetstider utefter hur deras privatliv ser ut ur andra aspekter. Så
vare sig medarbetaren har barn eller inte är balansen mellan arbetsliv och privatliv lika viktig.
Även Johnson m.fl. (2003) styrker detta resonemang kring att en balans mellan arbetsliv och
privatliv bör finnas. Detta förklaras genom att långtidsfriska medarbetare mäts via summan av
företagskulturen, ledningen, medarbetarskapet, det närverk och aktiviteter som förekommer i
och utanför arbetet. (Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003)
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6 Diskussion
Nedan förs en diskussion kring studiens slutsatser med återkoppling till syftet, som är att
identifiera friskfaktorer samt att undersöka vad som är viktigt för att fortsatt bevara dessa
samt HR-funktionens roll i avseendet stöd.
Med den koppling mellan frågeverktyget Attraktivt arbete, som beskrivs i avsnitt 1 och analys
av empiri drar författarna den slutsatsen att dimensionerna av det attraktiva arbetet är
friskfaktorer enbart inom den aktuella enheten på Stockholms Stad. Dessa friskfaktorer bidrar
till medarbetarnas hälsa och välmående och det attraktiva i arbetet. Då frågeverktyget
Attraktivt arbete berör fler kvalitéer än bara friskfaktorer kan därför dimensionerna enbart
gälla som friskfaktorer på den aktuella enheten. Dimensionerna blir inte teorigenererande och
är därav inte ett tillägg till teorin kring friskfaktorer. Slutsatsen är då att de identifierade
friskfaktorerna som föreligger och enbart gäller inom denna enhet är följande: ledarskap,
arbetstid, relationer, social kontakt, förtrogenhet, resultat, lojalitet och adekvat utrustning.
Sammanfattningsvis är friskfaktorerna till viss del individuella för varje medarbetare. Detta
resonemang kan stödjas av Guest (2002) som menar att allt hänger på kontexten kring
individen och vilken fas i livet individen befinner sig i. Trots en viss skillnad medarbetarna
emellan med avseende på friskfaktorer visade empirin att en balans mellan arbetsliv och
privatliv är nödvändig för hälsa och välmående, vilket även stöds av såväl Guest (2002) som
Crompton, Lyonette (2006).
Gällande syftets andra del, fortsatt bevara friskfaktorerna inom enheten, kom författarna fram
till att gruppen och ledaren är betydande. Hade gruppen inte haft en stark sammanhållning är
ett möjligt utfall att arbetet inte upplevts meningsfullt och tuffare mål på en annan beslutsnivå
eventuellt skulle leda till en splittring av gruppen. Detta skulle kunna leda till ett bristande
sammarbete och ett misslyckande att uppnå målen riskeras. Analysavsnittet visar att
individens arbete måste vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Så finns denna
meningsfullhet i form av sammanhållning och målsättningen är på en begriplig och hanterbar
nivå finns alla möjligheter till att friskfaktorerna ska bevaras.
Vidare framgår det i analysavsnittet att kraven måste vara rimliga i förhållande till
beslutsutrymmet. Därför är det av stor betydelse i framtiden att målen som nu ligger på annan
beslutsnivå sätts på ett lämpligt sätt, som för gruppen är rimliga och begripliga för att
upprätthålla rätt förhållande mellan krav och kontroll i arbetet.
Den andra viktiga beståndsdelen i bevarandet är ledaren, då denne är en friskfaktor i sig men
möjliggör även övriga friskfaktorer genom sitt ledarskap. Empirin visade att ledaren idag inte
tar så stor plats, utan finns mest i bakgrunden och som stöd om medarbetarna behöver det.
Om denne inte skulle utöva det ledarskap den idag gör, är det möjligt att det som idag bidrar
till medarbetarnas hälsa och välmående inte skulle förekomma. Detta resonemang stöds av
Yukl (2012) som menar att ledarskapet kräver olika ledarskapsbeteende beroende på vilken
mognadsnivå gruppen befinner sig i. Empirin visade att de förändrade villkoren påverkar
gruppen vilket medför att ledaren behöver ta en mer vägledande roll och organisera arbetet
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och tydliggöra de förväntade resultaten, som enligt Yukl (2012) kännetecknar ett
uppgiftsorienterat beteende.
Syftets sista beståndsdel, som är att undersöka HR-funktionens roll i arbetet med att stödja
bevarandet av friskfaktorer, dras slutsatsen att Stockholms Stads HR-funktion fungerar som
en informationskälla och har en mer administrativ funktion. Det kan anses ligga en logik i
detta resonemang då organisationen är offentlig och stor, sett till antalet anställda. De ”hårda”
frågorna, som kan beröra arbetsmallar eller arbetsrättsliga frågor, är centrala för HRfunktionen. De ”mjuka” frågorna, som kan innefatta psykosociala aspekter av arbetet, kan
möjligtvis vara för komplexa och i vissa fall kanske kräver annan typ av kompetens än vad
den personalstrategiska avdelningen besitter. Uppstår det exempelvis en konflikt mellan chefmedarbetare eller medarbetare-medarbetare kanske vissa fall kräver en samtalsterapeut
beroende på hur djup konflikten är. Då är företagshälsovården eller psykologgrupp ett bättre
alternativ att hämta stöd ifrån. Sekundärdata från Stockholms Stads hemsida visar att de ska
leda och stödja i personalstrategiska frågor och lägger vikt vid att det är de övergripande och
strategiska frågor som står i centrum samt att de ska företräda Stockholms Stad på en central
nivå. Här syns en tydlig avgränsning där fokus ligger till största del på de ”hårda” frågorna än
på de ”mjuka”. Därför är denna administrativa och informativa roll rationell. De ”mjuka”
frågorna som är i behov av stöd vänds istället till de som kan bistå med rätt kompetens.

