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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att beskriva kommunala chefers uppfattningar om vilka faktorer 

som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM är lagstadgat i Arbetsmiljölagen och 

är ett viktigt redskap för att skapa en god arbetsmiljö, ökad effektivitet och minskade 

kostnader. Stödet till chefer och organisationer i deras arbete med SAM är en viktig uppgift 

för företagssköterskor i företagshälsovården. Antonovskys (1987/1991) teori, känsla av 

sammanhang (KASAM) och i huvudsak det salutogena, hälsofrämjande synsättet ligger till 

grund för studien.  

Studien har en kvalitativt beskrivande design. Datainsamlingen har skett genom 

semistrukturerade intervjuer med sex enhetschefer från två svenska kommuner. Dessa har 

analyserats med innehållsanalys som metod. Cheferna företräder olika delar av den 

kommunala verksamheten. Alla har erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och har 

personalansvar för fler än 15 anställda.  

Cheferna beskriver chefskapet, medarbetarskapet, god organisation, resurser och erfarenheter 

från tidigare arbetsmiljöarbete som främjande faktorer. Chefskapets ansvar är att skapa 

struktur i form av mål, rutiner och systematiska arbetssätt som årsplaneringar och 

handlingsplaner. Det ska även skapa systematiska sätt att inventera den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön genom skyddsronder och forum där medarbetarskap och chefskap 

kan mötas. Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och fokusgrupper är exempel på detta. 

Organisationen kan verka främjande men är också den faktor som cheferna anger som en icke 

påverkbar faktor för SAM. De nämner ekonomiska och personalramar, 

organisationsstrukturer, omorganisationer och konkurrensutsättning. Ett identifierat och 

uppbyggt nätverk av stödjande resurser som företagshälsovård (FHV), human resources (HR) 

och kollegor är en främjande faktor.  

Alla faktorer är viktiga var för sig men enligt cheferna är det absolut viktigaste en 

dynamisk samverkan mellan chefskapet, medarbetarskapet, organisationens krav och övriga 

stödjande resurser samt begränsande faktorer. Detta blev temat för studien.  

 

Nyckelord: systematiskt arbetsmiljöarbete, kommunal verksamhet, promotion, chefskap, 

medarbetarskap



 

 

Abstract 
 

This study aims to describe the municipal managers´ perceptions of the factors that promote 

systematic occupational health and safety management (SOHSM). SOHSM is part of the 

Work Environment Act and is an important tool to create a good working environment, to 

increased efficiency and reduced costs. The occupational health nurse has an important task to 

support managers and organizations in their work. Antonovsky's (1987/1991) theory, sense of 

coherence (SOC) and essentially the salutogenic, health promotional approach has been the 

basis of this study. The study seeks to ascertain the factors that unit managers within the 

municipality consider promote SOHSM.  

The study has a qualitative descriptive design. Data has been collected through semi-

structured interviews with six managers from two Swedish municipalities. These interviews 

were analyzed using content analysis method. The managers represent different parts of the 

municipal operations. All have experience in SOHSM, and are responsible for more than 15 

employees.  

The promoting factors described by the managers are leadership, employees’ 

engagement, supportive organization, resources and experience from previous SOHSM.  

Leadership responsibility is to create a structure of goals, procedures, and a systematic 

approach to annual planning and action plans. It should also create a systematic way to survey 

the physical and psychosocial work environment through safety checks and forums where 

employees and managers can meet. Workplace meetings, performance reviews and focus 

groups are examples of this. The organization may act promotional but can also be a non-

responsive factor for SOHSM, according to the managers. They mention financial and human 

resources frameworks, organizational structures, reorganisations and competition. An 

identified and structured network of supportive resources such as occupational health, human 

resources (HR) and colleagues is a promoting factor.  

All factors are important themselves according to the managers, but most important is 

a dynamic interaction between the leadership, the employees’ engagement, organization 

requirements and other supportive resources and limiting factors. This became the theme of 

the study. 

 

Keywords: systematic occupational health and safety management, municipal operations, 

promotion, leadership, employees’ engagement 

 

 

 



 

 

Förord  
 

Många personers insats har gjort det möjligt att genomföra denna studie. Först och främst vill 

vi tacka de chefer som deltagit och som på ett öppet och ärligt sätt låtit oss ta del av deras 

arbetssätt, metoder och tankar kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Er tid, intresse och vilja 

att delta har varit mycket värd.  

 

Ett varmt tack vill vi även sända till de personer som vi haft kontakt med i respektive 

kommun. Vi tackar för att ni visat intresse av att studien genomförts i era kommuner och att 

ni tagit Er tid till att hitta möjliga deltagare. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Agneta Tinnfält för stöd, inspiration och 

handledning under studiens gång. Utan din uppriktiga och respektfulla hjälp hade vi inte 

kommit i mål.  

 

Vidare vill vi tacka Minna Haanpää och Nina Rinaldo som trots egen uppsatsskrivning avsatt 

tid till att läsa igenom och kommentera innehållet i vår uppsats. Era tankar och tips har varit 

mycket värdefulla i utformning av vår uppsats. 

 

Våra respektive familjer ska också ha ett stort tack. Mycket tid har lagts till skrivande och Er 

förståelse och stöttning har hjälpt oss i mål. Ett särskilt tack till Peter och Micael. 
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1. INLEDNING 

Denna magisteruppsats är skriven av två sjuksköterskor som läser 

företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet. I Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård (2010) står att läsa att denna ska 

kunna “tillämpa och delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet”. För att kunna göra det är det 

en fördel att veta vilka faktorer som främjar utvecklingen av ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete.  

Begreppet arbetsmiljö innefattar alla faktorer som påverkar människan i arbetslivet. 

Från och med 1977 års reform inkluderar lagstiftningen inte bara den fysiska arbetsmiljön 

utan också den psykosociala. Arbetsmiljölagen ([AML], 1977:1160), ställer krav på 

arbetsgivaren att skapa en god arbetsmiljö, genom att systematiskt planera, leda och 

kontrollera sin verksamhet. Detta krav kan inte delegeras eller förhandlas bort. En god 

arbetsmiljö kan definieras som något mer än en neutral arbetsmiljö då den har positiva och 

gynnsam effekter på individen (Lindberg & Vingård, 2012). En tillfredsställande arbetsmiljö 

ger möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och utveckling, variation, samarbete och sociala 

kontakter (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2001:1, kommentar till 2 §). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2010) råder det brist på kunskap kring hur man kan bedriva 

arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt. I denna studie kommer kommunala enhetschefers 

uppfattning om vilka faktorer som är främjande för SAM att belysas. 

2. BAKGRUND 

2.1 Arbetsgivare och arbetstagare 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. AML (1977:1160) föreskriver att 

“arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö” (2 a §). 

Med arbetsgivare menas fysisk eller juridisk person som har en eller flera anställda. 

Ansvaret omfattar alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för 

arbetsmiljön. Detta är ett ansvar som inte kan förhandlas bort utan kvarstår även om uppgifter 

i arbetsmiljöarbetet delegerats ut. Som arbetsgivare betraktas även den som hyr in personal 

och denne är skyldig att inkludera den inhyrda personalen i sitt arbetsgivaransvar gällande 

SAM (AML 1977:1160; AFS, 2001:1). Med arbetstagare menas alla som är anställda av 

verksamheten. I det inkluderas alla former av studerande och elever, prov- och 

projektanställda, värnpliktiga och praktikanter. Det gäller även chefer och arbetsledande 

personal. Arbetstagarna företräds i arbetsmiljöfrågor av skyddsombud som finns på både lokal 

och regional nivå. Skyddsombudet är ofta även facklig representant men detta är inget krav. 

Det är viktigt att arbetstagare och arbetsgivare i samråd avgör hur samarbetet kring det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska se ut (AML,1977:1160; AFS, 2001:1). 

2.2 Salutogent förhållningssätt 

Enligt AFS (2001:1) kan ohälsa på arbetsplatsen antingen vara sjukdomar enligt medicinska, 

objektiva kriterier, alltså diagnostiserade av läkare eller funktionsnedsättningar av olika slag 

som inte är sjukdomar i objektiv mening. Exempel på det sistnämnda är stressreaktioner och 

belastningsbesvär. När det gäller hälsa är definitionen enligt WHO, (1948, s.100) “Hälsa är 
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ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välmående, inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller handikapp”. 

Enligt Antonovsky (1987/1991) är hälsa och ohälsa ett kontinuum. Vi är alla, alltid 

någonstans emellan dessa pooler. Utifrån detta synsätt har Antonovsky skapat begreppen 

salutogenes och patogenes. Salutogenes härleds från salus som betyder hälsa och genesis som 

betyder ursprung, eller det som främjar. Patogenes betyder sjukdomens ursprung. Det 

salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa och hur 

människor kan stödjas att röra sig i riktning mot hälsans pool. Detta benämns också som 

promotivt, främjande arbete. Medan det patogena perspektivet söker orsaken till sjukdom och 

hur man kan förhindra rörelse i riktning mot ohälsa, detta benämns också som preventivt 

arbete. 

En teoretisk förklaringsmodell, enligt Antonovsky som hör till det salutogena synsättet 

är känsla av sammanhang, KASAM, (svensk översättning) eller det engelska begreppet Sence 

of Coherence, SOC, (Antonovsky, 1987/2005). Han menar att människor har ett mer eller 

mindre starkt KASAM. Ett starkt KASAM anses starkt främjande för hälsan och skyddar och 

hjälper individen att bättre hantera svåra och krisartade situationer än om man har en svag 

känsla av sammanhang. KASAM delas upp i tre begrepp som inbördes står i relation till 

varandra. 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning som världen, skeenden, meningen med livet, 

arbetsuppgifter etc. upplevs som tydliga och gripbara. 

Hanterbarhet anger till vilken grad man upplever att man har resurser till att hantera det man 

ställs inför. 

Meningsfullhet hänger ihop med motivation. Om de utmaningar man möter ses som värda att 

investera i, genom exempelvis tid och engagemang. 

Detta tankesätt stöds av Abrahamsson (2003, s. 172, 179-180) som skriver, genom att skapa 

begriplighet möjliggörs en aktiv delaktighet och ansvarstagande för en meningsfull 

verksamhet. Människor som är aktiva och delaktiga, och som ges möjlighet till 

ansvarstagande och kreativitet är människor som mår väl och som bidrar på ett bra sätt till det 

gemensamma bästa. Detta utgör förutsättningar för att människor skall uppleva att det de 

lägger sin energi och tid på är meningsfullt. 

2.3 Hälsofrämjande arbetsmiljö 

Historiskt började arbetsmiljöarbetet i Sverige endast med den fysiska arbetsmiljön och med 

ett skapande av lagar för att förhindra död och lemlästning på arbetet i det tidiga 

industrisamhället. I nutid handlar det fortfarande om att förhindra död och lemlästning men 

också om kemisk och fysikalisk belastning, fysisk belastning och psykosocial/organisatorisk 

belastning (Lindberg & Vingård, 2012). Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160), kom 1977 och 

ersatte då Arbetarskyddslagen från 1949. Det nya var bland annat att arbetsmiljön inte bara 

betraktades utifrån den fysiska arbetsmiljön utan även den psykiska och den sociala miljön. 

Gemensamt är dock det preventiva arbetssättet och synsättet. Risker identifieras och åtgärdas 

för att förebygga alternativt förhindra ohälsa och olyckor. (Lindberg & Vingård,2012). 

I AFS om systematiskt arbetsmiljöarbete talas det om en tillfredsställande arbetsmiljö, 

vilken utmärks av möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och utveckling, variation, 

samarbete och sociala kontakter (AFS 2001:1). Medan det i Arbetsmiljölagen talas om en god 

arbetsmiljö där strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling (AML 

1977:1160). Ett begrepp som går längre är en “ frisk arbetsplats”, vilket definieras som en 
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arbetsplats med en arbetsmiljö som har gynnsamma effekter på både individ och verksamhet. 

(Arbetsmiljöverket, 2010). I Arbetsmiljöverkets rapport, Den goda arbetsmiljön och dess 

indikatorer, pekas faktorer ut som kännetecknar god arbetsmiljö exempelvis tillgängliga och 

rättvisa ledare, medinflytande/delaktighet, att utvecklas och växa i arbetet, bra fysisk 

arbetsmiljö samt bra relationer till intressenterna. De påtalar även att det preventiva arbetet 

med åtgärder mot risker i arbetsmiljö inte får upphöra utan det promotiva främjande 

arbetsmiljöarbetet ska läggas till som en ny dimension (Lindberg & Vingård, 2012). 

