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Sammanfattning 

Verksamheter som bedriver effektivt Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) har visats ha friskare och 

nöjdare arbetstagare, bättre anseende, och större monetära framgångar, än verksamheter som inte gör 

det. Det saknas emellertid förståelse för vilka arbets- eller förhållningssätt som bidrar eller leder till att 

vissa verksamheter lyckas bedriva SAM effektivt. Hitintills har fallstudier fokuserat på hur SAM bedrivs 

i sin helhet eller på vilka brister som finns, oavsett om företaget bedriver SAM effektivt eller inte. Kort 

sagt saknas relevant underlag. I detta arbete studeras en verksamhet inom äldrevården (ett yrke med 

överlag bristande arbetsmiljö och stort behov av effektivt SAM) som bedriver effektivt SAM, i syfte att 

förstå hur och varför de har lyckats. Intervjuer utfördes med arbetstagare på alla nivåer för att få en insikt 

i vad deras yrkesroll innebär och hur det relaterar till SAM, varefter en analys av intervjumaterialet 

gjordes för att identifiera SAM-främjande arbetsmetoder och beteenden. Ur dessa utkristalliserades ett 

antal huvudkomponenter – nycklar till framgång. Nycklarna var (1) fokus på patientens välmående, (2) 

engagerat ledarskap, och (3) öppen kommunikation. Även om SAM ser olika ut i olika branscher och 

verksamheter, är nycklarna generella nog för att kunna ge arbetsgivare en ledtråd om vad de behöver 

arbeta med för att lyckas bättre med SAM. 
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Abstract 

Companies engaged in Systematic Work Environment Management (SWEM) have been shown to have 

healthier and more satisfied workers, better reputation, and greater monetary success than companies 

that do not. There is however a knowledge-gap about what approaches or attitudes companies with 

successful SWEM utilize, that lead to this success. Up to date, the focus of case studies have been how 

SAM as a whole is conducted in companies, or what flaws there are, regardless of the companies’ level 

of success. In short, there is a lack of relevant research. This work is a study of an eldercare unit 

(eldercare being a profession with over-all poor working environment) that conducts SWEM efficiently, 

the goal being to understand the reasons to their success. Employees of all levels were interviewed in 

order to gain insight into what type of work they do and how that relates to SWEM, after which an 

analysis of the interview-transcriptions was made to identify what practices and behaviours promote 

efficient SWEM. From these, a number of main components emerged – keys to success. The keys were 

(1) a focus on patient well-being, (2) keen leadership, and (3) open communication. Although work 

environment management may differ between different industries and companies, the keys are general 

enough to give employers a clue about what they need to work on in order to promote SWEM. 
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ORDLISTA 

ORD FÖRKLARING 

Arbetsgivare Den som hyr in arbetskraft. Inte nödvändigtvis en fysisk person. 

Arbetstagare Den som utför arbete. Inkluderar alla anställda av Arbetsgivaren. 

Brukare Den som vårdas av vårdgivare. 

Ohälsa Sjukdom eller funktionsstörningar som påverkar hur väl individen fungerar. 

Olycka Oförutsedd, oönskad händelse som resulterar personskada eller dödsfall. 

Omsorgspersonal Personal som står för brukarens omsorg, såsom vårdbiträde och undersköterska. 

Sjukvårdspersonal Personal som står för brukarens medicinska vård, såsom sjuksköterska. 

Tillbud Nästan-olycka där ingen individ blir skadad eller dör. 

Vårdgivare Den som vårdar, alternativt står för brukarens omsorg. 
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1 INTRODUKTION 

År 1977 antog Sveriges riksdag arbetsmiljölagen, en ramlag vars syfte är att skydda arbetstagare från 

skador och fysisk och psykisk ohälsa. Emedan många svenska företag följer arbetsmiljölagen väl, är 

arbetsmiljön på andra företag mer eller mindre bristfällig. En bristfällig arbetsmiljö tyder på att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inte bedrivs effektivt. 

Föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskriver hur arbetsgivare och 

arbetstagare ska arbeta för att nå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket med flera har även tagit fram 

verktyg och utbildningar för att underlätta arbetet och öka förståelsen. Faktum kvarstår dock att många 

företag har bristande fysisk och psykisk arbetsmiljö. Sjukvårdssektorn är särskilt drabbad 

(Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014). Samtidigt rapporterar två tredjedelar av företag 

inom vård- och utbildningssektorn att de bedriver SAM (Frick & Johanson, 2013, p. 34). Antingen 

bedrivs alltså SAM ineffektivt av många av dessa företag eller så finns det svårigheter att åtgärda de 

största orsakerna till dålig arbetsmiljö.  

Arbetsmiljöverket gav professor Kaj Frick och professor Ulf Johanson i uppdrag att sammanställa 

kunskaper från fallstudier för att få en bättre förståelse för hur företag bedriver SAM, ett projekt som 

slutfördes i december 2013. Det noteras att fallstudierna har gemensamt att de behandlar brister i 

arbetsmiljön och utförandet av SAM. Även i fallstudier av företag med god arbetsmiljö och gott rykte 

ligger fokus på bristerna. Eftersom positiva underlag saknas, är förståelsen för vad som gör att somliga 

lyckas med SAM bristfällig. (Frick & Johanson, 2013) 

 Att ingen är perfekt är knappast förvånande men rapporterna ger alltså inte underlag för att 

närmare beskriva hur dessa företag ändå på många sätt sköter sitt systematiska 

arbetsmiljöarbete väl. Därigenom kan vi inte heller söka klargöra vad som gör att de, trots 

vissa brister, lyckas med sitt SAM. Det hade varit lärorikt för vår allmänna förståelse av 

faktorer som främjar respektive hämmar ett effektivt arbetsmiljöarbete. (Frick & Johanson, 

2013, p. 37) 

Syftet med detta arbete är att finna de faktorer som underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta 

kommer att ske dels genom en litteraturstudie om arbetsmiljö och SAM i sin helhet, dels genom en 

fallstudie på en arbetsplats med god arbetsmiljö och SAM. Fallstudien kommer att ske ur ett salutogent 

perspektiv, med fokus på vad som främjar just arbetshälsan. Vad har verksamheten gjort för att lyckas 

med SAM? Huvudtendenser samt konkreta exempel kommer att sammanfattas i ett lättillgängligt 

format, för att underlätta för den som vill ta del av verksamhetens goda exempel.  
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1.1 Problemställning 

Utgångspunkten för denna studie är att det medverkande företaget bedriver effektivt SAM. Det viktiga 

är inte vad de gör rätt, och vad de behöver bättra. Det intressanta är att se hur de gör för att göra rätt och 

eventuellt hur de förbättrar sig. Vad gör företaget – kulturellt eller konkret – som gör att de lyckats 

bedriva SAM på ett effektivt sätt? 

Följande frågor ska besvaras: 

 Hur arbetar företaget för att arbetsplatsen ska vara trivsam? 

 Hur arbetar företaget för att arbetsplatsen ska vara säker? 

 Av vilka anledningar är det systematiska arbetsmiljöarbetet väl fungerande? 

1.2 Avgränsningar 

 Endast ett företag kommer att studeras. Istället för att jämföra om flera verksamheter med 

bra arbetsmiljö har något gemensamt, ligger fokus på att i detalj analysera ett företags 

framgångsrecept. 

 Företaget kommer att vara en äldrevårdsverksamhet med logi. Huvudanledningen är att 

rapportförfattaren har intresse för äldreomsorgens arbetsmiljö, kommen ur yrkeserfarenhet. 

Detta ger dock i sin tur en fördel vid undersökning och analys, eftersom en grundförståelse för 

yrket och dess termer redan finns. 

 Endast kvalitativa undersökningar kommer att utföras. Att kvantifiera frågor som besvarar 

”varför?”, motverkar dess syfte. Om en majoritet av respondenterna har samma åsikt, alternativt 

har skilda åsikter, kan det tas upp i diskussionen. 

 Ungefär 15 arbetstagare kommer att intervjuas. Färre bedöms ge otillräckligt material för 

analys, och fler bedöms ge för lite tid över till noggrann analys eftersom projektet är 

tidsbegränsat. 

 Fokus ligger på hur SAM utförs och vad som främjar SAM på arbetsplatsen. Om 

respondenterna påpekar brister i antingen SAM eller arbetsmiljön, kommer fokus sålunda att 

riktas mot vad de (planerar) att göra som åtgärd. 

 Inget försök att implementera fynden på en annan arbetsplats kommer att göras. SAM är 

långsiktigt arbete, och en implementering skulle sålunda inte rymmas inom projektets tidsram. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs och definieras arbetsmiljö och dess påverkande faktorer. Här definieras och 

beskrivs även SAM, och hur det fungerar i teori och praktik. Eftersom rapportens fokusgrupp är 

arbetstagare inom vård och omsorg, specifikt äldreomsorg, beskrivs även villkoren i denna yrkesgrupp, 

vårdgivarens arbetsmiljö, och i korthet arbetet med arbetsmiljön i vårdsektorn. 

Observera att de lagar som hänvisas till är nationella, men vetenskapliga artiklar och fallstudier har 

hämtats oberoende av land de utförs i. 

2.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetet med att förbättra arbetsvillkoren för svenska folket påbörjades så tidigt som år 1890, då lagen 

om skydd mot yrkesfara började gälla. (Källberg, 1999) Denna lag (SFS 1889:19) hade som syfte att 

”bereda skydd mot faror för lif och helsa vid arbetet.” Bara den fysiska hälsan berördes av lagen. 

Under 1970-talet skedde stora satsningar inom arbetsmiljön, och fokus skiftade från rent arbetarskydd 

till att inkludera frågor om lokalens utformning och kemiska faror. (Källberg, 1999, pp. 24-25) Även 

lagarna blev strängare. År 1977 stadgades Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) i syfte att förbättra alla 

typer av arbetsvillkor för arbetstagare. 

  [Arbetsmiljölagens] ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även 

i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (1 kap. 1 § AML) 

AML har ändrats ytterligare sedan 1970-talet. År 1991 sattes syna mål upp, att arbetsmiljöns alla delar 

skulle förbättras – fysiska, psykiska, sociala och arbetsorganisatoriska – (Källberg, 1999, p. 36) och 

dessa regler finns med än i dag. AML behandlar idag tekniska (2 kap. 1, 7b §§), sociala, psykiska, 

fysiska (2 kap. 1 § 1-2, 4-5 st.) och organisatoriska (2 kap. 2 c §) faktorer. Kommentarerna till lagens 

syfte (1 kap. AML) anger även att arbetstagarens trivsel (tillfredsställelse med arbetet, gemenskap med 

resterande arbetstagare, och personlig utveckling) är en viktig faktor för en god arbetsmiljö. 

AML är en ramlag, där endast det mest grundläggande tas upp. Detaljerna kring lagarna definieras av 

myndigheten Arbetsmiljöverket. 

2.2 Arbetsmiljöverket 

Samma år som den första lagen om arbetsskydd började gälla, 1890, inrättades Yrkesinspektionen 

(Källberg, 1999, p. 12). Yrkesinspektionens uppgift var i korthet att inspektera verksamheter, och se till 

att arbetsplatsen i största möjliga mån förhindrade att fysiska skador uppkom. 
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 Yrkesinspektör har att i sin verksamhet städse akta på, huru i hvarje särskildt fall ändamålet 

med denna lag må utan oskälig kostnad vinnas med minsta olägenhet för yrkesidkaren. 

(5 § 2 st. SFS 1889:19) 

År 1949 inrättades Arbetarskyddsstyrelsen, vars uppgift bland annat var att samordna arbetsmiljöarbetet, 

ge ut information och ta fram föreskrifter (Källberg, 1999). År 2001 slogs Yrkesinspektionen och 

Arbetsskyddsstyrelsen ihop och bildade en myndighet: Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2014k). 

Arbetsmiljöverket (AV) är den svenska myndighet som ansvarar för frågor om arbetsmiljö och arbetstid, 

enligt Förordning med instruktion för arbetsmiljöverket (1 § SFS 2007:913). Bland deras uppgifter är 

att se till att AML följs och fortlever (2 § 2, 4 st.), att sprida information om denna (11 st.), att skapa och 

underhålla föreskrifter rörande arbetsmiljö och att ge råd kring dessa föreskrifter (5, 11 st.). 

AV kontrollerar att AML följs och att ohälsa samt olyckor förebyggs genom att utföra inspektioner. 

Emedan de verksamheter som inspekterats ofta har bedömts vara riskutsatta av AV, kan en inspektion 

också utföras som en del av en problem- eller branschinriktad kampanj. (Arbetsmiljöverket, 2014d) Det 

kan också vara en så kallad screening, där alla företag inom en bransch besöks och bedöms av 

inspektörer. De områden som granskas är det systematiska arbetet med arbetsmiljön, samt hur 

arbetsmiljön faktiskt ser ut. (Arbetsmiljöverket, 2014e). Om det finns brister i något av dessa två 

områden, ställer AV krav på verksamheten, där förklaring ges till vad som brister och hur det kan 

åtgärdas. (Arbetsmiljöverket, 2010) Arbetsmiljöverket menar att besöket: 

 […] i praktiken ofta får formen av en instruktiv demonstration av åtgärdsbehoven samtidig 

som arbetsgivaren och skyddsombuden ges möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta 

arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas. (Arbetsmiljöverket, 2014d) 

Verksamheter som har fått krav, får ofta ett uppföljningsbesök av inspektören. Under tiden däremellan 

finns tid att åtgärda bristerna. (Arbetsmiljöverket, 2010) 

De som anställs som inspektörer hos AV är vanligen högskoleutbildade inom olika områden, eftersom 

en bred kompetens behövs för att förstå och korrekt bedöma förhållanden inom olika branscher och 

verksamheter. Inspektörerna har vanligen många års yrkeserfarenhet inom ett relaterat yrke, och får ett 

halvårs utbildning på AV för att öka förståelsen för rollen, innan inspektören på egen hand inträder i sin 

roll. (Arbetsmiljöverket, 2014f) 

AV arbetar även för att verksamheter ska förebygga arbetsmiljörisker. Detta kan bland annat ske genom 

att verksamheter och organisationer får råd om hur de kan förbättra sin företagshälsovård (2 § 12 st.), 

eller hur de kan främja samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöfrågor (13 st.). Just 

samarbetet är en av grundpelarna i att få ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, om vilket kan 

läsas i 2.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete. För att kunna arbeta med arbetsmiljö, är det dock bra att först 

veta vad arbetsmiljö innebär. 
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2.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar arbetstagaren på arbetsplatsen. Ansvaret för att arbetsmiljön 

är bra och att allvarliga påbud och olyckor anmäls till AV ligger ytterst hos arbetsgivaren. Arbetstagarna 

har i sin tur ansvar för att följa de regler arbetsgivaren sätter upp för att säkra arbetsmiljön. De har även 

rätt att anmäla bristande arbetsmiljö till sin företrädare i arbetsmiljöfrågor, skyddsombudet (AFS 

2001:1). Skyddsombudet ska med AML som stöd arbeta för att arbetsmiljön är tillfredsställande (6 kap. 

4 §). Detta innebär att olyckor och ohälsa ska förebyggas (4 §), men även att arbetstagarna ska trivas. 

Här finns alltså tre termer att reda ut. 

En olycka beskrivs mer eller mindre likadant i olika källor. Nationalencyklopedins (2014a) definition är 

”händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller 

miljö”. I försäkringssammanhang är en olycka ”en plötslig, oförutsedd och yttre händelse som orsakar 

skada” (Folkets Ombud, 2014). Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10) beskriver en 

olycka som ett ”plötsligt inträffade händelser som har medfört eller kan befaras medföra skada.” I 

korthet händer alltså något oönskat och plötsligt, som slutar i att någon eller något skadas. 

Ohälsa är ett bredare koncept. Enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (2 §) kan ohälsa 

innebära sjukdomar i medicinsk mening. Paragrafen beskriver även en alternativ betydelse: fysiska eller 

psykiska besvär som inte beror på sjukdom, men likväl hindrar arbetstagarens dagliga liv. Detta kan i 

ett längre lopp leda till sjukdom. 

Trivsel behandlas synonymt med arbetsglädje i denna rapport. Detta innebär till exempel att 

arbetstagaren är nöjd med sin arbetssituation, tycker om sina arbetsuppgifter, kommer överens med sina 

arbetskamrater, med mera. Det är en mycket subjektiv faktor. 

AML behandlar alla arbetsmiljöfaktorer som kan orsaka ohälsa, olycksfall och som främjar 

tillfredsställande arbetsmiljö. De är inte helt enkla att kategorisera, eftersom många faktorer påverkas 

samt är co-beroende av varandra. I AML till exempel beskrivs tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, 

psykologiska, samt sociala faktorer. Europeiska arbetsmiljöbyrån (2014) talar om fysiska, 

organisatoriska och sociala, samt individuella faktorer (livsstilsfaktorer). I AV:s rapport (2014:1) 

Arbetsskador 2013 delas arbetsskadeorsaker in efter belastningsfaktorer, kemiska och biologiska 

faktorer, organisatoriska och sociala faktorer, buller, samt övriga faktorer (Ponton Klevestedt, 2014). 

AV använder ibland samlingsbegreppen fysiska respektive psykosociala faktorer, både i föreskriften om 

Systematiskt arbetsmiljöarbete och i övriga rapporter (Håkansson, et al., 2013; Ponton Klevestedt, 2014; 

Arbetsmiljöverket & Föreningen Svensk Företagshälsovård, 2003, p. 28). I föreskriften om Psykiska 

och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) nämns dock att termen psykosocial är 

problematisk: den är svårdefinierad eftersom den ”omfattar såväl fysiska som organisatoriska och 

sociala miljöfaktorer”. 
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I detta kapitel delas arbetsmiljöfaktorer in i grupperna fysiska, sociala, organisatoriska samt övriga 

faktorer. De bakomliggande orsakerna till besvär – och trivsel – behandlas här, men inte besvären i sig 

i större utsträckning. För mer detaljer kring fysiska och psykiska besvär olika arbetsmiljöfaktorer kan 

orsaka, se 2.4 Symptom på bristande arbetsmiljö nedan. 

 Fysiska arbetsmiljöfaktorer 

I denna rapport räknas de faktorer som direkt kan orsaka fysiska besvär, till exempel tung fysisk 

belastning, som fysiska faktorer. För buller, klimat, kemiska eller biologiska faktorer, se 2.3.4 Övriga 

faktorer. Faktorer som kan ge fysiska symptom men inte är fysiska i sig beskrivs i 2.3.2 Sociala 

arbetsmiljöfaktorer och 2.3.3 Organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. 

Arbetets tyngd 

Tungt arbete betyder oftast en av två saker: arbetstagaren lyfter tungt (minst 15 kg) flera gånger under 

arbetsdagen, eller upplever att arbetet upplevs kroppsligt ansträngande (i mer än 25 % av arbetstiden) 

(Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, pp. 183-185). Ett arbete känns ofta som kroppsligt 

ansträngande om den får pulsen att öka. Arbetarens kondition, muskelstyrka och arbetsteknik kan 

påverka upplevelsen. (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2005, p. 6) 

Tungt arbete är en vanlig orsak till belastningsskador såsom muskel och ledbesvär (Ponton Klevestedt, 

2014, p. 27). Besvären uppstår ofta i rygg, axlar och armar, särskilt om det kombineras med en 

påfrestande arbetsställning (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2005, p. 6). Tungt arbete är 

vanligt i branscher där gods förflyttas – till exempel tillverkning eller transport och magasinering – samt 

i arbete med människor som har behov av förflyttningshjälp – till exempel vård och omsorg (Ponton 

Klevestedt, 2014, p. 29). 

Påfrestande arbetsställningar 

En påfrestade arbetsställning innebär en ställning som i längden kan orsaka ohälsa. Oftast handlar det 

om att personens överkropp är vriden, att personen står framåtlutad utan stöd för överkroppen, eller att 

armarna är över axelhöjd under arbetet (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, pp. 183-

185). I föreskriften om Belastningsergonomi (kommentar till 5 § AFS 2012:2), beskrivs vridna, böjda 

och sträckta arbetsställningarna vara stora riskfaktorer, särskilt i kombination. Även Hägg, et al. (2010, 

p. 176) konstaterar att vridna, asymmetriska och framåtlutande ställningar ska undvikas, samt att arbete 

med armarna över axelhöjd bara ska utföras under korta stunder. Överhuvudtaget har ställningar som 

orsakar stort vridmoment på leder negativ inverkan (ibid.), och det behövs inte mer än kroppsdelens 

egentyngd för att leder ska skadas (AFS 2012:2).  

Sneda och framåtlutade arbetsställningar kan i första hand orsaka smärta och förslitningsskador i rygg, 

nacke och axlar. Arbete där armarna är över axelhöjd eller utsträckts orsakar förslitningsskador kan leda 

till belastningsskador i axlar och rygg. För att minska risken för att arbetsställningen ska orsaka 
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påfrestningar, är det viktigt att variera arbetsställningen ofta (Hägg, et al., 2010, p. 176) (AFS 2012:2). 

En tumregel är att en god arbetsställning, är en som känns naturlig (Hägg, et al., 2010, p. 176). 

Sittande arbete 

Långvarigt stillasittande är vanligt i arbeten i industriländer, och en högt bidragande faktor till den höga 

förekomsten av ryggproblem (Hägg, et al., 2010, p. 177). Ryggen belastas mer vid långvarigt sittande 

än stående, varför det är viktigt att variera sittställning ofta (AFS 2012:2; Hägg, et al., 2010, p.177). Det 

är bra att stå eller gå regelbundet också, eftersom långvarig fysisk inaktivitet inte heller är bra för 

kroppen (AFS 2012:2). Inaktiviteten kan orsaka allt från skeletturkalkning, dålig muskelstyrka och dålig 

kondition till diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och mage-tarmstörningar. Symptomen kan förvärras om 

stillasittandet kombineras med stress. (Arbetsmiljöverket, 2014l) 

Att aldrig få sitta ner för vila eller arbete kan också ha negativ inverkan på hälsan, eftersom belastning 

på blodomlopp såväl som leder i ben och fötter är större i upprätt position. I arbeten som behöver utföras 

stående ska det finnas möjlighet att sitta och vila (kommentar till 5 § AFS 2012:2). 

AV definierar det som en arbetsmiljörisk om arbetstagaren behöver sitta och arbeta mer än två timmar 

i sträck, eller inte kan sitta mer än 10 % av arbetstiden (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 

2005, pp. 185-187). Slutsatsen är alltså att varken långvarigt sittande eller stående är bra för hälsan. Det 

bästa är variation, delvis mellan stående och sittande, delvis att ändra sittposition alternativt 

ståendeposition. 

 Sociala arbetsmiljöfaktorer 

Som nämnt ovan, är det enligt föreskriften om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (1 kap.) 

svårt att definiera vad som är psykosociala arbetsmiljöfaktorer. De påverkas nämligen i sin tur av inte 

bara sociala, utan även fysiska och organisatoriska faktorer. I detta avsnitt diskuteras bakomliggande 

orsaker till psykisk ohälsa såväl samt det som främjar trivsel, och som inte har direkt med organisationen 

att göra. 

Arbetsrelationer 

 De psykiska och sociala förhållandena på en arbetsplats präglas i stor utsträckning av 

människorna på arbetsplatsen och hur samspelet sker mellan dem. (3.3 kap. AFS 1980:14) 

Bra relationer ger ett trivsamt klimat, liksom dåliga relationer skapar spänning. Detta gäller inte bara i 

privatlivet, utan även på arbetsplatsen. Mind Tools är en Queen’s Award for Enterprise-belönad 

webbaserad verksamhet som erbjuder utbildningar och råd om effektivitet, ledarskap och framgångsrika 

karriärer (Mind Tools, 2014a). I en artikel om bra arbetsrelationer nämns det att en person som har bra 

arbetsrelationer är både mer produktiv och gladare (Mind Tools, 2014b). Fem faktorer nämns vara 

viktiga för goda arbetsrelationer, varav några är: 
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 Tillit. Beskrivs som ”grunden för varje relation”, eftersom tillit gör arbetet lättare och tillåter 

ärlig, öppen kommunikation. Effektiviteten blir högre när det inte finns en ständig oro att bli 

förrådd. Det är också mer inbjudande att jobba med en pålitlig person. (ibid.) 

 Öppen kommunikation. God och ärlig kommunikation, helst ansikte mot ansikte, beskrivs också 

som en grundsten för bra relationer. Kommunikation upptar en stor del av mångas arbetsdag – 

fungerar inte kommunikationen, fallerar mycket annat. (ibid.) 

 Ömsesidig respekt. Värdesätt andras åsikter; det är lättare att hitta lösningar gemensamt. (ibid.) 

Mind Tools ger även tips på relationsbygge, där de flesta i grund och botten handlar om att vara ärlig, 

lyhörd, uppskattande och positiv. Positivitet beskrivs specifikt vara relationsstärkande såväl som 

smittsamt (Mind Tools, 2014b). 

En sak som påverkar människors sinnesstämning, är humor och i synnerhet skratt. Det ökar även 

kreativitet och inlärningsförmåga, och verkar muskelavslappnande och stresslindrande. Eftersom det 

ökar välbefinnandet, kan det även motverka depression och sömnlöshet (Adecco, 2014). En nyligen 

publicerad studie av det multinationella bemanningsföretaget Adecco – som också är verksamma inom 

rehabilitering – visar ett samband mellan jobbtrivsel, goda arbetskamratsrelationer och humor. Bland de 

som skrattar mer än genomsnittet trivs 98 % på jobbet; motsvarande andel för de som skrattar mindre 

än genomsnittet är 90 % (Adecco & Novus, 2014, p. 10). Enligt Lena Dur Högnelid (refererad i Adecco 

2014, p. 11) har skratt positiv inverkan även på mottagaren, oavsett om det är en kund eller annan 

kontakt. De som skrattar mycket med sina kollegor, har även bättre relationer med dessa. (Adecco & 

Novus, 2014, pp. 9, 13) 

Alla kollegiala relationer är inte goda. Svårigheter att samarbeta samt konflikter kan till exempel uppstå 

som resultat av stress (se 2.4.2 Arbetsrelaterad stress nedan). I vissa fall kan individer eller grupper bli 

även bli utsatta för kränkande särbehandlingar, även kallat mobbing. Enligt föreskriften om Kränkande 

särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) är en vanlig orsak till detta organisatoriska problem, till 

exempel arbetsledning, arbetsbelastning eller personalpolitik. Arbetstagarna vill ha någonting att skylla 

de psykiska påfrestningarna på, och i olyckliga fall blir någonting istället någon. Det är mindre vanligt 

att kränkande särbehandling sker av anledningar som endast kan kopplas till mobbaren. 

 Naturligtvis kan det ibland också finnas orsaker till kränkande särbehandling eller försök 

till utstötning, vilka står att finna i enskilda personers val av agerande eller beteende. Ibland 

kan man dock finna att det även i dessa fall handlar om otillfredsställande arbetssituationer 

där enskilda arbetstagare i sin oro eller hjälplöshet finner orsak till att alltmer öppet visa sitt 

missnöje och agera på ett sätt som kan skada eller provocera omgivningen. (AFS 1993:17) 

Negativt bemötande kan komma även från icke arbetstagare, framförallt i yrken där missnöjda eller 

psykiskt labila människor hanteras. I vissa fall kan det mynna ut i våld, eller hot om våld. 
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Våld och hot om våld 

Föreskriften om Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) gör tydligt att hot och våld inte är något som 

den anställde ska acceptera som en del av jobbet. Händelser ska dokumenteras och utredas (10 §) och 

den utsatta arbetstagaren ska få det stöd och den professionella hjälp som behövs för att förebygga 

fysiska och psykiska men (11 §). Ju bättre den drabbade tas om hand av sina kollegor, desto lindrigare 

blir följderna (kommentarer till 11 §). Stöd och handledning från kollegor såväl som chefer är viktigt 

även för arbetstagare, som ännu inte drabbats men som utför arbetsuppgifter som kan leda till hot och 

våld (5 §). 