6.1 Arbetets begränsningar
Författarna kan se en begränsning i att inte genomfört en intervju med en person från den
personalstrategiska avdelningen, HR-funktionen. Det hade varit en fördel att få konkret
förstahandsinformation från en person som faktiskt arbetar inom HR-funktionen. Ett annat
djup och en annan förståelse hade kunna skapats om en faktisk intervju hade genomförts.
Dock kompletterades detta med information från Stockholms Stads hemsida som underlättade
analysarbetet.
Syftets sista beståndsdel, som berör HR-funktionens roll gällande stöd i bevarandet, hade
kunna fått en större tyngdpunkt om informationen kommit direkt från den personalstrategiska
avdelningen. Författarna resonerar att om en intervju med en medarbetare från denna funktion
genomförts hade intervjuguidens utformning lett till att denna del av syftet enklare kunnat
besvaras. Vid intervjun hade exempelvis resultatet från såväl enkäten som fokusgruppen
kunnat presenteras kort samt att en kortare diskussion kring resultatet hade kunna förts.
Vidare hade konkreta frågor kunnat ställas ifråga om hur deras stöd till chefer ser ut. Hur det
generella stödet ser ut till de olika verksamhetsområdena hade också kunnat diskuteras samt
att en förståelse över hur och varför de är organiserade på det sättet de är idag hade troligtvis
infunnit sig. I nuläget är det enbart enhetschefens perspektiv samt information från Stockholm
Stads hemsida som utgör empiri till analysen och diskussionen kring syftets sista beståndsdel.
Ytterligare en begränsning som författarna identifierat är tidsaspekten av empiriinsamlingen.
Fokusgruppsintervjun genomfördes under cirka två timmar och en längre fokusgruppsintervju
hade bidragit till en mer djupgående diskussion. Då medarbetarna hade andra åtaganden att
återgå till var en längre intervju inte möjlig. Författarna menar att om istället två
fokusgruppsintervjuer genomförts, en där fokus enbart legat på friskfaktorerna och en där
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fokus legat på hur de ska fortsatt bevaras, hade en bättre fördelning mellan dessa två aspekter
och djupgående diskussion kunnat föras.

