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Abstract 

Background: Stress Prevention Project was a pilot project that took place in a 
global high-tech company during 2012-2014. The aim of the project was to 
identify the root causes of employees' perceived stress and to develop an approach 
for preventing these root causes. When the pilot project was completed a decision 
was taken that the intervention would be implemented throughout the 
organization. As a prelude to the intervention process all managers and HR 
personnel participated in a training session in “Psychosocial Work Environment 
Round”. The training included an introduction to psychosocial factors in the work 
environment and how these may affect employees, and a review of the 
questionnaire that was used to identify the psychosocial working environment and 
how its results should be interpreted. 
  
Aim: The aim of this study is to evaluate the initial training session, whether it is 
structured in a relevant way and what its content brings the intervention process. 
  
Limitations: The authors have only evaluated the initial training session that is a 
part of the larger intervention process. 
  
Method: The study was a qualitative interview study of interpretative and 
reflective approach. A selection of managers from three different training sessions 
and departments were asked to participate in the study. Participation was 
voluntary and all information treated confidentially. The interviews were carried 
out in focus groups of 2-4 participants. In exceptional cases individual interviews 
were conducted, this was because it was not possible to gather all the managers in 
the same session due to their different schedules.  
  
Results: The result shows that trainers and participants largely had the same 
perception regarding the aim and goals of the training session.  All goals were met 
with one exception.  
 
Despite completed training session several of the participants still felt unsure how 
to manage and affect the psychosocial work environment in their working group. 
However, they are satisfied with the training session as well as the intervention 
process. They consider the training to be important to secure the quality of the 
intervention. The participant inquire for a follow-up of the training session. 
  
  
  

Keywords 
Ergonomics, stress prevention, organisational intervention, work environment, 
leadership training. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Stress Prevention Project var ett pilotprojekt som pågick inom ett 
stort multinationellt högteknologiskt företag under åren 2012-2014. Syftet med 
projektet var att kartlägga rotorsakerna till medarbetarnas upplevda stress och att 
ta fram ett arbetssätt för att förebygga dessa rotorsaker. När pilotprojektet var 
avslutat togs beslut om att interventionen skulle implementeras i hela 
organisationen. Som inledning till interventionsprocessen kallades samtliga chefer 
och HR-personal till en utbildning i psykosocial arbetsmiljörond. Utbildningen 
innefattade dels en introduktion till psykosociala faktorer i arbetsmiljön och hur 
dessa kan påverka medarbetarna, dels en genomgång av den enkät som används 
för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön och hur dess resultat ska tolkas. 

Syfte: Syftet med den aktuella studien är att utvärdera det inledande 
utbildningstillfället, att utvärdera om det är disponerat på ett relevant sätt och vad 
dess innehåll tillför själva interventionsprocessen. 

Avgränsningar: Författarna har endast utvärderat det inledande 
utbildningstillfället som är en del av den större interventionen.   

Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med tolkande och reflekterande 
ansats. Intervjuerna genomfördes i fokusgrupper om 2-4 deltagare. I undantagsfall 
genomfördes enskilda intervjuer, detta på grund av att det inte gick att samla alla 
chefer då deras scheman i övrigt var fullbokade. Ett urval av chefer från tre olika 
utbildningsomgångar och avdelningar tillfrågades om deltagande. Deltagandet var 
frivilligt och all information behandlades konfidentiellt. 

Resultat: Resultatet visar att utbildare och deltagare i stor utsträckning hade 
samma bild av vad utbildningen hade för mål och syfte samt att dessa uppfylldes 
med undantag av en målsättning. Trots genomgången utbildningen upplever flera 
deltagare att de fortfarande är dåligt rustade för att ta sig an arbetet med att 
förändra den psykosociala arbetsmiljön i sina respektive arbetsgrupper. De är dock 
nöjda med att utbildningen inleder interventionsprocessen och anser att den är 
viktig för interventionens kvalitet. De önskar även någon form av uppföljning av 
utbildningstillfället.  

 

Nyckelord 

Ergonomi, stressprevention, interventioner på organisationsnivå, arbetsmiljö, 
chefsutbildning 
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1 Inledning 

De största grupperna för långtidssjukskrivningar i Sverige och andra västländer är 
muskuloskeletala diagnoser och psykiska diagnoser. Muskuloskeletala diagnoser 
har varit den största gruppen under lång tid, bland både kvinnor och män. Under 
de senaste åren har dock andelen sjukskrivningar med psykiska diagnoser ökat och 
är numera något högre bland kvinnor än vad muskuloskeletala diagnoser är 
(Jansson & Alexandersson, 2011).  Totalt har antalet anmälda arbetssjukdomar 
med sjukfrånvaro relaterade till organisatoriska och social orsaker de senaste fyra 
åren ökat med 50 procent (Arbetsmiljöverket, 2014:1). 