 Kamratsamverkan och socialt stöd, som möjlighet till erfarenhetsutbyte, kontakter och 

samvaro är viktigt i […] arbeten där det förekommer risk för våld och hot. Det kan vara 

lämpligt att ha arbetsplatsträffar, där arbetstagarna kan träffas regelbundet för information, 

samråd och utbildning. (Kommentarer till 5 § AFS 1993:2) 

Arbetstagaren ska få god utbildning och ordentliga instruktioner, så att riskerna i största mån kan 

förebyggas, och våld undvikas (4 §). Även arbetsplatsen ska utformas för att förebygga riskerna, och 

utrustning ska finnas så att hjälp snabbt kan tillkallas och anlända (6-7 §). Vid utförande av 

arbetsuppgifter, där risk föreligger för hot och våld, skall det vara dubbelbemanning (8 §). 

Enligt kommentarer till 1 § Våld och hot i arbetsmiljön, är vanligt drabbade yrken sådana där: 

1. arbetstagaren har hand om och bestämmer över värdeföremål, såsom bankverksamhet eller 

inom socialtjänsten 

2. arbetsplatsen ibland besöks av labila och våldsbenägna kunder, såsom kollektivtrafiken och 

akutmottagningar 

3. arbetstagaren har en makt- eller myndighetsfunktion över kunden (som efter att ha nekats en 

önskan kan bli aggressiv eller utveckla hämndbegär mot arbetstagaren eller dennes närstående), 

såsom polis, och arbetstagare inom skola samt olika typer av vård. 

Eget ansvar och inflytande 

Eget ansvar på arbetsplatsen är ett tveeggat svärd – om det är bra eller dåligt beror på upplägget. Ett 

exempel på när det kan orsaka psykiska påfrestningar, är när arbetstagaren förväntas prestera stort, 

samtidigt som dennes möjligheter att påverka sina förutsättningar är liten. (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån, 2014, p. 23) Detta är vanligt förekommande i nära arbete med människor (ibid.), 

vars agerande är en del av arbetstagarens förutsättning.  

På sin temasida om omsorg, anger Arbetsmiljöverket (2014a) att för lite personal och för lite tid att lägga 

på en allt för stor arbetsbörda, i kombination med svårigheter att påverka arbetets upplägg, kan leda till 

”känslor av otillräcklighet”. Inte bara stora krav från arbetsgivaren kan bidra – det kan även otydliga 

förväntningar (ibid.). En människa som har lite inflytande över sin situation (och sitt arbete), löper större 
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risk att drabbas av ohälsa. På samma sätt mår människor bra när de har möjlighet att påverka. (Theorell, 

2003) Detta diskuteras mer i 2.6.4 Relation mellan inflytande och arbetsmiljö. 

 Organisatoriska arbetsmiljöfaktorer  

Liksom sociala arbetsmiljöfaktorer, påverkar organisatoriska faktorer den psykiska hälsan. 

Organisatoriska faktorer handlar om arbetets uppbyggnad och utförande, från typ av produkt eller tjänst, 

till ledarskap. (Carayon & Smith, 2000, p. 649). Enligt AV:s definition kan organisatoriska faktorer 

innebära bransch och sektor, företagsekonomi (monetära resurser och antal anställda), arbetstid, 

arbetsmängd, krav, och ledarskap eller bristen därav. Framförallt ledarskap lyfts ofta fram av AV: 

 Chefer och arbetsledare samt medarbetarnas kunskaper och möjlighet att fatta egna beslut 

i arbetet har avgörande betydelse för arbetssituationen. När arbetslagen är stora kan detta 

leda till bristfällig arbetsledning. Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper, kompetens 

och tid för uppdraget. (Arbetsmiljöverket, 2014a) 

Även arbetstiden har stor påverkan på psykiskt välmående enligt föreskriften om Psykiska och sociala 

aspekter på arbetsmiljön. Människan är en social varelse med en inbyggd dygnsrytm. När hon arbetar 

på ett sätt som stör denna dygnsrytm och påverkar hennes möjligheter att vistas med närstående eller 

utföra fritidsaktiviteter, kan det resultera i stor psykisk och social påfrestning. Nattarbete är en vanlig 

orsak till arbetstidsrelaterade åkommor, eftersom kroppen är byggd för att vara i vila under denna period 

och således fungerar sämre nattetid. Även skiftarbete är en vanlig orsak, eftersom det försvårar för 

kroppen att upprätthålla någon slags rytm. Vid skiftarbete bör skillnaderna mellan arbetstiderna göras 

små i syfte att behålla en någorlunda normal dygnsrytm (3.7 kap. AFS 1980:14). Schemat bör även 

planeras så att det finns utrymme för tillräcklig återhämtning för arbetstagaren. Avvikande arbetstider 

kan resultera i sömnbrist hos en arbetstagare som inte vill låta arbetstiderna gå ut över det sociala 

samlivet (ibid.). 

Krav och arbetsmängd är ytterligare en faktor som påverkar hälsan mycket. Detta beskrivs dock närmare 

i 2.6.4 Relation mellan inflytande och arbetsmiljö.  

 Övriga faktorer 

Faktorer som inte är sociala, organisatoriska eller innebär fysisk belastning kan vara buller, vibrationer, 

klimat, ventilation (och i utsträckning luftkvalitet), eller kemiska och biologiska. En annan term för 

dessa faktorer är ”fysikaliska”. Termen ”övriga faktorer” används i denna rapport för att undvika 

förvirring mellan ”fysiska” och ”fysikaliska”.  

2.4 Symptom på bristande arbetsmiljö  

Brister i arbetsmiljö visar sig oftast i arbetssjukdomar och arbetsskador. Skillnaden mellan dessa, är att 

skadan orsakas av en olycka. Arbetssjukdomar uppstår av annan orsak än olycka, till exempel att 
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exponering för farliga ämnen, tunga lyft eller hög psykosocial press. (Ponton Klevestedt, 2014, p. 9) 

Arbetssjukdomar kan visa sig fysiskt eller psykiskt, väldigt fort eller först inom flera år (a.a., p. 26). 

I detta kapitel beskrivs vanligt förekommande arbetssjukdomar och -skador. Bakomliggande orsaker 

beskrivs endast i korthet. För mer detaljerad information om orsakerna, se 2.3 Arbetsmiljö ovan. 

 Arbetsskador 

Olycksfall kan ske i samband med byggnader och omnejd (till exempel glatta underlag), andra fysiska 

objekt eller människor. Somliga typer av skador är vanligare hos män respektive kvinnor. Män skadar 

sig ofta i samband med förlorad kontroll över maskiner eller handverktyg. Vanligen är det händerna som 

skadas, men höfter, ben och fötter är inte långt därefter. För kvinnor sker nästan en tredjedel av olyckor 

i samband med kontakt med människor, exempelvis vid lyft av vårdtagare eller våld från densamma. 

Även fallskador är vanliga. Skadorna uppstår oftast i höfter, ben och fötter, men nästan lika vanligt är 

skador i händer samt rygg. (Ponton Klevestedt, 2014, pp. 10-11, 17-18) 

Antal anmälda arbetsskador som resulterar i sjukfrånvaro har minskat för män sedan år 2003 (från ca 9 

‰ till 7 ‰ av arbetstagare), men ligger på samma nivå för kvinnor (ca 6 ‰ av arbetstagare). Det är 

främst unga män (16-24 år) och äldre kvinnor (över 45 år) som råkar ut för arbetsolyckor (Ponton 

Klevestedt, 2014, p. 11). 

 Arbetsrelaterad stress 

Stress är en kroppslig respons på svårhanterbara, påfrestande situationer (Egidius, 2014g) men är inte 

en sjukdom i sig. Arbetsrelaterad stress orsakas vanligen av sociala arbetsmiljöbrister eller för hög 

arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2014h), det vill säga att kraven är större än resurserna tillåter 

(Arbetsmiljöverket, 2014j). Stress kan bero på konflikter eller understimulering. Negativ stress kan visa 

sig i förhöjd puls, oro, huvudvärk eller magont och kan i längden leda till kroppsymptomstörningar. 

(Alfvén, 2012) Varningssignaler för hög arbetsstress är låg motivation, sämre arbetskvalitet, fler 

olyckstillbud, konflikter med kollegor, och mobbing. (Arbetsmiljöverket, 2014h). Notera att konflikter 

både är ett symtom och grogrund för stress. 

 Muskel och ledbesvär 

Muskel och ledbesvär är en mycket vanlig arbetsskada som vanligen orsakas av belastningsfaktorer 

såsom dåliga arbetsställningar, tunga lyft och repetitiva, enformiga rörelser. Under år 2013 var 40 % av 

alla anmälda arbetssjukdomar grundade i just belastningsfaktorer. (Ponton Klevestedt, 2014, p. 12) 

Även upplevelsen av hög stress och lågt socialt stöd kan leda till fysiska besvär. Dessa visas främst i 

mjukvävnadsskador, som smärta och stelhet i rygg och axlar. (Toomingas, et al., 1997) 
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 Kroppssymptomstörningar (psykosomatiska sjukdomar) 

Psykiska eller sociala påfrestningar samt stress kan få uttryck i fysiska symptom, så kallade 

kroppssymptomstörningar (Egidius, 2014a). De kan utlösas och förvärras av miljöförhållanden på 

arbetsplatsen, enligt 2 kap. i föreskriften om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 

1980:14). Exempel på dessa sjukdomar är eksem, huvudvärk, magsår, högt blodtryck och hjärtinfarkter 

(Egidius, 2014a; 2 kap. AFS 1980:14). 

 Rent psykiska sjukdomar 

Alla sjukdomar visas inte i kroppsliga besvär; ibland drabbar de endast arbetstagarens psyke. Depression 

och ångestsyndrom är två sådana arbetssjukdomar (2 kap. AFS 1980:14).  

Depression 

Depression är en personlighetsförändring som visar sig bland annat i nedstämdhet, håglöshet och känslor 

av skuld. Subkategorin reaktiv depression orsakas av yttre händelser (Egidius, 2014b). Depression kan 

uppstå som konsekvens av mobbing på arbetsplatsen (AFS 1993:17).  

Ångestsyndrom 

Ångeststörningar kan men behöver inte grundas i depression (Egidius, 2014c). Det som benämns som 

”ångestneuros” i föreskriften om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (2 kap.) kategoriseras 

numera dels som paniksyndrom, dels som generaliserat ångestsyndrom (Egidius, 2014d). Vad dessa har 

gemensamt är att de beror på oro över den egna livssituationen – vare sig det är hälsan eller ekonomin 

– och orsakar muskelspänningar samt sömnproblem (Egidius, 2014e). Paniksyndrom visar sig dessutom 

i kraftiga attacker med bland annat intensiva känslor av oro eller skräck, andnöd och hjärtklappning 

(Egidius, 2014f). Ångeststörningar försvårar avsevärt den drabbades möjligheter att leva ett vanligt liv 

(Egidius, 2014c) och därmed att arbeta. 

2.5 Företagshälsa  

”Företag är också människor” är ledorden i ett projekt utvecklat av Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan (2014a). Syftet är att belysa att frisk personal, ger ett friskt företag (ibid.). Med 

svensk forskning som bakgrund har ett snabbdiagnostiseringsverktyg utvecklats, med vilket arbetstagare 

kan bedöma hur företagshälsan ser ut. Testtagaren får svara på hur väl denne håller med om fyra olika 

påståenden, baserade på olika faktorer – eller nycklar som de kallas här. (Arbetsmiljöverket & 

Försäkringskassan, 2014c) Nycklarna har tagits fram med grund i sociala och organisatoriska 

arbetsmiljöfaktorer, eftersom de är den främsta orsaken till den stora ökningen av arbetssjukdomar. 

(Arbetsmiljöverket & Försäkringskassan, 2014a) 
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Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan (2014b; 2014d) beskriver fyra olika nycklar till friska företag: 

I. Ledarskap och kompetensförsörjning. Ett friskt företags ledning detaljstyr inte, utan litar på 

arbetstagarna och deras kompetens. 

II. Kommunikation och kännedom. Kommunikationen behöver fungera bra, och det ska vara 

tydligt för alla hur den sker. 

III. Delaktighet. Personalen på ett friskt företag är engagerade i verksamhetsutvecklingen. 

IV. Syn på hälsa och sjukfrånvaro. Friska företag är de som tar tecken på ohälsa samt 

rehabilitering på allvar genom att anpassa den utsattas arbetsmiljö och arbetsplats. Det är 

mer effektivt att åtgärda ohälsa innan den resulterar i sjukskrivning (Arbetsmiljöverket & 

Försäkringskassan, 2014e). 

2.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

I föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (2 §) definieras Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

som arbetet med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall, samt arbetet med att nå och vidhålla 

en god arbetsmiljö. Det ska vara en integrerad del av verksamheten att undersöka och bedöma problem 

och risker – och om sådana finns, att åtgärda dem. Detta sker genom kontinuerligt undersökande, 

riskbedömande och riskåtgärdande. För att underlätta förståelsen för grunderna i SAM, utvecklade AV 

ett så kallat SAM-hjul, som består av momenten undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll, se 

Figur 1 nedan. Även Skoglund (2006, p. 16) beskriver SAM som ett kretslopp, men väljer istället 

momenten kartläggning, mål, handlingsplaner, arbetsfördelning, åtgärder och uppföljning. 

 

Figur 1. SAM-hjulet visar tydligt att SAM är en iterativ kvalitetskontrollprocess. Bild från 

Arbetsmiljöverket  (2014c, p. 14). 
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Vad som dessvärre saknas i Figur 1 ovan, är faktorer som i högsta grad påverkar effektiviteten: rutiner, 

uppgiftsfördelning och kunskaper (Arbetsmiljöverket, 2014c, p. 15). AV har därför även utvecklat ett 

processchema, där SAM-hjulets delar är huvudflödet och omkringliggande aktiviteter är stödprocesser, 

se Figur 2. 

  

Figur 2. En processbild som beskriver SAM i större detalj än SAM-hjulet, men som inte visar 

hur arbetet är iterativt. Bild från Arbetsmiljöverket (2014c, p. 16). 
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 Ansvar och uppgiftsfördelning 

Det är enligt 3 kap. 2a § AML arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är 

tillfredsställande, och sålunda att SAM bedrivs effektivt. AML gäller vidare för alla arbetsgivare (1 § 

AFS 2001:1). I enlighet med 3 kap. 1a § AML är det emellertid viktigt att arbetsgivaren och 

arbetstagaren samverkar för att SAM ska utföras effektivt. Arbetstagaren känner arbetsmiljön bättre än 

arbetsgivaren, och om ingen påtalar eventuella problem, blir de svårare att åtgärda. AV (2014c, p. 3) 

rekommenderar att alla medarbetare tillåts och uppmuntras vara delaktiga i utvecklingen av SAM, 

genom att ”få komma till tals och bli överens om vad som ska gälla.” 

 Allmänna råd för effektivt SAM 

AV ger i vägledningen Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö (2014c, pp. 53-84) förslag och råd kring 

hur de olika processtegen kan utföras: 

I. Undersökning. Gå skyddsronder på arbetsplatsen, med eller utan särskilt arbetsmiljötema; ta 

upp arbetsmiljö under personalmöten och medarbetarsamtal; intervjua personal eller låt dem 

svara på enkäter om arbetsmiljön; mät förekomst av exempelvis buller och farliga ämnen. 

(Arbetsmiljöverket, 2014c, pp. 53-58) 

II. Riskbedömning och utredning. Riskens allvarlighetsgrad kan bestämmas genom att bedöma hur 

sannolikt det är att riskkällan orsakar ohälsa eller skador, samt hur allvarliga konsekvenserna 

skulle bli.  (Arbetsmiljöverket, 2014c, pp. 59-62). Risker som är sannolika och har allvarliga 

konsekvenser åtgärdas först (Arbetsmiljöverket, 2014c, p. 59; Rose & Mikaelsson, 2010, p. 

643). I vissa fall märks inte riskkällan förrän den redan orsakat olyckor eller skador. En viktig 

del av riskbedömningen är därför även att utreda orsaker bakom existerande ohälsa och skador 

i syfte att hitta riskkällan och åtgärda den. Här är det lämpligt att ta hjälp av arbetstagare som 

vet hur det dagliga arbetet fungerar, eller en extern part som företagshälsovården för att bredda 

perspektivet. (Arbetsmiljöverket, 2014c, pp. 63-67) 

III. Åtgärder och handlingsplaner. Riskkällor kan åtgärdas genom att de tas bort eller byts ut mot 

säkrare alternativ. Om risken är en del av arbetet, kan den minimeras med skyddsutrustning. 

Risken kan också hanteras med hjälp av utbildning, bättre rutiner och planering. En 

handlingsplan skrivs till risker som ska åtgärdas. Denna beskriver risken, hur den ska åtgärdas 

och av vem, samt när åtgärden ska vara utförd. Det är viktigt att återkoppla till handlingsplanen, 

dels för att kontrollera att risken åtgärdats, dels se om förutsättningar har ändrats som gör att 

handlingsplanen inte längre fungerar.  (Arbetsmiljöverket, 2014c, pp. 68-72) 

IV. Kontroll. När åtgärder utförts, behöver det kontrolleras för att se om handlingsplanens mål 

uppfyllts. Om risken inte eliminerats – eller om en ny uppkommit till följd av handlingsplanen 

– behövs en ny handlingsplan eller till och med en ny riskbedömning. Ge inte upp, utan utred 

och prova nya lösningar till dess att risken har åtgärdats. (Arbetsmiljöverket, 2014c, pp. 76-81) 
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AV:s broschyr Guide för en bättre arbetsmiljö nämns fyra saker som avsevärt underlättar arbetet med 

arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, u.d., pp. 3-4) (jämför med Figur 2 ovan): 

 Samverkan. Alla arbetstagare – inte bara chefer och arbetsledare – ska få chans att medverka. 

 Rutiner. Det ska vara bestämt vad, hur, när och av vem saker ska göras. 

 Uppgiftsfördelning. Många uppgifter ska utföras av ledningen. Andra kan delegeras, så länge 

denne arbetstagare har ”kunskap, befogenheter och resurser i form av pengar och tid.” 

 Kunskap och kompetens. Alla arbetstagare ska veta hur de undviker arbetsrisker. De som har 

tilldelats arbetsmiljöuppgifter ska även känna till de lagar och föreskrifter som berör uppgiften. 

Framförallt goda kunskaper är viktigt för effektiviteten, berättar von Döbeln, en erfaren inspektör inom 

äldreomsorg vid AV. Om den ansvarige inte vet vad SAM är och resulterar i, kan denne omöjligen 

bedriva det eller mäta det.1 Om chefen saknar de kunskaper som krävs för effektivt SAM, ska denne ta 

hjälp av någon som har kunskap, till exempel företagshälsovården (Arbetsmiljöverket, u.d., p. 4). 

Prevent, en ideell SAM-intresseorganisation skapad och ägd av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, ger 

råd som liknar AV:s fyra ovannämnda. Prevents Skoglund (2006, pp. 16-18) beskriver fem grundtankar 

i SAM: 

 Kontinuitet. Arbetsmiljöarbetet blir aldrig klart, och vid ett uppehåll finns inga garantier för att 

arbetsmiljön fortsätter vara bra. Arbetsmiljöarbete består av dels periodiska, dels kontinuerliga 

aktiviteter. Exempel på periodiska (förslagsvis årliga) aktiviteter är uppdatering av 

handlingsplaner eller uppföljning av SAM. Exempel på kontinuerliga aktiviteter är 

riskbedömningar, fördelning av uppgifter och utbildningar. (Skoglund, 2006, p. 16) 

 Delaktighet. Det är varje arbetstagares rättighet att påverka sin arbetssituation, men 

arbetstagarens delaktighet är också en ”förutsättning för att arbetsmiljöarbetet ska få 

genomslag.” (Skoglund, 2006, p. 16) Delaktigheten motiverar arbetstagaren att engagera sig i 

arbetsmiljön, men det ger även personen utvecklingsmöjligheter, och andra ges chansen att ta 

lärdom av personens kunskap och erfarenhet. (ibid.) 

 Integration. AV säger att SAM behöver det vara en naturlig del verksamheten för att bedrivas 

effektivt (3, 5 §§ AFS 2001:1). Om SAM ”behandlas som en sidovagn” och bara diskuteras 

under separata möten utan ledningens närvaro, kostar det mer än det ger (Arbetsmiljöverket, 

2014c, p. 11). För att arbetsmiljöarbetet inte efter en tid ska komma i andra hand eller helt 

försvinna till förmån för andra verksamhetsfrågor, är det viktigt att göra arbetsmiljöarbetet till 

en del av det dagliga arbetet. Integrationen går lättare om ledningen ser SAM som det 

hjälpmedel det är – ett sätt att förbättra bland annat ekonomi och produktivitet. SAM kan 

                                                      
1 Marianne von Döbeln; Inspektör vid Arbetsmiljöverket, Stockholm. 2014. Intervju 10 okt 
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integreras till exempel genom att arbetsmiljö tas upp under medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar 

eller i en arbetsmiljökommitté  (Skoglund, 2006, pp. 16-17). 

 Helhetssyn. Allt som sker på arbetsplatsen påverkar arbetsmiljön, från buller och luftkvalitet till 

sociala interaktioner och personlig utveckling (a.a., pl. 18) (se också 2.3 Arbetsmiljö). För att 

denna helhetssyn inte ska rubbas, och för stort fokus läggas på endast ett område, bör de med 

arbetsmiljöansvar få uppgifter som rör olika typer av faktorer. Inte bara rent fysiska eller rent 

sociala, utan båda. (Skoglund, 2006, p. 18) 

 Regeltillämpning. Om arbetsmiljön ska kunna klassas som god, måste AML och de föreskrifter 

som är relevanta för arbetsplatsen följas. Det är viktigt att ledningen är väl insatta i de relevanta 

reglerna, men lagar och föreskrifter ska även finnas tillgängliga på arbetsplatsen för övriga 

arbetstagare. (Skoglund, 2006, p. 18) 

Skoglund poängterar att trots att det finns generella råd som bör fungera för alla, är det också så att en 

SAM-modell… 

 […] förmodligen inte [kan] kopieras från arbetsplats till arbetsplats utan måste byggas upp 

utifrån varje arbetsplats unika förutsättningar. (Skoglund, 2006, p. 17)  

Von Döbeln berättar att det finns ytterligare en högt bidragande faktor: viljan att skapa en god 

arbetsmiljö för sig själv och sina arbetskamrater. En arbetsledare som inte har goda relationer till sina 

kollegor, är mer benägen att fokusera på annat än förbättringen av arbetsmiljön. Von Döbeln betonar 

dock att det är vitalt för god SAM att ledningen har goda kunskaper inom området.2 Detta finner medhåll 

hos AV (2014a), som säger att ”chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper, kompetens och tid för 

uppdraget”, där det uppdraget är det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 Ledarskap och arbetsmiljöarbete 

Redan på 1980-talet visade forskning av Zohar (citerad av Dellve, et al, 2004, p. 15) att det fanns ett 

samband mellan ledarens inställning till arbetsmiljön och arbetstagaren och hur god kontrollen över 

arbetsskadorna var. På arbetsplatser där kontrollen vad bra, visades detta i ledningens agerande bland 

annat genom att: 

 ledningen var engagerad i säkerhetsrutiner och samt i säkerhetsfrågor, till den grad att 

arbetsmiljö var en prioriterad mötesfråga 

 ledningen hade bra och öppen kommunikation med arbetstagarna 

 ledningen lade stor vikt vid att arbetstagarna utbildades i säkerhetsarbete. 

Ledningens ovannämnda inställning har en större roll i arbetsmiljöarbetet, än företagets storlek har, eller 

huruvida företaget är privat eller kommunalt ägt. I en studie visades att endast ledningen hade en 

                                                      
2 Marianne von Döbeln; inspektör vid Arbetsmiljöverket, Stockholm. 2014. Intervju 10 okt. 
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betydelse i effektiviteten. (Dellve, et al., 2004, p. 10) Det finns självklart faktorer som skiljer stora och 

små till medelstora företag åt. Större företag nämner att de har problem att få SAM att fungera på grund 

av att det är för många nivåer mellan ledning och arbetstagare. 3 Det finns dock stora organisationer som 

bedriver utmärkt SAM, varav ett medverkar i denna studie (se kapitel 4). Mindre företag har däremot 

ofta brist på pengar att investera i SAM (Birgersdotter, et al., 2002). Det finns alltså vanliga problem för 

företag oavsett storlek – huruvida SAM fungerar eller inte, handlar mest av allt ”om kunskaper och 

arbetsledningens intresse för de här frågorna.” 4 

 Relation mellan inflytande och arbetsmiljö 

Arbeten med lågt beslutsutrymme men höga krav är de arbeten där flest drabbas av psykosocial ohälsa, 

speciellt om stödet är lågt (Theorell, 2003, p. 37). Thöres Theorell, professor vid för Institutet för 

Psykosocial Medicin (sedan 2007 uppdelat i Stressforskningsinstitutet samt Karolinska Institutet) 

utvecklade tillsammans med Karasek den så kallade krav-kontroll-stöd-metoden, ett verktyg för att 

bedöma psykosocial arbetsmiljö (a.a., 34-35). Utgångspunkten vid framtagningen var att delaktighet 

och inflytande hos anställda är bra för de anställdas hälsa såväl som företagsekonomin i och med ökad 

produktivitet. (a.a., p. 22). Metoden namngivande faktorer sätts in på varsin axel i en kub, där högt stöd 

från chefer och kollegor, låga psykiska krav och högt beslutsutrymme är den ideala situationen (a.a., pp. 

34-35), se Figur 3. 

 

Figur 3. Krav-kontroll-stöd-metoden är ett sätt att visualisera hur högt stöd och 

beslutsutrymme kombinerat med rimliga krav ger en god arbetsmiljö (Theorell, 2003, p. 37). 

Vad rimlig nivå innebär beskrivs inte, utan är upp till involverade att komma överens om. 

Bild av Emma Ringqvist, baserad på originalet (ibid.). 

Krav, stöd och beslutsutrymme/inflytande kan dock innebära en god eller ond spiral – eller paradox, 

som Eklöf, et al., (2004, p. 364) beskriver det. Höga krav i kombination med stress och arbetsrelationer 

                                                      
3 Marianne von Döbeln; inspektör vid Arbetsmiljöverket, Stockholm. 2014. Intervju 10 okt. 
4 Marianne von Döbeln; inspektör vid Arbetsmiljöverket, Stockholm. 2014. Intervju 10 okt. 
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kan göra det svårt att nå en god delaktighet. På samma sätt är chansen större att det finns resurser att 

lägga på att engagera arbetstagare och ledning i frågan, om kraven är rimliga och stödet högre.  

 För att förbättra krav, stöd och stress genom deltagande i ergonomi, måste dessa effekter 

redan finnas i någon mån! (Eklöf, et al., 2004, p. 364) [Egen översättning] 

Även arbetstagarens sinnelag har visats påverka det upplevda inflytandet över arbetssituationen. En 

undersökning av Adecco & Novus (2014, p. 9) visar att människor som skrattar mer än genomsnittet 

anser sig ha större inflytande över arbetsuppgifterna och andra jobbrelaterade frågor. Det diskuteras 

dock inte huruvida det finns ett omvänt förhållande, om större inflytande ger en gladare arbetare som 

skrattar mer frekvent (ibid.). 

Definition av beslutsutrymme 

Beslutsutrymme kan delas in i två subkategorier: färdighetskontroll och beslutsauktoritet. 

Färdighetskontroll innebär att arbetstagaren får utrymme att utveckla kompetens inom arbetsområdet. 