2.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

I arbetsmiljölagen (1977: 1160), definieras systematiskt arbetsmiljöarbete som 

“arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 

sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås” (2 §). Ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete gynnar alla på arbetsplatsen 

men det råder brist på kunskap kring hur det kan bedrivas, samt stöd för hur 

arbetsmiljöarbetet kan bedrivas för att det skall få effekt på anställdas hälsa (Dellve, Skagert 

och Eklöf, 2008). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete som arbetssätt är förankrat inom de industrialiserade 

länderna men utvecklat till olika grad. Inom EU har man tagit fram ett EU-direktiv, 

Framework Directive on Occupational Health and Safty (89/391/EC), vilket har haft en stark 

positiv effekt på bedömningen och hanteringen av riskfaktorer i arbetsmiljön och som har 

främjat en snabb ensning av gemensamma standarder i Europa (Gagliardi, Marinaccio, 

Valenti & Lavicoli, 2012). Utifrån detta EU-direktiv tog Arbetsmiljöverket fram föreskriften 

om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 

Det är viktigt att SAM inte ses som ett eget system på en arbetsplats, utan blir ett 

synsätt som införlivas i de beslut som tas dagligen (AFS 2001:1, kommentar till 3 §). Vid 

förändringsarbeten, nya arbetssätt och nedskärningar ska alltid eventuell påverkan på 

arbetsmiljö arbete tas i beaktande. På en arbetsplats ska det finnas rutiner för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och en arbetsmiljöpolicy. De bör vara konkreta så att de kan följas upp vid 

kontroll och de ska utgå från de risker som finns på den egna arbetsplatsen. Om verksamheten 

har fler än tio arbetstagare måste rutiner och policy vara skriftliga (AFS, 2001:1).  

 2.5 SAM-snurran 

Arbetsmiljöverket har i AFS 2001:1 utvecklat en modell för systematiskt arbetsmiljöarbetet 

med fyra olika faser. De olika faserna utgörs av undersökning, riskbedömning, åtgärd och 

kontroll. Denna modell kan med fördel ligga till grund för upplägget av arbetsmiljöarbetet på 

en arbetsplats.  
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Figur 1 SAM-snurran. (Arbetsmiljöverket, 2012) 

 

 Undersökning/riskbedömning: För att veta vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra 

arbetsmiljön genomförs undersökning eller en riskbedömning. Arbetsmiljön kan påverkas av 

en lång rad faktorer varav psykosocial miljö, arbetsbelastning, fysisk belastning och farliga 

ämnen är några. Genom att regelbundet göra riskbedömningar så finns större chans att risker 

upptäcks. Riskbedömningen kan genomföras exempelvis genom skyddsrond, personalmöten, 

medarbetarsamtal eller mätningar av olika slag. Genom att använda flera metoder för 

riskbedömning finns större chans att upptäcka risker (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Åtgärd: De risker som har framkommit ska åtgärdas i prioriteringsordning efter vilka som är 

allvarligast. Alla risker kanske inte kan undvikas men personalen ska då vara informeras om 

detta och instrueras om hur de ska agera i den riskfyllda situationen. De risker som inte 

åtgärdas omedelbart ska skrivas in i en handlingsplan där åtgärden beskrivs, när den ska vara 

genomförd och vem som är ansvarig (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Kontroll: När åtgärderna har blivit genomförda ska det kontrolleras att de fick önskad effekt. 

En mätning eller inspektion kan genomföras. Ibland kan kompletterande åtgärder behövas. 

(Arbetsmiljöverket, 2012).  

2.6 Lönsam strategi 

Då det gäller att värdera om SAM med olika åtgärder och handlingsstrategier är effektivt och 

ett lönsamt sätt att arbeta på har det rått ett slags konsensus bland arbetsmarknadens parter 

kring att arbetssättet är bra utan att det förekommit någon mer omfattande utvärdering av det 

(Dellve et al., 2008; Saksvik & Quinlan, 2003).  Den forskning som finns visar att de 

arbetsplatser som har ett mer välorganiserat och fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

när det gäller struktur och rutiner, till exempel policys, mål och handlingsplaner, har högre 

förekomst av långtidsarbetsnärvaro. Dessa arbetsplatser rapporterar också i högre grad in 

arbetsskador till Arbetsmiljöverket. Detta kan användas som en morot för att stimulera 

utvecklingen av SAM och för att förbättra arbetsmiljön därmed en hållbar arbetsförmåga 

(Dellve et al., 2008).  

I en dansk studie har författarna tagit fram och utvärderat en metod, Systematic 

accidentcost analysis (SACA), som visar att en tredjedel av kostnaderna för olyckor inte är 

synliga i företagens ekonomiska redovisningssystem, därmed tar man inte hänsyn till dem. 

(Rikhardsson & Impgaard, 2004)  

I rapporten Är SAM lönsam? (Wessleus, 2005) tar författaren upp resonemanget kring 

om det finns några ekonomiska metoder som kan mäta och beräkna lönsamheten i ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Wessleus menar att det är fullt möjligt att skapa ett sådant 

system, men att det är andra mer centrala förutsättningar som skall till för att lyckas med ett 

framgångsrikt arbetsmiljöarbete så som insikt i arbetsmiljöfrågor, och vilka problem som är 

aktuella på arbetsplatsen. Wessleus menar att det inte är själva mätningen i sig som är den 
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avgörande faktorn. Ett fungerande arbetsmiljöarbete kräver även samarbetsmöjligheter inom 

organisationens olika delar. Människor som blir sjuka eller skadas på sin arbetsplats kostar 

pengar för företaget, samhället och individen själv. Det skulle ge företag en motivation till att 

engagera sig i förebyggande hälsoarbete om det går att visa att det är lönsamt, samt ge 

positiva effekter på produktion och prestationer på arbetsplatsen. En annan anledning enligt 

författaren skulle vara att följa gällande lagar och regler på området. Men arbetsgivarna 

brister ofta i kunskap om arbetsmiljöfrågor och detta gör att hälso- och arbetsmiljöarbetet 

kommer i andra hand (Wessleus, 2005).  

2.7 Företagshälsovårdens roll 

Om tillräcklig kompetens kring systematiskt arbetsmiljöarbete saknas inom verksamheten ska 

arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller sakkunnig hjälp utifrån. Företagshälsovård 

definieras i AML (1977:1160), som “en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö 

och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja 

hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan 

arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” (kap3, §2b).  

Axelsdotter-Hök (2008) skriver att otydligt definierade beskrivningar av tjänster och 

kompetenser som ingår i företagshälsovård, lämnar det öppet för egna tolkningar om vad som 

ingår i arbetsgivarens erbjudande om företagshälsovård. Företagshälsovårdsbranschen är 

marknadsanpassad och har inget uttalat samhällsansvar att leverera vissa tjänster. Ansvaret att 

upphandla och avtala om företagshälsovård är arbetsgivarens i samverkan med medarbetare 

och skyddsombud (AFS 2001:1, kommentarer till 12 §). Axeldotter-Hök skriver vidare att ha 

ett avtal med en företagshälsovård borgar i sig inte för förbättringar, men det gör däremot ett 

aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete med stöd av företagshälsovården när de egna resurserna 

inte räcker till. 

En amerikansk forskningsartikel lyfter fram företagssköterskan som innehavare av den 

nyckelroll som samordnar den uppsjö av resurser gällande hälsa och säkerhet i arbetet som 

finns, exempelvis ny forskning samt resurser från stat, kommun och landsting. För att med 

hjälp av dessa resurser utveckla och implementera passande program för olika arbetsplatser.  

(Olszewski, Parks, Chikotas, 2007) En förutsättning för att som företagssköterska kunna leva 

upp till detta, är att arbetsgivaren som anlitar tjänsterna har en vilja att lära mer om och 

utveckla ett hållbart systematiskt arbetsmiljöarbete. Faran finns att det är mer efterfrågat med 

tjänster som löser ett enstaka problem eller ger en kortsiktig lösning. I företagssköterskans 

profession ligger dock att se långsiktiga lösningar med vinning både för företag och för 

individ (Axelsdotter-Hök, 2008, 2009a, 2009b; Zeidler, 2008; Zetterblom, 2009). 

2.8 Kommunernas organisation och verksamhet 

I Sverige finns 290 kommuner. Kommunens verksamhet ansvarar för den största delen av 

samhällsservicen där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är barn- och äldreomsorg och 

socialtjänst. Kommunallagen styr kommunernas verksamhet och ger kommunerna stort 

självbestämmande över hur de ska sköta sina verksamheter och hur de ska fördela sina 

resurser. Styret sker av direktvalda politiska församlingar, kommunfullmäktige, som är den 

högst beslutande organet som fastställer budget och kommunal skattesats och utser en 

kommunstyrelse. Kommunstyrelsen i sin tur ansvarar för ekonomi och leder och samordnar 

kommunens verksamhet.  

Det är kommunstyrelsen som har det formella arbetsmiljöansvaret. Ansvaret delegeras 

oftast till enhetschefer, chefsledet närmast verksamheten. Viktigt att resurser och mandat 

följer med delegeringen av arbetsmiljöansvaret. Kommunalskatten är den största av 
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kommunens inkomstkällor och står för ungefär 70 % av inkomna medel. (Sveriges kommuner 

och landsting, 2012) 

2.9 Problemformulering 

Företagssköterskans specialist kompetens inom omvårdnad med inriktning på människan och 

arbetslivet, är ett viktigt stöd för organisationerna i deras systematiska hälso- och 

arbetsmiljöarbete. Det finns mycket att vinna för företag och verksamheter att ha ett 

fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete; lägre sjuktal, mindre personalomsättning, ökad 

trivsel, effektivitet och produktkvalitet m.m. Vad är det då som gör att det ändå är många 

arbetsgivare som inte arbetar aktivt med SAM trots att det ger så goda effekter på 

arbetsplatsen? (Axelsson-Hök, 2008, 2009a, 2009b). Forskningen runt vad som får ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete att fungera är knapp. Denna studie syftar därför till att beskriva 

chefers uppfattning om vilka faktorer som främjar SAM.  

3. SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva chefers uppfattningar om vilka faktorer som främjar 

systematiskt arbetsmiljöarbete. 

3.1 Frågeställningar 

● Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer inom kommunal verksamhet? 

● Vilka faktorer främjar systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunal verksamhet 

anser chefer?  

● Vilka faktorer hindrar systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunal verksamhet 

anser chefer? 

4. METOD 

4.1 Design och metod 

Filosofiskt hör studien hemma i hermeneutiken där man studerar tolkningar av texter. Syftet 

med den hermeneutiska tolkningen är att få fram en giltig och gemensam förståelse av 

meningen i en text. Fenomenologin har varit en annan viktig filosofisk referensram för 

arbetet, där öppenheten för intervjupersonens livsvärld och dess erfarenheter är viktig. (Kvale 

& Brinkmann, 2009) Egen förkunskap har åsidosatts under intervjufasen för att få en så bra 

bild som möjligt av hur intervjupersonen uppfattar ämnet.  

Studien har en kvalitativ beskrivande design. Datainsamlingen har skett genom 

semistrukturerade intervjuer med åtta chefer inom kommunal verksamhet, varav sex använts i 

studien. Intervjuerna har analyserats med innehållsanalys (eng. content analysis) som metod. 

Innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig metod som kan användas för att dra slutsatser om 

innehållet i olika slags kommunikation t.ex. intervjuer, observationer eller artiklar. Metoden 

har ofta använts inom medieforskning, men även inom omvårdnadsforskning och pedagogik. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan innehållsanalys göras utifrån kvantitativ eller 

kvalitativ ansats, beroende på om fokus ligger på det manifesta eller det latenta innehållet. 

Med det manifesta innehållet menas det som direkt uttrycks i texten och det anses vanligast 

inom den kvantitativa ansatsen då intresset ligger i antal upprepningar av en viss information. 

Det latenta innehållet framträder via tolkning och analys av texten och anses vanligast vid en 
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kvalitativ ansats (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har det latenta innehållet varit 

av intresse. 

4.2 Deltagare 

Deltagare i studien var chefer inom kommunal verksamhet från två kommuner i Sverige. 

Deltagare har sökts ur chefsnivån närmast verksamheten så som enhetschefer, rektorer eller 

motsvarande. Erforderligt tillstånd för att kontakta utvalda chefer för intervju efterfrågades av 

personalchefen i respektive kommun (Bilaga 1). Likadant brev skickades till kommunchef för 

kännedom om studiens genomförande. 

4.3 Urval 

Ett strategiskt urval av deltagare gjordes då bredd i informationsmaterialet söktes. 

Kommunens personalchef, eller person som denne utsett, var behjälplig med detta. Ett 

strategiskt urval innebär att de som antas kunna tillföra studien störst variation deltar. Det har 

fördelen att en större spridning i informationsmaterialet uppnås samt att det är personer med 

goda kunskaper som deltar (Holme och Solvang, 1997). Från personalcheferna presenterades 

åtta chefer som kunde vara aktuella för intervju. Dessa kontaktades först via mail med ett 

informationsbrev om studien (Bilaga 2). Efter några dagar togs kontakt på telefon och en 

intervjutid bokades in. Två intervjuer exkluderades, således baseras studien på intervjuer från 

sex chefer. 