6.2 Forskningsbidrag
Författarnas forskningsbidrag innefattar ett konstaterande att friskfaktorer till viss del kan vara
individuellt beroende på livssituation men balans mellan arbetsliv och privatliv är betydande
för individer generellt. Vidare innefattar forskningsbidraget ett klargörande av ledarens och
gruppens betydelse för bevarandet av det attraktiva i arbetet. Sist innefattar bidraget en insikt i
att HR-funktioner i större organisationer bäst fungerar som ett administrativt stöd och att
frågor gällande psykosociala aspekter av arbetet bäst lämpas att vändas till funktioner som
företagshälsovård eller psykologgrupp.
Tidigare kunskap kring detta område består till stor del av balansen mellan arbetsliv och
privatliv. I förhållande till denna studie styrks tidigare forskning då empirin visar att aspekten
arbetsliv-privatliv är en viktig del för få vardagen att gå ihop och påverkar hälsa och
välmående. Ett tillägg till kunskapen inom detta område är då klargörandet av ledarens och
gruppens betydelse för bevarandet av det attraktiva i arbetet samt HR-funktionens roll i större
organisationer. Vidare visar denna studie att frågeverktyget Attraktivt arbete kan användas av
andra enheter för att identifiera det som anses vara attraktivt hos dem och sina egna
friskfaktorer.
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7 Arbetets slutsatser:
-

-

Friskfaktorer som föreligger inom den aktuella enheten: ledarskap, arbetstid,
relationer, social kontakt, förtrogenhet, resultat, lojalitet och adekvat utrustning.
Balansen mellan arbetsliv och privat är viktig och styrker tidigare forskning. Lika
viktig oavsett livssituation.
Vad är viktigt för att fortsatt bevara friskfaktorerna? Gruppen och ledaren. Gruppen är
viktig för att ge en mening till tillvaron och viktig då sammanhållning bidrar till att
tillsammans arbeta för att nå målen då det skett förändrade villkor inom marknaden.
Ledaren ansågs vara både en friskfaktor och viktig för bevarandet – viktigt att ändra
ledarskapet i framtida faser och i förhållande till gruppens mognad då förändrade
villkor inom marknaden råder.
HR-funktionen – Ger ett informativt och administrativt stöd till ledaren. Frågor
gällande psykosociala aspekter av arbetet bistås med stöd från ledningsgrupp,
psykologgrupp och företagshälsovård.
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8 Egna reflektioner och vidare forskning
Nedan redogör författarna sina egna tankar kring sin framtida roll som HR-personer och ger
förslag på vidare forskning inom detta område.

8.1 Våra tankar som framtida HR-personer
Författarna har med denna studie fått en ökad förståelse för hur den psykosociala arbetsmiljön
kan upprätthållas och tar med sig bland annat vikten av ledarskapets betydelse och
nödvändigheten av en balans mellan arbetsliv och privatliv. Vidare har författarna nått en
ökad förståelse för organisering av HR-funktioner och dess arbetsuppgifter. Denna förståelse
innefattar att organisationer av större storlekar kräver en större fördelning mellan hårt och
mjukt stöd, till skillnad från mindre organisationer där möjligtvis enbart en generell
fördelning av kompetens inom personalområdet krävs. Som framtida HR-personer kommer
författarna att arbeta för att främja dessa aspekter i arbetslivet.