Dessa kan användas för att ta kontroll över oväntade situationer, istället för att arbetstagaren inväntar 

order från en chef. Beslutsauktoritet innebär att arbetstagaren dels har kontroll över sina uppgifter (vad 

som ska göras och när), dels får delta i organisatoriskt beslutsfattande. Ett högt deltagande i det 

organisatoriska beslutsfattandet innebär att anställda inte bara får möjlighet att framlägga förslag, men 

att alla beslut görs i samråd med alla parter. Ett lågt deltagande innebär att ledningen endast ger 

personalen information om planer som kommer att genomföras. (Theorell, 2003, pp. 31-32) 

 Fördelar med effektivt SAM 

Effektivt SAM ger god arbetsmiljö, vilket ger en frisk arbetstagare som trivs och känner arbetsglädje. 

De positiva effekterna på individnivå kan tyckas naturliga, men det slutar inte där De individuella 

positiva effekterna fortplantas till organisatorisk nivå. 

En stor internationell undersökning av International Social Security Association (ISSA) – i vilken 

företagsexperter från 300 företag från 15 länder intervjuades – visade att företagshälsoarbete hade en 

medelstor till mycket stor positiv påverkan på alla delar i verksamheten (2011, pp. 4, 7).  Bland annat 

sågs en stor förbättring av arbetstagarnas medvetenhet kring faror på arbetsplatsen (a.a. p. 5). En 

relaterad följd var en stor positiv påverkan på både antalet olyckor och tillbud (ibid.), vilka kan bli 

kostsamma om de leder till sjukskrivningar och viten.  

Johanson och Jorén (refererad i Prevent 2012a, p. 5) beskriver att investering i personalen även visar sig 

i ”ökad produktivitet, kvalitet och försäljning” hos företag. ISSA:s undersökning visar att den 

ekonomiska avkastningen är mer än den dubbla jämfört med kostnaderna (2011, p. 7). AV (2014c, p. 

12) vidhåller också att effektivt SAM leder till en god ekonomi, men även ett gott anseende.  

Undersökningen av ISSA visade liksom AV:s rapport på ett bättre anseende, både hos arbetstagaren (21 

% förbättring av motivation och tillfredsställelse) och kunden (medelstor förbättring av tillfredsställelse) 
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(2011, pp. 5-6). Företagets image som helhet såg en stor förbättring (a.a. p. 5). Ett gott anseende 

underlättar rekryteringen av personal (Arbetsmiljöverket, 2014c, p. 12) samt gör det mer troligt att dessa 

väljer att stanna kvar i verksamheten. 

Den effektivitet med vilken SAM bedrivs påverkar i slutänden alla involverade i verksamheten. Det är 

därför viktigt att alla arbetstagare vet om sina SAM-roller, och engagerar sig i dessa. 

2.7 Äldreomsorg 

Sveriges befolkning blir allt äldre. Från år 1993 till 2013, ökade Sveriges totala befolkning med 10, 3 % 

till 9,65 miljoner människor. Samtidigt ökade antalet personer 65 år och över med 21,9 % till 1,87 

miljoner. (Statistiska centralbyrån, 2014d) Antalet äldre som flyttar in på äldreboende har dock minskat 

med 25 000 mellan 2002 och 2012. När äldre väl flyttar in på ett äldreboende, är de i allmänhet redan 

mycket dementa eller vårdtunga (Larsson Kakuli & Öhlén, 2014). Antalet äldre som behöver särskilt 

boende förväntas öka, samtidigt som det finns ett lågt intresse för utbildningar inom vård och omsorg. 

Enligt prognoser kommer det 2035 att saknas 160 000 utbildade. (Statistiska centralbyrån, 2014e). Detta 

innebär en sämre omvårdnad för de äldre, men även kraftigt ökad arbetsbörda och arbetsskaderisk för 

vårdgivarna, i ett yrke som redan nu har hög ohälsofrekvens. 

I detta kapitel kommer vårdtagaren att diskuteras i korthet. Fokus ligger dock på arbetstagaren samt 

äldrevårdsyrket. 

 Vårdtagarens behov och rätt 

Enligt 2 kap. 7 § Lag om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) har alla personer som fyllt 67 

år rätt till servicetjänster. Dessa tjänster avser inte personlig omvårdnad, utan sådana som är ”avsedda 

att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa” (ibid.). 

Somliga äldre behöver hjälp med mer än serviceuppgifter, i vilket fall det kan vara aktuellt med särskilt 

boende. Syftet med detta boende är enligt Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) att den äldre ska kunna leva 

ett värdigt och bra liv Detta innebär att den äldre dels ska få tillräckligt med hjälp och stöd för att klara 

det dagliga livets sysslor, dels bli socialt och psykiskt omhändertagna. I korthet ska den äldre få må så 

bra som möjligt fysiskt och psykiskt, samt känna välbefinnande. (5 kap. 1, 4-5 §§) 

 Äldrevårdsbranschen (SNI) 

Svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007) delar upp näringslivet i branscher. En av dessa är vård och 

omsorg; sociala tjänster (kod Q). Kod Q delas i sin tur upp i tre huvudgrupper: 

 86 Hälso- och sjukvård 

 87 Vård och omsorg med boende 

 88 Öppna sociala insatser. 
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Kod 87 och 88 har speciella detaljgrupper under sig, fokuserade på typer av omsorg av äldre (personer 

som är 65 år eller mer). Till exempel kod 88101 Öppna sociala tjänster för äldre personer inkluderar: 

 Hemtjänst. Vård i det egna hemmet samt hjälp med vissa sysslor, exempelvis städning och 

inhandling av varor. 

 Dagverksamhet/-center. Erbjuder äldre sysselsättning och sällskap under dagtid. 

 Administration av färdtjänst. Hjälper äldre att finna sätt att resa. 

Ingen av ovanstående gäller äldreomsorg med logi. I dessa fall är det kod 87301 Vård och omsorg i 

särskilda boendeformer för äldre som gäller. Här erbjuds äldre, som inte längre klarar av att bo hemma, 

omvårdnad och övrig service dygnet runt. De två huvudtyperna av boenden är: 

 Servicelägenhet. Kunden hyr en lägenhet i ett särskilt område, från vilken denne kan tillkalla 

hjälp dygnet runt. Som ett mellanting mellan hemtjänst i eget hem och gruppbostad. 

 Gruppbostad. Kunden hyr en lägenhet som är kopplad till gemensamma sällskapsutrymmen. 

Fast bemanning finns på plats dygnet runt för att stöda och vårda den boende. 

Arbetstagande inom 87 Vård och omsorg med boende är rapportens fokusgrupp. 

 Äldrevårdsyrket (SSYK) 

Arbetstagare i äldreomsorgen grovt delas in i följande kategorier: 

 ledning (verksamhetschef, biträdande chef, samordnare, med flera) 

 hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, med flera) 

 vård- och omsorgspersonal (vårdbiträden och undersköterskor). 

Svensk yrkesklassificering (SSYK) påminner om SNI, men här kategoriseras professioner snarare än 

branscher och arbetsplatser. Tills i januari 2014 användes SSYK 96, varefter SSYK 2012 trädde i kraft. 

Eftersom SSYK 96 är den version som används i arbetsmiljörapporter från 2013 och före (det vill säga 

de som är aktuella för detta arbete), är det endast den som diskuteras här nedan. Samtliga citat i detta 

delkapitel är hämtade från Statistiska centralbyråns (2014c) söktjänst för SSYK 96, och är utdrag ur 

Näringslivets yrkesnomenklatur. 

Yrkesområde 5 inkluderar yrken inom service- omsorgs och försäljningsarbete. De i äldreomsorgen 

vanligast förekommande arbetstagarna är 5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl., vilka… 

 Biträder läkare och sjuksköterskor vid undersökning, behandling och operation av 

patienter; deltar i den dagliga omvårdnaden av patienter; bäddar, tar prover, lägger om sår, 

tränar, serverar mat, städar och hjälper till med personlig hygien. 

Denna grupp inkluderar undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på boende eller institution, till 

vilken patienten i fråga har flyttat. 
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För arbetstagare som utför verksamhet i den äldres egna hem, gäller 5133 Vårdbiträden, personliga 

assistenter m.fl., vilka… 

 Ger omvårdnad och social service till barn, äldre och handikappade i deras vardagsliv; gör 

inköp, lagar och serverar mat, städar och hjälper till med personlig hygien; ger stimulans 

och stöd till olika aktiviteter och kontakter med omvärlden. 

Undersköterskor och vårdbiträden ger även medicinering av olika slag. Medicindelegering behöver 

dessförinnan ges av sjuksköterska. Sjuksköterskor som arbetar med äldreomsorg tillhör grupp 2235 

Distriktsköterskor, vilka… 

 Svarar under läkare för öppen hälso- och sjukvård inom ett geografiskt område; ger råd och 

behandlingar på egen mottagning eller vid hembesök; skriver ut remisser; vaccinerar; gör 

hörsel- och synundersökningar m.m. 

De som ser till att alla delar av verksamheten samverkar är 1228 Verksamhetschefer inom vård och 

omsorg, vilka… 

 Planerar, leder och samordnar stora och medelstora enheter inom vård och omsorg, (…); 

svarar för att verksamheten följer uppsatta mål; ansvarar för personal-, teknik- och 

resultatutveckling; övervakar resursutnyttjande och ansvarar för kvalitet; beslutar om 

anställningar, omplaceringar m.m.; planlägger och leder den dagliga verksamheten. 

Enhetschefer inom mindre äldreomsorgsföretag har en egen kategori, 1318 Chefer för mindre enheter 

inom vård och omsorg. Skillnaden är att de till skillnad från 1228 inte är underställda kommunchefer, 

eller liknande i sitt arbete, samt att de är ansvariga för beslut om arbetsorganisationen men inte för 

omplaceringar (SNI 96). 

 Arbetstagaren 

Hösten 2013 var 134 000 personer anställda i SSYK-grupp 5132, varav 117 000 kvinnor, och 168 000 

var anställda i grupp 5133, varav 141 000 kvinnor (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, 

p. 49). I SNI-grupp 87 rapporterades 181 000 av 211 000 arbetstagare vara kvinnor (a.a. p. 59). Oavsett 

om det är själva yrkeskategorin eller näringsgrenen äldreboende som synas, är det tydligt att det är en 

kvinnodominerad verksamhet; nästan nio av tio av arbetstagarna är kvinnor. 

Socialstyrelsen (refererad till i Angelis & Jordahl, 2014, p. 21) har uppmätt att antal arbetstagare i 

äldrevården med eftergymnasial utbildning har varit ungefär 13 % i många år. Häri inkluderas 

sjuksköterskor, läkare med flera. Många av de resterande 87 % har undersköterskeutbildning eller 

motsvarande från gymnasiet. (ibid.) Vårdbiträden har i princip samma uppgifter som undersköterskan, 

men saknar dennes formella utbildning. 



23 

 

Många i äldrevården har otrygg anställning. Timanställning är relativt vanligt (Angelis & Jordahl, 2014, 

p. 21), så även deltid. Ungefär 40 % arbetar deltid inom vården (Broman, 2013). År 2013 var totalt 21 

% av de anställda inom äldrevården visstidsanställda eller timanställda. Om även ofrivillig deltid hade 

räknats in, hade siffran blivit högre. (Wondmeneh, 2013, pp. 11-12). Medelmånadslönen för heltid är 

24 900 kr för undersköterskor och 23 300 kr för vårdbiträden (Statistiska centralbyrån, 2014b), men det 

är alltså vanligt att både lön, sjukpenning och pension blir betydligt lägre på grund av 

anställningsformen. I Sandmarks bok Orka jobba till 65? (2014) – en samling intervjuer med erfarna 

vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen – nämner många att de inte skulle kunna försörja 

sig själva på deltidsarbete, men att arbetet samtidigt är för krävande för att de ska kunna jobba heltid. 

Artros och förslitningsskador nämns ett flertal gånger som ett problem, men det mest frekvent nämnda 

problemet var den psykologiska arbetsmiljön. En undersköterskas ord var ”din kropp är ju ditt verktyg, 

du bara ger.” (Sandmark, 2014, p. 19) Viktigt att notera är att sagd undersköterska har mycket 

ensamarbete (ibid.), vilket är en arbetsmiljörisk främst på socialt plan. 

2.8 Äldreomsorgens arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket genomförde år 2002 ett projekt som kallades Projekt Primärvård. Anledningen till 

detta var att hälso- och sjukvården förändrats mycket sedan 1990-talet, och innebar kraftigt ökad 

arbetsbelastning. AV beslutade sålunda se över hur verksamheterna arbetade med arbetsmiljön för att 

bemöta de ökade kraven på vårdpersonalen, och vilka ändringar som behövde ske. (Högstedt, 2002)  

Under 2004-2006 hade AV ett verksamhetsprogram med fokus på kroppsligt tungt arbete. Många sådana 

yrken innebär att arbetstagaren utsätts för kyla och buller samt enformighet, men att det inte är psykiskt 

påfrestande eller innebär höga krav. (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2005, p. 9) För 

vårdpersonal är det tvärtom. 

 Deras arbete är sällan enformigt eller bullrigt men det är psykiskt påfrestande och arbetet 

innebär stora krav och litet inflytande. (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2005) 

Vården är än idag den yrkessektor som har störst problem med bristande arbetsmiljö. Ingen annan sektor 

rapporterar så många olycks- och sjukdomsfall, fall av hot och våld, och långtidssjukskrivningar på 

grund av psykiska och fysiska anledningar som denna yrkesgrupp. (Arbetsmiljöverket & Statistiska 

centralbyrån, 2014) En stor bidragande faktor är den ständigt ökande arbetsbelastningen. Delvis beror 

det på de ovan nämnda nedskärningarna, men de äldre blir även fler och sjukare. Resursbrist uppstår 

dessutom inte bara till följd av ovan nämnda nedskärningar, utan på grund av att det är svårt att rekrytera 

personal till yrket. Även personalen bli sålunda äldre och sjukare. 

Detta kapitel fokuserar på fler aspekter än de negativa. Tre av fyra sjuk-/vårdbiträden och 

undersköterskor är nöjda med sitt arbete, bristerna till trots (Arbetsmiljöverket & Statistiska 
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centralbyrån, 2014). Det är samma som genomsnittet för alla Sveriges branscher. Möjligtvis beror det 

på att branschen inte bara har de sämsta resultaten inom vissa frågor, utan även några av de bästa. Ingen 

annan yrkesgrupp ser så mycket mening i sitt arbete (a.a., pp. 380, 391), och ingen annan grupp har så 

roligt på jobbet (Adecco & Novus, 2014, pp. 6-7, 14). 

I detta kapitel diskuteras detaljer kring arbetsmiljöproblem som är vanliga inom äldrevården, liksom 

hälsofrämjande faktorer som är vanligare här. För grundläggande kunskap kring arbetsmiljö, se istället 

2.3 Arbetsmiljö. 

 Arbetsskador 

En vanlig typ av arbetsskada inom många yrken är relaterade till byggnaden, men inom vården – och 

speciellt för kvinnor – är det vanligast att skadan uppstår vid patienthantering. (Ponton Klevestedt, 2014, 

pp. 11, 17-18) Arbetsskador kan bli följden av hot eller våld från patienter, vilket kommer att diskuteras 

i kommande delkapitel. Majoriteten av de skador som uppstår i samband med lyft och 

patientförflyttning, sker vid ensamarbete (Dellve, et al., 2004, pp. 6-7).  

Som beskrivs i 2.4.1 Arbetsskador är det vanligt att företag med färre anställda anmäler färre olyckor, 

än företag med fler anställda. Vård och omsorg ett undantagsfall; AV:s rapport Arbetsskador 2013 visar 

att vårdföretag med över 200 anställda anmäler färre arbetsolyckor (relativt antalet anställda) än företag 

med 5-9 anställda (a.a., p. 27). En förklaring till just vårdens avvikande mönster anges inte. 

 Påfrestande fysisk belastning 

Äldrevård med logi innebär mycket fysiskt (och ofta tungt) arbete. År 2013 rapporterades det att mellan 

64 % och 83 % av arbetstagare i vården arbetar kroppsligt i över en fjärdedel av tiden. Siffran är 65 % i 

äldreomsorg med logi, se Figur 4 på nästa sida. Det rapporterades även att en av tre av kvinnlig 

vårdpersonal behöver lyfta 15 kg eller mer flera gånger om dagen. Detta är större andel än i något annat 

yrke. (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, p. 185). I äldrevård med logi behöver en av 

fem lyfta tungt flera gånger om dagen, och en av fyra utför fysiskt tungt arbete i över en fjärdedel av 

arbetstiden, se Figur 4. Även arbete i vriden arbetsställning är vanligt i vården, och åter igen är 

förekomsten högre i vården än i andra yrken (ibid.). I äldreomsorg med logi, beskrev hälften att de 

arbetar framåtböjda eller i vriden ställning i över en fjärdedel av arbetstiden, se Figur 4.  

Arbetet i vården innebär också lite tid att sitta ner. År 2013 arbetade ungefär tre av fem vårdanställda 

sittande i mindre än en tiondel av arbetstiden, se Figur 4. AV noterar att det är vanligt att arbeten som 

kräver att arbetstagaren står eller går mycket, även innebär att denna utsätts för diverse fysiska 

påfrestningar. (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, p. 186) 

Väldigt många arbetstagare inom äldreomsorgen upplever att de har ont eller är trötta på grund av jobbet. 

Hälften känner psykisk trötthet efter jobbet, och sex till sju av tio är fysiskt trötta; en tredjedel till hälften 

av anställda i äldrevården upplever att de har smärta i nacke, rygg, axlar/armar eller 
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höfter/ben/knän/fötter minst en gång i veckan, se Figur 5. I boken Orka jobba till 65?, som baserats på 

djupintervjuer med undersköterskor och vårdbiträden som är över 50 år samt långtidsaktiva inom 

svenska äldrevården, nämner många respondenter att de fått problem till följd av jobbet. Utöver smärta 

i leder och psykisk trötthet, beskrivs utveckling av artros. (Sandmark, 2014) 

 

Figur 4. Tunga lyft, fysiskt tungt arbete, mycket tid på benen och dåliga arbetsställningar en 

del av vårdpersonals vardag. Statistik från Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån. 

(2014, pp. 188-208) 

 

Figur 5. Många av de som arbetar inom äldreomsorgen 2013 angav att de upplevde fysiska 

besvär som följd av jobbet. Statistik från Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån. 

(2014, pp. 123-149) 
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 Hot om våld och våld 

Hot och våld är ett stort problem inom vård och omsorg. År 2013 meddelade nästan sex av tio inom SNI 

87 Vård och omsorg med boende att de utsatts för hot eller hot om våld, detta att jämföra med fyra av 

tio inom SNI 842 Offentliga tjänster, vilken inkluderar försvar, polis och brand. (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån, 2014, p. 324). Den andel av yrkeskategorin vårdbiträden, personliga 

assistenter m.fl. som under en 12-månadersperiod utsatts för våld eller hot om våld har dessutom ökat 

kraftigt mellan 2003 och 2013, från 35 % till 52 %. Nivån för yrkeskategorin undersköterskor, 

sjukvårdsbiträden m.fl. har legat i princip konstant på 52-54 %. (Statistiska centralbyrån, 2014a)  

En av bakgrundsorsakerna till framtagandet av föreskriften om Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 

1993:2), var just den ökade mängden våldsrelaterade skador hos sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor och 

hemvårdare. Våld och hot om våld är problematiskt oavsett bransch, eftersom arbetstagarna har liten 

möjlighet att påverka det. Det är speciellt problematisk att förebygga inom bland annat äldrevården, då 

det kan falla sig så att… 

 […] angriparen är en vårdtagare som är […] senildement […] och inte helt kan svara för 

sina handlingar. Sådant våld och hot kan vara oprovocerat och ibland helt oavsiktlig. 

(kommentarer till 1 § 8 st. AFS 1993:2) 

Anställda i vårdyrket utsätts även oftare än andra för sexuella trakasserier från personer som inte är 

chefer eller arbetskollegor. En fjärdedel (24 %) av yrkeskategorin vårdbiträden, personliga assistenter 

m.fl. rapporterade att de hade utsatts för detta under de senaste 12 månaderna, liksom var åttonde (12 

%) ur yrkeskategorin undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Det är tre till sex gånger högre siffror än 

snittet för alla branscher (4 %). (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, p. 310) 

 Social arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön i äldreomsorgen är aningen motsägelsefull. Relationer är över lag goda, 

och arbetet känns betydelsefullt, men arbetet med sjuka och dementa beskrivs också som psykiskt 

påfrestande.  

Meningsfullt men psykiskt påfrestande 

Arbetstagare i äldrevården beskriver att de känner att arbetet de gör känns meningsfull, men samtidigt 

känner många psykisk påfrestning. Ungefär tre av fem i de två studerade vårdyrkesgrupperna (58-61 %) 

och näringsgrenen vård och omsorg med boende (56 %) anger att arbetet är psykiskt påfrestande 

(Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, pp. 377, 388), att jämföra med yrkesgrupps-

genomsnittet 39 % (a.a., pp. 378, 389). Samtidigt finns ingen annan yrkesgrupp, där så många upplever 

att arbetet är meningsfullt. Fler än fyra av fem av undersköterskor, vårdbiträden och övriga arbetande 

inom näringsgrenen vård och omsorg med boende instämde med påståendet (a.a., pp. 380, 391). Att ett 

jobb som bedöms så meningsfullt ändå är så psykiskt påfrestande, kan ha sina rötter i att det är ett mycket 

socialt arbete. I Orka jobba till 65? ser arbetstagarna olika på situationen, även om konsensus är att 
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arbetet är mentalt och fysiskt påfrestande. Somliga får mycket positiv feedback från boende och 

kollegor, och en beskriver glädjen av att bli varmt mottagen och att se hur deras arbete ger en välmående 

och trygg brukare. Andra beskriver att de ger mer än de får psykiskt, vilket i slutänden är mycket 

utmattande. (Sandmark, 2014) 

 Det här med att jobba med människor, jag tror inte att man kan förstå hur tufft det är förrän 

man är i den situationen. […] De kräver och kräver, du får ju tillbaka, men du ger mer än 

vad du får tillbaka. (Sandmark, 2014, p. 19) 

Synen på den psykiska påfrestningen tycks påverkas av arbetsbördan, såsom hur stor personaltätheten 

är och hur långt gångna i sjukdomen och demensen patienterna är. 

Relation med kollegor 

Studier tyder på att undersköterskor och vårdbiträden på flera sätt har de bästa relationerna till varandra. 

De stöttar och uppmuntrar varandra mycket mer än någon annans yrkesgrupp. Bland undersköterskor 

upplever endast 5 % att de sällan kan få stöd av kollegor, och för vårdbiträden och personliga assistenter 

är siffran 11 % (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, p. 295). Genomsnittet för samtliga 

yrkesgrupper är 16 % (a.a., p. 296).  Anställda inom vård och omsorg upplever sig också ha roligare än 

vad andra yrkesgrupper gör – fler än fyra av fem har roligt under arbetstid – och de får oftare sina 

kollegor att skratta. (Adecco & Novus, 2014, pp. 6-7, 14). 

 Organisatorisk arbetsmiljö 

I genomsnitt tycker en av tre av arbetstagare i vården att de inte får den uppmuntran eller det stöd de 

behöver från sin chef. Denna siffra är lite lägre än snittet över samtliga yrken. (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån, 2014, p. 295) Detta är problematiskt eftersom – som diskuterats i ovanstående 

kapitel – en god relation med chefen är grundläggande för en god arbetsmiljö och känsla av delaktighet 

i verksamheten. 

Fler än var tredje vård- och omsorgspersonal upplever även att de har för lite inflytande på sitt arbete, 

och fyra till fem av tio anser sig inte kunna bestämma arbetets upplägg. Sju till åtta av tio säger sig inte 

heller kunna bestämma när vissa arbetsuppgifter ska utföras. (Arbetsmiljöverket & Statistiska 

centralbyrån, 2014, p. 298) 

 Övriga arbetsmiljörisker 

Smitta kan överföras på olika sätt, till exempel genom beröring eller via luften. Vid omvårdnadsarbete 

är det därför viktigt med en god hygienpraxis. Detta innebär exempelvis att använda skyddskläder, 

skyddshandskar om risk för kontakt med kroppsvätskor finns, att sprita händer efter användning av 

handskar, och att vid behov tvätta händer innan spritning. Om vassa föremål som kommer i kontakt med 

kroppsvätskor används, exempelvis kanyler, ska de hanteras varsamt och kasseras i särskilda behållare. 

(22-23 §§ AFS 2005:01) 
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2.9 SAM i äldreomsorgen 

I år 2013:s arbetsmiljöundersökning svarade hälften av arbetstagare i yrkesgrupperna 5132 och 5133 

(omsorgspersonal, se 2.7.3 Äldrevårdsyrket (SSYK)) att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrevs på deras 

arbetsplats (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2014, p. 54). Det svarade även tre av fem i 

bransch 87 (vård och omsorg med boende, se 2.7.2 Äldrevårdsbranschen (SNI)) (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån, 2014, p. 63). 

2.10 SAM eller bara systematik i arbetsmiljöarbetet 

SAM är mer än en förkortning för Systematiskt arbetsmiljöarbete – det är ett koncept för hur arbetet ska 

ske och ett verktyg för detsamma. Rapportförfattaren vill dock notera att det är möjligt att arbeta 

systematiskt med arbetsmiljön utan att vara insatt i vad termen SAM betyder. Allt systematiskt och 

rutinerat arbete med att förbättra arbetsmiljön behandlas sålunda synonymt med SAM i fallstudien. 
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3 METOD 

Syftet med arbetet är att finna bidragande faktorer till att ett företag lyckas med SAM. Fokus ligger alltså 

inte på om de lyckats, eller hur bra, utan varför de lyckats. Vad gör företaget och dess arbetstagare, som 

gör att de lyckas bedriva effektivt SAM? Observationer av, eller intervjuer med arbetstagare är ett 

lämpligt sätt att ta del av företagets arbetssätt. 

Ett möjligt tillvägagångssätt är att utgå från en Grundad Teori (GT). Den enda källan till kunskap tills 

fallstudiens slutförande, skulle vara rapportförfattarens egna erfarenheter som äldrevårdsbiträde. 

Paralleller med teorin skulle dras först vid analysen av den kvalitativa informationen. 

Att utgå från GT skulle dock försvåra insamlandet av relevanta data. Som ovan nämnt är det lämpligt 

att använda intervjuer för att finna främjande faktorer, vilka dessa än må vara. Oavsett vilken typ av 

intervju som hålls, behöver frågor formuleras. Vid frågeformuleringen (både av förutbestämda och 

spontana frågor) underlättar det att ha en förförståelse dels för yrket och dess termer, dels för arbetsmiljö 

och SAM. För att få ut det mesta av intervjuerna, valdes därför GT bort till förmån för en omfattande 

litteraturstudie. Litteraturstudien har även som syfte att underlätta för den läsare som inte är insatt i 

arbetsmiljö och SAM alternativt äldrevårdsyrket. 

Intervjuernas upplägg var att röra vid de teorier som nämns i litteraturstudien, utan att begränsa 

respondenten med många facktermer och valalternativ. Respondenterna fick berätta om sin syn på sitt 

arbete och arbetsklimat, vad som var bra och vad som gjordes för att förbättra saker. Det var 

respondentens svar, som angav riktningen på uppföljningsfrågorna. 

Eftersom studien är explorativ, är upptäckta SAM-främjande faktorer inte nödvändigtvis direkt 

tillämpbara på andra verksamheter. Det är dock rimligt att anta att en metod som fungerar i den studerade 

verksamheten, även kan fungerar i andra äldrevårdsverksamheter eller andra serviceverksamheter av 

samma storlek.  
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3.1 Flödesschema över arbetet 

  

Hur främjas SAM i 
en verksamhet med 

bra SAM? 