Arbetsrelaterad stress och psykosocial ohälsa är en av de största utmaningarna vi 
har i Europa på arbetsmiljöområdet. Nästan var fjärde arbetstagare är drabbad och 
forskning visar att stress står för mellan 50 och 60 procent av samtliga förlorade 
arbetsdagar (Prevent, 2014). Det kan vara svårt att hitta en balans mellan upplevda 
krav och egna resurser.  

Då vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på arbetsplatsen är det av intresse att 
skapa arbetsplatser som är hälsosamma och hållbara för individen.  

Traditionella insatser i arbetsmiljö är ofta sekundärt inriktade. De blir reaktiva, det 
vill säga organisationen reagerar på ett problem som redan har uppstått och 
försöker på bästa sätt hantera det. Det innebär att de fokuserar på individer som 
redan upplever stress eller ohälsa. Primära interventioner (ingripanden) syftar 
istället till att komma åt organisatoriska rotorsaker till stress och ohälsa. Dessa 
interventioner är preventiva, eller förebyggande, med syfte att stress och ohälsa 
inte ska uppstå till följd av dessa orsaker. Arbetsmiljöinterventioner med syfte att 
förändra arbetsmiljön på grupp- och organisationsnivå definieras som:  

 

En planerad, strukturerad och teoribaserad åtgärd med syfte att 
eliminera eller modifiera rotorsaker till arbetsrelaterad stress och 
ohälsa och därigenom förbättra både medarbetares och 
organisationers hälsa, välmående och produktivitet.  

(Gjerde, 2014:3, s. 10)  

 

I förlängningen syftar en primär intervention till att förbättra förutsättningarna för 
både organisationers och enskilda medarbetares hälsa och välmående.  

I den här studien har en chefsutbildning i psykosocial arbetsmiljörond, som är en 
del av en primär arbetsmiljöintervention på ett svenskt högteknologiskt företag, 
utvärderats. Interventionen syftar till att identifiera och eliminera rotorsaker till 
stress och psykosocial ohälsa. 
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1.1 Bakgrund 

I detta stycke presenteras några bakomliggande faktorer som anses ha påverkat 
den genomförda studien. Inledningsvis presenteras företaget där studien är 
genomförd. Därefter beskrivs stressprevention och chefsutbildning kortfattat. 
Dessa båda stycken återkommer i den teoretiska bakgrunden. Till sist presenteras 
en inblick i det pilotprojekt, Stress Prevention Project, som föregick den 
intervention som nu implementeras på företaget och i den interventionsprocess 
som inleds av det studerade utbildningstillfället. 

1.1.1 Företagspresentation 

Företaget där studien för denna magisteruppsats genomfördes är ett 
multinationellt högteknologiskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget är 
matrisorganiserat och verksamheten är uppdelad på olika avdelningar för 
produktutveckling, produktion, administration osv. Den aktuella studien är 
genomförd på en avdelning inom teknisk utveckling som är placerad i anslutning 
till huvudkontoret och som har ca 700 anställda. Avdelningen är uppdelad i 9 
sektioner, varje sektion har en produktionschef och ett antal gruppchefer (första 
linjens chefer). Medarbetarna är bland annat chefer (de flesta med 
ingenjörsbakgrund), civilingenjörer, högskoleingenjörer, assistenter och 
verkstadsarbetare. Arbetsplatsen är mansdominerad.    
 
Studien utfördes med hjälp av första linjens chefer på avdelningen. I 
fortsättningen benämner vi dem gruppchefer.  
 

1.1.2 Stressprevention 

Traditionell stressforskning, och även åtgärder för att minska stress och ohälsa på 
arbetsplatser, har länge varit sekundärt inriktade. Det innebär att man har varit 
inriktad på individer eller mindre grupper för att hjälpa dem att hantera stress som 
redan har uppstått, eller att ändra sin inställning till stressande situationer (Gjerde, 
2014:1).   
 