4.4 Inklusions- och exklusionskriterier 

Till hjälp för att göra det strategiska urvalet fanns inklusions- och exklusionskriterier. I det 

informationsbrev som personalcheferna fick presenterades inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterier var att cheferna kom från olika delar av den kommunala verksamheten, att 

de hade erfarenhet från systematiskt arbetsmiljöarbete, att de hade personalansvar för fler än 

15 personer och att de hade möjlighet att avsätta tid för en intervju. Exklusionskriterier var 

bristande erfarenhet av arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete och personalansvar för färre 

än 15 personer. 

4.5 Datainsamling 

Syftet med studien är att beskriva chefers uppfattningar om vilka faktorer som främjar 

systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunen. För att få fram den intervjuades åsikter och 

synpunkter, men ändå hålla samtalet inom intresseområdet har en kvalitativ semistrukturerad 

intervju med en intervjuguide som stöd valts. (Bilaga 3) ”Den kvalitativa forskningsintervjun 

söker förstå världen från undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före ”de vetenskapliga förklaringarna” ” 

(Kvale & Brinkmann, s.17, 2009). Intervjuguiden är utformad med studiens frågeställningar 

som huvudfrågor; Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer inom kommunal 

verksamhet? Vilka faktorer främjar systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunal 

verksamhet? och Vilka faktorer hindrar systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunal 

verksamhet? Underfrågor formulerades som stöd för att säkerställa att huvudfrågorna blir 

besvarade. Underfrågorna var riktade så att de tillsammans skulle besvara huvudfrågorna. 

Intervjuguiden ska ses som ett stöd vid intervjun, inte som en mall som måste följas. Som 

ytterligare stöd vid intervjusituationen ritades även en frågekarta efter en modell av Kvale och 

Brinkmann (2009) (Bilaga 4). En provintervju genomfördes för att utröna om intervjuguide 

och frågekarta fungerade som tillräckliga stöd och för att försäkra att studiens huvudfrågor 

skulle bli besvarade. Då inga ändringar gjordes efter provintervjun och den bedömdes hålla 
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god kvalitet innefattades den i studien. Tid och plats bestämdes efter överenskommelse med 

personen som blev intervjuad. Beräknad intervjutid var cirka 45 minuter. Innan intervjun 

påbörjades fick deltagaren skriva på en blankett för informerat samtycke (Bilaga 5) samt svara 

på några korta frågor om sin bakgrund (Bilaga 6). Därefter påbörjades intervjun som spelades 

in på ljudfil.  

4.6 Databearbetning och analys 

Graneheim & Lundman presenterar i en artikel från 2004 ett tillvägagångssätt vid 

innehållsanalys som följdes i denna studie. Analysen har till syfte att kondensera och 

abstrahera innehållet i analysenheten, intervjun, alltså att förkorta och lyfta upp innehållet till 

en högre logisk nivå. Analysenheterna transkriberades av den som genomfört intervjun och 

delgavs den andra rapportförfattaren för genomläsning. Detta för att en känsla för alla 

intervjuer skulle infinna sig. Vid transkriberingen uteslöts känslouttryck, halva ord och 

hummanden då sådan information inte bedömdes bidra till förståelsen av analysenheten. I de 

fall då betoningar bedömdes viktigt för betydelsen markerades det i texten inom parentes. 

Efter transkriberingen kodades alla intervjuer med varsin färg för att kunna särskilja dem från 

varandra. 

Analysprocessen gick till som följer. En analysenhet lästes igenom och därefter 

plockades meningsbärande enheter ut ur den. Meningsbärande enheter är meningar eller fraser 

som innehåller information som är relevant för studiens frågeställningar. Omgivande text tas 

med, så att sammanhanget kvarstår. Efter detta gjordes en kondensering av den 

meningsbärande enheten. Kondenseringen innebar att kärnbudskapet bibehölls men att texten 

förkortades. Efter detta sattes en kod på meningsenheten som kortfattat beskrev dess innehåll 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Nedan visas exempel på kondensering. För att på 

ett tydligt sätt strukturera upp analysen utformas en analysmatris efter en modell ur Lundman 

och Hällgren Graneheims bok, kapitel 10, där samtliga delar i analysen fördes in. Koderna, 

som var färgade utifrån vilken intervju de kom från, skrevs ut på små lappar. Därefter 

grupperade rapportförfattarna var för sig samtliga koder i kategorier. Det totala 

analysmaterialet innehöll cirka 560 koder.  

Innehållet i en kategori ska vara internt homogent och externt heterogent. Det ska 

alltså inte finnas koder som passar i olika kategorier och inte heller koder som inte passar in i 

någon kategori. Kategorierna återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna och utgör det 

manifesta innehållet. Kategorierna ska svara mot forskningsfrågorna med frågan vad 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategor

i 

Kategori 

Sedan är det den psykiska 

arbetsmiljön, det är ju där som 

tänker jag företagshälsovården 

kommer in. 

Den psykiska 

arbetsmiljön, det är 

där 

företagshälsovården 

kommer in. 

Psykisk 

arbetsmiljö– 

företagshälsovårde

n är ett stöd 

Resurser Främjande 

faktorer 

Och backar jag långt tillbaka så, 

jag har alltid varit en 

närvarande medmänniska men 

jag har ju inte som arbetsledare, 

i chefsposition så då tänker jag 

från 2004. 

Jag har alltid varit en 

närvarande 

medmänniska 

Närvarande 

medmänniska 

Chefskapet Främjande 

faktorer 

Tabell 1. Exempel på analys av intervju  
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Efter att på varsitt håll delat in koderna så gjordes en gemensam indelning där varje 

kod och kategori diskuterades över telefon. Varje kategori indelades i sin tur i ett flertal 

underkategorier för att innehållet i kategorin skulle specificeras ytterligare. Gången var här 

densamma som när kategorierna skulle tas fram. 

 

Efter kondensering och abstraktion av alla analysenheter formulerades ett tema som 

sammanband innehållet i de olika kategorierna. Ett tema ska svara på frågan hur. Även 

domäner identifierades som är större delar av analysenheterna som belyser samma sak, dessa 

är de samma som våra frågeställningar. Även dessa fördes in i en analysmatris utformad av 

Lundman och Graneheim, kapitel 10, (Bilaga 7) (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

4.7 Validering 

För ökad trovärdighet har rapportförfattarna diskuterat kring analysenheternas innehåll och 

kring kategoriseringen. Samma kod och kategori har diskuterats flera gånger så att en 

gemensam analys blivit möjlig. De analysmatriser som använts har säkrat att 

analysförfarandet har gått lika till hos båda rapportförfattarna och att det skett genom 

beprövade forskningsmodeller. Citat från analysenheterna lämnas som stöd för innehållet i 

varje kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

5. ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Vetenskapsrådets CODEX fungerar som en guideline för forskning av god kvalitet. Där anges 

att när forskning involverar människor ska informerat samtycke inhämtas. Med informerat 

samtycke menas information om studien, att sitt eget deltagande är frivilligt och att det när 

som helst är tillåtet att bryta sitt deltagande utan att behöva redogöra för orsaker 

(Vetenskapligarådet, 2012). 

 De etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden anger att 

omvårdnadsforskning skall bygga på följande fyra etiska principer: autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. Förutom dessa principer 

skall forskaren uppfylla följande krav: informationskrav, krav på samtycke, krav på 

konfidentialitet samt krav på deltagarens säkerhet. Till varje krav finns det kopplat regler som 

skall stärka deltagarens rättighet (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003).  

 Principen om autonomi innefattar exempelvis rätten att få avbryta deltagande i studien 

vilket understryks i det informationsbrev som kommer att skickas ut. Däri ingår även 

tystnadsplikten som eftersträvas genom att inte gör informationen spårbar i studieresultatet 

eller under databearbetningen. Principen om att göra gott tar upp vikten av att bidra med ny 

kunskap samt att deltagarna måste få möjlighet att dra nytta av resultatet. Att det råder brist på 

forskning kring SAM har styrkts i bakgrunden och önskar de enheter som ingått i studien att 

få resultatet återrapporterat så är det välkommet. Principen om att inte skada handlar i detta 

fall om huruvida deltagande kan misskreditera verksamheten eller den deltagande men genom 

att avpersonifiera analysenheten så minskas den risken. Principen om rättvisa innefattar vikten 

av att alla behandlas lika och att det inte finns några etiskt relevanta skillnader i behandling 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). 

För att stärka studiens etiska karaktär har följande åtgärder vidtagits. Muntligt 

samtycke har inhämtats av personalchef efter att denna har fått tagit del av skriftlig 

information. Samma information har även skickats ut för kännedom till kommunchef. 

Intervjupersonen har fått skriftlig information med bland annat studiens syfte och plan och har 

vid intervjutillfället fått skriva på godkännande för deltagande i studien.  
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6. RESULTAT 

Av de cheferna som ingick i studien var fem kvinnor och en man. Fem stycken var chefer 

inom vård och utbildning och en var chef inom teknisk service. Deltagarna i studien hade en 

medelålder på 56 år och i genomsnitt hade deltagarna arbetat elva år som chef inom deras 

nuvarande verksamhet. Cheferna hade arbetsgivaransvar för 25 till 120 anställda. 

Analysen av studien om vilka faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete 

inom kommunen resulterade i ett tema: Chefernas syn på vad som främjar ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete är en dynamisk samverkan mellan chefskap, medarbetarskap, 

organisationens krav och övriga stödjande resurser och begränsande faktorer, tre domäner 

vilka blev de samma som frågeställningarna: Vad innebär SAM? Vilka faktorer främjar SAM 

och Vilka faktorer hindrar SAM?, 12 kategorier och 51 underkategorier. (Bilaga 9) 

 Resultatet redovisas uppdelat efter temat och de tre frågeställningarna. I tabellerna går 

att läsa vilka kategorier och underkategorier som framkommit i analysen.  

6.1 Chefernas uppfattning om vad som främjar ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en 

dynamisk samverkan mellan chefskap, medarbetarskap, organisationens krav och 

övriga stödjande resurser och begränsande faktorer 

Studiens tema anger hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är uppbyggt och beroende av 

olika delar inom verksamheten. Hur dessa delar samverkar med varandra blir nyckeln till hur 

väl det fungerar. Ett fungerande chefskap men utan medarbetare som vill jobba med 

arbetsmiljö kan aldrig utforma ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete hur mycket 

resurser som än finns. Tillika kan inte en engagerad och kompetent grupp medarbetare 

utforma ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete utan att ha chefen med sig. 

Organisationen påverkar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom möjlighet att bilda en 

stabil grund att stå på, men kan också skapa osäkerhet i tider av omorganisation. De stödjande 

resurserna kan utgöras av andra kompetenser som också jobbar inom arbetsmiljö, så som 

företagshälsovård, egen erfarenhet och de hindrande faktorerna kan vara brist på tid och 

bristande samsyn. 

6.2 Innebörden av systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer inom kommunal 

verksamhet 

Det cheferna ansåg att systematiskt arbetsmiljöarbete innebar delades upp i kategorierna 

begreppet SAM, systematik i arbetsmiljöarbetet, effekter av ett fungerande SAM och effekter 

av ett icke fungerande SAM. 

 
Kategori  Underkategori 

Begreppet SAM Vad är arbetsmiljö? 

 Begreppet och grundläggande principer för SAM 

 Kravet på och ansvaret för SAM 

 Det förändrade arbetsmiljöarbetet 

  
Systematik i arbetsmiljöarbetet Hur skapar man systematik? 

 APT: information/kommunikation 

 Skyddsrond: undersökning/riskanalys 

 Handlingsplan och rutiner 

 Delegerade arbetsuppgifter 

  
Effekter av ett fungerande SAM Underlättar förändringsarbete/omorganisation 

 Ökad delaktighet och utökad samverkan med interna och externa 
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resurser 

 Bättre gehör hos överordnade chefer 

 Trygg och trivsam arbetsplats  

 Tydligare ansvarsfördelning, saker följs upp och blir gjorda 

 Prevention och promotion 

 Mindre miljöpåverkan 

 Nöjda kunder 

  
Effekter av ett icke fungerande SAM Lagen följs inte 

 Högre sjukskrivningstal och dåligt rehabarbete 

 Dålig kunskap om arbetsmiljö 

 Brister i uppföljning 

 Skapar en svår och otillfredsställande situation för enhetscheferna 

Tabell 2.  Innebörden av SAM. Kategorier och underkategorier. 