Hitta lämplig 
verksamhet 

Litteratur 
och/eller 
experter 

Är företaget 
intresserat? 

Observera och 
intervjua 

Färdig produkt 

Analysera 
intervjusvar 

Tyder svaren på 
SAM-främjande 

fenomen? 

Skriv fall-
studierapport 

Utveckla 
nycklar 

Litteratur 
och 

teorikapitel 

NEJ 

JA 

JA 

Förbered 
intervjun 

NEJ 
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3.2 Företagsurval 

De verksamheter som ska studeras, måste arbeta systematiskt med SAM och ha bra arbetsmiljö. Ett sätt 

att ta reda på företag som har bra arbetsmiljö, är att kolla om de är certifierade av AV. Det är dock inte 

säkert att alla företag med bra arbetsmiljöarbete väljer att certifiera sig, eller vet om möjligheten. 

Ett annat alternativ är att göra online-sökningar för att hitta äldrevårdsföretag. Vad företag själva skriver 

om sitt arbete med arbetsmiljön är åtminstone delvis subjektivt, och stämmer inte nödvändigtvis överens 

med AV:s rapporter. Information från externa, oberoende källor kan däremot anses vara tillförlitliga. 

Varje år delas till exempel Stockholms stads kvalitetsutmärkelse ut, vars syfte är att ”inspirera och skapa 

dialog om kvalitetsarbete i alla delar av de verksamheter som staden finansierar” (Stockholms stad, 

2014). En av klasserna är just äldreomsorg (ibid.).  

Det tredje alternativet är att fråga erfarna arbetsmiljöinspektörer inom äldrevården. De har i första hand 

studerat vårdföretag, och vet hur väl de uppfyller kraven om bra arbetsmiljö. Eftersom bedömningarna 

görs objektivt, är även detta alternativ tillförlitligt. 

De företag som var aktuella för undersökningen, var de som rekommenderats av inspektörer och/eller 

nominerats till kvalitetspriser. Vid kontakt med större företag, ombads HR-ansvarig att föreslå lämplig 

verksamhet. Verksamhetschefen meddelades om fallstudiens syfte och upplägg samt erbjöds anonymitet 

redan vid första kontakt. 

 Kvalitetsutmärkelser 

Eftersom vinnare av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse i klassen äldreomsorg koras under november, 

och fallstudien utfördes från och med oktober, fick deltagare upp till år 2013 studeras. Några deltagande 

verksamheter nämnde arbete som är kopplingsbart till SAM. Bland dessa fanns två verksamheter inom 

Attendo (en av Sveriges största aktörer inom äldreomsorg, utöver kommunerna), varav ett av dem deltog 

även de två föregående åren. (Stockholms stad, 2013a; 2013b; 2012) Dessa noterades som intressanta 

för fallstudien. 

 Expertutlåtande 

Under personligt möte med en erfaren äldreomsorgsinspektör, tog denne upp två aktörer som förebilder 

inom SAM. Den ena är ovannämnda Attendo med motiveringen att de på effektivt sätt kopplat ihop sitt 

kvalitetsarbete med SAM. Den andra är en betydlig mindre verksamhet, en privat stiftelse i kommun G. 

Motiveringarna var bland annat att både sjuktal och arbetsskador är lågt, och att det är ett av få exempel 

på verksamheter där AV inte behövt ställa krav.5 

                                                      
5 Marianne von Döbeln; Arbetsmiljöverket, Stockholm. 2014. Intervju 10 okt. 



32 

 

 Slutgiltigt val av företag 

Eftersom Attendo fick positiva bedömningar och rekommenderades av experten, kontaktades Attendos 

HR-ansvarige. Denne gav förslag på några verksamheter som hon ansåg lämpliga för SAM-studien, och 

tog kontakt dessa å rapportförfattarens vägnar för att se om de var intresserade. En av de kontaktade 

verksamheterna var den som deltagit i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse: Verksamhet L. 

Verksamhet L accepterade att delta i studien.  

3.3 Datainsamling 

Kvalitativa studier används när djupa svar eftersöks, snarare än många och ytliga. De är utmärkta för att 

svara på frågor som ”hur?” och ”varför?” och för att återge detaljer bakom beteenden.  

 Observation 

Innan djupdykningen i de kvalitativa studierna, är det fördelaktigt att (1) låta arbetstagarna vänja sig vid 

tanken på att de är en del av en fallstudie, och (2) få en överblick över arbetet och arbetsplatsen. Detta 

görs enklast med observation. 

Observation är vad det låter som – arbetsplatsen och dess personal studeras. Det tillåter en objektiv 

förståelse och överblick som till exempel traditionella intervjuer inte kan ge. En risk med observationer 

är att de som observeras är väldigt medvetna om detta, främst i början, och inte beter sig helt som de 

skulle en vanlig dag. En risk specifik för omsorgsboenden, en arbetsplats där oförutsedda händelser ofta 

sker, är just att en skev bild kan ges av det generella arbetet med SAM. Detta är information som kan 

utvecklas om i intervjuer. 

 Djupintervjuer 

Intervjuernas syfte var att få reda på de individuella arbetstagarnas subjektiva uppfattning om arbetet, 

arbetsmiljön och deras inflytande i densamma. Liten vikt lades vid att undersöka hur detaljerad kunskap 

de hade om regelverken, såvida inte respondenten aktivt intresserade sig för AML eller SAM. Fokus låg 

i korthet på praktisk kunskap om arbetsmiljö och SAM, snarare än teoretisk. 

Trots detta, kan ämnet vara känsligt att prata om. Av denna anledning var intervjuerna individuella, om 

inte annat ombads. Intervjuerna spelades in och transkriberades med respondenternas samtycke. 

Respondenterna samtyckte till att korta, väl utvalda citat från intervjuerna kunde användas. 

Respondenterna erbjöds anonymitet. 

Ämnen som berördes i intervjun 

För att få respondenten att slappna av, och för att få en inblick i potentiella arbetsmiljörisker denna 

utsätts för, börjades intervjuerna med att respondenten fick berätta om sin yrkesroll. Respondenten fick 

sedan berätta om personalen, vad som är bra på arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och hur problem med 
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dessa förebyggs. Eftersom syftet är att se hur SAM tillämpas, var endast ett fåtal förformulerade frågor 

till för att utforska deras teoretiska kunskap. Dessa frågor togs upp i slutet av intervjun. 

Intervjuerna avslutades med att undersöka var respondenten tycker är fundamentalt för bra arbetsmiljö 

och arbetsmiljöarbete. Dels ombads respondenten gissa varför deras verksamhet har bra arbetsmiljö. 

Dels ombads de ge goda råd till en annan, fiktiv verksamhet med dålig arbetsmiljö och ineffektivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gav också en extra inblick i vad arbetstagaren upplever är 

fundamentalt. 

Strukturerad eller öppen intervju 

Beroende på om en känsla eller siffror eftersöks, kan en intervju vara öppen, strukturerad eller något 

däremellan, se Tabell 1. Eftersom bakomliggande orsaker till framgångar söktes, var en strukturerad 

intervju ett dåligt val. Det är innebörden av respondenternas ord som är viktig, inte antalet respondenter 

som säger samma sak. (Om flera respondenter anser samma sak, tyder det definitivt på ett mönster, men 

det är inte siffran som är det viktiga i sammanhanget.) En helt öppen intervju var inte heller passande, 

eftersom det finns ett specifikt frågeområde svaren ska relateras till: Hur kommer det sig att de lyckas 

bedriva SAM effektivt? De möjliga alternativen var alltså en semistrukturerad intervju, eller en öppen, 

riktad intervju. 

Tabell 1. Öppna intervjuer är passande vid utforskning av ett brett ämnesfält; strukturerade 

intervjuer är bra då kvalitativa data eftersöks. Om respondentens åsikter och erfarenheter av 

ett specifikt ämne eftersöks, är en semistrukturerad eller öppen/riktad intervju lämplig. 

Information i tabellen hämtad från Sallnäs (u.d.). 

 Öppen Öppen, riktad Semistrukturerad Strukturerad 

Intervjuns 

upplägg 

Vid fråga; 

utforskning av 

ett 

ämnesområde 

Öppna frågor 

inom ett 

frågeområde 

Frågeområde; 

frågor kommer i 

bestämd ordning 

Fasta frågor 

i bestämd 

ordning 

Typ av svar 

intervjun ger 
Öppna svar Öppna svar 

Öppna svar eller 

svarsalternativ 
Svarsalternativ 

Typ av 

information 

intervjun ger 

Innebörden av 

en företeelse 

Innebörden av 

en företeelse 

Innebörden eller 

kvantiteten av en 

företeelse 

Kvantiteten av 

en företeelse 

Typ av analys 

som kan 

utföras 

Rent kvalitativ, 

som ett pussel 

Kvalitativ med 

vissa 

begränsningar 

Jämförelser mellan 

olika företeelser; 

kvalitativt eller 

kvantitativt 

Rent kvantitativ 

 

Utgångspunkten var en semistrukturerad intervju, med korta frågor som rörde ämnen som direkt 

påverkar en verksamhets arbetsmiljö och SAM (se Bilaga I: Intervjumall). Stora element av den öppna, 

riktade intervjumetoden fanns dock. Alla frågor var inte fasta; många följdfrågor formulerades under 

intervjuns gång. Frågor med förformulerade svarsalternativ ställdes endast en gång, och då med 
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huvudsyftet att se om det hjälper med fysiska påminnelser om vikten med SAM eller om det viktigaste 

är företagskulturen. Om respondenten själv kom in på ett annat ämne tidigare än planerat, tilläts även 

en frågeföljdändring. Intervjufrågor som inte hade relevans för respondenten – till exempel om kunskap 

eller erfarenhet saknades – kunde strykas helt.  

Samtal eller grävande frågor 

Det var subjektiva svar som eftersträvades under intervjun. Det intressanta var hur respondenten själv 

ser på arbetsmiljön och systematiken däromkring, och resonemangen bakom. Intervjuerna utfördes 

därför på ett av två sätt, beroende på hur respondenterna svarade på att bli intervjuad. 

En respondent som är bekväm i att prata kan föra ett flytande samtal med intervjuaren, eller berätta fritt 

kring tankar om arbetet och arbetsmiljön. I dessa fall användes frågorna i intervjumallen (se Bilaga I: 

Intervjumall) som grund, men följdfrågor ställdes främst om ett intressant ämne kom upp, som 

respondenten inte vidareutvecklade på eget bevåg.  

Om respondenten är mer sparsam med orden, ges möjlighet att djupsöka efter orsaker till dennes tankar. 

Här är 5-varför-metoden en utmärkt intervjumetod. Varje svar som respondenten ger på en fråga, agerar 

som trigger till en följdfråga på formen ”varför…?” Den intervjuade kommer sålunda inte bara förklara 

problemet, utan i slutänden även dess rot. Detta ger nya insikter och förståelser för båda parterna. Det 

rekommenderas att inte överskrida fem frågor, eftersom risken då är att ämnet vandrar och kommande 

information är irrelevant. (Stickdorn & Schneider, 2013, pp. 166-167) 

Kontextuell eller traditionell intervju 

Två huvudtyper av intervjuer var aktuella för studien. Den första är en kombination mellan observation 

och intervju – en så kallad kontextuell intervju – och den andra är den traditionella intervjun.  

Kontextuella intervjuer utförs i den miljö där den intervjuade utsätts för det som ska studeras, i detta fall 

SAM. Den kan med andra ord hållas i till exempel ett personalrum där dokumentering sker, eller vid en 

före detta arbetsmiljöfara som åtgärdats. Kontextuella intervjuer hjälper dels den intervjuade att komma 

ihåg detaljer via visuella stimuli, dels den som intervjuar eftersom denne kan bland annat genom att ord 

kopplas med en visuell minnesbild. (Stickdorn & Schneider, 2013, pp. 162-163) En nackdel med att 

utföra kontextuella intervjuer i äldrevården, är att intervjuerna inte med säkerhet får spelas in och 

transkriberas. Risken finns att ljudupptagningen skulle fånga saker som är ett hot mot tystnadsplikten. 

Dessutom kan det vara svårt att spela in i miljöer där det finns mycket bakgrundsljud som kan störa. 

Den traditionella intervjun, där samtalet i regel sker i ett avskilt utrymme, ger inte möjligheten att koppla 

ord med miljön. Däremot är det lättare att spela in ljudet – något som är viktigt för denna studies analys 

– och den dagliga verksamheten på vårdenheten riskerar inte att störas. 
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Intervjuerna skedde på traditionellt sett, just för att försäkra möjligheten att transkribera. Korta, 

informella utfrågningar och samtal skedde dock innan, mellan och efter intervjuerna. Dessa var främst 

till för att ge bakgrundsinformation eller djupare förståelse för företaget. 

Antal intervjuer 

Vid kvantitativa undersökningar, finns formler och regler för beräkning av hur stort deltagande som 

krävs. Det finns inget motsvarande sätt att räkna ut för hur stor del av en verksamhet som ska intervjuas 

vid en kvalitativ studie. ”Intervjua till mättnad” heter ett uttryck, som innebär att intervjuandet ska 

fortsätta till dess att samma saker upprepas om och om igen. På grund av tidsbegränsning på 

rapportförfattarens samt verksamhetens sida (arbetstagare i äldrevården har ett pressat tidschema) sätts 

dock ett maxantal på 15 personer. Om mättnad uppstår innan sista intervjun, utförs resterande intervjuer 

ändå eftersom upprepningen kan peka på en gemensam faktor som är avgörande för verksamhetens 

framgång. 

Inspelning och transkribering 

Analys av djupintervjuer underlättas avsevärt om intervjuerna spelas in varefter ljudet konverteras till 

text, eftersom det då bland annat blir möjligt att snabbt söka efter nyckelord. Intervjuerna spelades in i 

ljudbehandlingsprogrammet Audacity (Audacity Team 2014). Ljudfilerna transkriberades sedan 

manuellt i Express Scribe (NCH Software 2010), ett program som kombinerar ljuduppspelning med 

ordbehandling. Transkriberingarna bearbetades därefter enligt transkriberingsmallen (se Bilaga II: 

Transkriptionsmall) för att göra läsningen och nyckelordssökningen enklare. 

Det finns tre huvudtyper av transkriberingar: ordagrann, intelligent ordagrann eller redigerad. Den 

ordagranna tar med allt på ljudupptagningen, inklusive tystnader och fyllnadsord eller -ljud såsom ”um” 

(IndianScribes, 2014a; Hickley, 2014). Detta är passande när det är lika viktigt att veta hur saker sägs, 

som vad som sägs (IndianScribes, 2014b), till exempel vid forskning (a.a., 2014a). Eftersom allt som 

sker dokumenteras här, är det dock en tidskrävande metod (Hickley, 2014). En intelligent ordagrann 

transkription är lätt redigerad. Tystnader och icke-ord tas bort. (Hickley, 2014; IndianScribes, 2014a; 

Transcription City Typing Services, 2014) Det finns dock meningsskiljaktigheter angående falska 

meningsstarter, fyllnadsord, inkompletta meningar och upprepningar. Somliga transkribenter menar att 

dessa ska inkluderas (Hickley, 2014; IndianScribes, 2014a), emedan andra väljer att ta bort dessa för 

underlätta läsningen (Transcription City Typing Services, 2014). Intelligent ordagrann är den minst 

tidskrävande metoden (Hickley, 2014). I en redigerad transkription görs vissa omskrivningar i syfte att 

göra texten mer lättläst. Detta innebär att tystnader, fyllnadsord och upprepningar tas bort, samt att 

grammatiken rättas. (IndianScribes, 2014c; Hickley, 2014)  

Huvudsyftet med transkriptionen är att underlätta kategorisering och nyckelordssökning. Huruvida 

respondenten skrattar eller tar en lång tankepaus har inte stor betydelse. Samtidigt kan för mycket 
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redigering leda till feltolkningar. Intelligenta ordagranna transkriberingar är därför att föredra. 

Grammatiken ändras endast om det inte råder tvivel om vad respondenten menade. 

Respondenter 

Eftersom alla arbetstagare är viktiga i arbetsmiljöarbete, var det fördelaktigt om även respondenterna 

hade varierande yrkesroller. Verksamhetschefen valde ut respondenter i samråd med medarbetarna; 

utöver att lägga fram önskemål om variation, var rapportförfattaren inte inblandad i val av respondenter.  

Med få undantag hade respondenterna jobbat på företaget i många år, och de flesta av dessa hade jobbat 

på ett eller flera andra boenden innan. År i vården (utbildningstid ej inkluderad) varierade mellan ett par 

år och 40 år. Eftersom alla anställda påverkas av och påverkar arbetsmiljön, samt bör vara delaktiga i 

arbetsmiljöarbetet, behandlades inte yrkeserfarenhet såvida denna inte kom upp på respondentens 

initiativ. Yrkeserfarenheten spelade bara roll om respondenten visade sig inte ha bildat en åsikt eller fått 

kunskap om ett intervjuämnesområde, i vilket fall frågan omformulerades eller ströks. 

Tabell 2. Intervjuerna hölls från 30 oktober till 12 november 2014. Totalt 15 personer 

intervjuades, varav 11 var omvårdnadspersonal. Bland dessa fanns avdelningarnas 

arbetsmiljöombud samt teamledare. Medianlängden för intervjuerna (minus det korta 

informationssamtalet och frågestunden innan) är 45 min 20 s och medellängden 47 min 39 s, 

vilket ligger inom det uppskattade tidsspannet 30-60 min. 

Respondent Yrkesroll Tidsåtgång 

Respondent 1 

Respondent 26 

Vårdbiträde 

Undersköterska 
52 min 25 s 

Respondent 3 Sjuksköterska 44 min 20 s 

Respondent 4 Undersköterska 44 min 38 s 

Respondent 5 Undersköterska 41 min 10 s 

Respondent 6 Undersköterska 37 min 20 s 

Respondent 7 Undersköterska 58 min 29 s 

Respondent 8 Undersköterska 50 min 42 s 

Respondent 9 Verksamhetschef  1 h 7 min 51 s 

Respondent 10 Undersköterska 42 min 12 s 

Respondent 11 Sjuksköterska 47 min 56 s 

Respondent 12 Undersköterska 39 min 52 s 

Respondent 13 Undersköterska 42 min 14 s 

Respondent 14 Undersköterska 51 min 39 s 

Respondent 15 Samordnare 46 min 21 s 

                                                      
6 På Respondent 1 och Respondent 2:s  förfrågan utfördes denna intervju i par. 
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Under intervjun gjordes inga noteringar, med undantag för att fylla i respondentinformationen i 

intervjumallen (Bilaga I: Intervjumall). Istället fick respondenten och dennes svar odelad fokus, för att 

följdfrågorna skulle bli så relevanta som möjligt. 

 Analys och tolkning av data 

Att sammanställa data från djupintervjuer är på många sätt som att lägga pussel. Det är därför svårt att 

redogöra exakt för den iterativa processen, men de viktigaste komponenterna är (1) att gå igenom data 

ett flertal gånger, (2) att försöka hitta gemensamma teman och mönster, och (3) att tolka dessa teman 

och mönster för att se en helhetsbild. 

Materialet från varje intervju upplevdes ett flertal gånger: 

1. audiellt vid intervjutillfället 

2. audiellt och skriftligt vid transkriberingen 

3. skriftligt vid stavningsrättning och textformatering (Bilaga II: transkriptionsmall) 

4. skriftligt och visuellt vid analys och tolkning. 

Under och efter steg 4 jämfördes transkriptionerna med varandra och med litteraturstudien. Steg 4 

utfördes alltså inte en gång, utan rullande under hela analys- och tolkningsprocessen. Den upprepade 

upplevelsen av varje respondents tankar och åsikter (med andra ord materialkunskap och magkänsla) 

bidrog till analys och tolkningsprocessen lika mycket eller mer än fysiska hjälpmedel som tankekartor 

och listor. 

Vid kommentering och textanalys var det inte bara specifika nyckelord såsom ”kommunikation” eller 

”SAM” (se 2.6.2 Allmänna råd för effektivt SAM) som noterades. Synonymer eller respondentens svars 

andemening värderades lika högt. Sådant som noterades föll i allmänhet inom en av dessa kategorier: 

 Respondenten upprepade ett ord, en term eller en fras vid separata tillfällen, och det framgick 

att detta var betydelsefullt för trivseln, arbetsmiljön eller arbetsmiljöarbetet. 

 Respondentens uttalande kan länkas till litteraturstudien, antingen genom att ge djup till 

densamma eller genom att motsäga den. 

 Respondenten nämner saker som direkt påverkade välbefinnandet på arbetsplatsen. 

Underkategorier kunde vara men var inte begränsat till allmän trivsel, social arbetsmiljö, 

organisatorisk arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö. 

 Respondenten nämnde något som främjar möjlighet till kompetensutveckling, genom jobbet 

eller utbildning. 

 Respondenten berättade om arbetsuppgifter, som direkt eller indirekt är arbetsmiljöarbete i 

allmänhet och SAM i synnerhet. 
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Kommentarer skrevs på klisterlappar och placerades ut gruppvis på en stor yta i syfte att hitta länkar 

mellan dessa. I huvudsak skrevs ämnesområden, aktiviteter och deras syften, samt problem och dess 

lösningar upp. 

Syftet var att utkristallisera nycklar. Post-it-metoden skapade ett allt för stort antal grupper för att kunna 

sammanfattas i ett fåtal nycklar, även om samtliga visade på olika konkreta arbetssätt. Därför sattes 

ytterligare lappar ut som markerade lösningens/aktivitetens huvudförfarande alternativt drivande kraft. 

En aning om vilka dessa var växte fram redan under intervjuernas gång – det fanns nämligen vissa saker 

som respondenterna generellt talade mer och varmare om, oavsett samtalsämne och intervjutyp.  

Utöver manuell analys, gjordes ett försök att använda ett textanalysprogram för kvalitativa data. Detta 

var i syfte att se om en garanterat objektiv tolkning skilde sig från rapportförfattarens tolkning. Analysen 

gav dock brutna svar, möjligen på grund av för lite underlagsmaterial eller textens format eller språk. 

Då analysen inte gav användbara svar, diskuteras dessa inte vidare i resultatdelen. 

3.4 Studiens validitet 

På grund av nyfikenhet och nervositet hos arbetstagarna, meddelades de om vilka ämnesområden som 

skulle beröras ett par dagar innan den första intervjun hölls. Det finns en möjlighet att enskilda 

arbetstagare funderade på vad de ville få sagt under intervjun, under de få dagar som gick däremellan. 

Om så var fallet, kan det vara positivt eller negativt; svaren kan vara mer genomtänkta på gott och ont. 

Chansen/risken för väl genomtänkta svar på grund av detta bedöms dock liten. Intervjuerna var 30-60 

minuter långa samtal där ämnesordningen ändrades eller ämnen ströks, samt där spontana grävande 

följdfrågor ställdes kontinuerligt baserat på vad respondenten sa. Det är svårt att planera svar vid ett 

sådant studieupplägg. 

Det fanns en viss nervositet hos vissa respondenter att ”svara rätt” på frågorna som kan ha påverkat 

svaren. Respondenterna informerades dock grundligt om att det var deras upplevelser och erfarenheter 

som var viktiga, inte huruvida de svaren var rätt enligt någon teori eller lagskrift. 

Eftersom analysen bygger på respondenters erfarenheter och åsikter och inte på mätbara data, kan det 

vara svårt att med säkerhet säga huruvida något är ”rätt” eller ”fel”. Studiens syfte är dock inte att finna 

en absolut sanning, utan att ge en bild av verksamhetens arbetsmiljöarbete – av vilken just personliga 

erfarenheter och åsikter är en viktig del. Vad gäller rena fakta (inte slutledningar), fick Attendos HR-

ansvarige och Verksamhet L:s verksamhetschef möjlighet att ta del av rapporten innan publicering, för 

att säkerhetsställa att fakta uppfattats rätt.  
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION 

Verksamhet L har på många sätt integrerat arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet, och har lyckats med 

det eftersom (1) de ser det som fördelaktigt för brukare så väl som för personal, (2) de har en chef som 

ser friska, självsäkra medarbetare som en vital del för en fungerande verksamhet, och (3) samtliga 

arbetstagare har en god tvåvägskommunikation som de ständigt arbetar på att förbättra.  

Resultat och diskussionskapitlet kan delas upp i två olika delar, som har något olika fokus: 

 Kapitel 4.1 är en översikt av arbetsmiljöarbetet, och svarar främst på vad Verksamhet L gör i 

sitt arbetsmiljöarbete och hur det görs. 

 I kapitel 4.2 och framåt utreds drivkraften till arbetsmiljöarbetet, vilken innebär nycklarna till 

effektivt SAM, samt vad de individuella arbetstagarna tycker och tänker i frågan. 

Resultat och diskussion har kombinerats till ett kapitel för att göra materialet lättare att läsa och förstå. 

Som nämnt i kapitel 3 kommer fallstudiens material främst från intervjuer, och svaren har medvetet inte 

kvantifierats. Verksamhet L fick samtidigt löftet om att transkriptionerna skulle hanteras konfidentiellt 

och att endast kortare citat (några rader att jämföra med de transkriptionernas medianlängd på 14 sidor) 

skulle användas. Dessa citat behöver presenteras i ett relevant sammanhang samt diskuteras för att ge 

förståelse. Det är kort sagt mer fördelaktigt för rapportförfattare och läsare med ett kombinerat kapitel. 

Notera: I blockcitat av respondenter hänvisas respondenten till som ”Rn”, där n är en siffra mellan 1 och 

15. Respondent 1 hänvisas alltså till som ”R1”, Respondent 2 som ”R2”, och så vidare. Undantaget är 

verksamhetschefen, som hänvisas till som ”VC”, och samordnaren, som hänvisas till som ”SO”. 

Intervjuare hänvisas till som ”Int” och citaten skrivs i kursiv stil. I de flesta fall har dock intervjuarens 

instick tagits bort och ersatts med ”[…]”, liksom som annan irrelevant information, eftersom citatet ändå 

gör tydligt vad som diskuteras. För att säkerställa anonymitet har ord som hon/han och dess böjningar 

bytts ut mot det könsneutrala ordet ”hen” i citat där respondenten hänvisar till en särskild person. 

4.1 Översikt av arbetsmiljöarbetet 

Verksamhet L har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete som på många sätt stämmer överens med vad 

som förordas av AV (se 2.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete). Verksamheten har policys för olika delar 

av arbetsmiljön, som samlas i Arbetsmiljöpärmen tillsammans med andra papper som rör arbetsmiljön. 

(De flesta läser inte mer än delar av pärmens ”några hundra sidor” (Respondent 6), men den står 

tillgängligt för alla ifall att de behöver den.) Det finns många och goda rutiner som rör arbetsmiljön, 

ansvarsposter och -områden fördelas mellan arbetstagarna, och arbetstagarna samarbetar för att allt detta 

ska gå smidigt. 
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Det fanns ett generellt samtycke om vilka som var delaktiga i arbetsmiljöfrågorna. Så här gick en typisk 

konversation, exempel från intervju med Respondent 7: 

Int: Vilka är delaktiga i arbetsmiljöfrågor? 

R7: Vilka är delaktiga? Alla. 

Andra svar inkluderade ”alla är delaktiga”, ”alla är väl delaktiga”, ”alla som vill visa ett intresse” med 

mera. Det var samma oavsett om det var omsorgspersonal eller ledning som svarade på frågan. Alla är 

viktiga för arbetsmiljöarbetet. Det vara samma med frågan om vem som kommunicerar med vem om 

arbetsmiljöfrågor: alla kommunicerar med alla, personal som ledning. Skillnaden finns främst i hur 

delaktiga de är i olika arbetsmiljöfrågor till följds av ansvarsfördelningen, och att de har olika mycket 

inflytande i genomförandet. När det gäller undersökning av arbetsmiljön, riskbedömning med mera är 

alla lika viktiga. 