Primärpreventiva insatser syftar till att förändra arbetsuppgiftens eller 
organisationens karaktäristika för att förbättra de anställdas välmående. 
Sekundärpreventiva insatser syftar till att bryta eller sakta ner utvecklingen av 
ohälsa. Tertiärpreventiva insatser är de insatser som ges för att behandla befintlig 
ohälsa (Hurrell & Murphy, 1996; Jordan, Gurr, Tinline, Giga, Faragher & Cooper, 
2003; Richardson & Rothstein, 2008; Kelloway & Barling, 2010).  
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1.1.3 Chefsutbildning inom stressprevention  

I den studie som presenteras i uppsatsen har den utbildningsinsats som är en 
inledande del av interventionen i psykosocial arbetsmiljö på det aktuella företaget 
utvärderats. Utbildningens upplägg och innehåll är framtaget av företagets 
företagshälsovård och Human Resource-avdelning (HR) i samverkan med KTH 
och Metodicum.  
 
Utbildningen kan ses som ett försök att engagera flera nivåer av chefer i arbetet 
med interventionerna. Medarbetarna blir delaktiga i processen genom diskussioner 
och beslut kring vilka åtgärder (även benämnda Actions) som ska genomföras. 
Deltagande design samt engagemang och stöd från flera nivåer av ledningen är en 
förutsättning för långvariga effekter av interventionen (Gjerde, 2014:3). 
 
Ledarskapsutveckling hör till primär stressprevention (Kelloway & Barling, 2010; 
Gjerde, 2014:1) och interventionen i psykosocial arbetsmiljö på det aktuella 
företaget innefattar just en form av ledarskapsutveckling/chefsträning. 
Utbildningen som utvärderats kan ses som ett inslag för att stärka interventionens 
effekt samt utveckla chefernas kunskap om, och förståelse för, psykosocial hälsa 
samt den metod i psykosocial arbetsmiljörond som presenterats; 
  

Att ledarskapet spelar en stor roll vad gäller de anställdas hälsa och 
välmående är allmänt accepterat inom arbetsmiljöforskningen. Alla 
ser dock inte ledarskapsutveckling som en primär arbetsmiljö-
intervention i sig själv. Kelloway och Barling (2010) menar dock att 
framtida arbetsmiljö- och interventionsforskning bör ha ledarskaps-
utveckling som sitt primära fokus.  

(Gjerde, 2014:1, s. 13) 
 
Vi anser att den utvärdering som ligger till grund för vår studie kan ge ett 
kunskapsbidrag till området arbetsmiljöinterventioner samt ledarskapets betydelse 
för den arbetsrelaterade hälsan. Vi tror att utvärderingen av utbildningsinsatsen 
kan komma till nytta för både det aktuella företaget och för andra organisationer 
med liknande verksamhet.  
 

 

1.1.4 Stress Prevention Project och Psykosocial arbetsmiljörond 

Under 2012-2014 genomfördes pilotprojektet "Stress Prevention Project" på 
företaget i den här studien. Syftet med detta stresspreventionsprojekt var dels att 
identifiera och eliminera rotorsaker till stress på organisationsnivå, dels att skapa 
ett verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete inom psykosocial arbetsmiljö, för att 
skapa en högeffektiv organisation med friska och glada medarbetare (Gjerde, 
2014:2). KTH var en del av genomförandet av detta projekt.  
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Efter beslut från högsta företagsledningen sattes gruppcheferna i förarsätet och 
gavs ansvar att tillsammans med sina arbetsgrupper gå igenom främst 
organisatoriska rotorsaker till stress, skaffa verktyg och försöka eliminera eller 
reducera dessa.  
 
För att få ett utgångsläge för interventionen användes enkätmaterialet “Det nya 
arbetslivet”. Enkäten har utvecklats som ett verktyg för att bedöma och förbättra 
den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet ger en nulägesbild och ett utgångsläge 
för både ledning och medarbetare om hur det ser ut just nu på arbetsplatsen och 
en plattform för att diskutera de problem som kan uppkomma (Oxenstierna, 
Widmark, Finnholm & Elofsson, 2008). 
 
Frågorna i enkätmaterialet är uppbyggda utifrån ett antal psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer. En schematisk bild av faktorerna i “Det nya arbetslivet” 
presenteras nedan.  