8.2 Vidare forskning
Psykosocial arbetsmiljö och friskfaktorer är ett intressant ämne och författarna ser möjligheter
att vidare undersöka detta område. Denna studie skulle vara intressant att göras i större skala,
exempelvis inom en hel organisation eller jämföra mellan olika enheter inom en organisation.
Detta för att identifiera friskfaktorer på en högre nivå eller för att jämföra skillnader mellan
enheter med avseende på exempelvis arbetsuppgifter, position eller lön.
Då författarna konstaterat att ledaren är en nyckelperson i möjliggörandet och bevarandet av
friskfaktorer, skulle en studie kring rekrytering av en ny ersättande chef vara intressant.
Författarna menar att då vi idag rör på oss inom arbetslivet och i större grad byter arbete
oftare än förut, blir det allt vanligare med byte av chef. En intressant forskningsfråga är: Hur
ersätts en bra och fungerande chef?
Då studien begränsades när det kommer till perspektiv på ledarskap skulle det vara intressant
att undersöka enbart ledarens arbete med friskfaktorer. Då denna begränsning var ett aktivt
val skulle ett fokus på enbart ledaren vara av intresse då empirin visade att ledarskapet var en
viktig del i arbetet med friskfaktorer.
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9 Avslutande kommentarer
Författarna hoppas att denna studie även genererar nytta för enheten inom Stockholms Stad.
Med de slutsatser studien resulterat i kan enhetschefen få en överblick över de faktorer som
medarbetarna själva bidragit till att ta fram och som leder till en positiv inverkan på hälsa och
välmående. Inför de kommande förändringarna som regeringsskiftet medför, kan
enhetschefen fokusera på att bevara dessa positiva aspekter av arbetet och anpassa sitt
ledarskap efter dem. Även medarbetarna kan med hjälp av studiens slutsatser identifiera vad
som de själva anser bidra till en positiv inverkan på den individuella samt kollektiva hälsan
och välmåendet. Författarna önskar enheten inom Stockholms Stad lycka till och har en stark
tilltro till att de kommande utmaningarna bidrar till en starkare sammanhållning och
utveckling för dem alla.
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Bilaga 1 – Enkät – Attraktivt arbete

Frågor om
Attraktivt Arbete
© 2004-12-16__5HYLGHUDG___________
Dnr: ALI 2002-0252; DUB 2004/665/99
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Följande frågor är framtagna för att ge ett underlag till utveckling av Attraktivt arbete.
Frågorna handlar om dels vad som gör ett arbete attraktivt för Dig, dels hur attraktivt Du
finner Ditt nuvarande arbete.
Frågorna baseras på en modell av vilka kvaliteter som kännetecknar ett Attraktivt arbete.
Modellen har utvecklats med hjälp av intervjuer med anställda på olika typer av arbetsplatser.

Inga namn eller annan form av information som gör att ett svar kan härledas till någon
enskild person kommer att finnas med vid presentation av resultaten. För att resultaten
ska bli så rättvisande som möjligt, är det önskvärt att så många som möjligt tar sig tid att
fylla i formuläret, men ingen är tvingad att delta i undersökningen.
Det tar ungefär 20 minuter att svara på frågorna. De är ställda så att Du tar ställning genom att
sätta kryss i den ruta som bäst stämmer överens med vad Du tycker. Svara spontant, utan att
tänka för länge!
1) Hur viktigt är arbete för dig?

En av de
minst
viktiga
sakerna i
mitt liv

□

En av de
mest viktiga
sakerna i
mitt liv

□

□

□

□

2) Vilken är den främsta anledningen till att du arbetar?
Välj ett av de tre alternativen.
□ Försörjning och överlevnad
□ Materiella framsteg och hög levnadsstandard
□ Självförverkligande och livskvalité

Frågorna har utformats vid Tema Arbetsliv på Högskolan Dalarna. Vi ansvarar inte för
ändringar och tillägg, utan vårt samtycke. Har Du funderingar om frågorna och deras
utformning kan Du kontakta:
Högskolan Dalarna, Tema Arbetsliv, 791 88 Falun
www.du.se/arbetsliv
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Tag ställning till vart och ett av nedanstående påståenden, både avseende i vilken utsträckning du
tycker de är viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt för dig och i vilken utsträckning du tycker
de stämmer med hur du har det i ditt nuvarande arbete. Kryssa för det alternativ som bäst
stämmer överens med vad du tycker. Svara spontant, utan att tänka för länge!