R7: Det beror på vad det är du menar med [arbetsmiljöfrågor]. Arbetsmiljöriskbedömning jobbar 

vi med, och då är alla ansvariga […] Kontaktpersonen är ansvarig för att det ska göras 

riskbedömning av boende. Så är det några i personalen, och sen sjuksköterskan och 

arbetsterapeut. Och chefen, om det är något mer. 

Den kontaktperson (synonymt med kontaktman) som nämns i citatet ovan, är den omsorgspersonal som 

har huvudansvar för brukaren i fråga. Vanligtvis är omsorgspersonalen kontaktman till en eller två 

brukare. Utöver riskbedömning handlar det om anhörigkontakt, duschning och städning, och 

individuella aktiviteter, för att nämna exempel. 

En gång om året görs en skyddsrond på arbetsplatsen. De flesta av SAM-aktiviteterna är dock 

integrerade i det dagliga arbetet. Riskbedömning och efterföljande handlingsplan görs på rutin, men 

också vid behov eftersom undersökning mer eller mindre sker kontinuerligt.  

Verksamhet L har ofta möten med personalen, där trivselfrågor eller andra arbetsmiljöfrågor vanligen 

tas upp i en eller annan form. Det finns även ett månatligt möte dedikerat helt till trivsel- och 

arbetsmiljöfrågor: Arbetsmiljörådet. På detta möte tar arbetsmiljöombuden (omsorgspersonal med extra 

utbildning) upp de arbetsmiljöproblem som personalen rapporterat, varefter riskbedömningar, 

handlingsplaner och uppföljningar görs i samråd med samordnare, sjukvårdspersonal och vaktmästare. 

Arbetsmiljörådet har fått ett eget delkapitel eftersom det har haft stor positiv inverkan på arbetsmiljön 

inte bara i Verksamhet L, utan även i andra verksamheter i koncernen som anammat arbetssättet. 

Utöver att agera externt stöd till andra verksamheter, tar Verksamhet L hjälp utifrån vid behov. Till 

exempel har grunden till arbetsmiljöarbetet tagits fram i samråd med SAM-intresseorganisationen 

Prevent (se 2.6.2 Allmänna råd för effektivt SAM), och när ett problem blir övermäktigt kallas exStern 

experthjälp in. 
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 Skyddsrond 

En skyddsrond är en noggrann undersökning av arbetsplatsen med syfte att hitta alla potentiella 

arbetsmiljörisker. Skyddsronden sker årligen, och utförs med hjälp från huvudskyddsombudet. 

Arbetsmiljöombuden nämner att de brukar hjälpa att uppmärksamma olika typer av problem, från 

kastruller, till bemanning, till ergonomi vid förflyttning av brukare eller sittande arbete. 

VC: Det är inte bara förflyttning hos brukaren, utan det kan vara till exempel hur man sitter när 

man dokumenterar och så. […] [Skyddsronden] innefattar ju allting, både det psykosociala 

och fysiska […] och är det någonting som vi märker inte är bra, då kan vi åtgärda det. 

Ronderna är ett mycket konkret sätt att uppmärksamma risker på, eftersom det i princip handlar om att 

bocka av en lång checklista. Arbetsmiljöombudet nämner att om en verksamhet har problem att komma 

igång med arbetsmiljöarbetet, är det just en skyddsrond de ska börja med. 

R6: Man kan ta ut en checklista där det står exakt vad man ska göra. Så går man igenom olika 

områden ur arbetsmiljösynpunkt. Det är ganska enkelt. Det är konkret. Man behöver inte 

hitta på det själv, det finns redan färdigt. 

Checklistor finns att hämta på olika ställen, bland hos AV, som har ett 50-tal checklistor för bedömning 

av diverse fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker. Verksamhet L använder sig dock av Prevents 

checklistor. Prevent rekommenderas av AV eftersom de har ”mer övergripande checklistor, exempelvis 

allmän checklista för skyddsrond, trivsel och arbetsklimat och en hel del olika branschchecklistor” 

(Arbetsmiljöverket, 2014m).  

 Rutiner och planering 

I Verksamhet L är god planering och rutiner A och O för ett smidigt arbete. De har tagit fram och tar 

fram rutiner för det mesta av sina många arbetsuppgifter, inte bara för de som rör arbetsmiljöarbetet.  

R14: Det är inte bara att ta upp dem ur sängen. Det är mycket ansvar. Till exempel frukost, sen 

aktiviteter på förmiddagen, lunch, efter lunch har vi fika… sen måste vi dokumentera, göra 

genomförandeplan, ringa till anhöriga, fixa pärmar, fixa lappar. Städa deras rum, tvätta 

kläder. Det är allting. Man planerar alltid. 

Respondenter ur alla yrkesroller beskriver att planering och rutiner av det dagliga arbetet spar tid och 

skapar lugn, eftersom personalen inte behöver fundera över vad som ska göras och i sin stress och 

förvirring bara springa fram och tillbaka. Rutiner innebär också att alla vet vad de kan förvänta sig av 

de andra, vilket ger mindre anledning till konflikter. 



42 

 

VC: Vi jobbar väldigt mycket för att ha bra rutiner, och det är tydliga rutiner för alla. […] Det 

tror jag är grunden också för att verksamheten fungerar så bra som den gör, att alla följer 

dem. När alla följer rutiner, finns så mycket tid för att göra andra saker. […] Om alla följer 

rutinen, så blir det inte tolkningar. Blir det tolkningar, ”jag men jag gör som jag vill”, eller 

”du gör som du vill”, så skapar det här problem, och det kan ta väldigt mycket energi i en 

organisation. 

Det viktigt att planera och följa rutiner – men de ska användas som ett redskap, inte en regel. Det nämns 

att arbetsmiljön kan försämras av att nitiskt följa rutiner. Ett exempel var om en brukare inte vill duscha 

på sin planerade duschtid. Om rutinen prompt ska följas, går det bland annat åt mycket tid till att övertala 

brukaren, innan duschen kan genomföras. Sådant orsakar stress och misstrivsel hos både brukare och 

arbetstagare. Detta brukar lösa sig tack vare kontaktmanskapet. Säger en brukare bestämt att denne inte 

vill duscha just då, kan kontaktmannen byta duschtiden med en annan aktivitet och försöka med dusch 

senare. Om rutinen visar sig inte funka alls längre, på grund av att annat har ändrats i verksamheten, 

berättar verksamhetschefen att rutinen ses över och ändras. 

Rutiner som är direktkopplade till SAM, är undersökning av arbetsmiljön och riskbedömning. SAM-

rutinerna tycks återkopplas och uppdateras lika ofta som det dagliga arbetets rutiner – troligen för att de 

inte anses skilja sig mycket från varandra. Riskbedömningarna, en vital del för brukarens välmående, 

påverkar även personalen i hög grad, i och med att brukarens hem är personalens arbetsmiljö.  

R6: Möbleringen i en lägenhet, den påverkar den som bor där, att den snubblar, men även vi i 

personalen kan ju snubbla eller ramla. Det är sladdar eller mattor, övermöblerat. Så de brukar 

hänga ihop. 

Verksamhet L integrerar med andra ord denna del av arbetsmiljöarbetet i dagligarbetet, och undviker 

sålunda den sidovagnfälla AV varnar för (se 2.6.2 Allmänna råd för effektivt SAM). 

Hur riskbedömning utförs 

Riskbedömningar utförs vid förändringar, som att en ny brukare flyttar in, men också då en i personalen 

har uppmärksammat en ny risk. Riskbedömning görs med en typ av matris (se Figur 6 för ett exempel 

på riskmatris.) Matrisens celler har olika färger och klassningar (R1 till R5) beroende på hur stor risken 

är. Om det är till exempel sannolikt att riskkällan orsakar ohälsa och om konsekvensen är allvarlig, ger 

det en röd ruta med klassning R5. Detta innebär att arbetet inte får utföras innan åtgärd gjorts. En nära 

obefintlig risk som inte skulle åsamka någon skada, ger grön ruta med klassning R1. Då behövs inga 

åtgärder. R2 till R4 behöver åtgärder med ökande omfattning och brådska. Den matris 

verksamhetschefen visade påminner mycket om en som tagits fram av Prevent (2012, p. 39), och är 

sannolikt densamma – personalen berättar att de använder mycket material från sagd organisation. 
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Figur 6. Exempel på hur riskmatris kan utformas, här med gradienter istället för färgblock. 

Nedre vänstra kvadranten (blågrönt) innebär liten risk; övre högra kvadranten (rött) innebär 

stor risk. Riskmatriser kan låta konsekvenserna väga mer än sannolikhet – som här, enligt 

Yrkes- och miljömedicinska klinikens modell (citerad av Rose & Mikaelsson 2010, p. 643) 

– eller låta dem väga lika mycket – som i Verksamhet L:s. Bild av Emma Ringqvist. 

Personalen gör riskbedömningar tillsammans för att de ska vara tillförlitliga. Ett exempel varför detta 

samarbete är viktigt, ges vid diskussion om checklistan för arbetsmoment och riskbedömning av 

brukarens lägenhet. En arbetstagare kan notera att det inte finns fria sladdar, inga mattkanter, att 

blommorna står säkert på bordet med mera, och klassa alla riskkällor som R1. En annan arbetstagare, 

som är svårt allergisk mot blommor, skulle däremot klassa den sistnämnda riskkällan R4.  

Närvaro vid riskbedömning kan variera lite beroende på vad som ska utredas. Kontaktmannen för en 

brukare är alltid med, om risken rör en brukare. Om ärendet rör sjuk- och hälsovård, medverkar 

sjuksköterska. Om det är ett särskilt allvarligt problem, medverkar även verksamhetschefen. 

VC: Riskbedömningar gör vi tillsammans. Om det inte är något specifikt, brukar personalen gå 

igenom och diskutera tillsammans. Jag tar alltid del av riskbedömningen och tittar på att det 

finns aktuella handlingsplaner, och vi gör ju alltid handlingsplan tillsammans.  

Hur handlingsplaner görs 

Handlingsplaner skrivs vid behov, det vill säga när en risk klassats som R2 eller över och ingen 

omedelbar åtgärd kan göras. En handlingsplan görs per risk, och risken kan handla om allt från de 

ovannämnda blommorna och andra allergener, till aggressiva brukare. 

Allvarlig konsekvens 
(innefattar dödsfall) 

Ingen direkt konsekvens 
(ofarligt för arbetstagaren) 

Liten sannolikhet       Stor sannolikhet 
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VC: Om man tar en blomma här, och skriver R4 – som inte är livshotande men ändå allvarligt – 

då finns det en handlingsplan med samma rubrik där man skriver hur man jobbar med det. 

Man informerar anhöriga att inte ta med blommor, för det finns en stor risk. Eller om det 

handlar om hundar. Det kan handla om vad som helst. Det kan vara att någon har lättare 

med en person, och någon annan har mycket svårare, och då måste man alltid ta det värsta 

som kan hända. Så att man tänker på alla i teamet. 

Handlingsplanerna skrivs i grupp. Vilka som närvarar beror på vad som ska åtgärdas. Svaren varierar 

lite mellan respondenterna, men generellt sett verkar det som att gruppen består av ledningen, 

arbetsterapeut eller sjuksköterska, och en eller flera ansvariga i omsorgspersonalen. När 

handlingsplanen rör en brukare, är den ansvarige omsorgspersonalen oftast brukarens kontaktman. 

Dokumentering 

Arbetstagarna dokumenterar arbetet och brukarnas tillstånd dagligen, samt gör en sammanfattning en 

gång i veckan. Dokumenteringssystemet beskrivs som lättanvänt, och är nätbaserat för att underlätta 

informationshantering och öka åtkomligheten för de med access. 

Dokumenteringen beskrivs på olika sätt av olika respondenter, men det tycks överlag ses som ett 

nödvändigt ont. Å ena sidan tar det tid att dokumentera, tid som behöver planeras in redan under 

morgonens rapport för att bli av. Å andra sidan gör det uppföljningen av brukarna och deras beteende 

lättare. Detta är speciellt viktigt om brukaren till exempel är aggressiv, eftersom det utför en risk för 

andra brukare samt personal. 

R8: Det hjälper också för att det visar hur vi jobbar med personen. […] Jag kan alltid gå in på 

dokumentation och kolla upp vad det är som händer och vad de har gjort. Till exempel – vi 

pratade om hot och våld – om någon är väldigt aggressiv, och får någon medicin, ska man 

sen utvärdera. Det betyder inte alltid att just medicinen har hjälpt. Man kan kolla i 

dokumentationen. Det kan hända till exempel att hen har varit ute flera gånger den veckan, 

och det har blivit bättre. Man kan följa upp alla varför det har blivit bättre. Så det hjälper. 

Det är jobbigt, men det hjälper. 

 Fördelning av uppgifter och ansvarsområden 

Även om en merpart av arbetsuppgifterna görs i samverkan med andra, finns det alltid en huvudansvarig. 

Anledningen är ganska enkel – sakerna blir gjorda. 

R12: Vi har ju ganska tydliga uppgifter på avdelningen om vilka som gör vad. […] Då funkar ju 

allting. Om det inte finns tydliga uppgifter, då tror alla att det är någon annan som gör det. 

Verksamhetschefen berättar att bland annat Balanserade styrkort används till uppgiftsfördelning. 

Balanserat styrkort är en organisationsstyrningsmetod som togs fram av Kaplan & Norton (1996). Idén 
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var att ett företags framgång behöver mätas utifrån fler perspektiv än det traditionella finansiella, om 

företaget ska kunna fortsätta utvecklas (ibid.). Det första verksamheten bör göra är att skriva ner 

företagets visioner utifrån följande fyra olika visioner och perspektiv (ibid.): 

 finansiell framgång 

 kundnöjdhet 

 kunskaps- och kompetensutveckling 

 interna processer (effektiv resursfördelning med mera). 

Arbetet med ovanstående utförs i följande fyra processer (Kaplan & Norton, 1996): 

(1) Översätt visionen. Sätt konkreta, mätbara mål. ”Bäst” är ett exempel på en vision som varken 

är konkret eller mätbar. 

(2) Kommunicera och länka. Styrkorten gör att arbetstagare och arbetsgivare att tolka målen på 

samma sätt, så att alla vet vad de har att förvänta sig. 

(3) Affärsplanering. Med konkretiserade visioner och mål, blir det lättare att se och prioritera 

arbetsuppgifter och investeringar som utvecklar verksamheten.  

(4) Feedback och lärande. Mätningarna av de fyra visionerna visar specifikt vad företaget behöver 

jobba på, till skillnad från när utgångspunkten är huruvida finanserna blivit bättre eller sämre. 

Verksamhet L använder styrkorten som ett hjälpmedel för att uppnå verksamhetens mål – att få nöjda 

brukare – och som ett komplement till koncernens verksamhetsplan. Varje styrkort innehåller ett delmål, 

specificerat som en arbetsuppgift. Uppgifternas omfattning varierar; exempel som ges är att sköta om 

avdelningens växter, eller att anordna aktiviteter för dam- eller herrklubben. Styrkorten underlättar också 

att göra alla arbetstagare delaktiga i att nå verksamhetsmålen, i och med att alla får ett individuellt 

balanserat styrkort vars innehåll de kan påverka (se 4.4.2 Samverkan med personalen).. 

Det finns även ett flertal större ansvarsposter på Verksamhet L, som fördelats mellan personalen. Det 

kan handla om allt från att vara brandsäkerhetsansvarig eller hygienombud, till att vara teamledare eller 

arbetsmiljöombud. Teamledaren och arbetsmiljöombudet är de två ansvarsposter som nämns mest av 

respondenterna. Dessa innebär bland annat följande: 

 Teamledaren närvarar på ledningsmöten, där förändringar och annat som rör organisationen tas 

upp. Även arbetsmiljön diskuteras, om det till exempel rör personalmängden. (Teamledaren är 

bemanningsansvarig på avdelningen.) 

 Arbetsmiljöombudet närvarar på arbetsmiljörådet, där allt som rör trivsel, arbetsmiljö och 

arbetsmiljöarbete tas upp. 



46 

 

 Arbetsmiljörådet 

För arbetsmiljöombudet finns en speciell rutin: att gå på arbetsmiljörådet en gång i månaden. Utöver 

arbetsmiljöombuden, närvarar en sjuksköterska, samordnaren, samt verksamhetschefen (som även 

sammankallar till mötet). På arbetsmiljörådet diskuterar de närvarande problem som har 

uppmärksammats av personalen under den gångna månaden, samt problemens vidd. Vid behov görs en 

riskbedömning och handlingsplan. Dessa görs dock inte på mötet, utan på den avdelning där problemet 

uppstått. Arbetsgruppen och verksamhetschefen skriver handlingsplaner tillsammans. Uppföljning sker 

tre månader senare, och handlingsplanen uppdateras om den inte har gjort skillnad i en positiv riktning. 

Uppföljning av  riskbedömningar och handlingsplaner sker också vid behov. 

En i personalen på respektive avdelning väljs ut att bli arbetsmiljöombud. Ansvaret innefattar dels att ta 

reda på vad kollegorna tycker brister i arbetsmiljön, dels att själv undersöka och notera risker. För att 

kunna göra detta måste arbetsmiljöombudet samarbeta med personalen, men också ha tillräcklig 

kunskap. Alla som blir arbetsmiljöombud får gå speciella utbildningar innan de tar över posten. 

R6: Från att vara med på de här mötena lär man sig ungefär hur det fungerar, men sen har jag 

som arbetsplatsombud gått fler utbildningar, och en utbildning från arbetsgivaren var den 

här BAM – Bättre Arbetsmiljö. Så den gav ju stor kunskap. 

De problem som tas upp kan variera mycket; ”det beror på vad som har hänt” (Respondent 11). Det kan 

handla om utformningen på diskmaskinen, tyngden på brukarna, hot och våld från brukarna, trivsel på 

arbetsplatsen, sjukskrivningar, och så vidare. Om chefen har ny information som rör arbetsmiljön, tas 

även detta upp.  

Alla arbetstagare är delaktiga i att uppmärksamma problem, och det finns två vägar att gå. Antingen tar 

de upp problemet direkt med arbetsmiljöombudet (ofta efter gruppdiskussion under morgonrapporten), 

eller så tar de upp problemet skriftligt. Tas det upp skriftligt, görs det med något som kallas 

arbetsmiljöhjulet. 

R8: De träffas regelbundet i arbetsmiljögruppen och går igenom saker som vi tar upp. 

Int: Är det någonting som du är delaktig i? 

R8: Jag är delaktig. Vi har ju något som heter arbetsmiljöhjulet. Där skriver vi saker som vi 

vill ska tas upp på de här mötena. Där går de igenom och diskuterar och åtgärdar, och 

kommer sen tillbaka och berättar för oss om åtgärderna, hur planerna ser ut och så. 

Int: Så ni skriver upp på arbetsmiljöhjulet vad som är problemet? 

R8: Ja. Sen när man löst de här problemen så tar man bort– vi skriver på små lappar, och så 

länge de inte är lösta sitter de kvar. Hjulet finns på varje plan, så vem som helst kan skriva. 
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Arbetsmiljöhjulet (inte att förväxla med SAM-hjulet i 2.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete) är ett fysiskt 

hjälpmedel som hjälper till att hålla dialogen om arbetsmiljön öppen. Det är en cirkulär skiva delad i 

tolv segment, eller tårtbitar, där varje bit representerar en av årets månader, se Figur 7 för en 

approximativ bild. När en arbetstagare uppmärksammar ett problem på arbetsplatsen, skriver denna upp 

det på en klisterlapp och sätter denna på segmentet för dåvarande månad. Alla SAM-hjul (en per 

avdelning) tas med till arbetsmiljörådet, där lapparnas innehåll diskuteras. Först när risken åtgärdats, tas 

lappen bort. Uppföljning sker inom tre månader.  

 

Figur 7. Förenklad bild av arbetsmiljöhjulet med klisterlappar. Bild av Emma Ringqvist. 

Varje möte har dessutom ett arbetsmiljötema som är skrivet på månadens segment. Teman kan vara ”allt 

från trivselfrågor till brandskyddsarbete och belastningsergonomi” (Verksamhetschefen). Detta årligt 

upprepade månadstemakoncept – uppskrivet på ett hjul med tolv segment – är mycket likt den årscykel 

Franzon (citerad av Rose & Mikaelsson, 2010, p. 646) föreslår som SAM-hjälpmedel. Årscykeln 

underlättar den SAM-uppföljning som arbetsgivaren behöver göra årligen. I Franzons årscykel 

antecknas den ansvariga personens namn samt arbetsmetoder under motsvarande arbetsmiljö-

temarubrik. (ibid.) I Verksamhet L görs sådant i speciella dokument. Arbetsmiljöhjulet används istället 

som en dynamisk påminnelse om att arbetsmiljöarbete pågår, och att alla behöver vara delaktiga. 

 Hur arbetsmiljöproblem hanteras 

Personalen har olika hjärtefrågor inom arbetsmiljö, och har olika åsikter om vad som påverkar mest. De 

flesta föll inom kategorierna trivsel och arbetsglädje, fysiska faktorer, eller bemanning. Trivsel var utan 

tvekan det mest populära svaret bland respondenterna, på grund av att individens humör och 

avdelningens stämning på många sätt påverkar hur lätt – eller tungt – arbetet upplevs. Det är i allmänhet 
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inte stora problem med trivseln på Verksamhet L, av en anledning som kommer att diskuteras i 4.5.1 

Goda relationer mellan arbetstagare. Den kan dock sammanfattas med följande citat, om hur dåligt 

humör förebyggs: 

R14: Vi bara pratar. Vi pratar. 

Kränkande särbehandling och förtal 

Personalen berättar att kränkande särbehandling är mycket ovanligt personalen emellan. Gnabb 

förekommer, och personkemin kan variera mellan arbetstagare, men bråk och förtal är ovanligt. Det har 

dock förekommit rykten, och en strikt policy mot detta har införts. Mer om detta i 4.5.2 Snabb 

konflikthantering. Situationer som rör brukare är konfidentiella. 

Fysiska faktorer 

Fysiska arbetsmiljörisker och -problem platsar generellt i en av två kategorier: 

 de som är kopplade till brukaren 

 de som är kopplade till hyresrätten, leveranser eller annat externt. 

De som rör brukaren handlar i regel om att denne är tung att arbeta med och/eller att det behövs nya 

hjälpmedel. Vi behov av fysiska hjälpmedel, finns det två vägar att gå. Mindre och mer frekvent använda 

hjälpmedel, så som speciella duschstolar, finns i ett förråd i samma hus. De hjälpmedel som inte finns i 

förrådet, finns ofta inne på hjälpmedelscentralen. Dessa skickas och är framme inom några dagar. Om 

det inte finns på centralen, köps de in, vilket var fallet med de nya pallar som har beställts för att förbättra 

arbetsställningen vid matning av brukare. 

Hjälputrustning såsom liftar hjälper inte, om personalen inte använder den på rätt sätt. Ibland är det 

heller inte möjligt att använda hjälpmedel, till exempel vid vändning av sängliggande brukare. Av denna 

anledning går all fast personal kurser i ergonomi och förflyttningsteknik, som hålls av arbetsterapeut 

och/eller sjukgymnast en till två gånger om året. Förflyttningstekniken sker ur både brukar- och 

personalperspektiv. Personalen får lära sig ”hur man bär, hur man står och hur man tillsammans 

använder liftar” (Respondent 11). I arbetsmiljötermer kallas det kraftöverföring och bra 

arbetsställningar – kärndelar i föreskriften om Belastningsergonomi. Det är alltid dubbelbemanning vid 

lyft av en tung brukare, så att den ena kan styra liften och den andra brukarens position. Detta ger större 

kontroll över situationen och minskar risken att brukaren skadas, ifall att något går fel. 
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VC: Vi tittar alltid på att vi har anpassade hjälpmedel till personen. Vi har mycket bra samarbete 

med arbetsterapeuten, hen är väldigt snabb på att åtgärda det. Det gör man givetvis utifrån 

brukarperspektivet, men det ger ju en effekt för personalen. Lift underlättar så man inte får 

skador. Som sagt, med hjälp av riskbedömning kan vi förebygga väldigt mycket. […] Är det 

någon investering som behöver göras, då har jag kontakten med arbetsterapeuten, men det 

är alltid [personalen] som rapporterar. 

Arbetstagarna kan kontakta arbetsterapeut själva om arbetet känns tungt. Det behöver inte gå via 

arbetsmiljörådet. Fler än verksamhetschefen berättar att i allmänhet går fort att få hjälp av arbetsterapeut 

eller sjukgymnast, vilka är på plats totalt fyra dagar i veckan. 

Vid fysiska arbetsmiljörisker som rör externa parter kan det vara svårare. Ett exempel som nämns är den 

flitigt använda diskmaskinen, som har varit lågt placerad och orsakat spända ryggar. Detta problem 

riskbedömdes, och togs upp under arbetsmiljörådet. Då intervjuerna utfördes var ombyggnationen på 

gång, men det hade tagit tid. En förklaring som ges är att planeringstiden blir längre när förändringar 

genomförs av en annan huvudman (i detta fall fastighetsvärden) och rör högkostnadsprojekt såsom 

renoveringar. När arbetet väl påbörjats, går det snabbt. 

Ett exempel till som stämmar ur en externpart, men som gick snabbt att lösa, rör ommålningen av 

lokalerna. En i personalen fick allergiska besvär av färgen. Eftersom problemet rörde fastigheten, men 

lösningen var verksamhetsnära, gick det snabbt att åtgärda: en riskbedömning gjordes och personalen 

fick byta avdelning under ommålningsperioden. 

Sammanfattningsvis går problem snabbt att åtgärda, så länge lösningen finns på verksamhetsnivå (hos 

omsorgs-/sjukvårdspersonal, vaktmästare eller ledning). 

Hot och våld 

Hot och våld från dementa kommer i regel inte från illvilja gentemot personalen, utan är allt som oftast 

en skyddsmekanism. Som beskrivet i 2.8.3 Hot om våld och våld är hot och våld inte helt ovanligt hos 

dementa. Personalen konfirmerar detta, och konfirmerar även att det ”är sjukdomen som gör att man 

använder våld” och att det i allmänhet inte handlar om att brukaren vill skada någon, utan att ”de vill 

skydda sig själva” (Respondent 11). Samtidigt är hot och våld inte något som ska accepteras på en 

arbetsplats, och hot och våld som är mer än lindrigt rapporteras till ledningen.  

R14: Vi pratar med chefen direkt om det, vi ringer henne direkt. Man kan inte acceptera hot och 

våld, det går inte. 

Riskbedömningar görs på brukare som visar tendenser till hot och våld, varefter en handlingsplan skrivs. 

Vanligtvis innefattar åtgärder dubbelbemanning, samt att ge brukaren så få anledningar som möjligt att 

bruka våld. Det sistnämnda handlar om att (1) bemöta brukaren lugnt och (2) se om det finns något 

speciellt som triggar aggressivitet eller som lugnar. Ett exempel som ges är att vissa dementa inte klarar 
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av att vara i folksamlingar. Då kan det bli aktuellt att byta gruppaktiviteter mot individuella aktiviteter. 

Personalen är även uppmärksam på om brukaren är lugnare med en viss arbetstagare, som då kan få ett 

större ansvar över brukaren. Den levnadsberättelse som skrivs i samband med brukarens inflyttning kan 

ge ledtrådar om vad som kan fungerar, men i huvudsak handlar det om att utreda. 