 

6.2.1 Begreppet SAM  

En fråga i studien var vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär för cheferna. Det som 

framkom var dels en redogörelse för hur cheferna såg på själva arbetsmiljöarbetet och hur de 

tänkte kring sitt eget sätt att arbeta med det. Ett flertal ansåg sig ha integrerat 

arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet till den grad att de inte tänkte enligt SAM-snurran. Ett 

första steg var att för sig definiera vad arbetsmiljöarbete är för något. 

“Det ingår allt från att sortera sopor, till personalen, arbetsmiljö, kunderna, hur vi bor, hur vi jobbar...” Chef 3 

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet var att skapa fysisk och psykisk 

välbefinnande, trivsel och sammanhang. Man såg det som en förutsättning att man arbetade 

tillsammans med arbetsmiljöarbetet  

“Det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön; hur skapar man sammanhang med det man håller på 

med hur känner man sig tillfreds med det man gör?” Chef 1 

Cheferna la stor vikt vid arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och var klara över 

sitt eget ansvar i det arbetet. Någon sa att känslan av hur tungt ansvaret var varierade med 

tiden och med uppgifternas art. 

“Gör man inte det (arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete) så fungerar ingenting” Chef 5 

Cheferna reflekterade också över hur arbetsmiljöarbetet hade förändrats över tid. 

Kundperspektiv och en större variation av arbetsmiljöer var två aspekter som hade förändrats. 

Arbetet ansågs också ha gått från att fokusera på den fysiska arbetsmiljön till att mer fokusera 

på den psykosociala. Skillnader i medelålder hos de anställda hade förändrats över tid och 

arbetets upplägg var därför också tvunget att ändras. Även sysselsättningsgrad påverkade 

detta. Tidigare var det mer vanligt att anställda ville jobba deltid vilket passade arbetets art, då 

det är fysiskt ansträngande. Nu vill anställda arbeta heltid, vilket kräver ett annat upplägg på 

arbetsmiljöarbetet för att skapa ett hållbart arbetsliv.  

“När jag började handlade det om byggnader, ventilation, belysning men nu handlar det mycket mer om den 

psykosociala arbetsmiljön. Så den förändringen tycker jag man kan se över tid” Chef 5 

 

6.2.2 Systematik i arbetsmiljöarbetet 

För att beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet har cheferna gett exempel på hur de 

bygger upp systematiken, hur de integrerar arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet och hur de 

lägger upp en planering som löper över hela året så att de under en årscykel hinner med alla 

delar. Arbetsplatsträffar (APT), skyddsrond, medarbetarsamtal och handlingsplaner var några 

handfasta exempel på delar i arbetsmiljöarbetet.  

Frekvensen av APT varierade och så även upplägget. Någon gick ut till varje enhet, 

någon annan hade gjort nätverk av sina enheter och träffade flera enheter samtidigt. På APT 
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var arbetsmiljön en stående punkt, det kunde vara i form av öppna frågor på mötet, 

föranmälda frågor eller som ett tema som bestämts innan mötet. Cheferna hade format APT 

efter hur verksamheten såg ut. 

Skyddsrond genomfördes en eller två gånger per år med skyddsombud. 

Handlingsplaner utifrån uppmärksammade arbetsmiljörisker definierades i några intervjuer 

som ett sätt att skapa systematik. Att ha handlingsplaner sågs som en del i det salutogena 

förhållningssättet. 

“det är ju det som är fasta sakerna som man gör varje år sedan jobbar man ju löpande med arbetsmiljö arbete, 

det kommer ju alltid upp frågeställningar både när det gäller den fysiska miljön och den psykosociala 

arbetsmiljön” Chef 5  

Att delegera arbetsmiljöuppgifter sågs som ett måste för att hinna med, men även en 

fördel för att skapa delaktighet och en känsla av ett gemensamt ansvar. Rutiner fanns för att 

återkoppla vilket ansågs som viktigt för att inte helhetssynen skulle gå förlorad för chefen. 

“vi har en bra struktur på vad var och en skall ansvara för. Och så möts vi och så stämmer vi av. Ja, jag tycker 

vi har en bra organisation på det.” Chef 4 

 

6.2.3 Effekter av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ger fördelar för verksamheten inom många 

plan. Det gav till exempel tydlig ansvarsfördelning, ökad delaktighet, tryggare och mer 

trivsam arbetsplats, lägre sjuktal och underlättar förändringsarbeten. Allt det skapar 

förutsättningar för att en arbetsplats ska vara hälsosam och kunna borga för ett hållbart 

arbetsliv. Så gott som alla verksamheter idag måste vara beredda på förändringar och 

kommunens verksamhet i synnerhet där det gäller att kunna stå beredd vid en eventuell 

konkurrensutsättning men även vid plötsliga neddragningar.  

“Sen har det kommit in ett nytt moment hos daglig verksamhet och det är att vi är konkurrentutsatta, det har vi 

inte varit förut, och det har ju också inneburit en del saker för medarbetarna (…) Då behöver de ha ny kunskap 

och nya modeller och tänka på ett annat sätt och det är ju också en del av arbetsmiljön att de känner sig trygga i 

den nya rollen.” Chef 2 

 Genom att ha ett bra fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete så kan interna och 

externa resurser utnyttjas bättre. Det skapar bättre gehör hos överordnade chefer då tydligare 

orsak – verkanssamband kan påvisas, vilket kan ge mer tilltro till verksamhetens 

arbetsmiljöarbete. Medarbetarna blir delaktiga och kan själva initiera och ta ansvar för 

arbetsmiljöfrågor. Genom utökad samverkan med externa resurser så bildas en större 

medvetenhet om vad dessa kan stötta med så att tid inte behövs läggas ner på onödigt arbete.  

“jag tror att man måste utöka samverkan med andra personalgrupper (...) och det kommer till otroliga 

sekundära vinster genom att personalen lär sig samarbeta och ta hänsyn till varandra” Chef 5 

 Då medarbetarna får vara delaktiga och får inflytande över sin arbetsdag skapas trivsel 

på arbetsplatsen. Medarbetare som trivs upplevs inte byta arbetsplats i samma utsträckning 

som medarbetare som inte trivs. En minskad personalomsättning ger fördelar för 

verksamheten i form av ökad kompetens, bättre konkurrenskraft och stabilare organisation.  

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete borgar även för att påbörjade insatser 

följs upp så att det finns möjlighet att se om det verkligen var en lyckad förändring eller om 

det behövs ytterligare insatser för att arbetsmiljöproblemet ska bli åtgärdat. En tydlig 

ansvarsfördelning när det gäller arbetsmiljöfrågorna är viktigt. Chefen måste vara klar över 

sitt totala ansvar och medarbetaren måste vara klara över sitt ansvar. Alla är varandras 

arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet gör att man kan ligga steget före. När 

kontinuerliga riskbedömningar genomförs kan risker identifieras redan innan det orsakat 

nedsatt hälsa eller skada. En framsynt chef ser även vilka faktorer på arbetsplatsen som kan 
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skapa hälsa. Att på detta sätt jobba preventivt och promotivt skapar effektivare 

rehabiliteringsarbete och lägre sjuktal.  

“När man ser något som behöver förbättras då gör vi den förändringen.” Chef 4 

 Många chefer har lyft just önskan att få medarbetare som trivs på jobbet som en 

drivfaktor till att jobba med SAM. Medarbetare som trivs på sitt jobb gör ett bättre jobb vilket 

i sin tur påverkar kunderna. När arbetsmiljöarbetet ligger i framkant finns alltid omtanken om 

miljön och om en hållbar utveckling med.  

“Jag får ju ett gäng som gör ett jätte bra jobb, de trivs på jobbet och det är ju ett jätte bevis på att vara här” 

Chef 6 

 

6.2.4 Effekter av ett icke fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

Ett icke fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ger effekter på verksamheter i form av 

brytande av gällande förordningar, otrygghet hos personal och chefer, högre sjuktal och sämre 

hälsa. Brist på tidig sjukkontakt kan göra sjukfrånvaron längre och arbetsbelastningen blir 

därmed högre för de kolleger som är kvar på arbetsplatsen då vikarier ibland inte kan 

rekryteras. 

“Vi löser det ju alltid. Varje dag löser vi det. Men det händer ju att man får gå kort. Så är det ju” Chef 5  

 Dålig kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete gör att arbetet inte prioriteras och de 

hälsovinster som skulle kunna göras uteblir. Det behövs kunskap om arbetsmiljö hos både 

chef och medarbetare särskilt då verksamheterna idag leds av en chef som har ansvar för flera 

arbetsplatser. Då är det av extra vikt att medarbetarna har koll på sin egen arbetsmiljö och vet 

vilka rättigheter och skyldigheter de har.  

 Otydlig struktur vad gäller ansvars- och arbetsfördelning gör att projekt sätts igång 

utan att de senare följs upp. Det brister i uppföljningen. Det finns en risk att chefen sätter så 

stor tillit till sin personal att denne mister översynen trots sitt ansvar. Mätningar görs centralt 

inom kommunen men kommer aldrig ner på enhetsnivå så de ger inget resultat att arbeta efter. 

Chefer har även påtalat svårigheter med att påvisa samband mellan behov och ökade resurser. 

“Det finns ju alltså en psykosocial undersökning var tredje år, man får fram så här men vad görs?! Det stannar 

oftast hos de där uppe.” Chef 6  

6.3 Främjande faktorer för systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunal verksamhet 

De faktorer som deltagarna belyste som främjande delades in i kategorierna resurser, 

chefskapet, medarbetarskapet, god organisation och erfarenhet från tidigare 

arbetsmiljöarbete. 

 

Kategori Underkategori 

Resurser Kollegialt stöd och handledning 

 Tid 

 Kunskapsinhämtning 

 FHV 

 Verktyg och metoder 

  

Chefskapet Främjande ledaregenskaper 

 Insikt i verksamheten  

 Tydliga mål och visioner 
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 Kompetensutveckling för chefen 

  

Medarbetarskapet Medarbetaransvar 

 Utbildning/kompetens 

 Gemensam värdegrund och trygghet 

 Chefens inverkan på medarbetarskapet 

  

God organisation Stöd inom organisationen 

 Samsyn i ledningens och chefens synsätt gällande SAM 

 Skapa enhetlig struktur 

 Mindre personalgrupper med större delaktighet 

  

Erfarenheter från tidigare 

arbetsmiljöarbete 

Effektivare rutiner 

Anpassning av fysisk och psykisk arbetsmiljö 

 Inrättande av nya tjänster/ansvarsområden 

Tabell 3. Faktorer som främjar SAM. Kategorier och underkategorier. 

 

 

6.3.1 Resurser 

Resurser som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete delades in i fem underkategorier. 

Kollegialt stöd och handledning verkar främjande och är ett sätt för chefen att orka med. I 

arbetsmiljöarbetet ingår det att för chefen ta del av och ta beslut i svåra frågor. Det finns en 

risk att chefen blir en kanal för missnöje på arbetsplatsen som denna inte kan rå för. Vissa 

arbetsmiljöproblemen kan kräva multiprofessionella team.  

”Annars skulle det inte funka. Man kan alltid gå och fråga, man kan bolla, kan få stöd om man tycker att något 

är jobbigt, det är jätteviktigt.” Chef 2 

 Tid är en faktor som påverkar det systematiska arbetsmiljöarbetet ur både ett 

medarbetarperspektiv och ett chefsperspektiv. Medarbetaren som uppfattar att hon/han hinner 

har möjlighet att utföra de uppgifter som är ålagda med kvalitet och har möjlighet att ta till sig 

ny information. Chefen kan stödja medarbetarna genom att visa på hur arbetet ska prioriteras 

och genom att hitta bra arbetsformer. Att ha tid för arbetsmiljöarbetet möjliggör för chefen att 

blicka framåt och ser till både det som är nu och det som är bra för framtiden.  

“Det är väl det här att man ibland ute på enheterna kan uppleva bristen på tid, att kunderna tar all tid. Men det 

är också det här att jag försöker ofta säga till medarbetarna (...) det gäller att du planerar din dag, gå inte bara 

ut och jobba” Chef 3 

 

 Kunskap är en resurs som är outtömlig. Inhämtning utav kunskap, hur den sker och 

vilka resurser man anser sig ha till hjälp är viktigt. Alla chefer uppgav att de hade fått 

utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete och de hade fått det genom sin arbetsgivare. 

Deltagarna belyste kunskap ur flera aspekter, dels genom att belysa kunskapskällor utanför 

och inom den egna organisationen. Företagshälsovården framkommer som en resurs som 

chefer utnyttjar för kunskapsutveckling, stödsamtal, utbildning till medarbetarna och som 

medicinsk tolk. Företagshälsovårdens många funktioner belyses och hur det kan verka 

främjande gentemot både chef och medarbetare. 

För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt som 

fungerar över tid så behövs verktyg och metoder, något som säkerställer att systematiken blir 
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gällande, att uppföljning sker och mätningar av genomförda åtgärder blir gjorda. Att göra en 

årsplan och sprida ut arbetsmiljöuppgifterna under året skapar struktur och fördelar 

arbetstyngden. 