3) I vilken utsträckning tycker DU följande…

… är viktigt för att
ett arbete ska vara
attraktivt för dig?
Inte
alls

Arbetsförhållanden
Arbetsplatsen ligger i en tilltalande omgivning.
Jag har lätt att ta mig från arbetet till annat jag vill göra.
Jag har lätt att ta mig till och från arbetet.
Kostnaden för resorna till och från arbetet är låg.
Tiden det tar att komma till och från arbetet är kort.
Jag vet när min arbetsdag börjar och slutar.
Jag har möjlighet att påverka min arbetstid.
Jag kan ta kortare ledigt om jag behöver.
Ljudnivån är bra där jag arbetar.
Lokaler och inredning är bra.
Luften är bra.
Det är rent i lokalerna.
Jag kan med den utrustning jag använder utföra ett bra arbete
(till exempel maskiner, apparater, redskap och datorer).
Utrustningen är modern.
Jag kan med lagom fysisk arbetsbelastning utföra ett bra arbete.
Jag kan med lagom mental arbetsbelastning utföra ett bra arbete.
Det går bra för företaget (eller motsvarande inom skola,
sjukvård
och andra offentliga och privata verksamheter).
Min arbetsplats har en lämplig storlek.
Min anställning känns trygg.
Jag har möjlighet att avancera.
Jag får förmåner vid sidan av mina arbetsuppgifter.
Jag får återkommande information om verksamheten på
företaget (eller motsvarande inom skola, sjukvård och andra
offentliga och privata verksamheter).
Det sker en medveten och nytänkande utveckling av företaget.
På min arbetsplats finns en kreativ anda och nyfikenhet att prova
nytt i det dagliga arbetet.
Jag har inflytande på och är delaktig i verksamheten på min
arbetsplats.
Kommunikationen med min närmaste chef fungerar bra.
Jag har förtroende för min närmaste chef.
Min närmaste chef har förtroende för mig.
Min närmaste chef ställer lämpliga krav på det arbete jag ska
utföra.
Min närmaste chef delegerar ansvar och befogenheter till mig.
Min närmaste chef uppmuntrar mig.
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… stämmer med ditt
nuvarande arbete?

Helt
och Inte
hållet alls

Helt
och
hållet

I vilken utsträckning tycker DU följande…

Jag känner lojalitet med företaget (eller motsvarande inom skola
sjukvård och andra offentliga och privata verksamheter).
Jag känner lojalitet med min arbetsplats.
Jag känner lojalitet med mina arbetskamrater.
Det finns arbetskamrater på min arbetsplats.
Jag umgås med arbetskamrater i arbetet.
Jag umgås med arbetskamrater på raster.
Jag umgås med arbetskamrater på fritiden.
Jag träffar andra människor på arbetsplatsen, förutom
arbetskamrater.
Jag samarbetar med arbetskamrater på min arbetsplats.
Vi har en bra laganda.
Vi är ärliga mot varandra.
Vi är öppna mot varandra.
Vi har humor (skrattar och har roligt).
Vi hjälps åt och stöder varandra.
Jag har en tillräcklig lön.
Min prestation påverkar min lön.
Min lön ökar successivt.
Min lön har en hög nivå.

Arbetsinnehåll
Jag vet vad som väntar mig under arbetsdagen.
Jag är förtrogen med mitt arbete (vet vad och hur arbetsuppgifterna ska göras).
Jag organiserar och styr mitt arbete.
Jag organiserar och styr andras arbete.
Jag rör mig så att jag mår bra i mitt arbete.
Jag rör mig mellan olika ställen på min arbetsplats.
Jag får tänka för att utföra mina arbetsuppgifter.
Jag får lära nytt.
Jag är med och utvecklar verksamheten.
Jag tillåts lösa problem i mitt arbete.
Jag har ett tänkande skapande arbete.
Jag har ett praktiskt skapande arbete.
Jag jobbar med händerna och använder mina praktiska
färdigheter.
Mitt arbete är intensivt, men innehåller också lugna perioder
och pauser.
I mitt arbete har jag tid för reflektion och återhämtning.
Jag roterar mellan olika arbetsuppgifter.
Jag kan välja hur jag utför mina arbetsuppgifter.
Mitt arbete förändras (arbetsuppgifterna utökas eller byts ut).
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… är viktigt för att
… stämmer med ditt
ett arbete ska vara
nuvarande arbete?
attraktivt för dig?
Helt
Helt
Inte
och Inte
och
alls
hållet alls
hållet

… är viktigt för att
ett arbete ska vara
attraktivt för dig?

I vilken utsträckning tycker Du att följande …

Inte
alls

Arbetstillfredsställelse

… stämmer med ditt
nuvarande arbete?