R11: Det är ju det här med väldigt lugnt bemötande. Och sen måste man utforska problemet 

tillsammans. Vad är det som gör att den personen är våldsam? […] Det kan ju vara 

kommunikationen. Det är inte så lätt att gissa, när man får en ny brukare som man inte 

känner, som inte har någon anhörig, som inte har något papper på vad den varit med om. 

Vid utredning kan det bli aktuellt att ta in specialistläkare eller -sjuksköterskor inom Beteendemässiga 

och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). Dessa hjälper till att utreda orsaken och handleda 

personalen. Personalen kan också få handledning i demens och bemötande av koncernens demensteam, 

som består av Silviasystrar (undersköterskor med specialkompetens inom demens). Ett möte med 

demensteamet fungerar även som en plattform för personalen att komma överens om ett arbetssätt. De 

får även chans att prata ut om den psykiska påfrestning som en aggressiv brukare kan orsaka. 

SO: Just när det är psykiskt är det väldigt svårt, faktiskt. Då har vi haft jättebra team som har 

kommit och pratat med oss, från [demensteamet] tror jag att det var, just för att handleda. 

Bara att vi fick prata ut. Vad ska vi göra, eller vad gör vi för fel. Hen lyssnade väl mest på 

oss kan man säga, men det var skönt att någon gjorde det. […] Vi satt gruppvis […] så då 

hade vi chans att prata [personalen] emellan, och se till att vi jobbade konsekvent och lika. 

Om hoten eller våldet stiger till en nivå där en i personalen vill göra en anmälan, skrivs denna av 

personen i fråga. Verksamhetschef och skyddsombud tar del av anmälan. Att skriva anmälan beskrivs 

dock som en sista utväg. 

Bemanning 

Personalen nämner bemanningen som en viktig faktor till hur bra arbetsmiljön och trivseln är. Om det 

är för många arbetsuppgifter på för lite personal – det vill säga när kraven är för höga, se 2.6.4 Relation 

mellan inflytande och arbetsmiljö ovan – så blir den psykosociala arbetsmiljön sämre och stressen ökar. 

I arbete med människor med funktionshinder kan även den fysiska arbetsmiljön påverkas, om till 

exempel stressen driver någon till att utföra ensamarbete vid vändningar av tunga brukare. Som en 

respondent sammanfattade det hela: 

R6: Är det för lite personal, går det ut över allt och alla på en gång. 

Det finns två huvudanledningar till att personalstyrkan blir för låg för arbetsbördan. Det kan bero på att 

personalstyrkan har minskat, eller att arbetsbördan har ökat. 



51 

 

En vanlig dag är det tre till fyra omsorgspersonal på plats för att vårda de 18 brukarna, men sjukdom 

kan leda till temporär personalbrist. I detta fall är åtgärden enkel och omedelbar: teamledaren (eller 

annan omsorgspersonal) ringer in vikarie. Finns ingen vikarie tillgänglig, försöker verksamhetschefen 

att hjälpa till att hitta personal (kanske ledig ordinarie personal). Sista lösningen är att den närvarande 

omvårdnadspersonalen göra upp om vem som ska stanna. Om ordinarie personal tar över ett pass, får 

de möjlighet att stryka ett annat, så att den totala arbetstiden inte ska bli för stor. 

Ett svårare fall att åtgärda är när arbetsbördan har ökat, eftersom det då börjar handla om 

företagsekonomi – det behövs mer personal per brukare. Arbetsbördan kan öka, när det är många brukare 

som har blivit tyngre att hantera eller kräver dubbelbemanning. Upplever någon att arbetsbördan på 

avdelningen är för stor, tas det upp på ett arbetslagsmöte. Därefter bestäms en lämplig lösning på 

problemet enligt flödesschemat i Figur 8. 

 

Figur 8. Flödesschema över hur ökad arbetsbelastning på en avdelning utreds och åtgärdas. 

Respondenter verkar tycker olika om hur lätt det är att få ökad personalstyrka. Å ena sidan sägs det att 

det krävs att arbetsbördan ska vara ganska stor för att mer personal ska tas in, eftersom det finns en 

budget som verksamheten behöver följa. Å andra sidan berättas det att om arbetsgruppen väl tar upp 

problemet till chefen, brukar de få extra personaltimmar. Dessa åsikter eller erfarenheter kan även 

överlappa varandra; det kan helt enkelt vara så att det krävs att arbetsbördan ska vara stor för att 

personalen ska välja att ta upp det med ledningen. Detta diskuterades inte vidare under intervjuerna. 

Prata om arbetsbördan i 
arbetslaget. 

Gruppen diskuterar och 
omfördelar arbetet så att 

bördan blir jämnare. 

Teamledaren tar upp det 
på ledningsmötet. 

En i personalen på den 

andra avdelningen får gå 
mellan avdelningarna. 

En vikarie sätts in på en 
vakant rad på det 

roterande schemat. 

Är arbetslaget enigt 
om att mer 

personal behövs? 

Är arbetsbördan 
mindre på en 

annan avdelning? 

JA NEJ 

NEJ JA 
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Arbetstider 

På äldreboende med logi är det vanligt att omsorgspersonalen får en varsin rad på ett roterande schema, 

där arbetstiderna är blandade – ibland morgon och ibland kväll, ibland korta pass och ibland pass som 

sträcker sig över ett halvt dygn. Det är heller inte ovanligt att det är flera långa pass under en kort period 

för att sen mynna ut i en minder arbetsintensiv period. Detta har varit fallet även i Verksamhet L. 

Åsikterna om arbetspassens utformning varierade. Vissa tyckte att det var bra att få mycket arbete gjort, 

och sedan njuta av de korta dagarna, men de flesta berättar att långa dagar är uttröttande både fysiskt 

och psykiskt, och verkar vara speciellt jobbigt för de med små barn. Oavsett om personen i fråga vill 

jobba långa pass eller inte, är det påfrestande för arbetstagaren inte bara på kort sikt. I längden kan det 

leda till ohälsa, se 2.3.3 Organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. 

Det finns kortsiktiga lösningar för den som inte vill jobba långa pass, eller av någon annan anledning 

inte kan arbeta en viss tid. En respondent berättar att det går att byta pass kollegor emellan, förutsatt att 

det finns någon som vill byta. Det är alltså inte en lösning som alltid fungerar. 

Personalen har under en tid påpekat att arbetsschemat behöver uppdateras. Det nämns inte vad som 

orsakade beslutet – sjukskrivning på grund av arbetsbelastning har bara hänt en gång, nämner personal, 

och inte alldeles nyligen – men under intervjutillfället pågick en utredning av arbetstiderna. Respondent 

5 berättar att personalen har blivit ombedd att skriva sina åsikter och önskemål om arbetstiderna. 

Samordnaren förklarar att syftet med detta, är att göra scheman mer jämna.  

Int: Hur arbetar ni för att arbetstiderna inte ska påverka personalen negativt? 

SO: Vi har precis haft ut en enkät nu. Vi har fått signaler om att det är många som är missnöjda 

med sina scheman och så. […] Vi kommer att göra ett nytt grundschema för [ett arbetslag] 

inom en snar framtid. Att de själva får säga vad det är de önskar att jag kan förändra. Sen 

kanske jag inte kan göra det hela vägen, men... 

Int: Så alla kommer få berätta vad de själva önskar, och sen gör du så mycket du kan? 

SO: Framförallt så gör jag det jämnt. 

Det finns en vetskap om att alla inte kommer att bli helt nöjda med sina scheman. Till exempel finns det 

de som har för många kvällar och vill bli av med några, samtidigt som det finns någon som har få kvällar 

i relation till sin totala arbetstid och är nöjd med det. Den som har färre kvällar, kommer behöva ta över 

några av den förstnämnde. Huvudsyftet med schemaändringen är dock att arbetstiderna inte ska orsaka 

ohälsa; önskemål och nöjdhet kommer i andra hand. 



53 

 

4.2 Översikt av nycklarna till framgång 

Det finns goda rutiner för det dagliga arbetet såväl som för arbetsmiljöarbetet. Planeringen är god, 

uppgifter och ansvarsposter är fördelade mellan personalen, och arbetsmiljörisker uppmärksammas och 

åtgärdas snabbt och tillsammans. Men hur kommer det sig? 

Redan halvvägs genom intervjuerna stack några fenomen ut som påverkar arbetsmiljön och 

arbetsmiljöarbetet positivt. De blev tydligare allt eftersom intervjuerna fortskred, och ännu mer så under 

analysen. Fenomenen togs upp gång på gång, i olika sammanhang, vare sig respondenterna svarade på 

frågan utifrån arbetsmiljö-perspektiv eller inte. Fenomenen kan sammanfattas i tre arbetssätt/beteenden:  

 Personalen vill och arbetar för brukarens fysiska och psykiska välmående. 

 Ledningen är engagerade i arbetsmiljöfrågor och personal. 

 Arbetstagare på alla nivåer har en öppen och vänlig kommunikation. 

Ovanstående tre punkter är Verksamhet L:s nycklar till framgångsfullt SAM (Figur 9). De är drivkraften 

bakom att SAM används (effektivt), och förutsättningarna för att arbeta med arbetsmiljö enligt 

Verksamhet L:s modell. 

 

Figur 9. Fokus på brukarens välmående, öppen och varm kommunikation, och engagerat och 

lyhört ledarskap är nycklarna till Verksamhet L:s framgång. Bild av Emma Ringqvist samt 

Arbetsmiljöverket (samhjulet) (2014c, p. 14). 

De tre nycklarna påverkar varandra i viss mån, varför det kan vara något missvisande att separera dem. 

De skiljer sig emellertid tillräckligt från varandra för att de inte ska kunna sammanfogas ytterligare. Om 
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det fanns en fjärde komponent som band nycklarna samman – en nyckelring – skulle denna vara 

integration. De tre nycklarna är integrerade i varandra, på samma sätt som verksamhetens 

arbetsmiljöarbete är integrerat i det dagliga arbetet. 

4.3 Nyckel 1: Fokus på brukarens välmående 

R6: Alla är så medvetna om hur viktigt det är att försöka att få alla må bra. För då mår 

hela avdelningen bra, inklusive vi i personalen. 

Att Verksamhet L och dess personals fokuserar på brukarens välmående nämns av alla respondenter. 

Det var inte alla som spontant nämnde brukaren som en del av arbetsmiljön – många sa att vissa 

belastningar och oroligheter är ofrånkomliga i yrket – men faktum är att brukarfokusen har en stor 

positiv påverkan på arbetsmiljön: 

 En kund som är fysiskt frisk ger mindre fysisk belastning för personalen. 

 En kund som känner trygghet och lugn trissar inte upp andra boende och påverkar inte heller. 

 En kund som trivs gör att arbetstagaren känner mening med sitt jobb. 

Enligt Företagshälsokollen ger en frisk personal en frisk arbetsplats (Se 2.5 Företagshälsa), men 

Verksamhet L:s personal har alltså hittat en tredje friskhetskomponent: att se det friska hos brukaren, 

trots dess svåra sjukdom, och att arbeta för att bevara det friska. Det finns tre saker som direkt eller 

indirekt påverkar brukarens välmående: 

1. Det finns en stark företagskultur med brukarens trivsel och välmående som mål. 

2. Personalen arbetar för att bevara det friska hos brukaren; mentala, sociala och fysiska förmågor. 

3. Personalen har ett bra bemötande mot alla – brukare, anhöriga och kollegor – eftersom en 

dement speglar omgivningens känslor. 

 En stark företagskultur med brukarfokus  

Företagskultur är i grund och botten värderingar. Det handlar delvis om regler och mål en organisation 

har, delvis om arbetstagarnas attityd (Nationalencyklopedin, 2014b). Alla arbetstagare påverkar således 

företagskulturen, även om ledningen har visst inflytande på hur den ska utvecklas. Proetica, en 

organisation som sysslar med värdegrundsanalys, skriver att stark företagskultur uppstår där 

arbetstagarens och organisationens värden sammanfaller. Personalen kommer då villigt och effektivt att 

jobba för organisationens mål. (Proetica, 2013) 

Proeticas (2013) forskare har funnit att en stark företagskultur har ett tydligt samband med hög 

verksamhetskvalitet. Sambandet märks speciellt tydligt i hälso- och sjukvård, där verksamhetskvaliteten 

mättes i till exempel bemötande och patientsäkerhet: 
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 De enheter som arbetar aktivt med etik, värderingar […] är klart bättre på att höja 

vårdkvaliteten, t.ex. att reducera ev. risker för skador och felbehandling. (Proetica, 2013) 

Denna forskning stämmer väl överens med situationen i den studerade verksamheten. Patienterna är 

nöjda med vården; att ta god hand om brukarna är något både verksamheten och arbetstagarna värderar 

(Figur 10). Så hur påverkar detta verksamhetens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete? 

Respondenterna uttrycker ett övergripande intresse för att arbeta med människor. Trots påfrestningar 

tycker de om de flesta aspekterna av jobbet samt sina brukare, och de känner att deras arbete är 

betydelsefullt. Som nämns i 2.8.4 Social arbetsmiljö är det vanligt att arbetstagare i äldrevården känner 

meningsfullhet. Denna känsla är vital för arbetstagaren välmående, eftersom meningsfullhet ökar trivsel 

och minskar risken för stresskollapser (Sjögren, 2014). Från företagets sida är detta positivt, eftersom 

en välmående arbetstagare är en närvarande och effektiv arbetstagare (ibid.). 

 

 

Figur 10. Målet för personalen, chefen och arbetsgivaren är att brukarna ska trivas samt må 

bra psykiskt och psykiskt. Bild av Emma Ringqvist. 

På andra sidan av företagskulturen finns verksamheten. Tre värdeord styr värderingsarbetet: kompetens, 

engagemang och omtanke. Personalen visar förvisso kompetens, engagemang och omtanke, men har 

något varierande syn på själva värderingsarbetet. Överlag är inställningen positiv-neutral, det vill säga 

de vet om värderingsarbetet och tror det är bra, eller anser att det inte direkt märks. Det finns andra som 

rätt ut beskriver det som ett sätt att arbeta med arbetsmiljön. 

R8: Just det här att jobba med värderingar, det är också ett sätt att jobba med arbetsmiljö. 

Verksamheten arbetar med värderingar bland annat genom olika övningar och lekar. Ett exempel är en 

ordreflektion. Vid övningstillfälle dras ett kort ur en kortlek, på vilket ett påstående är skrivet. 

Övningsgruppen diskuterar sedan påståendet och på vilket sätt det kan relateras till deras arbetsgrupp. 
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VC: Det påstås någonting, och så diskuterar man hur man jobbar med det här i arbetsgruppen. 

Till exempel ”hjälpsam”. Hur ser det ut i vår grupp? Är alla hjälpsamma? Hur ser det ut i 

verkligheten? […] Det är sådana viktiga, stora ord, som kan betyda lite olika saker för olika 

personer. Så vi analyserar mycket ord.  

Baserat på vad personalen sagt under intervjuerna, spelar värderingsarbetet in mindre än individens egna 

värderingar. Detta innebär dock inte att värderingsarbetet inte fungerar – bara att det inte alltid är direkt 

synligt. Huruvida det inte syns på grund av att det är en väldigt liten del av arbetet, eller om det är så väl 

integrerat att personalen inte direkt tänker på det, kan debatteras. I vilket fall som helst samverkar 

ledningen för att ta till vara på personalens värderingar, något som är vitalt för att en stark företagskultur 

ska kunna komma en verksamhet till nytta (2013). 

 Bevara det friska 

R8: För oss är det normala inte att sätta sjukdomen i första hand, utan att man alltid tänker på 

personen bakom sjukdomen. Det tycker jag vi är bra på, att se starka sidor hos de sjuka och 

vilka de har varit förut. Man sätter inte själva sjukdomen i centrum. Det tycker jag är bra. 

Int: Varför är det viktigt att se det friska snarare än det sjuka? 

R8: Alltså, det är viktigt för att det stärker deras självkänsla. När de har bra självkänsla, så mår 

de bra. Det är jätteviktigt. 

Int: Hur påverkar det dig ifall att de mår bra eller inte? 

R8: Det påverkar mycket, för när de mår bra är det mindre arbetsbelastning. Det är mindre 

problem, mindre saker som ska ordnas. Märker man att de mår bra och trivs så vet man att 

man har gjort ett bra jobb.  

Demenssymptom kan skilja sig mycket åt, och sålunda även vad som behöver göras för att bevara det 

friska hos brukaren. Vad demenssjukdomar dock har gemensamt är att de bryter ner hjärncellerna 

snabbare än kroppen producerar nya, eller på andra sätt stör hjärnfunktionen. I regel påverkas både 

mentala och kroppsliga förmågor. De fyra vanligaste demenssjukdomarna kan ge följande symptom: 

 Alzheimers har symptom som försämrat minne, förvirring, talsvårigheter, kroppsliga 

funktionsnedsättningar, sömnsvårigheter, oro och nedstämdhet. (Alzheimerföreningen, 2014a) 

 Frontallobsdemens kan leda till rastlöshet, aggressivitet, depression, humörsvängningar och 

hypersexualitet. Även talförmågan försvinner med tiden. (Alzheimerföreningen, 2014b) 

 Vaskulär demens ger varierande symptom, men det är vanligt med minskad initiativförmåga 

och försämrad motorik. (Alzheimerföreningen, 2014c) 

 Lewy Body-sjukdom ger symptom som synproblem, hallucinationer, orolig sömn, svimningar, 

muskelstelhet, svårigheter att gå eller utföra ansiktsmimik. (Alzheimerföreningen, 2014d) 
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Det finns inga mediciner som kan göra en demensdrabbad frisk igen, men det finns de som lindrar 

symptom som aggressivitet, depression, förvirring, blodtrycksfall och stelhet. Somliga har dock 

bieffekter, såsom att blodtrycksmediciner kan förvärra hallucinationer, eller antipsykotika som kan 

orsaka muskelstelhet eller förvärra kommunikationssvårigheter. (Alzheimerföreningen, 2014c; 2014d)  

Fysisk aktivitet kan i vissa fall minska symptomen och skjuta upp sjukdomsförfarandet. (a.a., 2014c) 

På verksamheten medicinerar man i så låg utsträckning som möjligt. Detta görs dels på grund av nämnda 

biverkningar, dels på grund av mediciner bara är en del av att göra brukarens liv bra. Lika viktigt är 

trivseln, som är lättast att åstadkomma genom socialt umgänge och aktiviteter brukaren tycker om. 

R11: Mediciner kan inte bota alla sjukdomar. De behöver kanske en pratstund, lite god mat, titta 

på en ros. En trevlig stund med brukarna för att de ska må bra.  

Även för det fysiska föredras förebyggande åtgärder framför medicinering. För att bevara det friska hos 

patienten görs: 

 skyddsronder och riskbedömningar (främst för det fysiska) 

 utvärderingar av brukarens livskvalitet (främst för det psykosociala) 

 handlingsplaner och/eller lämpliga aktiviteter (för det totala välbefinnandet). 

Riskbedömning av brukaren 

Som nämns i 4.1.2 Rutiner och planering är brukarens boendemiljö och personalens arbetsplats 

densamma. Genom att värna om brukaren genom att riskbedöma deras omgivning, värnar vårdgivarna 

direkt om sig själva. Detta sker på ett av två sätt. 

För det första: På varje föremål som brukaren kan skada sig på, kan även personalen skada sig. Brukarens 

boendemiljö utvärderas tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast i en så kallad snubbelrond 

redan vid inflyttning. Riskkällor kan vara objekt som ger ökad fallrisk, som sladdar, eller föremål som 

kan orsaka skada vid fall, som vassa bordskanter. Den vanligaste åtgärden är att ta bort dessa riskkällor. 

För det andra: om brukaren skadar sig, förändras personalens arbetssituation. En brukare som ramlar 

och till exempel får en höftfraktur, får en försämrad livskvalitet till exempel på grund av smärta och 

minskad rörlighet. Detta påverkar personalen på två sätt. Dels blir de ledsna att se en brukare de tycker 

om må dåligt. Dels (viktigare ur arbetsmiljöperspektiv) är en sängliggande brukare mer vårdtung. Den 

ökade arbetsbelastningen ökar stressen, men kan även leda till att en vårdgivare som försöker spara tid 

inte tänker på belastnings-ergonomin vid förflyttning av brukaren, och skadar sig den vägen. 

R5: Den där personen som man tar ensam – om hen har ramlat, så blir det dubbelbemannat. 

Belastningen ökar. Det är därför man ska jobba systematisk med arbetsmiljön från början. 

Att vi till exempel inte har mattor i rummet. 
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Genom att ta bort fallriskkällor, sätta in rörelsealarm hos fallbenägna brukare, och att ge fallbenägna 

brukare extra tillsyn, ser personalen alltså inte bara till att brukarens välmående förblir bra – de främjar 

även den egna arbetssituationen. 

Utvärdering av brukarens livskvalitet 

En dement som inte känner välbefinnande blir som alla andra människor orolig eller på dåligt humör, 

berättar personalen. De kan dock ha svårare att hantera de negativa känslorna. Personalen berättar att 

det är påfrestande psykiskt när det är oroligt på avdelningen.  

Vid utvärdering av brukarens allmänna välbefinnande används två olika metoder beroende på om 

brukaren själv kan kommunicera eller inte. I de fall brukaren fortfarande kan kommunicera, diskuterar 

brukare och kontaktman hälsotillståndet och vad brukaren skulle vilja göra. Brukare med långt 

framskriden demens, som inte kan kommunicera längre, utvärderas istället med ett instrument som 

kallas Quality of Life in Late-Stage Dementia scale (QUALID). QUALID, som har utvärderats som 

tillförlitligt, kan närmast beskrivas som ett kort svarsalternativtest. Frågorna berör sinnesstämningen 

och beteenden såsom aptit, aggressionsyttringar och berörelsebehov. En i personalen som spenderat 

mycket tid med brukaren under den gångna veckan – ofta kontaktmannen – bedömer subjektivt vilket 

svarsalternativ som best beskriver brukaren. Det slutgiltiga svaret ges på en nummerskala, där en låg 

siffra innebär hög livskvalitet och en låg siffra innebär hög livskvalitet. (Svenskt Demenscentrum, 2011) 

Undersökning sker några gånger om året. Om livskvaliteten inte är hög, samtalar personalen för att se 

vad som kan göras för att förbättra den. 

Om personalen inte själva lyckas finna en lösning, kallas BPSD-teamet in. Dessa följer då patienten i 

en vecka och hjälper till att utvärdera situationen och vilka nya åtgärder som behöver tas. Personalen 

ges även handledning i vilken typ av bemötande eller aktivitet som behövs. 

Planering och utförande av aktiviteter 

En meningsfull närvaro hjälper brukaren att känna välbefinnande. Verksamhet L utför därför aktiviteter 

med brukarna några gånger om dagen. Aktiviteter sker oftast i grupp, men även individuella aktiviteter 

med till exempel kontaktpersonen förekommer. 

Gruppaktiviteter hålls av omvårdnadspersonalen tre gånger dagligen. Aktiviteter utförs enligt 

förplanerat schema, där tid, aktivitet och ansvarig arbetstagare står. Planeringen görs av 

aktivitetsgruppen – en grupp bestående av några i personalen – som även kommer på själva aktiviteterna. 

Alla i personalen har möjlighet att komma med förslag, ifall att det finns något speciellt denne skulle 

vilja bidra med. Aktiviteter kan vara allt från frågesport till biblioteksbesök till högläsning av tidningen. 

R10: Vi har en aktivitetslista som sitter på vår tavla. Det står på varje person vad de ska göra för 

aktivitet med boende, på förmiddagen, eftermiddagen och kvällen.  
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En gruppaktivitet som nämns ett flertal gånger, och som både trevligt och effektivt som minnesträning, 

är kulturtema. Varje månad väljs ett tema ut, och varje vecka väljs ett ord på temat ut. En aktivitet 

planeras sedan kring det ordet. Ett exempel på temat kunglighet är kafferep med Gustav Adolfsbakelser. 

Emedan det finns många brukare som inte längre förstår innebörden av ”Gustav Adolfsbakelse”, kan 

smakkonnotationen göra att de minns tillfällen, berättar Respondent 3. 

Det är inte bara den fasta personalen som utför aktiviteter. Extra personal är anställd specifikt för att ta 

ut brukarna på promenader på helgerna, så att de får frisk luft och motion (i de fall brukaren kan gå). 

Utöver att gångförmågan underhålls, kan den friska luften underlätta sömnen. Personalen nämner att det 

är vanligt med sömnsvårigheter, och att detta i kombination med funktionsnedsättningar och 

gångsvårigheter kan orsaka fall. Den extra aktivitetsbemanningen ger också lätt avlastning (färre brukare 

per fast personal) på avdelningen, som har lite lägre personalstyrka under helgerna. 

 Bra bemötande 

Bra bemötande är viktigt av två anledningar. Den första är att brukaren trivs och mår bättre psykiskt om 

denne behandlas väl. Brukaren blir inte stressad, och känner lugn och glädje istället för oro. Den andra 

anledningen är att dementa kopierar andras humör, ”som en spegel” (Respondent 13), vilket innebär att 

om en brukare blir orolig, kommer det att sprida sig till andra brukare. 

R6: Om jag är sur och grinig och ska väcka någon, oavsett hur jag låter, så ser jag nog inte så 

rolig ut. Kroppsspråk. Tålamod. Och då går det ut över den gamla, som tar ut det över nästa 

person den möter vid matbordet. Så kedjan hänger ihop.  

Det är en del av företagskulturen att bemöta brukare lugnt och vänligt, men det fungerar dock även 

förebyggande mot psykiska påfrestningar hos personal. Till exempel skriver Alzheimerföreningen 

(2014b) att ”den psykiska och sociala miljön är oerhört viktig” för personer med frontallobsdemens, och 

att en bra miljö kan minska uttryck av oönskade beteenden. Se 4.3.2 Bevara det friska för symtom som 

kan vara svåra att hantera för omgivningen. 

Social gemenskap mellan kontaktperson och brukare kan leda till ökat välbefinnande hos brukaren, 

berättar Ericsson (citerad av Westlander, 2011). Speciellt relationsbygge till kontaktpersonen skapar 

tillit och trygghet hos brukaren (ibid.). I Verksamhet L har kontaktman och brukare egentid, då de gör 

aktiviteter som väljs i samråd med varandra. Exempel som nämns är att gå ut och äta, eller att gå på 

muséum. Det nämns inte hur ofta det är möjligt att utföra individuella aktiviteter, men aktiviteter brukar 

planeras några dagar i förväg. 

Även Priebe et al. (2011) skriver att ett bra bemötande är viktigt för en god patient-vårdgivarrelation. 

Priebe et al. har utvecklat fem principer för god patientkommunikation. Dessa är utvecklade för 

psykiatrisk vård, men nämns samtidigt vara mestadels generiska för brukarkommunikation. Endast den 
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femte syftar direkt till psykiatri. (ibid.) I och med att demenssjukdomar är neurologiska och påverkar 

beteende och psyke, bör principerna fungera i demensvården. De fyra första principerna är son följer: 

 Fokusera på patientens problem, intressen och önskemål. Organisationens och vårdgivarens 

kommer i andra hand. (a.a., p. 404) 

 Visa hänsyn och till patienten och dess åsikter. Oavsett om det finns meningsskiljaktigheter 

mellan brukare och vårdgivare, behöver patienten känna acceptans och stöd. (a.a., pp. 404-405) 

 Patienten ska vara delaktig i beslutsfattande. Detta innebär inte nödvändigtvis att patienten själv 

ska göra alla val. En del patienter vill ha information om alternativen, men känner sig tryggare 

när vårdgivaren leder dem till ett lämpligt beslut. (a.a., p. 405) 

 Var genuin, och personlig i rimlig mängd. Patienter som blir behandlade som människor och 

inte patientobjekt, som bemöts varmt, och som får höra roliga eller medkännande anekdoter 

eller igenkännande uttalanden av vårdgivaren, känner tillit till densamme. (a.a., p. 405-406) 

Dessa fyra punkter sammanfattar hur personalen beskriver sitt arbete. De berättar att allt de gör, gör de 

för att de vill att brukarna ska må bra; personalen lyssnar till brukarnas önskemål, och accepterar 

brukarens nej; brukarna får vara med och fatta beslut om mindre saker såsom fritidsaktiviteter, men även 

om det är dags att ta bort medicinerna; personalen pratar och skojar med brukarna, men försöker att 

anpassa bemötandet efter vad brukaren uppskattar (somliga uppskattar allvar bättre). Enligt både Priebe 

et al. (2011) och Ericsson (citerad av Westlander, 2011), gör personalen alltså arbete som leder till en 

lugn, trygg och nöjd brukare. 