“Sedan rullar vardagen på och då gäller det att vi har vårt årshjul och att man verkligen kan slå ner på det. Hur 

var det nu? Har vi glömt det här eller har vi inte gjort det? Vad har vi gjort?” Chef 4 

 

6.3.2 Chefskapet 

Hur chefskapet gestaltar sig har stor inverkan på utvecklingen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. I kategorin chefskap utkristalliserades fyra underkategorier. Cheferna 

talade kring främjande ledaregenskaper. Egenskaper som intresse för sina anställdas hälsa, 

brinner för sitt jobb, trovärdighet, lyhördhet och tydlighet. Att ha livserfarenhet och att 

reflektera ansågs också som en främjande egenskap. 

“Jag tycker också som person, att man behöver ha en livserfarenhet själv för att lättare kanske sättas sig in i hur 

människor har det. Det har inte med någon viss ålder att göra utan det kan se väldigt olika ut” Chef 4  

Insikt i verksamheten är också något som påtalats som en främjande faktor. Insikt i 

verksamheten innebär upprättade kontaktvägar och kontaktnät. Ökad kunskap om 

arbetsplatsen ger ett större intresse för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

“jag vet vad som krävs i och med jag jobbat i så många år.” Chef 3 

Att ha insikt i verksamheten ger möjlighet att sätta upp tydliga mål och visioner och det har 

sett som en främjande faktor. Som chef är det främjande att veta vad man vill åstadkomma 

med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

“Och jag har alltid försökt själv och se till att min arbetsplats har varit på ett sådant sätt att människor har mått 

bra runt omkring mig.” Chef 5 

Lång erfarenhet som chef bidrar till självinsikt och en reflekterande hållning gentemot sin 

egen kunskapsnivå och hur man kan tillgodogöra sig kunskap om den saknas. Att ha eget 

ansvar för sin kunskap och att den ligger i nivå med vad som krävs för att utföra sitt uppdrag 

verkar främjande. 

“jag har ju erfarenhet, det har jag ju. Kunskap, om jag inte har kunskap själv så vet jag hur jag ska få den.” 

Chef 2  

 

6.3.3 Medarbetarskapet 

För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera på ett tillfredsställande sätt så krävs 

engagemang från flera parter på en arbetsplats. Medarbetarnas förhållningssätt är en faktor 

som är viktig. Medarbetaransvaret talar om uppgiften och rollen som varje medarbetare har på 

sin arbetsplats. Det handlar om flera delar. Hur man förhåller sig till kolleger, följsamhet till 

rutiner, ansvar för sitt arbete och för verksamheten och hur man håller sig uppdaterad. Väl 

fungerande medarbetare som förstår betydelsen av sin egen insats på arbetet borgar för 

möjligheten att utveckla ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  

“man tänker mer på hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar, vad kan vi göra?” Chef 4 

 Chefen kan stötta att medarbetarskapet utvecklas i en gynnsam riktning. Det kan ske 

på olika sätt, till exempel genom att stötta personal vid svåra uppgifter, genom att ge 

feedback, genom att fördela arbetet på ett ansvarsfullt sätt och inte minst att ge utmaningar 

och förtroende till sin personal. 

“Och jag tänker så här, att allt det där som jag tänker att dom i sin tur ska jobba med (...) eller sättet att vara, 

det är det som jag behöver ge personalen redskap för att kunna göra” Chef 1  
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 Utbildning till personalen ger flera gynnsamma effekter. Ökad yrkesstolthet, större 

förståelse om varför man gör sitt jobb och en känsla av att ens kunnande är betydelsefull. Mer 

kunskap ger också en större känsla av hanterbarhet och meningsfullhet. 

 För att både medarbetarskap och chefskap ska kunna fungera tillsammans och 

komplettera varandra så behövs en gemensam värdegrund och en känsla av trygghet på 

arbetsplatsen. En värdegrund skapar samförstånd kring bemötande och värderingar, etik och 

moral. 

 

6.3.4 God organisation 

En god organisation som ger struktur och stadga åt verksamheten främjar systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Om det finns en samsyn i ledningens synsätt kring arbetsmiljöarbete verkar 

det främjande på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Andan beskrivs genomströmma 

organisationen och det är viktigt att visa att arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat och 

framstående område.  

“Ledningen sätter ju kulturen i organisationen.” Chef 2 

En enhetlig struktur över dokumentation och rutiner ses som en främjande faktor. Chefer kan 

behöva täcka upp för varandra och då är det viktigt att snabbt kunna hitta viktiga dokument. 

Även för personal är det viktigt med enhetlig struktur då personalomflyttningar kan vara ett 

sätt att täcka upp vid sjukfrånvaro. Att kunna hitta viktiga dokument är stärker tryggheten. 
“det här med enhetlig struktur. Det tror jag. Vilka pärmar måste vi ha? För hur det än är. Man måste ha vissa 

pärmar. Vi kan inte ha allt i datorn. Vilka måste vi ha?” Chef 3 

Att ha personalgrupper som är hanterbara i storlek är viktigt, då det ger möjlighet att utföra de 

insatser som de vet främjar hälsa och rehabilitering hos medarbetarna, exempelvis tidig 

sjukkontakt eller uppföljningssamtal. 
 

6.3.5 Erfarenheter från tidigare arbetsmiljöarbete 

En annan faktor för att främja utvecklandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att dra 

nytta av erfarenheter av goda och mindre goda exempel av tidigare genomförda åtgärder. I 

intervjuerna har det framkommit exempel på genomförda åtgärder, där utslaget har bidragit 

till en bättre arbetsmiljö. Det har gällt insatser som resulterat i mer effektiva rutiner och mer 

skonsamma arbetssätt.  

 Nya tjänster och ansvarsområden har visat sig underlätta för chefer då det frigör tid till 

arbetsuppgifter som är chefsspecifika eller fungerar som stöd. För medarbetare har nya 

tjänster bidragit genom att vara ett stöd för att utveckla och främja hälsa på arbetsplatsen. 

”nätverk inom kommunen med friskvårdsombud som har olika uppdrag också i friskvårdande syfte.” Chef 2 

6.4 Hindrande faktorer för systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunal verksamhet 

Som hindrande faktorer för systematiskt arbetsmiljöarbete nämnde cheferna faktorer som 

kategoriserades som personalproblem, ekonomi och organisation. 

 

Kategori Underkategori 

Personalproblem Problem med mellanmänskliga relationer 

 Bristande ledarskap 

 Vikarieanskaffning 

  

Ekonomi Begränsande för personal 
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 Begränsande för verksamheten 

 Ickefungerande samarbete med främjande resurser 

 Brister i metod 

  

Organisation Litet inflytande på organisationsförändringar 

 Organisationsstruktur 

 Verksamhetsanpassning 

Tabell 4. Faktorer som hindrar SAM. Kategorier och underkategorier. 

 

 

6.4.1 Personalproblem 

Problem med mellanmänskliga relationer kan vara ett stort hinder för att utveckla ett 

fungerande SAM. Att kunna samarbeta, ha en respektfull kommunikation och att kunna 

matcha personal på små arbetsplatser med få anställda kan vara en svår utmaning.  

“det där är väl, tycker jag, den svåraste delen i arbetsmiljöarbetet att få personalen att funka bra ihop med 

varandra alltså, jaa, det, det är ett evigt arbete.” Chef 3  

Bristande ledarskap är en faktor som framkommit. I bristande ledarskap innefattas sådant som 

bristande prioriteringar, att man delegerar bort viktiga arbetsmiljöuppgifter eller att man inte 

får till stånd något bra kollegialt utbyte av kunskap. Att lära av varandra är en viktig väg till 

framgång.  

“Alla har samma problem men du talar inte om det” Chef 6  

Vikarieanskaffningen skapar arbetsmiljöproblem på flera sätt. Dels genom att bristen på 

vikarier inom vissa verksamheter lämnar ordinarie personal med en för stor arbetsbörda vid 

sjukfrånvaro, men även genom att vikarierna inte är tillräckligt insatta i det arbete de ska 

utföra.  

“det gäller ju också att det är svårt att sätta in vikarier och det blir ju också en sämre arbetsmiljö för 

medarbetarna när de måste jobba utan vikarier” Chef 2  

 

6.4.2 Ekonomi 

När de ekonomiska resurserna tar slut eller är små, sker neddragningar i insatser för att trygga 

den fysiska arbetsmiljön. Investeringar i utrustning som skulle kunna förbättra de anställdas 

fysiska arbetsmiljö uteblir. Det är direkt begränsande för personalen. Ekonomin är 

begränsande för verksamheten genom att den sätter gränsen för vad man kan göra. Inte det 

man vet att man borde göra. Någon intervjuad påtalade att det dras åt mer och mer vilket visar 

att det finns en negativ tanke kring ekonomiska framtidsutsikter. 

“Ja men att man inte kan köpa in den där fläkten som man skulle behöva ha (...) eller att vi kan inte ha larm på 

den arbetsplatsen längre för att det kostar för mycket, ja, såna saker försvårar ju naturligtvis när vi inte har 

råd.” Chef 2 

 Brister i metoder och verktyg är något som återkommer i intervjuerna. Det saknas 

kunskap om hur man kan mäta genomförda åtgärder och hälsovinster till exempel. Även hur 

man ska följa upp genomförda åtgärder. 

Ickefungerande samarbete med främjande resurser vittnar om att det finns tillfällen då 

externa resurser inte kommit ända fram i sitt samarbete med verksamheten. Något som skulle 

ha varit till hjälp har snarare stjälpt. Om det gör att chefen drar sig för att söka hjälp nästa 
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gång så har arbetsplatsen kanske lidit i onödan av en tidigare dålig erfarenhet. Det vittnar om 

vikten av att företagshälsovården alltid är professionell i sitt bemötande gentemot kunden och 

att de tjänster som erbjuds är av god kvalitet. 

“Ja det gör det nog också men jag har faktiskt rätt dålig erfarenhet av detta så det kostar på. (...) 

Företagshälsovården skulle ge oss svar på de men de har aldrig återkommit med något svar.”  Chef 6 

 

6.4.3 Organisation 

Organisationsstruktur skapar hinder genom för stora arbetsgrupper, att man har många olika 

arbetsplatser med olika inriktning eller att man har för stor fysisk spridning på sin personal så 

att den är svår att samla.  

Litet inflytande på organisationsförändringar gör att påbörjade projekt inte hinner bli 

slutförda. Goda tankar får stanna upp. Organisationsförändringar är även en hindrande faktor 

då det skapar otrygghet hos personalen. 
“man vänjer sig vid detta sätter att jobba också. Och där handlar det om hur stora grupper man skall ha som 

chef. För jag kan ju inte vara nära verksamheten när jag har 6-7 olika verksamheter. Så jag har ju svårt att vara 

nära verksamheten. Och verksamheten har ju förändrats också och det är ju förhoppningsvis av godo. Jag 

känner att jag har varit med så länge att det börjar gå tillbaka till där vi startade. Jag skall snart gå i pension.” 

Chef 5 

Många verksamheter inom kommunal verksamhet konkurrensutsätts och det skapar ökade 

krav på effektivitet och lönsamhet. Organisationerna slimmas och det ingår i chefen uppgift 

att kontinuerligt se över om det är något som kan verksamhetsanpassas. Visst är det bra med 

ökad effektivitet, men det kan finnas en fara i att det tas kortsiktiga beslut som i slutändan 

bidragit till en ökad kostnad.  

“jag kan ju tycka att det måste man göra, vi använder ju skattepengar vi måste ju... och sen om vi ska vara 

konkurrenskraftiga.” Chef 3 

 

7  DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Syfte och metod 

Studiens syfte var att ta reda på vilka faktorer cheferna uppfattar som främjande för 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet anger vilka faktorer som främjar SAM, vilket kräver 

kunskap om SAM hos deltagarna. Alternativa syften hade kunnat vara vilka faktorer kan 

främja SAM, alternativt antas främja SAM. Intervjustudie valdes som metod och deltagare 

var enhetschefer eller chef på motsvarande nivå inom kommunen. Intervjuerna var 

semistrukturerade, alltså hade en i förväg planerad intervjuguide som skulle garantera att 

forskningsfrågorna besvarades. Alternativa intervjuformer kunde ha varit ostrukturerad 

intervju utan förbestämda frågor eller strukturerad intervju med bestämda frågor. Men en 

ostrukturerad intervju kräver en van intervjuare för få i stånd ett informativt samtal och en 

strukturerad intervju kan förhindra att information kommer fram genom frågorna styr samtalet 

för mycket.  