Helt
och Inte
hållet alls

Min kompetens är efterfrågad.
Jag känner mig behövd.
Jag tycker det jag gör är viktigt.
Mitt arbete är positivt utmanande.
Jag har intressanta arbetsuppgifter.
Mitt arbete är utvecklande.
Jag ser olika resultat av mitt arbete.
Jag ser konkreta resultat av mitt arbete.
Jag ser resultaten av mitt arbete direkt.
Jag kan se att resultatet av mitt arbete har betydelse för helheten.
Jag känner att jag gör ett bra arbete.
Jag får uppskattning från mina arbetskamrater.
Jag får uppskattning från min närmaste chef.
Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom
arbetskamrater och närmaste chef.
Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars
storlek beror på vad jag presterar.
Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar
utvalda speciellt åt mig.
På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig
från det dagliga arbetet.
Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor.
Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög
status.
Mitt arbete stärker min yrkesidentitet.

4) I vilken utsträckning tycker du att ditt nuvarande arbete är attraktivt?
Inte alls
□

□

□

Helt och
hållet
□

□

5) Övriga synpunkter
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Helt
och
hållet

Bilaga 2 – Missivbrev
Hej!
Tack för att ni vill medverka i denna undersökning till vårt examensarbete.
Denna enkät syftar till att skapa ett diskussionsunderlag till den kommande
fokusgruppsintervjun den 1 april kl. 13,00. Samtliga frågor ni ombedes svara på kommer av
oss att behandlas med konfidentialitet. Uppgifterna nedan används enbart för att styrka
undersökningen trovärdighet och kommer inte att kunna härledas till någon enskild person.
Tack på förhand!
Vänligen
Anna & Linda
___________________________________________________________________________

Kön:

Man

Kvinna

Ålder:

Utbildning:

Yrkestitel:

Antal år på arbetsplatsen:

Yrkeserfarenhet i år:
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Medarbetare 1
Medarbetare 2
Medarbetare 3
Medarbetare 4
Medarbetare 5
Medarbetare 6
Medarbetare 7
Medarbetare 8
Medarbetare 9
Medarbetare 10 Kvinna
Medarbetare 11 Man
Medarbetare 12

Ålder
22
29
32
34
43
36
27
39
53
40

Utbildning
Personalvetarprogrammet
Påbörjad socionomutbildning
Studie och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledare
Människa - dator interaktion
Socionom examen
Media utbildning

Yrkestitel
Administrativ assistent
Jobbmatchare
Coach/matchare
Syv/matchare
Studie och yrkesvägledare
Matchare
Jobbmatchare
Matchare

Gymnasium
Administratör
Utb. inom Idrott och pedagogik Idrott och IT-pedagog

Yrkeserfarenhet
i år

Kön
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Man

Antal år på
arbetsplatsen

Bilaga 3 – Sammanställning av undersökningsdeltagare

2
3
3
1
3
2
8 mån
3

2
5
10
15
25
14
4,8
14

2,5
4

30
15

Raderna för medarbetare 9 och 12 visar undersökningens externa bortfall gällande
enkätsvaren. De externa bortfallen till fokusgruppen är samma som vid enkätsvaren samt två
externa bortfall till.
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Bilaga 4 – Sammanställning av enkäten
Dimensioner
Värde
Gren i Trädet
Adekvat utrustning
4,57 Arbetsförhållanden
Arbetstid
4,5 Arbetsförhållanden
Relationer
4,48 Arbetsförhållanden
Social Kontakt
4,42 Arbetsförhållanden
Förtrogenhet
4,35 Arbetsinnehåll
Lojalitet
4,25 Arbetsförhållanden
Ledarskap
4,22 Arbetsförhållanden
Resultat
4,22 Arbetstillfredsställelse
Eftertraktad
4,19 Arbetstillfredsställelse
Lokalisering
4,08 Arbetsförhållanden
Stimulans
4,04 Arbetstillfredsställelse
Fysisk aktivitet
4 Arbetsinnehåll
Tankearbete
3,9 Arbetsinnehåll
Fysisk arbetsmiljö
3,85 Arbetsförhållanden
Variation
3,77 Arbetsinnehåll
Arbetstakt
3,75 Arbetsinnehåll
Status
3,67 Arbetstillfredsställelse
Företaget
3,59 Arbetsförhållanden
Handlingsfrihet
3,55 Arbetsinnehåll
Erkänsla
3,51 Arbetstillfredsställelse
Lön
2,54 Arbetsförhållanden
Praktiskt Arbete
2,2 Arbetsinnehåll