I och med att dementa lätt känner av andras humör, räcker det dock inte att endast brukarna bemöts väl. 

Personalen behöver även möta varandra vänligt och hålla varandra på gott humör. Verksamheten har 

som regel att alla som anländer – arbetstagare som anhörig – ska hälsas välkomna, för att ge vistelsen 

en god start. Många respondenter beskriver även att de skrattar mycket och har roligt tillsammans (inte 

oväntat, se 2.8.4 Social arbetsmiljö). Tyvärr fanns inga skrattfrämjande tips att ge; saker som gör att 

personalen skrattar kan vara allt från att någon säger eller gör något roligt till att någon annan smittar 

med sitt skratt. Arbetstagarna tycks i korthet har roligt för att de trivs med brukarna och med varandra. 

4.4 Nyckel 2: Engagerat och lyhört ledarskap 

R3: Är det en chef som inte tar tag i det på en gång, om det skulle vara problem, då kan det ju 

gå åt vilket håll som helst tänkte jag säga. […] Har man en lyhörd chef, som lyssnar på oss, 

då har man stabiliteten där. Är det gungigt i chefsnivå, då blir det oroligt på avdelningen. 

En ledare som ser till att arbetsmiljön är bra, är en som förstår problematiken på arbetsplatsen. Det gör 

inte en ledare som inte vill lyssna på sina medarbetare när de vill framföra ett problem. Det gör inte 
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heller en ledare som inte är närvarande. En ledare som värnar för trivseln och arbetsmiljön, är den ledare 

som engagerar sig i sin personal och deras arbetssituation (se Figur 11 nedan). 

 

Figur 11. Att som chef vara närvarande och lyssna på personalen, ger personalen trygghet 

och underlättar arbetsmiljöarbetet avsevärt. Bild av Emma Ringqvist. 

Ledningen har samma syn på beroendet mellan företagshälsa och personalhälsa som 

Företagshälsokollen har (se 2.5 Företagshälsa): om företaget ska må bra, är det viktigt att alla 

medarbetare mår bra psykiskt och fysiskt. 

VC: Jag är väldigt intresserad av just det här med trivseln. […] Och sen, det är klart, att 

personalen håller sig friska. Att de mår bra på arbetet är jätteviktigt för mig. […] Jag tycker 

att har man friska medarbetare, så mår hela organisationen bättre. 

Att ha engagemang och kunskap om för SAM är viktigt för att det ska kunna drivas alls, som nämns i 

2.6.2 Allmänna råd för effektivt SAM. Engagemang räcker alltså inte hela vägen. Verksamhetschefen 

har dock SAM-kunskap tack vare flera utbildningar i arbetsmiljö, och när det inte räcker till tas extern 

hjälp in (främst från Prevent). 

Det finns flera anledningar till att kunskapen och engagemanget har kunnat komma verksamheten till 

nytta. De kan delas upp i följande kategorier: 

1. Verksamhetschefen ser till att arbetsmiljöarbetet drivs genom att prioritera frågan. 

2. Alla i ledarposition försöker i största mån styra med medarbetarna, inte över dem. 

3. Personalen ges kompetensutveckling för att kunna sköta arbetet bra och med självsäkerhet. 

4. Personalen har krav på sig, men ges samtidigt stöd och frihet att själva planera och sköta arbetet. 

 Chefen driver och integrerar arbetsmiljöarbetet 

R12: Det här med arbetsmiljö, det hör man ju hela tiden. Chefen pratar hela tiden om det här, så 

något arbete pågår någonstans. 
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Det är få av respondenterna som säger sig vara insatta i arbetsmiljöarbetet. Flera berättar att de inte har 

tid att sätta sig in mer i arbetsmiljöarbetet, eftersom deras tid i första hand läggs på just omvårdnad. 

Faktum är dock att alla visar goda praktiska kunskaper inom SAM, även om de inte är (eller tror sig 

vara) insatta och engagerade i teorin. Överlag verkar de också vara väl medvetna om att de ständigt 

jobbar med förbättring av arbetsmiljön i form av exempelvis lyfttekniker, arbetsmiljöhjulet och 

riskbedömningar. Det är möjligt att viss personal inte tänker på fortbildning och riskbedömning som 

delar av arbetsmiljöarbetet, just för att det är så integrerat med arbetsuppgifterna. 

R13: Jag tycker att jag följer det som finns att följa. För min del är det viktigt att jag kommer hit, 

och jag gör arbetet på rätt sätt. […] Det ska bara flyta på. Och det gör ju det, så det kanske 

är därför jag inte är engagerad i det här. 

Att personalen arbetar effektivt med något de inte ser sig kunniga i tyder på att det finns en drivande 

kraft: chefen. Chefen är intresserad av att medarbetarna mår bra och trivs, och ser därför till att göra 

arbetsmiljö till en prioriterad fråga på dagordningen. Detta är en mycket viktig förutsättning för effektivt 

SAM, som beskrivet i 2.6.2 Allmänna råd för effektivt SAM, och många i personalen verkar hålla med. 

R6: Jag tror att det handlar om chefen, väldigt mycket. […] Om hen är intresserad att driva 

sådana frågor, så gör man ju det som verksamhetschef.  […] Dels så ska det vara en grupp, 

och det är bara att varje avdelning ska utse en person. Så det är lag på det. […] Det är alltid 

i alla fall öppet att komma med frågor. Ställa frågor och komma med förslag och påpeka att 

det här inte är ok. Så öppenheten gör ju att det utvecklas. 

Chefen driver alltså frågan, men tar öppet emot både kritik, förslag och funderingar från personalen. 

 Samverkan med personalen 

I: Hur stort inflytande har ni på beslut som chefen tar? 

SO: Jag vill tro att vi har ganska stort inflytande faktiskt, för hen brukar fråga oss vad vi tycker 

och tänker. Sen vet jag inte om hen redan har bestämt, men hen frågar oss i alla fall. […] Vi 

får vara med lösa saker och ting. 

Verksamhet L har inte mycket till övers för hierarkisk ordning. Detta gäller alla i ledarposition, vilket 

utöver ledningen inkluderar sjukvårdspersonal och teamledare. Det finns ingen formell väg att gå för att 

framföra något till en i en högre ansvarsposition. Personalen är välkomna att kontakta den person de 

behöver direkt, vare sig det är teamledare, sjuksköterska eller verksamhetschef. Ledare i olika nivåer tar 

också eget initiativ till att kontakta personalen för att ge eller få status-uppdateringar. 

Verksamhetschefen sägs komma förbi ”nästan varje dag” (Respondent 5), och det finns en 

sjuksköterska närvarande på respektive avdelning varje dag under kontorstid. 
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SO: Det är väldigt sällan [verksamhetschefen] stänger dörren och vi inte får komma in. Och hen 

kommer till oss varje morgon på rapporten. Hen är väldigt noga också med att vi ska ha 

öppen kommunikation, och är det någonting så vill hen att vi kommer direkt till henne.  

På en bestämd veckodag, varje vecka, hålls även ett möte mellan närvarande personal och ledning, där 

allt som händer på arbetsplatsen kan diskuteras. Mötet är oftast en trettio till fyrtiofem minuter. 

R11: Vi har planmöte en gång i veckan och alla i gruppen kommer till tals […] Det är om brukarna 

och hur veckan har varit, om det har hänt någonting svårt, eller om det är något missförstånd. 

Att arbeta tillsammans med och nära personalen har en fördel till: det är lättare för de i beslutsposition 

att få besluten överförda i handling.  

R3: Om man handleder någon, måste man ju få det att fungera i verkligheten. Man kan ju inte 

komma in och säga att ”du ska göra så och så”, så gör de bara så när jag är där, och annars 

inte. Det gäller ju att försöka få med personalen. Då är det bättre att vara ett team och få dem 

med och tänka ut hur vi ska göra en sak. 

I Verksamhet L är det antingen ett eller två steg mellan vårdpersonal och verksamhetschef, beroende på 

vad som ska tas upp. Att det bara är ett steg mellan personal och personalansvarig chef kallas för närhet 

till beslut i Delaktighet och struktur i systematiskt arbetsmiljöarbete (Dellve, et al., 2004, p. 18). Närhet 

till beslut och samverkan i arbetsmiljöfrågor är sammankopplat med rapportering av olyckor, och 

underlättar bra Systematiskt Arbetsmiljöarbete (a.a., pp. 29-30). Andel långtidsfriska är högre i 

verksamheter med närhet till beslut, men det bör noteras att studien även kunde koppla 

långtidssjukskrivningar till fenomenet. En förklaring föreslogs vara att närhet till beslut helt enkelt inte 

påverkar den hållbara arbetsförmågan alls lika mycket som att arbetsmiljöarbetet är välstrukturerat, en 

annan att platta strukturer leder till för stor arbetsbelastning hos chefen. (a.a., pp. 24, 28-30) Det är 

möjligt att Verksamhet L:s ofta använda men inte påtvingade andra steg (via till exempel teamledare 

och arbetsmiljöombud) förhindrar denna arbetsbelastning, men det diskuterades inte under intervjuerna.  

 Kompetensutveckling ses som främjande för individen och organisationen 

Mycket av den kunskap personalen får på jobbet sker genom arbetet i sig, men de får även adekvat 

utbildning i form av seminarium och webbaserade kurser. Utbildning och utveckling ger personalen 

trygghet i sig själva, men ses även som något som ger verksamheten trygghet. 

VC: Jag tycker [vidareutbildning] är jätteviktigt för att verksamheten utvecklas. Vi kan ge 

trygghet och god omvårdnad och vård till våra äldre […] samtidigt också att personalen trivs 

med sitt arbete. Att de växer och får nya kunskaper. […] Man vågar ta lite mer ansvar, man 

delar med sig kunskaper som man lärt sig. […] Det ger en trygghet för verksamheten. Vågar 

man det här steget vidare så känner ju inte bara medarbetarna, utan brukarna sig trygga. 
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Vad verksamhetschefen beskriver här ovan är färdighetskontroll (se 2.6.4 Relation mellan inflytande 

och arbetsmiljö), en viktig komponent av den psykiska arbetsmiljön. 

Olika typer av individuella uppgifter 

Det finns en medvetenhet hos ledningen att personalen vågar olika mycket, och kan behöva olika mycket 

stöd i sin utveckling. Uppgifter och stöd anpassas efter individen. Vad individen behöver för att 

utvecklas på ett positivt sätt diskuteras bland annat under det årliga utvecklingssamtalet. Då har 

personalen i fråga chans att berätta  

Som nämndes i 4.1.3 Fördelning av uppgifter och ansvarsområden använder Verksamhet L sig av 

styrkort. Dessa är inte främst för verksamhetsutvecklingens eller rutiners skull, utan för att personalen 

ska få chans att utvecklas inom något som de tycker är intressant eller som de är bra på (vilket i och för 

sig leder till verksamhetsutveckling, enligt chefen). 

VC: Vi jobbar med ett sådant här Balanserat Styrkort. Att man har en speciell uppgift för att göra 

någonting som lite utmanande, någonting som man tycker att det här brinner jag för. Det 

kan vara allt från att ha närståendegrupp till att sköta blommorna i verksamheten. Allt, allt 

som vi tycker är viktigt för verksamheten. 

Int: Får medarbetarna själva komma på saker att skriva upp på styrkorten? 

VC: Ja, det är de själva som kommer med förslag. Det kan vara någon som har damklubben och 

ska göra någonting med damerna här i verksamheten, och någon som har en herrgrupp där 

man hittar på någonting med de manliga brukarna, att man gör lite utflykter eller vad det 

kan vara. 

Samordnaren berättar även att verksamhetschefen själv är uppmärksam på talanger och ambitioner hos 

personalen, och föreslår utbildningar och ger utmaningar som passar dem. Det var på den vägen 

samordnaren blev just samordnare, från att ha varit omsorgspersonal en månad innan intervjutidpunkten. 

Vidareutbildning för de som behöver eller vill 

Alla som har speciella ansvarsområden, till exempel arbetsmiljöombuden, får utbildningar som hjälper 

dem att sköta posten. Ett exempel är just att arbetsmiljöombuden får gå en kurs som förbereder dem för 

rollen, och ger kunskap om arbetsmiljö. 

Det är emellertid inte bara de med specialposter som får gå utbildningar. Samtliga arbetstagare får 

utbildning i lyftteknik och om demens med jämna mellanrum (de flesta säger en gång årligen). Detta 

bidrar dels till god omvårdnad, dels till ett säkrare arbete. Några nämner andra utbildningar som hjälper 

till att göra arbetet trivsamt och tryggt, som kurser i bemötande eller kontaktmanskap. 

Ovannämnda är mer eller mindre nödvändiga för att omsorgspersonalen ska kunna utföra sitt arbete väl, 

men personalen nämner även att de ibland får möjligheten att utbilda sig i sådant de inte direkt behöver 
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till arbetet. Exempel är såromläggning, en kurs som är riktad till sjuksköterskor men där även intresserad 

omsorgspersonal får närvara, och tandvård. Respondenter är positiva till den extra utbildningen, och 

skulle gärna få ännu mer. Anledningar som anges är att det är nyttig kunskap både på jobbet och privat, 

men även att det ger självkänsla. 

R14: Jag tycker utbildningar är jätteviktigt, för man utvecklas. […] Till exempel är det ofta 

sårutbildningar. Det är jättebra. […] Man känner sig säker. Man känner sig tillräcklig. 

Personalen har möjlighet att påverka vilken vidareutbildning de ska få. Under det årliga 

utvecklingssamtalet med chefen, får personalen berätta om det finns ett särskilt område denne är 

intresserad av att lära sig mer om. Svaren sammanställs, varefter samtlig fast personal (vissa 

respondenter tillägger långtidsvikarier) får utbildning inom området. 

Ett par arbetstagare nämner att det är fördelaktigt när seminarier hålls av externa parter, eftersom (1) de 

redan enkelt kan få information från kollegor och (2) det behövs nytt blod som har en annan syn på 

undervisningsämnet än arbetstagarna själva. 

 Höga krav men även beslutsutrymme och stöd 

Kraven på personalen varierar med brukarnas hälsa, men de har alltid viss möjlighet att påverka kraven, 

och de har chefens stöd. Den nära kontakten och öppna kommunikationen med ledningen gör att 

problem såsom för stor arbetsbörda (det vill säga för stora krav) tas upp snabbt. Problemen kan då snabbt 

åtgärdas till exempel genom att extra resurs sätts in. Personalen har med andra ord rimliga krav, och de 

har möjlighet att påverka så att kraven minskar till en mer rimlig nivå. 

Åsikterna om hur stort beslutsutrymmet är överlag bra. Färdighetskontrollen är bra tack vare den 

fortbildning personalen får och ansvarsområdena/styrkorten. Vad gäller beslutsauktoritet har personalen 

god kontroll över sina arbetsuppgifter. Chefen styr inte personalens arbete; personalen säger överlag att 

de kan lägga upp sitt arbete hur de vill, så länge det som ska bli gjort, blir gjort. 

VC: All personal planerar sitt. De tar ansvar för sitt eget arbete och planerar vad de ska göra, hur 

de ska göra, så varje person kan påverka väldigt mycket i sin arbetssituation och få jobba 

väldigt självständigt. 

Personalen har chans att påverka organisatoriska beslut, men åsikterna är olika om vilka det gäller eller 

hur mycket. Genom arbetsplatsmöten, planmöten och arbetsmiljöråd, de spontana besöken från 

ledningen, och att alla är välkomna att hälsa på chefen, finns gott om möjligheter att ge feedback och 

ändringsförslag. Det klargjordes inte huruvida alla beslut görs i samråd mellan arbetstagarna, eller om 

ledningen mestadels arbetar i samråd med personalen (lyssnar och arbetar fram lösningar tillsammans) 

men sedan gör det slutgiltiga beslutet själv. Mycket tyder på att beslut överlag görs i samråd, men det 

går inte att säga exakt hur hög beslutauktoriteten är med det intervjumaterial som finns. 
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Personalen uttrycker även att de känner att de har chefens stöd, tas på allvar av densamma och får både 

feedback och uppmuntran. En väsentlig del av respondenterna känner att de har inflytande och visst till 

stort beslutsutrymme. Även om kraven bitvis är höga, finns ofta möjligheten att få ner kraven till en 

rimligare nivå. Verksamheten har alltså bra psykisk arbetsmiljö enligt Theorells modell, se Figur 12. 

 

Figur 12. Baserat på vad personalen säger, placeras Verksamhet L:s psykiska arbetsmiljö 

inom den streckade rektangel som utritats på Theorells (2003, p. 37) krav-kontroll-stöd-kub. 

Inget tyder direkt på lägre stöd än högt. Verksamheten har alltså en bra psykisk arbetsmiljö. 

 Chefen kan påverka mycket – men inte allt 

En intressant sak som nämndes vid diskussion av vikten av bra ledarskap, var att det finns en sak chefen 

inte direkt kan påverka – personalens vilja. 

R2: Det är ett jättestor plus om vi har en chef som lyssnar och vill göra om eller vill hjälpa oss. 

Men om människor inte vill själva, finns det inget som kan hjälpa. 

Det konstaterandet kan till viss del motbevisas. Såvida personen i fråga inte är oföränderlig eller har 

bestämt sig för att inte ändra åsikt, kan motivation och stöd från chefer och kollegor räcka en lång väg. 

Citatet väcker emellertid en intressant tanke – varför skulle en person inte vilja arbeta för en bättre 

arbetsmiljö? Frågan är svår att besvara, för även om det säkerligen finns generella svar, är de exakta 

orsakerna säkerligen lika många som individerna som har dem. Möjliga orsaker kan dock vara att: 

 personen inte vet vad arbetsmiljöarbete innebär eller har för fördelar 

 personen ser arbetsmiljöarbete som ett extra arbetsmoment 

 personen trivs inte på sin arbetsplats. 

Oavsett anledning, är detta något som den sista nyckeln, Nyckel 3, kan hjälpa till att lösa. 
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4.5 Nyckel 3: Öppen och varm kommunikation 

R10: Jag tycker att vi kommer överens. Att det är bra. Att man kan säga vad man tycker. Det blir 

inte mycket missförstånd.  

Det finns två typer av kommunikation: envägs- samt tvåvägskommunikation.  Envägskommunikation 

innebär i korthet att en individ ger information till andra, och där tar det stopp. Det sker inget menings-

utbyte. Tvåvägskommunikation å andra sidan handlar om att ge och ta. Vid tvåvägskommunikation ger 

individen i fråga information till den andra, men får även feedback på den åsikten. Feedbacken bidrar 

till en utveckling av bland annat kunskap, värderingar och attityd. (Egidius, 2014h) 

I Verksamhet L är det tvåvägskommunikation som gäller. Respondenterna beskriver ledning såväl som 

personal som lyhörd, och alla arbetstagare förväntas tala öppet, rakt och vänligt. Genom att lyssna och 

kommunicera direkt med varandra, blir missförstånden färre och trivseln högre. 

De arbets- och förhållningssätt som gör att kommunikationen i verksamheten är bra tycks vara följande: 

1. Hierarkin står inte i vägen för kommunikationen. 

2. Arbetstagarna har eller försöker uppnå goda relationer med varandra för att förbättra samarbetet. 

3. Konflikter reds ut så snabbt som möjligt. 

4. Det finns en strikt policy mot att tala bakom ryggen. 

5. Arbetsmiljö- och trivselfrågor ska tas upp så snabbt och konkret som möjligt. 

Då hierarki redan diskuterats i 4.4.2 Samverkan med personalen, tas den inte upp igen här nedan.  

 Goda relationer mellan arbetstagare 

Många av arbetstagarna – personal såväl som ledning – känner varandra sedan länge i och med att de 

flesta har jobbat många år i verksamheten. Att känna varandra väl underlättar kommunikation avsevärt, 

berättar personalen, eftersom de då vet hur de ska formulera sig för att det ska gå fram på rätt sätt till 

den andra.  Att känna varandra bra har en annan fördel: alla känner delvis till varandras specialuppgifter 

och ansvarsområden, men de vet även om annat som kollegan är bra på och vem de ska prata med för 

att få information eller hjälp. 

R8: Vi känner varandra bra. Vi känner till varandras styrkor. Jag menar, alla är bra på någonting. 

Ingen är bra på allt. Det är det som hjälper mycket. Jag vet vem jag kan fråga om hjälp, om 

det är någonting. […] Vi har förtroende för varandra.  

Det finns emellertid några i personalen som inte har jobbat lika länge i verksamheten och ännu inte 

känner de andra. Det finns även en medvetenhet om att emedan somliga individer tris ihop och 

samarbetar bra på en gång, kan det krävas mer jobb för att få andra att arbeta bra tillsammans. 
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Verksamhet L har ett antal aktiviteter i syfte att bygga relationer och hjälpa arbetstagare att förstå 

varandra. Några aktiviteter som nämns flera gånger om är: 

 trevliga aktiviteter utanför arbetstid 

 reflektion och feedback 

 tolkningsövningar och rollspel 

Innan dessa diskuteras vidare, bör det påpekas att större delen av relationsbygget inte anses ske under 

speciella ordnade former. Många aktiviteter är uppskattade och nämns hjälpa, men det finns en sak som 

är ännu viktigare: 

VC: Den dagliga kommunikationen, det är där man bygger relationer och förtroende för 

varandra. Det är ofta genom erfarenheter och händelser som man bygger upp en relation. 

Viktigast är alltså konversationerna under fikapauserna, att de gör något mysigt av planmötena genom 

att kombinera den med personalfrukost, och att personalen försöker ha bra bemötande av varandra. 

Trevliga aktiviteter utanför arbetstid 

För att komma varandra närmare ser arbetstagarna till att träffas under mer avslappnade former 

emellanåt. Vissa träffar sina kollegor på eget initiativ, men verksamheten har även en så kallad 

trivselkassa som bekostar aktiviteter som främjar gott relationsbygge. Personalen föreslår då olika 

alternativ och röstar fram ett par aktiviteter de gärna skulle utföra tillsammans. Förslagen framförs till 

ledningen, som då planerar in aktiviteten. Det spelar ingen roll vad det är för aktivitet – restaurangbesök, 

bowling eller en kväll på spa – bara den ger gemenskap. 

R8: Vi har ju den här trivselkassan. Vi går ut ganska ofta – eller ganska ofta, om vi säger två, tre 

eller fyra tillfällen – och gör någonting tillsammans. Då kommer man också varandra lite 

närmre än på arbetsplatsen […] Man känner på helt annat sätt. Oj, men är det du, som var 

så jobbig på jobbet men är jättetrevlig att vara med nu, eller någonting sådant. 

Reflektion och feedback. 

Respondenterna nämner två typer av reflektion. Den ena är reflektion över ett påstående (se 

värderingsleken/kortleken i 4.3.1 En stark företagskultur med brukarfokus), den andra är reflektion över 

sig själv och kollegorna i syfte att motverka mobbing. Reflektion och feedback beskrivs som separata 

aktiviteter av några, som samma aktivitet av andra. 

R5 Vi har inte så mycket problem [med mobbing]. Men vi hade reflektion en gång i tiden. 

[Verksamhetschefen] kommer och sitter med dagpersonalen, till exempel om jag, du och 

någon annan jobbar den här dagen. Vi tar upp om det finns något problem, eller varandra, 

eller bråk eller någonting. Man tar upp det och diskuterar. 
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Int: Används det fortfarande? 

R5: Nej, inte nu faktiskt. Inte nu. 

Int: Varför togs det bort? 

R5: Vänta… reflektion... Men då och då kommer [verksamhetschefen] och pratar, […] till sist 

ger man feedback till varandra. Så på det sättet löser man problemet, tror jag. 

Int: […] Fanns det någon anledning till att det togs bort? Behövdes det inte längre, eller...? 

R5: Det måste vara så, ja. Faktiskt. Det är ganska lugnt nu. 

Den reflektion som nämns ovan har tagits bort, men det nämns att feedbackmöten fortfarande används. 

Under dessa sitter verksamhetschefen ned tillsammans med den personal som är på plats då, och en av 

dessa får feedback. (Det är schemalagt vems tur det är.) Det nämns inte i stor detalj hur feedbackmötet 

går till, men det nämns att feedbacken mestadels är positiv. 

Övningar i att tolka varandra 

Att inte kunna tolka en annans sätt att kommunicera, innebär större risk för missförstånd. Personalen får 

därför utföra olika övningar under den årliga planeringsdagen. En av dessa övningar är en typ av charad, 

där personalen ombeds porträttera en känsla. Resten av gruppen ska sedan gissa vilken känsla som 

framförs. Det är inte alltid åskådarna gissar rätt. Det handlar dock inte om att ta poäng. Det handlar om 

att åskådarna får ökad förståelse för vad personens kroppsspråk och känsloyttringar verkligen innebär, 

och att den som utför charaden får insikt i hur denne faktiskt tolkas av andra. 

 Snabb konflikthantering 

Mycket av arbetet på Verksamhet L utförs tillsammans eller i samråd med kollegan. Detta betyder att 

det finns ett stort behov av att kommunicera och komma överens om saker om ting. Konflikter är närmast 

oundvikligt i arbete med människor, men det går att begränsa konflikternas frekvens och omfattning.  

Det beskrivs generellt som att konflikter som uppstår löses i tre steg: 

1. De inblandade parterna pratar om det tillsammans, lugnt och sansat. 

2. Om det inte går, be gruppen om stöd och hitta en lösning i samråd med denna. 

3. Om det inte går, be ledningen om stöd och hitta en lösning i samråd med denna. 

Lösning på individnivå 

Enligt personalen brukar det räcka med steg 1, framför allt om de pratar direkt efter sammandrabbningen 

eller missförståndet. 

R10: När det händer saker så att man bråkar, pratar vi på en gång […] så att man inte behöver ta 

det nästa dag. Man måste hitta en lösning på en gång.  
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Gerzon (2014) skriver att två konflikttyper inte bör hanteras genast. Dessa konflikter kallas heta – om 

en eller flera av parterna visar hetsigt humör eller aggression – respektive kyliga – om en eller flera av 

parterna blir passivaggressiva eller agerar kallt avvisande. Det är mer lönsamt att lösa konflikter på en 

mellanliggande så kallad varm nivå, där parterna är öppna för diskussion och inte agerar fientligt. För 

att få en varm nivå rekommenderas att parterna tar tid på sig under konflikthanteringen, att de lyssnar 

på varandra, och att båda berättar om sin sida av problemet. (Gerzon, 2014) Verksamhet L har i grunden 

ett öppet och lyhört klimat, varför en del av förutsättningarna för varma konflikter redan är uppfyllda. 

De har tillsammans bestämt att tala ut direkt. Utöver detta uttrycker många respondenter att de 

personligen vill att den andra parten säger till direkt om de tar illa upp av något. Ju tidigare feedback 

ges, desto lättare är den att koppla till handlingen eller beteendet och åtgärda det. 

R4: Säg vad du tycker och tänker direkt till mig, så kan jag lösa det direkt. Men är det så att det 

pågår i flera veckor eller flera dagar, så vet jag inte vad jag gjort fel.  