Att ta fram en tillräckligt bra intervjuguide innebär en svårighet. Intervjuguiden ska 

bestå av vissa teman och förslag till frågor. Intervjuguiden behöver inte följas slaviskt utan 

ska ses som ett stöd till intervjuaren (Holme & Solvang, 1997). Den intervjuguide som 

användes i denna studie granskades i förväg av handledare. Som ett komplement till den 
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gjordes även en frågekarta (Bilaga 4) för att så långt det var möjlig försäkra att frågorna skulle 

ge svar som var relevanta för forskningsfrågorna.  

 

7.1.2 Intervjumetodik 

Ytterligare kunskap om och erfarenhet kring intervjuteknik skulle kunna ha gjort att 

intervjusituationen kändes annorlunda. Det kunde ha givit en känsla av större trygghet inför 

uppgiften och intervjuerna kunde kanske ha tagit kortare tid, men det är inget som antas ha 

sänkt kvaliteten på innehållet i intervjuerna. Rapportförfattarna har båda erfarenhet av 

intervjuer från sjuksköterskeyrket. En semistrukturerad intervju med guide och frågemall gav 

möjlighet att ringa in syfte och frågeställningar och samtidigt kunna fråga mer inom vissa 

områden som varit intressanta för forskningsfrågorna. Kvale och Brinkmann (2009) tar i sin 

bok upp sex olika kvalitetskriterier för en intervju. Dessa är omfattningen av spontana, rika, 

specifika och relevanta svar från intervjupersonen, att intervjun kännetecknas av korta 

intervjufrågor och längre intervjusvar och att intervjuaren följer upp och klargör meningen i 

de relevanta aspekterna av svaren. Vidare menar de att intervjun ska tolkas i stor utsträckning 

under själva intervjun, att intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens 

svar under intervjuns lopp samt att intervjun blir som en historia som knappast behöver 

ytterligare förklaringar. Dessa kvalitetskriterier har funnits i åtanke under intervjuernas gång. 

 

7.1.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Som inklusionskriterie valdes kännedom om systematiskt arbetsmiljöarbete, att antal anställda 

skulle vara fler än 15 och att det skulle finnas tid för att avsätta 45 minuter till en intervju. 

Kännedom om SAM valdes för att det redan i syftet anges att kunskap om SAM är 

nödvändigt för att kunna besvara frågeställningarna. Inga exklusionskriterier definierades i 

brevet till personalchefen utan där valdes att enbart presentera inklusionskriterierna. Möjligen 

hade tydligare inklusions- och exklusionskriterier skapat en större spridning av deltagare. Nu 

hade alla en chefsposition inom vård och utbildning utom en. Dessa enheter är samtidigt de 

som får den största tilldelning av skattemedel från kommunernas ekonomiska kaka. 

 

7.1.4 Antal intervjuer 

Det antal intervjuer som valdes för den här studien var åtta, men sex intervjuer ingick i 

analysen. Två intervjuer valdes bort då det bedömdes räcka med kvarvarande sex intervjuer 

för att fånga vidd och variation i analysmaterialet. Hur många intervjuer som ska ingå i en 

studie varierar med studiens syfte. Det är viktigt för en studies resultat att det varken är för 

många eller för få intervjuade. Vid för många intervjuade kan informationsmassan bli för stor 

att det blir svårt att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna. Vid för få intervjuer kan det 

vara svårt då för mycket av resultatet kan vara avhängigt en enskild deltagare. Om inte syftet 

tillåter detta, påverkas studiens trovärdighet då negativt. Det är möjligt att de två intervjuer 

som inte analyserades hade kunnat bidra med något mer, men då på bekostnad av 

analysdjupet av hela studien. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att ett allmänt intryck av 

aktuella intervjustudier är att många skulle vinna på att ha ett mindre antal deltagare men ha 

förberett intervjusituationen och gjort analysen noggrannare. De skriver också att antalet 

intervjuade kan skifta beroende på tid och resurser hos dem som genomför studien och på 

lagen om avtagande avkastning, alltså att efter en viss punkt ger fler intervjupersoner allt 

mindre ny kunskap. 
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7.1.5 Analysen 

När det gäller innehållsanalys som analysmetod finns flera svårigheter som rapportförfattarna 

måste förhålla sig till. Som Graneheim & Lundman (2004) skriver kan urvalet av 

meningsbärande enheter påverka trovärdigheten. Om enheterna blir för stora riskeras att de 

innehåller mer än en företeelse och blir enheterna för små finns risken att materialet 

fragmenteras. Information kan förloras i båda fallen. Kategoriindelningen är en annan svår del 

i processen. Kategorierna skall vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Med det menas 

att alla meningsbärande enheter skall kunna tillhöra en relevant kategori, men samtidigt inte 

kunna hamna i mer än en kategori. För att bemöta dessa svårigheter har databearbetning skett 

av hela materialet av båda rapportförfattarna. En jämförelse har sedan gjorts av 

rapportförfattarnas analyser och en gemensam analys har bildats. Denna gemensamma analys 

är resultatet av studien. En svårighet har varit det långa geografiska avståndet mellan 

rapportförfattarna men arbetssättet med små lappar med koderna nedskrivna på har gjort 

analysen tydlig och visuell för båda författarna. Lappar har flyttats fram och tillbaka medan 

kategorier och underkategorier har skönjts.  

 

7.1.6 Trovärdighet 

För att stärka trovärdigheten i studien vidtogs följande åtgärder. Analysmatris användes för att 

säkra att tillvägagångssättet var det samma hos båda rapportförfattarna. Alla analysenheter har 

efter transkribering lästs igenom av rapportförfattarna. Båda har analyserat det sammanlagda 

analysunderlaget vilket säkrar en ordentlig genomgång av alla koder.  

  Då ingen av rapportförfattarna har någon tidigare erfarenhet av innehållsanalys så kan 

detta självklart påverka trovärdigheten. För att motverka detta har studiens handledare 

granskat två genomförda analyser. 

 

7.1. 7 Överförbarhet 

När det gäller överförbarheten av data så skriver Graneheim och Lundman (2004) att det är 

upp till läsaren att avgöra huruvida resultatet är överförbart till andra kontexter än den 

undersökta. Kommunal verksamhet valdes i denna studie då den är en grundbult i samhället, 

finansieras till stor del av skattemedel och antas föregå med gott exempel när det gäller 

arbetsmiljöarbete. Resultatet måste tas i beaktande till rådande förutsättningar inom olika 

verksamheter.  

 

7.1. 8 Förförståelse 

Rapportskrivarna har olika förkunskap och förförståelse inom systematiskt arbetsmiljöarbete 

då den ene har erfarenhet av arbete som företagssjuksköterska medan den andre inte har det. 

Utöver detta har båda rapportskrivarna givetvis en personlig erfarenhet och förförståelse av 

SAM utifrån att vara arbetstagare själva. Förförståelse ses både som en hindrande och som en 

främjande faktor i arbetet med studien. Det kan vara ett hinder då intervjuerna kan bli styrda 

utifrån tidigare erfarenhet, detta har försökts motverkas genom intervjuguiden och 

frågekartan. Det kan även vara ett hinder då analysen kan färgas av tidigare upplevelser, detta 

har motverkats av diskussion rapportförfattarna emellan. Förförståelsen har verkat främjande 

då infallsvinklar och analyser har hamnat på ett större djup än om ingen förförståelse funnits. 

Att de olika graderna av förförståelse inom systematiskt arbetsmiljöarbete har identifieras och 

diskuteras rapportförfattarna emellan och funnits med i tanken vid utförandet av studien ses 

som mest främjande för studien.  
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7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 SAM´s betydelse i det hälsofrämjande arbetet. 

Chefernas uppfattning om faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete är att de är 

många och kan ses ur flera synvinklar. Det är närvaron och dynamiken i samverkan mellan de 

olika faktorerna och delarna som avgör om det fungerar eller inte. Just dynamiken, 

samarbetet, samspelet inom organisationens olika delar talar även Wessleus (2005) om som 

en förutsättning för ett fungerande arbetsmiljöarbete.  

Syftet med denna studie anger ett uteslutande salutogent perspektiv. Vi har gjort detta 

val för att likt Antonovsky (1987/1991), fokusera på de faktorer som orsakar och 

vidmakthåller hälsa samt titta på hur människor och organisationer kan stödjas i att röra sig 

mot hälsans pol. Genom att bygga sin verksamhet utifrån KASAM´s byggstenar, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet skapas förutsättningar för medarbetare att bli delaktiga och 

ansvarstagande. Dessa teorier bygger på dynamiken runt samma faktorer som studiens chefer 

talar om. Ett hälsofrämjande arbete måste dock även befatta sig med orsaker till ohälsa men 

lägga fokus på möjligheter till god hälsa (Menckel & Österblom, 2000). Det går alltså inte 

helt att bortse ifrån ett patogent perspektiv. Därav att det finns en forskningsfråga som tar upp 

hindrande faktorer. AML (1977:1160) beskriver SAM som ett sökande efter risker och 

ohälsofaktorer, alltså ett preventivt (patogent) risktänkande men fokus bör ligga på det 

frisktänkande, promotiva (salutogena). Faktorer som främjar en god arbetsmiljö är i stort 

synonyma med faktorer som främjar SAM enligt de chefer som intervjuats (Lindberg & 

Vingård, 2012).  

Michi och Williams (2003) har påvisat att det finns faktorer som inverkar negativt på 

den psykiska arbetsmiljön och att dessa är de samma på många olika arbetsplatser. Som 

negativa faktorer anges att arbeta långa arbetspass, att ha tung arbetsbörda, att inte känna 

kontroll över sitt arbete, otydligt ledarskap med otydlig ansvarsfördelning, låg delaktighet i 

beslutsfattande och dålig social uppbackning.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att tänka, det är stort, det är viktigt och 

innehåller mycket. SAM-snurrans tankesätt går igen i ett mikroperspektiv som kan handla om 

planering av arbetsdagen och vilka omprioriteringar som görs utifrån uppgjorda rutiner när 

något oförutsett inträffar. Till ett makroperspektiv där en chef beskriver ett uppgjort årshjul, 

där arbetsmiljöarbetet är inplanerat systematiskt månad för månad. Återkoppling och att skapa 

strukturer för detta framhölls som en viktig åtgärd. Att inte bara starta projekt eller dela ut 

uppgifter, utan att samtidigt tala om när och hur resultatet återkopplas. SAM är en 

förutsättning för ett gott hälso- och arbetsmiljöarbete. 

 

7.2.2 Medarbetarskapet 

Cheferna poängterar medarbetarskapet för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. De 

talar om chefens ansvar att skapa forum och dialogformer, ge ansvar och förtroende utifrån 

tydliga mål, krav och struktur samt redskap och resurser för att möjliggöra uppgifter. Allt 

detta är enligt cheferna viktigt och ett led i systematiken och i att skapa förutsättningar för ett 

aktivt medarbetarskap. Men sedan ligger det dessutom ett stort ansvar på varje medarbetare 

att känna ett engagemang och en vilja att vara med och skapa en god arbetsmiljö. Detta kan 

sammanfattas i begreppet KASAM (Antonovsky, 1987/1991). Cheferna kan skapa en 

begriplighet hos medarbetaren för dennes roll på arbetsplatsen genom att tydligt beskriva mål, 

arbetsuppgifter och förväntade resultat. Hanterbarheten kan skapas hos medarbetaren om 

denna känner att hon eller han har tillräckliga resurser för att utföra arbetet. Har individen till 

exempel rätt kompetens för uppgiften, tillräckligt med tid avsatt, rätt redskap och utrustning 
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och kan hon eller han styra och forma sitt arbete, kommunicera och påverka om resurserna är 

fel eller otillräckliga. Upplevs de båda första kriterierna i tillräckligt mått för varje individ så 

upplever denne en meningsfullhet i att lägga sin tid, kraft och engagemang på arbetet och då 

också sin arbetsmiljö. Nilsson (2010) ger stöd med sin forskning för att KASAM-

komponenterna är konkreta och användbara i hälsofrämjande arbete.  

Det är dock viktigt att enhetscheferna själva visar att de prioriterar de forum som finns 

exempelvis arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och att de anser att vad medarbetarna tar upp 

är viktigt. Enligt en chef är det ofta så att medarbetarna ofta har både frågorna och svaren 

själva men de behöver en chefs beslut och kanske resurser. Chefernas uppfattning är att det är 

viktigt att medarbetarna känner att de har lagom mycket att göra, att de har möjlighet att 

påverka och att deras åsikter är värdefulla. Medarbetare som mår bra, trivs och upplever att 

deras kompetens tas tillvara gör ett bra jobb och stannar kvar. 