Förklaring till de olika kolumnerna:

- Dimensioner – De övergripande begreppen som finns med i Attraktivt arbete trädet.
-

Varje dimension innefattas av olika kvalitéer som svarats på i frågeverktyget.
Värde – Det genomsnittliga värdet av svaren som varje dimension fick
Gren i trädet – Attraktivt arbete trädet består av tre huvudgrenar. Dessa är
arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll.
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Bilaga 5 – Intervjuguide - Enhetschefen
Intervjuguide Enhetschefen
1) Presentation över oss och intervjuns upplägg
2) Etiska forskningsregler: Frivilligt att delta, rätt att avbryta när som helst under
intervjun, anonymitet (intervjudeltagaren kommer att benämnas som enhetschef eller
informant/respondent)
3) Presentation över friskfaktorer – berätta hur de sammanställts – visas i en Power Point
Intervjufrågor:
1) Hur ser du på enkätformulärets sammanställning?
a. Är resultatet som du förväntat dig?
2) Vad gör du för att stötta dina medarbetare inom friskfaktorernas avseende?
a. Arbetstider?
b. Resultat?
3) Vad anser du krävs för att upprätthålla och utveckla dessa friskfaktorer?
4) Vilken typ av stöd får du för att kunna leda dina medarbetare?
5) Saknar du något som hindrar/försvårar ditt arbete med att leda dina medarbetare?
6) Hur ser HR-funktionens roll ut i ditt vardagliga arbete?
7) I vilka sammanhang kommer HR-funktionen självmant in och ger stöd?
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Bilaga 6 – Intervjuguide - Fokusgrupp
Intervjuguide Fokusgrupp
1) Presentation över oss och intervjuns upplägg
2) Etiska forskningsregler: Frivilligt att delta, rätt att avbryta när som helst under
intervjun, anonymitet (ingen kommer att hängas ut eller bli identifierad)
3) Presentation över friskfaktorer – berätta hur de sammanställts – visas i en Power Point

Presenterade friskfaktorer:
Adekvat utrustning
Arbetstid
Relationer
Social kontakt
Förtrogenhet
Lojalitet
Ledarskap
Resultat
Övning:


Rangordna tillsammans samtliga friskfaktorer i vilken ordning de är viktiga

Sammanfatta:




Vilken/Vilka är viktigast och varför?
Vilket stöd krävs för att fortsatt bevara friskfaktorerna?
Vad krävs från ledaren för att fortsatt bevara friskfaktorerna?

Tacka för oss!
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Bilaga 7 – Betydelse av varje dimension
Nedan redovisas varje dimension som diskuterades under fokusgruppen med tillhörande
kvalitéer.
-

-

-

-

-

-

Ledarskap
o Lämpliga krav
o Kommunikation
o Förtroende för chefer
o Förtroende för mig
o Innovativ
o Uppmuntran
Arbetstid
o Kända tider
o Påverkansmöjligheter
 Fördelning över veckan
 Flexibilitet
 Kortare ledighet
 Omfattning
Relationer
o Ärlighet
o Rättframhet
o Humor
o Öppenhet
o Samarbete
o Hjälpas åt
o Laganda
o Stöd/empati
o Umgänge
 På arbetet
 På fritiden
Social kontakt
o Vid raster
o I arbetet
 Arbetskamrater
 Andra människor
Förtrogenhet
o Vet vad som väntar under dagen
o Mer arbetsuppgifter
 Hur de ska göras
 Vad som ska göras
Resultat
o Känslan av sammanhang
o Olika typer
o Direkta och synliga
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-

-

o Konkreta
Lojalitet
o Med arbetskamraterna
o Med arbetsplatsen
o Med företaget
Adekvat utrustning
o Hälsosam arbetsbelastning
 Mental
 Fysisk
o Bra arbete
 Produktivitet
 Kvalitet
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