Lösning på gruppnivå eller ledningsnivå 

Personalen tar av och till hjälp av gruppen – steg 2 – för att lösa konflikter, men försöker undvika att gå 

vidare till steg 3. En del i personalen nämner att de tycker att det är onödigt att blanda in ledningen i 

detta, och att konflikter mellan personal löses bäst internt i gruppen. Ett exempel på detta är när det 

fanns samarbetsproblem mellan två parter, som hamnade i en het konflikt (den enda som nämns). Tills 

parterna var redo att ha en varm konflikt, hänvisades de till varsin korridor av avdelningen. Detta var 

viktigt inte bara för att parterna inte skulle bråka och må dåligt, utan också för att det är stressande för 

annan personal såväl som boende. Gerzon (2014) nämner att det är bra att ge konflikter tid att svalna, 

samt att tredje parter är bra vid hantering av heta konflikter eftersom de har ett annat perspektiv på 

problemet. I Verksamhet L:s fall hjälpte den tredje parten även genom att mer eller påtvinga 

svalningstid.  

Samtidigt som personalen föredrar att inte blanda in ledning, berättar ledningen att de har hjälpt till vid 

samarbetsproblem. Ledningen försöker då hjälpa de inblandade att hitta både problemet och en lösning, 

och kontrollerar under ett uppföljningssamtal att problemet håller på att lösas. 

SO: Då får man sitta och prata och så tar man ett uppföljningssamtal lite senare, se hur det har 

gått. […] Det kan handla om att de missförstår varandra, där av den där [tolkningsleken]. 

Ledningen kan även ta in extern hjälp, för att problemen ska kunna lösas på gruppnivå personalen. Det 

är vanligtvis en sköterska från BPSD-teamet som tas in. Sköterskan erbjuder ett forum för de inblandade 

att mötas, och ger handledning i hur de ska bemöta varandra. Detta kan vara till stor hjälp då 

sjuksköterskan har en mer objektiv syn på konflikten än de andra arbetstagarna. 
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R6: Det som var väldigt bra då att ta hjälp utifrån. Just någon sorts handledning. […] Det är bra 

att ha någon utifrån. För även chefen, medvetet eller omedvetet, är partisk. 

Ledningen gör dock sitt bästa för att vara opartiska. Om ledningen behöver blandas in, är det en av 

parterna som ska ta upp problemet med ledningen.  

SO: Att de tar upp klagomål till oss, det är det som gäller. Vi försöker att inte lyssna på rykten, 

utan det är ju källan som ska komma och säga till oss. 

 Nolltolerans mot rykten 

I Verksamhet L är det viktigt att personalen är öppna med information och tankar, men också vem de 

presenteras för. Verksamheten har därför en strikt handlingsplan mot förtal och ryktesspridning. Att 

detta fungerar i praktiken beror på det öppna klimatet. Om alla pratar direkt med varandra istället för att 

prata bakom någon annans rygg, finns inget problem till att börja med. Även när rykten bottnar i en 

konflikt, görs det tydligt att det inte är acceptabelt att prata illa om den andra parten. 

R1: Det finns konflikter, men det handlar om hur man hanterar konflikten. […] Vi försöker prata 

ihop, tillsammans, inte om varandra. Vi pratar med varandra, för att vi ska nå varandra.  

Det behövs även samverkan, ifall att någon i sin irritation glömmer bort sig. Det finns ett samförstånd 

att om kollegan säger något som liknar förtal, så ska arbetstagaren dels inte lyssna på det, dels 

uppmärksamma den andre om att de gör något som inte är acceptabelt. 

R12: Jag tycker att vi har bra klimat här på min avdelning. […] Ja, ibland förekommer det. Då 

brukar man väl säga ”men sluta prata om det”, och så är det slut. Inget mer med det.  

Mind Tools (2015) skriver att trots att rykten skadar arbetsrelationer och skapar oro på arbetsplatsen, 

kan det vara svårt att låta bli. Det är en del av människans natur att knyta samman trådar genom eget 

logiskt (men inte alltid rätt) tänkande. För att hålla ryktesspridning till ett minimum behövs en 

arbetsmiljö där rykten inte skapas, det vill säga arbetstagare hålls informerade och kommunikation sker 

öppet. (ibid.) 

Saker som Mind Tools (2015) skriver förebygger ryktesspridning är: 

 öppenhet och ärlighet, så att saker att sprida rykten om är begränsade 

 närvarande chefer och spontanbesök från densamma, eftersom det då är lättare att snappa upp 

samt hindra ryktesspridning innan det gör skada 

 policys (som även kommuniceras muntligt) för att understryka hur oacceptabelt det är 

 en kultur som främjar samarbete över tävlan 
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Rykten och mobbing är ovanligt i Verksamhet L. Det är inte är förvånande vid jämförelse mellan 

ovanstående tips, och vad respondenterna berättar om arbetsplatsens klimat i allmänhet och syn på förtal 

och rykten i synnerhet.  

 Kommunikation kring arbetsmiljörisker 

SO: Vi säger ifrån när det inte funkar. Vi löser det med en gång, istället för att det går en lång tid 

och folk börjar må dåligt och inte vill komma till jobbet.  

Arbetstagarna är snabba med att påpeka arbetsmiljörisker. De tre vanligaste sätten att påpeka 

arbetsmiljörisker är (1) att ta upp det direkt med chefen, (2) att ta upp det med arbetsmiljöombudet, eller 

(3) att skriva upp det på arbetsmiljöhjulet. Huvudsaken är att arbetsmiljörisken tas upp. 

Verksamhetschefen berättar att en viktig del av problemlösning, är att konkretisera problemen. 

Problemdefinieringar som innehåller orden ingenting (som i ”det är ingenting”, eller ”ingenting 

fungerar”) eller allting (som i ”allting går fel”) ger inget material att arbeta vidare med.  

VC: För mig måste det vara konkret – vad är det som är ”ingenting”? – för att vi ska kunna få en 

bra arbetsmiljö. […] Jag skriver ner den här saken som jag upplever som ”ingenting”, och 

det kanske är en diskmaskin som krånglar lite då och då. Då kan vi titta på vad vi kan göra 

när diskmaskinen är ur funktion. 

Här handlar det i grund och botten om att personalen behöver vara mycket rättframma med vad de ser 

som ett problem. Är de inte säkra på vad som är jobbigt – om det bara är en känsla av att något inte är 

bra – behöver personen i fråga diskutera det med någon, ledning eller kollega. Inget problem är för litet, 

bara det uttrycks på ett sätt så att det är möjligt att utforska och eventuellt riskbedöma. 

Omsorgspersonal nämner att information om arbetsmiljöproblem tas upp med chefen olika fort beroende 

på vad det handlar om. Stora risker tas upp direkt med chef eller arbetsplatsombud. Om det inte är något 

med högrisk, till exempel att någon upplever arbetsbelastningen som för hög, skrivs det antingen upp 

på arbetsmiljöhjulet, eller så tas det upp i arbetslaget. Det nämns samtidigt att trivselfrågor och annat 

arbetsmiljörelaterat ofta tas upp under den dagliga morgonrapporten, vilken verksamhetschefen besöker 

nästan dagligen. Det är alltså stor chans att verksamhetschefen vet om problemet mycket snart efter att 

det uppstår, oavsett dess karaktär. 

Att påpeka arbetsmiljörisker handlar inte alltid om att ta upp nya riskkällor. Det finns tillfällen när 

riskkällor inte helt kan tas bort, utan måste hanteras för att arbetet ska ske på säkrast möjliga sätt. Ett 

exempel är att förflyttning av brukare med lift ska ske med dubbelbemanning. Sker ensamarbete, handlar 

”påpekandet” snarare om att påminna varandra om vad handlingsplanen säger, och varför den ska följas. 

Om handlingsplan inte följs, ligger det på arbetstagarens ansvar om en olycka sker eller skada uppstår. 
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SO: Om det ska gå snabbt och lätt och fort kan det ju ibland bli så att de tar dubbelbemanningar 

ensamma, och det är inte bra. Men, nej, de är rätt duktiga på det. Det är bara någon enstaka 

gång jag hör det. 

Int: Hur arbetar ni för att de här ensamma lyften inte ska ske? 

SO: Informera. Det finns alltid någon som berättar. Nej men så är det! Men till slut så gör de inte 

det. Det har varit mer förut. Det är inte så mycket längre. 

Int: Så att ni kommunicerar och berättar på en gång, att nu har någon varit och lyft själv? 

SO: Ja, och framförallt att vi har ganska öppen kommunikation. Vi säger till varandra, ”hörrudu, 

gör inte så nu.” 

Vissa risker är svåra att förutse, såsom humörsvängningar hos en brukare. Dessa kan i värsta fall leda 

till tillbud eller olyckor. Inte heller sådana risker ska hanteras av en ensam arbetstagare, för allas skull. 

Om det finns risk för skada, även om risken inte upplevs som stor, är det bättre att ta det säkra före det 

osäkra och tillkalla hjälp. 

 Resultatet av arbetsmiljöarbete eller förexisterande förutsättning? 

Det är svårt att avgöra huruvida den kommunikationen blev mer öppen när företaget började med SAM, 

eller om den var det redan innan. Ett flertal respondenter har jobbat i Verksamhet L längre än 

verksamhetschefen, och kände varandra dessförinnan. Den långa relationen kan göra att personalen helt 

enkelt är bekväm med varandra och att uttrycka sig öppet. Å andra sidan nämns att den öppna 

kommunikationen är något de bestämt tillsammans under nuvarande verksamhetschefens tid, och att de 

för några år sedan hade problem som grundades i kommunikationen. De två – lång erfarenheten av 

medpersonalen och den tillsammans bestämda lösningen till kommunikationssvårigheter – kan mycket 

väl påverka varandra.  

Det finns saker som pekar på att den gemensamma förståelsen är viktigast. Personalomsättningen är 

förvisso mycket låg. Även omsättningen på timvikarier är låg; ”de tillhör nästan de ordinarie” 

(Respondent 3). Ett par av respondenterna hade dock jobbat så länge i Verksamhet L (ett par månader 

till ett par år), och hade inte lång tids kännedom av medpersonalen att falla tillbaka på. Detta till trots 

var de väl insatta i vikten av öppen kommunikation, samt positiva till densamma. Öppen kommunikation 

tycks vara resultatet av en företagskultur, som underlättas av (men inte beror på) lång tids erfarenhet av 

varandra. 

  



74 

 

4.6 Nycklarnas överensstämmande med arbetstagarnas åsikter 

Int: Varför tror du att just Verksamhet L lyckas med arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön? 

R13: Det är olika delar. Personalen, att man som sagt har bra bemötande mot varandra. Och 

chefen också, att hen är delaktig med allt här. Vår chef är ganska aktiv. 

Int: […] Har du något tips till äldrevårdsverksamheter som har dålig arbetsmiljö? 

R13: Att vara öppna. Att vara lyhörda. I första hand. 

Int: Öppen och lyhörd? 

R13: Ja, precis. Och att ha uppmärksamhet.  

Personalens gissningar om varför deras verksamhet har bra arbetsmiljö och SAM handlade mestadels 

om ledningens och personalens engagemang, bemötande och kommunikation. Detsamma gällde många 

av tipsen de gav till den fiktiva verksamheten. Det är alltså företagskultur och den personliga viljan hos 

respektive arbetstagare som ses som drivkraften bakom SAM. Detta stämmer väl överens med i alla fall 

nyckel 2 och 3.  

Andra populära gissningar rörde rutiner, uppgiftsfördelning, och att arbetsmiljö diskuteras både på 

vanliga möten och i arbetsmiljörådet. Dessa är onekligen viktiga för att SAM är så effektivt som det är, 

men det är inte anledningen till att SAM drivs. Det är intressant att även om alla berättade om de rutiner 

och riskbedömningar som finns kring brukare, så var det inte många som kopplade den 

brukarcentrerande företagskulturen till att SAM sker effektivt. Ibland men inte alltid gjordes en koppling 

efter följdfrågor i stil med ”hur påverkar det dig som brukaren ramlar och får en höftfraktur?” Många 

i personalen beskrev detta snarare som en aspekt av yrket. Förvisso är det en del av yrket att vårda 

brukaren, psykiskt och fysiskt påfrestande eller inte, och det ligger väl ett korn av sanning i att 

arbetstagarna får göra det bästa av situationen. Det är emellertid ett lyckosam sammanträffande att ”det 

bästa” sammanfaller med arbetsmiljöfrämjandet. 
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5 SLUTSATS 

I Verksamhet L följer de SAM-hjulets fyra steg – undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll 

– på följande vis och med följande resultat: 

 Arbetstagarna utvärderar arbetsmiljön kontinuerligt, dels genom att vara uppmärksamma under 

det dagliga arbetet, dels under rutinkontroller. Riskkällor uppdagas snabbt, och kan då snabbare 

bedömas. 

 Riskbedömningar görs när ett problem har uppmärksammats, men även på rutin när en ny 

brukare flyttar in eller andra förändringar sker. Denna proaktiva riskbedömning för att 

potentiella riskkällor ges mindre tid att orsaka ohälsa eller olyckor. 

 Ledning och personal diskuterar tillsammans vilka åtgärder och handlingsplaner som behövs. 

 Det sker en uppföljningskontroll inom tre månader. Om åtgärden eller handlingsplanen inte 

hjälpt, görs en ny undersökning och nya handlingsplaner tas fram tillsammans. 

De använder sig även av många stödaktiviteter och processer som AV föreslår i sin processbild: 

 Det finns en arbetsmiljöpolicy, tillgänglig för den som behöver eller vill läsa. 

 Samtliga arbetstagare samarbetar i både det dagliga arbetet och med arbetsmiljörutinerna. Detta 

gör att personalen skapar tillit och goda relationer till varandra (vilket ökar trivseln) men främst 

är det större möjlighet att risker uppmärksammas. Eftersom alla har möjlighet att vara delaktiga 

vid problemlösning, finns det också fler idéer att hämta till handlingsplanerna. 

Handlingsplanerna följs bra i praktiken eftersom alla vet om dem (då de antingen medverkar i 

utformning eller snabbt får information från chef och kollegor), men också då alla hjälps åt att 

påminna varandra att handlingsplanerna finns för allas säkerhet. 

 Verksamhet L har rutiner för det mesta i verksamheten och i många fall är rutinerna kopplade 

till arbetsmiljö på ett eller annat sätt. Att arbetsmiljöarbete och dagliga arbetsuppgifter är 

integrerade med varandra gör att arbetsmiljöarbetet mer eller mindre utförs per automatik. 

 Både tyngre ansvarsposter och mindre uppgifter fördelas mellan arbetstagarna, beroende på vad 

de känner att de vågar göra och vad de är bra på. Uppgiftsfördelningen gör att det inte blir för 

mycket arbete för en enskild arbetstagare, men det ger också möjlighet till personlig utveckling. 

Den personliga utvecklingen sägs ge både arbetstagarna och organisationen trygghet. 

 Personalen får kompetensutveckling genom utbildningar och utmaningar. Detta gör att arbetet 

kan utföras bättre och tryggare, men också att personalen känner sig säkrare. När personalen 

känner sig trygg och kompetent nog att hantera problemsituationer, kan dessa hanteras snabbt 

eftersom personalen då inte behöver vänta på att ledningen först ska göra ett beslut om åtgärder. 
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Verksamhet L har utöver goda arbetsmiljörutiner och integrerat arbetsmiljöarbete ett speciellt forum 

tillägnat arbetsmiljöfrågor: Arbetsmiljörådet med dess tillhörande arbetsmiljöhjul. 

 Genom att ha ett speciellt forum för arbetsmiljöfrågor, utöver det integrerade rutinerna och de 

kortare diskussionerna under andra möten, kan de ansvariga arbetstagarna verkligen fokusera 

just på att hitta lösningar till problem som kollegorna tagit upp. Här har de stöd och hjälp av 

varandra att ta fram bra handlingsplaner. 

 Arbetsmiljöhjulet gör det lätt för personalen att ta upp problem när arbetsmiljöombudet inte är 

på plats. Det fungerar även som en påminnelse för personalen själva att arbetsmiljöarbete pågår. 

Flera i personalen säger även att nya ögon behövs med jämna mellanrum. Fast personal kan komma in 

i en rutin där de ser en arbetsmiljörisk som en del av arbetet, snarare än den risk den ju är. Detta kan 

göra att det blir svårare att göra åtgärder, inte minst effektiva sådana. Genom att besöka andra 

verksamheter, bjuda in experter i SAM eller annat relevant frågeområde, eller lyssna på den nyaste i 

personalen kan både oupptäckta risker och lösningar hittas. 

5.1 Nycklarna till framgång 

Det som gör att SAM-arbetet fungerar väl i både teori och praktik i Verksamhet L är (1) att det finns en 

stark företagskultur som sätter brukarens totala välmående i fokus, (2) att ledaren är engagerad i 

personalens hälsa och är lyhörd, och (3) att kommunikationen som regel är öppen och vänlig mellan 

arbetstagarna. 

 Nyckel 1: Fokus på brukarens välmående 

Genom att personalen bedömer brukarnas fysiska förmåga och riskbedömer deras omgivning, är risken 

mindre att brukarna är med om olyckor och kan bli sängliggande. Detsamma gäller de aktiviteter som 

syftar till att underhålla brukarnas fysiska förmågor. En brukare som har sin fysiska hälsa i behåll och 

till exempel kan gå själv mår bättre och sprider bättre stämning. Från personalens sida blir arbetet även 

mindre tungt i och med att färre lyft måste göras, och mindre stressigt i och med att färre 

dubbelbemanningar krävs. 

Personalens goda bemötande ger brukarna trygghet och välbefinnande. Utöver att nöjda kunder är ett 

bevis på bra utfört arbete, påverkar brukarnas positiva sinnesstämning arbetsbelastningen positivt. När 

avdelningen är orolig blir den psykiska belastningen på personalen högre. Om en av brukarna i sin oro 

blir utåtagerande ökar även risken för skador på föremål och människor.  

 Nyckel 2: Engagerat och lyhört ledarskap 

Ledningen är kunnig i SAM men har också ett engagemang för personalens hälsa och trivsel. En chef 

med engagemang för en viss fråga prioriterar också den frågan, och arbetsmiljöarbete har mycket riktigt 



77 

 

blivit en huvudpunkt på den dagliga agendan. Å ena sidan betyder det att personalen inte har något annat 

val än att arbeta med arbetsmiljö (vilket mestadels är en bra sak), å andra sidan tycks engagemanget 

sprida motivation och förståelse för vikten av bra SAM. Personalens förståelse och vilja att följa 

arbetsmiljörutiner och handlingsplaner är vitalt för att SAM ska fungera i praktiken, inte bara i teorin. 

Ledning är närvarande och lyssnar till personalen. Den höga närvaron hjälper delvis att plocka upp 

personalens funderingar. Det skapar också ett tryggt klimat där personalen vet att deras åsikter tas på 

allvar. Båda bidrar till att arbetsmiljörisker snabbare tas upp, och sålunda kan åtgärdas. 

 Nyckel 3: Öppen och varm kommunikation 

Verksamheten tillämpar varm och öppen tvåvägskommunikation på och mellan alla nivåer. Delvis gör 

detta att alla hålls informerade om vad som händer och gäller i verksamheter, men det gör också att 

konflikter inte uppstår lika lätt. Alla vet att de kan förvänta sig snabb återkoppling när de gör fel, men 

även uppmuntran när de gör någonting bra eller humöret är på väg att dala. 

För att kommunikationen ska bli varm och relationerna stärkas, bekostar verksamheten gemensamma 

aktiviteter. Verksamheten använder sig även av feedbackmöten och tolkningsövningar för att 

arbetstagarna (1) ska lära sig att tolka varandra bättre, och (2) ska bli mer insatta i hur de tolkas av andra. 

Detta förhindrar missförstånd och minskar risken för bråk och dålig stämning. I samma syfte finns en 

strikt policy mot förtal och ryktesspridning. 

5.2 En systematik för alla företag? 

Som nämns i 2.6.2 Allmänna råd för effektivt SAM finns det osannolikt bara ett sätt att bedriva SAM på 

alla arbetsplatser. En anledning till detta inom vården specifikt är att de äldres vårdbehov – och med 

detta arbetsbördan – varierar med demensskedet. Det tycks också som att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet börjar delvis redan vid valet av chef och personal. Personalen som inte vill ta tag i 

frågorna kan motiveras (eller tvingas i viss utsträckning), men det är onekligen problematiskt om chefen 

har en ovilja att driva arbetsmiljöfrågor. Det är nämligen den med mest inflytande som har störst 

möjlighet att få fart på arbetet med SAM. Om hindret snarare är att ledningen är osäker på var de ska 

börja, är det lättare. Förslagsvis börjar de med något konkret som inte bygger på företagskulturen. Några 

av de mer konkreta saker Verksamhet L gör (och tipsar om) är följande: 

 Skapa bra rutiner för arbete och riskbedömning. Börja med skyddsrond och checklistor. 

 Ha forum för arbetsmiljöfrågor, såsom arbetsmiljörådet och det tillhörande arbetsmiljöhjulet. 

 Ta in extern hjälp när något är svårt att lösa internt. 

Den sista punkten, att ta in extern hjälp, kan också underlätta införandet av bra rutiner och 

arbetsmiljöforum. Genom att lägga lite tid och pengar i början, kan arbetsmiljö bli en integrerad del av 
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verksamheten. Ju tidigare arbetsmiljöarbetet blir effektivt, desto tidigare kan olyckor och ohälsa 

förebyggas. Fysiskt och psykiskt friska arbetstagare som trivs på sitt arbete, gör ett mer effektivt jobb 

och bidrar till att företaget får ett gott anseende, vilket är en bra grogrund för framgång. Att nå framgång 

genom att hjälpa andra att må bra låter inte så dumt ändå.  

5.3 Framtida arbete 

Denna rapports resultat och slutsatser är baserade på en kvalitativ fallstudie om vad en verksamhet inom 

vårdsektorn har gjort, som lett till att deras SAM är effektivt. Kvalitativa studier ger den detaljerade 

information som behövs för att lista ut anledningar bakom fenomen, men med bara en fallstudie, finns 

det inget att jämföra med. Nycklarna har utkristalliserats för att vara generella nog att kunna tillämpas 

på olika typer av verksamheter, men det går inte med säkerhet att konstatera om de fungerar lika bra i 

verksamheter som inte är Verksamhet L. Det går inte heller att säga om nycklarna ser likadana ut i andra 

verksamheter, för att inte tala om i andra branscher. 

För att få bättre insikt i vad som främjar effektivt SAM, skulle alltså två typer av arbeten kunna utföras: 

1. Gör fler kvalitativa fallstudier hos företag med effektivt SAM, för att se om nycklarna är 

gemensamma med Verksamhet L:s.  För en enklare jämförelse är det fördelaktigt med samma 

bransch. Det vore dock intressant att studera andra branscher också, för att se om det finns 

branschspecifika nycklar. 

2. Studera hur väl nycklarna kan appliceras på andra verksamheter, både i samma bransch och i 

andra branscher. Det är viktigt att åtminstone delar av Nyckel 2 redan är uppfylld – att ledningen 

är villig och/eller engagerad i utmaningen – eftersom det annars är svårt att handleda och 

engagera personal. En studie som denna kan svara på om nycklarna kan appliceras, samt hur väl 

(det vill säga hur mycket de främjade arbetsmiljöarbetet samt om arbetsmiljön har förbättrats 

sedan starten). 

Båda arbetena kräver stora resurser i form av arbetstimmar och pengar, för att inte nämna att det behövs 

verksamheter som är villiga att bidra med sin tid alternativt prova ett nytt arbetssätt under en längre 

period. Det skulle dock onekligen vara intressanta framtida arbeten. 
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Bilaga I: Intervjumall 

Information som ges innan inspelning startas 

Detta inte är en inspektion, eller ett kunskapstest i SAM eller AML. Om det finns brister, är jag inte 

intresserad av att utforska dem i sig. Jag är intresserad av hur brister förebyggs och åtgärdas. Vad gör 

Verksamhet L till ett föredöme i SAM? 

Intervjun kommer att ta 30-60 minuter. Jag vill spela in och transkribera intervjun, för att göra analysen 

lättare och bättre. Du kommer att få ta del av rapporten när den är klar. Om du vill vara anonym, kommer 

du att hänvisas till som Yrkesroll X (där X är en siffra) alternativt Respondent Y (där Y är en siffra). 

Om du vill avbryta eller pausa intervjun av någon anledning, säg till. 

Är det något du undrar över eller vill säga innan vi börjar? … Inspelning startas. 

Information om den intervjuade 

Intervju med: NAMN 

Yrkesroll: YRKESROLL 

Vill vara anonym? JA / NEJ 

  

Dag: VECKODAG Datum: 2014-MM-DD 

Starttid: HH:MM Sluttid: HH:MM 

 

Allmänna frågor 

1. Vad är din yrkesroll? 

1.1. Vad ingår i rollen? 

1.1.1. Vad innebär det? 

Personal 

2. Vad är det bästa med Verksamhet L:s personal? 

2.1. Relaterat till teamet 

2.2. Relaterat till de boende 

Boendet 

3. Vilka typer av åkommor förekommer hos de boende på avdelningen? (Demens, förlamning…) 

3.1. Vad innebär det för personalen? 

3.1.1. Hur arbetar ni med det? 

4. Hur påverkar boendeantalet och de boendes åkommor bemanningen? 



B 

 

4.1. Vem i personalen påverkar? 

5. Hur skulle du beskriva humöret på enheten/avdelningen? 

5.1. Med/mot boende? 

5.2. Personal emellan? 

Arbetsmiljö 

6. Vilka faktorer påverkar arbetsmiljön mest tycker du?  

7. Hur arbetar ni (förebyggande) med… 

7.1. Tunga belastningar? 

7.2. Fel arbetsställningar? 

7.3. Hot, våld och sexuella trakasserier? 

7.4. Relationer med kollegorna? (Mot mobbing, för social trivsel) 

7.5. Relationer med cheferna? (Inflytande på val) 

7.6. Arbetsbördan i helhet? Inte bara boende, utan dokumentering och så vidare. 

7.7. Arbetstiders påverkan på personalen? Skiftarbete, timarbete, heltid… 

8. Vilka är delaktiga i arbetsmiljöfrågor? 

8.1. På vilket sätt är de delaktiga? 

8.2. Vem kommunicerar med vem? (Internt/externt) 

8.3. Vilka är dina personliga hjärtefrågor/uppgifter? 

AML och SAM 

9. Hur ser rutinerna ut för arbetsmiljöarbetet? 

9.1. Vilka återkommande aktiviteter har ni? 

9.2. Hur ser man SAM i den dagliga verksamheten? T.ex. medarbetarmöten, dokumentering… 

9.2.1. Hur påverkar rutinerna verksamheten? 

10. Hur har du fått din kunskap om arbetsmiljö, SAM, internkontroll, (…)? 

11. Hur väl är du insatt i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM? 

11.1. Varför är de (inte) av nytta? 

12. Hur påminns alla arbetstagare att det är viktigt systematiskt arbetsmiljöarbete sker? 

12.1. Något fysiskt, typ förslagslådor? 

12.2. Kultur och delaktighet? 

Mer filosofiskt 

13. Varför tror du att just Verksamhet L lyckats bra med arbetsmiljö och SAM? 

14. Har du något tips till verksamheter, där arbetsmiljön brister? 

15. Har du något tips till verksamheter, där de har svårt att komma igång med SAM? 



C 

 

Bilaga II: Transkriptionsmall 

Fil: *.mp3 
Längd: h:mm:ss 
Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD 
 
 
FET STIL Intervjuare 
NORMAL Respondent 1 
KURSIV Respondent 2 
 
 
 
 
 
[Transkription] 
 
 
 

TRANSKRIPTION SLUT 
 