 

7.2.3 Chefskapet 

Det finns en uppsjö av ledarskapsteorier beskrivna i dagens litteratur. En av dem är 

hälsofrämjande ledarskap som vill lyfta ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa. En 

artikel av Nyberg (2009) tar upp egenskaper och arbetssätt hos chefer som skapar hälsa 

respektive ohälsa hos medarbetare. Där står att läsa att hälsoskapande ledarskap är att förse 

medarbetare med förutsättningar att utföra sitt arbete på ett självständigt sätt (ge information, 

befogenheter och tydlighet), att uppmuntra medarbetare att delta i utvecklingen av 

arbetsplatsen, att ge stöd, att inspirera medarbetarna, att visa integritet (rättvisa) och att 

integrera team-medlemmar så att de ska kunna arbeta väl tillsammans (Nyberg, 2009). 

Det systematiska sättet att tänka och inrätta arbetet skapar ordning och reda, gör 

arbetet överblickbart och gör effekter av insatser mätbara och jämförbara. Chefen kan 

tydligare se sina arbetsuppgifter och sin arbetsbelastning och kan utifrån det lättare prioritera 

och fördela uppgifter och ansvar. Chefen ligger i framkant, kan förutse, planera och 

genomföra innan problem uppstår. Det skapar trygghet i arbetsgruppen och det gör det även 

lättare för utomstående att komma in i och överblicka verksamheten som t.ex. vikarier. Detta 

skapar också förutsättningar för en större effektivitet och bättre nyttjande av resurser. Det 

leder i sin tur till att verksamheten står sig bättre vid konkurrensutsättning. 

Cheferna ställer stora krav på sig själva i sitt chefskap. De upplever att viktiga faktorer 

i dynamiken mellan chefskap och medarbetarskap är att från chefskapets sida finnas nära sin 

verksamhet och att ha stor erfarenhet och kunskap om den verksamhet som bedrivs för att 

förstå den och för att tidigt kunna läsa av signaler hos sina medarbetare om att allt inte 

fungerar bra. En chef uttryckte det “bygga förtroende och närvaro är viktiga faktorer för 

SAM”. Här visar ofta organisationsbilden att varje enhetschef ansvarar för många enheter, 

många medarbetare och att de inte sitter nära sin verksamhet. Detta gör det svårare för chefen 

att alltid finnas med i dagliga arbetsmiljöarbetet. Det finns en fara i att när man som chef ser 

sig tvungen att delegera uppgiften att delta i viktiga systematiska forum som skyddsronder, 

APT, medarbetarsamtal eller tidiga sjuksamtal till någon annan. Med detta bryts den 

dynamiska och nära samverkan mellan chefskap och medarbetarskap. Kvaliteten på chefers 

ledarskap kan å ena sidan genom ett främjande ledarskap leda till hälsa hos medarbetare. 

Medan å andra sidan det finns stöd för att chefer som är diktatoriska, tvingar sina värderingar 

på medarbetarna, är oärliga, ovänliga eller drar sig undan medarbetarna, kan leda till ohälsa 

och sjukdom hos dessa (Nyberg, 2009). Detta chefsled, första linjens chefer, som finns 

närmast verksamheten är hårt pressade vilket framkommer i intervjuerna. De är både 

arbetsgivare och arbetstagare på samma gång. De är, precis som sina medarbetare, drabbade 

av beslut som inte går att påverka, exempelvis vid omorganisationer, samtidigt som de 
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personifierar just dessa beslut eftersom cheferna är de som ska verkställa omorganisationerna. 

De ska kunna visa på slimmade, ekonomiskt effektiva organisationer. Denna utsatta position 

borde uppmärksammas och resurser till just det de själva efterfrågar som stöd genom 

mentorsgrupper, handledning och bättre metoder och verktyg borde prioriteras. Det är viktigt 

att dessa chefer upplever motsvarande stöd som sina medarbetare upplever av sin 

organisation, att känna en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, alltså ett starkt 

KASAM.  

  

7.2.4 Ändrade förutsättningar för SAM 

I intervjuerna uttrycks oro kring de senaste 15 årens utveckling där kommunal verksamhet har 

konkurrensutsatts. New Public Management, NPM, är ett samlingsnamn för en mängd 

reformer som är kopplade till ett teoretiskt ramverk som syftar till konkurrensutsättning och 

effektivisering av kommunalverksamhet (Hakulinen, Rissanen & Lammintakanen, 2011). 

Täta och stora omorganisationer som en del i detta med effektivisering och 

konkurrensutsättning skapar ytterligare oro. En chef uttryckte det så här “omorganisationer 

underlättas av ett fungerande SAM”.  Alltså kan man tolka det som att i tider av stora 

förändringar är det viktigare än någonsin att ha ett fungerande SAM att luta sig mot. Inte 

uppfinna nya hjul och införa nya metoder, utan använda sig av de väl inarbetade mötesforum, 

systematiska genomgångar, rutiner och arbetssätt man känner till och är van vid. Möjligen 

effektivisera dessa ytterligare för att möta kraven på information, kommunikation och 

delaktighet.  

 Cheferna hade samma syn på hur arbetsmiljöarbetet har förändrats över tid. För 20 år 

sedan tittade man mest på den fysiska arbetsmiljö och arbetsmiljöarenan var oftast klart 

angiven som en institution, skola eller kontor. Idag inkluderas även den psykosociala 

arbetsmiljön, men den kan i hög grad påverkas av den fysiska arbetsmiljön. Idag kan även 

arenorna för de arbetsmiljöer där en chef har ansvar för sina medarbetares hälsa variera (AFS 

2001:1, kommentar till 2 §). Medarbetare arbetar hemma hos sina brukare istället för på 

institution, de är med dem på arbeten eller på någon hobby eller rekreation. Detta ställer större 

krav på enhetscheferna som är mycket medvetna om sitt långtgående ansvar för den fysiska, 

psykiska och sociala arbetsmiljö. Stressrelaterade besvär och psykisk ohälsa är ofta de tyngsta 

punkterna på arbetsmiljöronder och handlingsplaner. Cheferna uttrycker att dessa frågor är 

svåra och att de behöver kompetent stöd och mer egen kunskap i detta ämne. 

 

7.2.5 Stödjande resurser 

Cheferna lyfter en önskan om att deras eget behov av handledning, mentorskap och 

erfarenhetsutbyte med andra enhetschefer, ska tillgodoses i högre grad.  

Cheferna tog i olika stor utsträckning stöd av human resources (HR) avdelningen och 

företagshälsovården (FHV) när de ansåg att de inte själva hade tillräcklig kompetens. I samma 

kommun kunde en chef uttrycka att FHV hade stått för den största kompetensutvecklingen, 

där de säkert och tryggt har guidat igenom svåra rehabiliteringsprocesser. Medan en annan 

enhetschef inte hade förtroende för FHV, efter ett oavslutat uppdrag. Det är en intressant 

utmaning i konstaterandet att cheferna i denna studie inte anger företagssköterskan som en 

resurs i dessa frågor. Värt att notera är att båda de kommuner som intervjuerna gjordes i 

anlitar extern företagshälsovård. Man kan undra om det sett annorlunda ut med en intern 

företagshälsovård.  

Tydlig kommunikation och tydlighet i kravställande och återkoppling från båda parter 

är viktigt för att bygga förtroende och tillit. Mellan å ena sidan beställande chef som hela 
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tiden har ansvaret för frågan, enligt 2 §, kap. 3, AML(1977:1160), kommentarer till 12 §, AFS 

(2001:1), och stöttande professionella funktioner som FHV och HR å andra sidan. Det 

uttrycktes överlag en respekt för den kompetens som finns på FHV och HR men kanske inte 

helt fullgod kunskap om vad dessa funktioner kan bistå med för hjälp och då framför allt 

stödet i det främjande systematiskt arbetsmiljöarbete. FHV besitter en god professionell 

kompetens gällande stress och psykisk ohälsa och detta nyttjas av organisationerna men oftast 

enbart på individnivå. Kunskapen om att FHV även kan stödja på grupp och organisationsnivå 

i dessa frågor, för att kunna verka mer promotivt, är inte lika känt (Axelsdotter Hök & Tegle, 

2009b; Zetterblom, 2009). Dessa uppgifter för FHV stämmer väl med företagssköterskans roll 

enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

företagshälsovård (2010). Den anger att företagssköterskan skall var specialist i omvårdnad 

med inriktning på människan och arbetslivet och där ansvara för att identifiera områden som 

behöver förbättras. Företagssköterskan ska ha fokus på människan ur ett helhetsperspektiv, 

där sambandet mellan människa, miljö, hälsa och ohälsa beaktas. Företagssköterskor utövar 

hälsofrämjande omvårdnad och måste aktivt bidra till att hälsofrämjande metoder införs 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

företagshälsovård, 2010).  

Det var viktigt för enhetscheferna att det gick en röd tråd i synen på SAM genom hela 

organisationen. Kunskap om SAM på alla nivåer från högsta ledning till alla medarbetare var 

viktigt. Här lyftes miljöpolicy och att ha en gemensam värdegrund som exempel. En 

gemensam värdegrund i hur medarbetare bemöter varandra, hur samarbetet ska vara, en 

gemensam syn på kundbemötande och över huvudtaget en gemensam syn på vad som ska 

vara denna organisationens kultur och sätt att vara. Om andan på arbetsplatsen och i 

verksamheten bottnar i en gemensam värdegrund är det en faktor för ett fungerande SAM och 

därigenom en god arbetsmiljö. Detta stöds av det som framkommer i Arbetsmiljöverkets 

rapport Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer (Lindberg & Vingård,2012). 

 Intressant att notera är att cheferna som intervjuats i studien inte lyfter fackliga 

representanter eller skyddsombud som resurser eller samarbetspartners med framträdande roll 

i SAM. Cheferna berör att skyddsombud är utsedda men ingenting om rollen eller betydelsen. 

Frågan är om det beror på bristande kunskap om SAM hos fackförbund och skyddsombud 

som gör att de inte kan bidra aktivt på den här arenan, eller om det inte är efterfrågat av 

cheferna. Enligt 4 §, kap. 6, i AML (1977:1160) ansvarar arbetsgivare och arbetstagare 

gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning. Utbildningsbehovet för både 

chefer, medarbetare och skyddsombud kan tillgodoses av en kombination av interna resurser 

och FHV samt HR. Det är viktigt att skyddsombud kallas i tid till de forum där de skall 

samverka med arbetsgivaren runt arbetsmiljöfrågor och att de försätts med de handlingar och 

information som är aktuell. (AML 1977:1160, kap. 6, 6 §). 

 

7.2.6 Verktyg och metoder 

En annan sak som cheferna önskar är redskap, metoder och verktyg för att mäta och 

kontrollera sin verksamhet och effekter av gjorda insatser. De som finns är många gånger 

trubbiga och missvisande alternativt tidsödande och svårtydda. Det är viktigt att tydligt kunna 

koppla förändringar och insatser till resultat i t.ex. kundnöjdhet, effektivitet, minskad lång- 

och korttidssjukfrånvaro, minskad personalomsättning, minskat antal rapporterade 

arbetsskador eller rehabiliteringsfall. Detta för att få feedback på utförda åtgärder och som 

synliga underlag för beslutsfattare om resursfördelning. Studier visar att åtgärder för hälsa i 

arbetsmiljön ger effekt och att även mätbara ekonomiska vinster framkommer. Men 

gemensamt för dem är att de lyfter fram att forskningen håller för dålig metodologisk kvalitet 
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och saknar säkra mätmetoder. (Kennedy et al., 2010; Tompa et al., 2009; Verbeek et al., 

2009). Goldgruber och Ahrens (2009) har genom litteraturgenomgång försökt hitta resultat 

som visar om hälsopromotiva och primär preventiva insatser på arbetsplatsen är effektiva. De 

kunde konstatera att bäst resultat gav omfattande multimodala eller systematiska program som 

innehåller relations- och beteendeelement snarare än enstaka insatser. Men att ytterligare 

forskning måste till för att definiera metodologiska parametrar med tillräcklig precision.   

Ett positivt nytt dialogverktyg har tagits fram i en doktorsavhandling. Det är ett 

webbaserat frågeformulär som mäter medarbetares positiva upplevelser av arbetet och kallas 

WEMS - Work Experience Measurement Scale (Frågeformulär om upplevelser av arbete och 

arbetsplats). WEMS är ett betydelsefullt bidrag till hälsofrämjande arbete, eftersom 

frågeformulärets egenskaper är promotiva och fungerar att användas utifrån ett salutogent 

förhållningssätt. (Nilsson, 2010) 

 

7.2.7 Icke påverkbara faktorer 

De hindrande faktorerna för SAM som cheferna i huvudsak angav som icke påverkbara var 

ekonomiska ramar, personalramar, organisationsstrukturer och beslut om omorganisationer 

och konkurrensutsättning. Övriga hindrande faktorer är enligt cheferna påverkbara och har 

därför ur ett salutogent sätt att tänka beskrivits ovan som möjligheter till förbättring istället. 

Det var överraskande att cheferna kände att de hade förhållandevis stora möjligheter att 

påverka de flesta av de faktorer som främjar SAM. Men cheferna trycker på behovet av 

handlednings- eller mentorskapsstöd för att bättre kunna utnyttja den möjligheten att påverka. 

