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Examensarbete 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 

- för enhetschefer inom socialförvaltningen - 

 

Hej enhetschefer (SoL)! 

Jag heter Ann Hedman och arbetar som sjukgymnast inom kommun K sedan 2007. Sedan 1½ 

år tillbaka går jag ett magisterprogram i MTO (Människa Teknik Organisation, 60 hp). Nu 

börjar kursen närma sig sitt slut och det är dags för examensarbetet på 15 hp. Detta ser jag 

mycket fram emot! 

MTO - programmet har gett mig fördjupad förståelse för betydelsen av ett välfungerande 

arbetsmiljöarbete - för verksamheten, för den friska organisationen, för den motiverade 

medarbetaren – inte minst för en organisation i förändring. 

Syftet med studien är att bidra till att levandegöra det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

försöka bidra till förbättringar av rutiner inom området. Detta ligger helt i linje med det 

kommunövergripande arbetsmiljöarbete som drivs av HR avdelningen. Min studie kommer att 

vända sig till enhetschefer (SoL) inom Socialförvaltningen i kommun K. Enhetschefer 

befinner sig närmast omvårdnadspersonalen och har ca 30 personer inom sitt direkta 

ledarskap. Enhetschefer kommunicerar även med patienter och deras anhöriga. 

Verksamhetsmål beträffande resurser, kvalitet och arbetsmiljö ska eftersträvas. Det är därför 

av intresse att se närmare på denna yrkesgrupp, få kunskap om och förstå vilka problem, 

hinder och också möjligheter den ser med ett systematiskt arbetsmiljöarbete i den verklighet 

den befinner sig i. 

Studien består av observationer och fokusgrupp-intervjuer och samtliga enhetschefer ingår i 

den. I februari månad kommer observationerna att äga rum, viket innebär att jag är närvarande 

vid fyra APT tillfällen (två för hemtjänsten och två för särskilt boende). I april månad 

kommer fokusgrupp-intervjuerna att äga rum. Tre fokusgrupper ska sättas samman med ca sju 

enhetschefer per grupp. Tiden för de resp. fokusgrupp-intervjuerna är satt till 2,0 timmar. Mer 

exakt information om hur dessa ska gå till kommer lite längre fram.  

Ber Dig att redan under innevarande vecka 5 maila mig vilket/vilka av följande tre förslag 

som passar Dig bäst: - Måndag 11/4, kl. 13.15-15.15, Onsdag 13/4 kl. 13.15-15.15, eller 

Torsdag 14/4 kl. 13.15-15.15. Kan Du möta upp vid fler än ett tillfälle, vänligen uppge detta, 

så ska jag försöka få ihop grupper med så jämnt antal deltagare som möjligt. 

Svar till ann.hedman@kommunK.se senast tisdag 8 februari 2011!  

Full uppslutning är en förutsättning!     

Ser fram emot att genomföra studien inte minst för den praktiska nytta jag tror den kommer 

att ha. Ser fram emot att möta er  ! 

Ann Hedman, leg.sjukgymnast 

ann.hedman@kommunK.se 
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