7.3 Slutsats 

De faktorer som främjar ett systematiskt arbetsmiljöarbete är många. Grundläggande är 

chefskapets ansvar att skapa strukturen i form av mål, policys, rutiner, arbetsbeskrivningar, 

ansvarsfördelningar, systematiska arbetssätt som årsplanering och handlingsplaner. Dessutom 

skapa systematiska sätt att inventera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom 

skyddsronder och forum där medarbetarskap och chefskap kan mötas. Cheferna skapar 

förutsättningarna och medarbetarna och chefer fyller tillsammans det med innehåll. Det är i 

denna dynamiska samverkan som ett fungerande SAM skapas. SAM är en förutsättning för ett 

gott hälso- och arbetsmiljöarbete. Ibland är det svåra frågor som kräver specialkompetens och 

då tar organisationen hjälp av stödjande resurser som FHV och HR. Viktigt att marknadsföra 

FHV´s möjligheter att stödja mer på grupp- och organisationsnivå. För att på detta sätt få till 

stånd ett mer promotivt arbete, än då alla resurser går till stöd på individnivå. Den stora 

utvecklingsmöjligheten är att det skapas relevanta mätverktyg och metoder för att följa och 

mäta förändringar och effekter av insatta åtgärder främst inom den psykosociala arbetsmiljön. 

Alla insatta åtgärder måste verka för att påverka den dynamiska samverkan mellan chefskap, 

medarbetarskap, organisationens krav och övriga stödjande resurser och begränsande faktorer, 

detta blev studiens tema. 

7.4 Klinisk nytta 

Forskning om systematiskt arbetsmiljöarbete och dess förtjänster är begränsad och behöver 

utvecklas. Det här är ett steg i den riktningen. För att kunna stödja organisationer att utforma 

ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är det av stort intresse att veta vilka faktorer som kan 

verka främjande. Att stötta utvecklandet av systematiskt arbetsmiljöarbete är en av 

företagshälsovårdens främsta uppgifter. Om tjänster som utformas i detta syfte kan vila på 

aktuell forskning, snarare än allmänna antagandet, ökar förtroendet och tilliten till 
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företagshälsovården. Eftersom chefskapet är så central del av ett fungerande SAM så är det 

viktigt att lyfta och ta reda på vilka faktorer som möjliggör ett gott chefskap. Även faktorer 

som hindrar utvecklingen av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan vara av värde 

att känna till för att kunna uppmärksamma dolda hinder. Hinder som inte de inom 

organisationen har uppmärksammat själva.  
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Bilaga 1       

Datum 
 
Namn:   
Chef:  
Adress:     
 
Angående magisteruppsats: Faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Vi är två sjuksköterskor som går företagssköterskeprogrammet, magisternivå, 60hp vid 
Örebro Universitet. Under våren ska vi skriva vår magisteruppsats (D-uppsats) och är 
intresserade av att göra en intervjustudie kring systematiskt arbetsmiljöarbete, närmare 
bestämt vilka faktorer som främjar ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunen. Vi vill 
genom denna intervjustudie lära oss mer om chefers syn på arbetet med systematiskt 
arbetsmiljöarbete och hur vi inom företagshälsovården bäst kan bistå dem i deras arbete.  
 
Vi söker nu Ditt tillstånd att genomföra en sådan studie, samt hjälp med att komma i kontakt 
med fyra chefer. Alternativt komma i kontakt med någon som kan hjälpa oss med detta. 
Cheferna får gärna komma från olika delar i kommunens verksamhet, de ska ha erfarenhet 
av systematiskt arbetsmiljöarbete, ha personalansvar för fler än 15 stycken och ska kunna 
avsätta 45-60 minuter för en intervju kring hur de ser på ämnet.  
 
Intervjun kommer att bandas för att sedan transkriberas över till text. Allt material från 
intervjuerna kommer att behandlas med sekretess. I den färdiga rapporten kommer det inte 
att finnas någon möjlighet att utläsa de medverkandes identitet eller var de arbetar. Det är 
helt frivilligt att delta i intervjuerna och man kan när som helst avbryta deltagandet utan att 
behöva ange orsak. Då studien är klar presenterar vi gärna resultatet för er och de ni vill ska 
medverka, om ni så önskar. 
 
Vi planerar att, efter ert samtycke, kontakta de chefer ni föreslagit med ett informationsbrev 
och därefter telefonkontakt för att boka tid för intervju om även dessa samtycker. 
 
Vi kontaktar Dig om några dagar för att höra ditt ställningstagande till kommunens 
deltagande i studien. 

 
Med vänliga hälsningar, 
 
Karin Johansson 0737-68 77 37   Marie Jörgensen 0768-98 84 41 
karjoh102@studentmail.oru.se    marjoh101@studentmail.oru.se 

 

mailto:marjoh101@studentmail.oru.se
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Bilaga 2 

          Datum 
Namn 
Chef  
Adress 
 
 
 
 
Angående magisteruppsats: Faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Vi är två sjuksköterskor som går företagssköterskeprogrammet, magisternivå, 60hp vid 
Örebro Universitet. Under våren ska vi skriva vår magisteruppsats (D-uppsats) och är 
intresserade av att göra en intervjustudie kring systematiskt arbetsmiljöarbete, närmare 
bestämt vilka faktorer som främjar ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunen.  
 
Vi vänder oss till Dig som chef med personalansvar som vi hoppas kan avsätta 45-60 
minuter till en intervju kring hur du ser på systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på 
arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, 
organisation, produktivitet och hälsa. Vi vill genom denna intervjustudie lära mer om chefers 
syn på arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och hur vi inom företagshälsovården bäst 
kan bistå i det arbetet.  
 
Intervjun kommer att bandas för att sedan transkriberas över till text. Allt material från 
intervjuerna kommer att behandlas med sekretess. I den färdiga rapporten kommer det inte 
att finnas någon möjlighet att utläsa medverkandes identitet eller var de arbetar. Det är helt 
frivilligt att delta i intervjuerna och man kan när som helst avbryta deltagandet utan att 
behöva ange orsak. Vi har fått godkännande från Uppsala kommuns personaldirektör att 
utföra intervjuerna 
 
Vi ringer dig om några dagar för att höra hur du ställer dig till att delta i studien och eventuellt 
boka en tid. När studien är klar kommer vi gärna och presenterar resultatet för er om ni 
önskar. 
 
Vi är tacksamma för ditt deltagande i studien. Du är när som helst välkommen att kontakta 
oss per mail eller telefon. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Karin Johansson 0737-68 77 37    Marie Jörgensen 0768-98 84 41 
karjoh102@studentmail.oru.se    marjoh101@studentmail.oru.se 
 
 
         Handledare: 

         Agneta Tinnfält  

         agneta.tinnfalt@oru.se 

mailto:marjoh101@studentmail.oru.se
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Bilaga 3 Intervjuguide  

 

        
Örebro universitet  
Institutionen för hälsovetenskap och medicin 
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå 
Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng 
Vårterminen 2012  
 

Intervjuguide 

 

Syfte: Beskriva vilka faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

Frågeställningar: 

 

● Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer inom kommunal verksamhet? 

 

● Vilka faktorer främjar systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunal verksamhet? 

 

● Vilka faktorer hindrar utvecklandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom 

kommunalverksamhet? 
 

 

Huvudfråga: Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete för dig? 
 

 Underfrågor: Kolla efter samtal kring huvudfrågan om underfrågor kommit med, 

eller om kompletterande frågor behövs: 

 Hur arbetar du med systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 Hur skulle du vilja/önska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete i din verksamhet? 

(Främja) 

 Vilka faktorer i din verksamhet är viktiga för att få det att fungera? (Främja) 

 Hur gör du för att få regelbundenhet/systematik i ditt arbetsmiljöarbete? 
 

Arbetsmiljöverket, som har i uppdrag av regeringen att sköta tillsynen av arbetsmiljöarbetet i 

Sverige, har skapat en modell som kallas SAM-snurran (visar den för den intervjuade). 

Känner du igen den?  
 

Underfrågor: 

 Känner du att det finns något som gör att du hindras utföra det systematiska 

arbetsmiljöarbete som du skulle vilja? (Hindrande) 

 Finns det faktorer/resurser som du skulle önska att du hade/hade mer av för att få det 

systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera bättre? 

 Av de faktorer som framkommit som underlättar ditt arbete med SAM, vilka av dem 

anser du att du som chef kan påverka och ha inflytande över? 
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Bilaga 4 Frågekarta  
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 Bilaga 5 Informerat samtycke 
       
 
Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå 

Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng 

Vårterminen 2012  

 

Godkännande för deltagande i studien 

 

 

Jag godkänner mitt deltagande i studien ”Faktorer som främjar systematiskt 

arbetsmiljöarbete”. Jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan att behöva ange orsak. 

Uppgifterna som lämnas kommer att behandlas med sekretess och avidentifieras. 

 

 

 

 

 

Datum och ort      Namn  
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Bilaga 6 Information om chefer 

 

Faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

 

 

Kön ____   Ålder ____ 

 

Antal år anställd som chef på denna arbetsplats____ 

 

Antal anställda i nuvarande verksamhet ____ 

 

Har du någon utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete?  Ja    ____ 

        Nej ____ 

 

 Om ja, i vilken form? ___________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Johansson 0737-68 77 37   Marie Jörgensen 0768-98 84 41 

karjoh102@studentmail.oru.se    marjoh101@studentmail.oru.se 

 

 

 

 

            

         Handledare: 

         Agneta Tinnfält
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Bilaga 7 Resultattabell 

Domän Underkategori 
 

Kategori (vad?) Tema (hur?) 

Vad 
innebär 
SAM? 

Vad är arbetsmiljö? Begreppet SAM Chefers syn på vad 
som  
främjar systematiskt  
arbetsmiljöarbete är  
dynamisk samverkan 
mellan  
chefskap, 
medarbetarskap,  
organisationens krav 
och övriga  
stödjande resurser och  
begränsande faktorer 

Begreppet och grundläggande principer för 
SAM 

Kravet på och ansvaret för SAM  

Det förändrade arbetsmiljöarbetet  

  

Hur skapar man systematik? Systematik i 
arbetsmiljöarbet
et 

APT: information/kommunikation 

Skyddsrond: undersökning/riskanalys  

Handlingsplan och rutiner  

Delegerade arbetsuppgifter  

    

 Underlättar 
förändringsarbete/omorganisation 

Effekter av ett 
fungerande SAM 

 

Bättre gehör hos överordnade chefer 

Trygg och trivsam arbetsplats  

Tydligare ansvarsfördelning, saker följs 
upp och blir gjorda 

Prevention och promotion 

 Nöjda kunder   

 Mindre miljöpåverkan   

    

 Lagen följs inte Effekter av ett 
icke fungerande 
SAM 

 

Högre sjukskrivningstal och dåligt 
rehabarbete 

 Dålig kunskap om arbetsmiljö   

 Brister i uppföljning   

 Skapar en svår och otillfredsställande 
situation för enhetscheferna 

  

    

    

Vilka 
faktorer 
främjar 
SAM? 

Kollegialt stöd och handledning Resurser  

Tid 

 Kunskapsinhämtning   

 FHV  

 Verktyg och metoder  

   

 Främjande ledaregenskaper Chefskapet 
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Domän Underkategori 
 

Kategori (vad?) Tema (hur?) 

 Insikt i verksamheten  

 Tydliga mål och visioner  

 Kompetensutveckling för chefen  

 Medarbetaransvar Medarbetarskap
et 

Forts. chefers syn på 
vad som främjar 
systematiskt  
arbetsmiljöarbete är  
dynamisk samverkan 
mellan chefskap, 
medarbetarskap,  
organisationens krav 
och övriga stödjande 
resurser och 
begränsande faktorer 

Utbildning/kompetens  

Gemensam värdegrund och trygghet  

Chefens inverkan på medarbetarskapet  

  

Stöd inom organisationen God organisation 

 Samsyn i ledningens och chefens synsätt 
gällande SAM 

  

 Skapa enhetlig struktur   

 Mindre personalgrupper med större 
delaktighet 

  

    

 Mer effektiva rutiner Erfarenhet av 
tidigare insatser  

 

Inrättande av nya tjänster/ansvarsområden 

 Anpassning av fysisk och psykisk 
arbetsmiljö 

  

    

    

Vilka 
faktorer 
hindrar 
SAM? 

Problem med mellanmänskliga relationer Personal  

Bristande ledarskap  

Vikarieanskaffning  

    

 Begränsande för personal  Ekonomi  

 Begränsande för verksamheten   

 Ickefungerande samarbete med främjande 
resurser 

  

 Brister i metod   

    

 Organisationsstruktur Organisation  

 Litet inflytande på 
organisationsförändringar 

  

 Verksamhetsanpassning   

 