 
Källa: Oxenstierna et al. (2008, s. 47) 

 
I samband med att interventionsprocessen som testats i pilotprojektet började 
implementeras i hela verksamheten under våren 2014 tillfördes ett 
utbildningstillfälle. Chefer, skyddsombud, HR-representanter och medarbetare 
från företagshälsovården har utbildats i den metod för primär stressprevention 
som på företaget kallas för Psykosocial arbetsmiljörond. Utbildningen kallas 
Utbildning i psykosocial arbetsmiljörond och leds av representanter från HR och 
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företagshälsovården. Cheferna på företaget har blivit kallade till utbildningen 
oavsett om de deltog i pilotprojektet eller inte.   
 
I genomförandet av interventionen har cheferna möjlighet att få visst stöd av HR-
avdelningen och företagshälsovården, men det är cheferna som genom eget 
engagemang skall ta ansvar för arbetet.  
 
Interventionen i psykosocial arbetsmiljörond genomförs i följande steg:  

1. Beslut i sektionens ledningsgrupp tas om när interventionen ska påbörjas.  
2. Avdelningschefer och gruppchefer kallas till, och deltar i, utbildningen i 

Psykosocial arbetsmiljörond.  
3. Gruppcheferna informerar sina medarbetare om interventionen och det 

enkätmaterial som kommer att skickas ut. 
4. Enkäten “Det nya arbetslivet” skickas ut till avdelningens medarbetare. 

Både tillsvidareanställda och projektanställda deltar i undersökningen.  
5. Medarbetarna fyller i enkäten individuellt och när det passar dem.  
6. Enkätmaterialet sammanställs av Metodicum.  
7. Gruppcheferna samlas för att ta del av sektionens resultat.  
8. Gruppcheferna får resultaten för de egna arbetsgrupperna.  
9. Resultatet gås igenom med arbetsgruppen.  
10. Arbetsgruppen och gruppchefen kommer gemensamt fram till vilka 

åtgärder (Actions) man vill genomföra.  
11. Gruppchefen ansvarar för att de valda Actions genomförs.  

 
Grupp- och sektionscheferna kan ta hjälp av representanter från HR och/eller 
företagshälsovården i samband med steg 7, 8 och 9 då resultaten från 
enkätmaterialet ska tolkas och analyseras.  
 
Både tillsvidareanställda och projektanställda omfattas av 
arbetsmiljöinterventionen och deltar i enkätundersökningen. Att projektanställda 
deltar i undersökningen skiljer sig från företagets övriga arbetsmiljöronder.  
 

Utbildning i Psykosocial arbetsmiljörond - upplägg och innehåll  

Utbildningen i Psykosocial arbetsmiljörond genomförs under fyra timmar. 
Deltagarna är chefer från olika nivåer i organisationen samt HR-medarbetare. 
Utbildningen genomförs i lokaler som ligger i anslutning till de kontorsbyggnader 
där cheferna normalt arbetar.   

Under utbildningens första del håller utbildarna en kortare föreläsning om faktorer 
som påverkar den psykosociala hälsan. Därefter följer en genomgång av det 
enkätmaterial som medarbetarna ska fylla i. Den tredje delen av utbildningen utgår 
från ett fiktivt enkätresultat. Deltagarna delas upp i mindre grupper och utifrån en 
rotorsaksanalys som bygger på Taiichi Ohnos (1988) Lean-modell ”5 Why´s” ska 
de presentera förslag på Actions för resten av gruppen. Modellen 5 Why´s går ut 
på att i (minst) fem steg fråga sig varför något inträffat. Exemplet nedan är taget 
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från ett utbildningsmaterial som hör till en motsvarande chefsutbildning på ett 
annat företag:   

 Det är en oljefläck på golvet. Varför? 
 För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja? 
 För att packningen är sönder. Varför är den sönder? 
 För att packningarna inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det? 
 För att vi gick efter priset. Varför gick vi efter priset? 
 O.s.v. 

Genom att ställa frågan ”varför” upprepade gånger kan rotorsaken till problemet 
uppdagas. Därefter kan en eller flera lösningar för att förändra rotorsaken som 
gett upphov till problemet presenteras. Något av de presenterade 
lösningsförslagen blir den Action som är nästa steg i interventionsprocessen. 
Detta arbetssätt rekommenderades cheferna att använda när de fått resultaten från 
enkäten för sin grupp och när de tillsammans med gruppen skulle formulera och 
besluta om Actions.   

Vid en återsamling redovisades diskussionerna för resten av gruppen. Deltagarna 
kunde ställa frågor och diskutera det som togs upp under hela utbildningstiden.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte:  
Syftet med studien är att utvärdera den chefsutbildning som inleder 
stressinterventionen Psykosocial arbetsmiljörond på ett högteknologisk 
multinationellt företag.  
 

Frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning stämmer utbildarnas målsättningar överens med 
deltagarnas upplevelse av dem?  

2. Är utbildningen ändamålsenlig för genomförandet av den psykosociala 
arbetsmiljöronden? Vad anses ändamålsenligt och vad behöver förändras?  

3. I vilken utsträckning anser sig cheferna kunna använda utbildningens innehåll 
och material på ett relevant sätt?  

4. Vad anses utbildningen tillföra interventionsprocessen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Föreliggande magisteruppsats behandlar endast det inledande utbildningstillfället i 
Psykosocial arbetsmiljörond.  

Vi har enbart intervjuat gruppchefer i studien, detta för att det är dem som 
ansvarar för genomförandet av valda åtgärder.  

Vi har studerat utbildningens innehåll och upplägg för att undersöka dess 
tillämpbarhet och relevans för interventionen. De olika delarna i interventionen 
Psykosocial arbetsmiljörond är tätt sammankopplade, vilket kan göra det svårt att 
skilja den ena delen från den andra, samt att förstå vilken insats som ger vilken 
effekt. Reflektioner kring enkätens utformning eller interventionens upplägg är 
således inte aktuella för denna studie så länge de inte har en direkt koppling till 
utbildningens genomförande. 

Att mäta utbildningens eventuella effekt på medarbetarnivå faller utanför ramen 
av denna studie. 
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2 Teori 

I detta stycke presenteras den teori som ligger till grund för utvärderingen av 
utbildningen i den här studien. De områden som är presenterade är 
arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöinterventioner, 
chefsutbildning, lärande organisationer, Single- och Doubleloop-lärande, vuxnas 
lärande samt ett avsnitt om gruppers storlek.  

 

2.1 Arbetsmiljölagen och systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljölagen är en ramlag som framkommit för att skydda medarbetare från 
olycksfall och ohälsa i arbetet. För att kunna tillämpa arbetsmiljölagen till specifika 
arbetsuppgifter och arbetsförhållanden finns ett åttiotal föreskrifter samlade i 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (Arbetsmiljöverket, 2014:2). En av dessa 
föreskrifter rör systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01).   
 
Det yttersta ansvaret för att arbetsmiljölagen, och dess föreskrifter, följs har 
arbetsgiven. Inom området arbetsmiljö ingår så väl fysiska som psykiska och 
sociala faktorer. Om kompetensen för att kunna genomföra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet saknas i den egna verksamheten ska arbetsgivaren anlita 
sakkunnig hjälp, t.ex. företagshälsovård (AFS 2001:01). 
 
Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
chefer, arbetsledare eller arbetstagare så att en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. De personer som arbetar med dessa uppgifter måste få de kunskaper och 
befogenheter som krävs för att kunna genomföra arbetet. Till exempel kunskaper 
om vilka psykologiska, sociala och fysiska förhållanden som innebär risker för 
ohälsa och/eller olycksfall samt hur dessa risker kan förebyggas. De ska även tillgå 
kunskap om arbetsförhållanden som gynnar en tillfredsställande arbetsmiljö. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och om det inte fungerar 
måste det förbättras (AFS 2001:01). 
 
Utöver AFS 2001:01 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” ligger en ny föreskrift ute 
för remiss som förväntas bli antagen hösten 2015. Föreskriften benämns i 
dagsläget AFS 2015:X ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”*. Syftet med denna 
föreskrift är att ”skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö” 
(Arbetsmiljöverket, 2014:1). 
 
I likhet med AFS 2001:01 ställer AFS 2015:X krav på kunskaper och kompetens 
hos chefer och arbetsledare. I den sistnämnda specificeras i 6§ krav på kunskaper 
om hur ohälsosam arbetsbelastning hanteras och förebyggs samt hur konflikter 
och kränkande behandling ska hanteras. 
 
 
*Beslut om att anta den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö togs den 22 
september 2015. Den har förteckningen AFS 2015:4 och träder i kraft den 31 mars 2016.  
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De allmänna råden kring hur den 6§ kan tillämpas lyder: 
 

Ett sätt för arbetsgivaren att ge kunskaper är att genomföra 
utbildning och då gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud 
tillsammans. Detta eftersom det underlättar för chefer och 
arbetsledare när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper. 
Utbildningen kan lämpligen ges av företagshälsovården eller en 
annan extern resurs med kompetens inom området. 

 (AFS 2015:X, Allmänna råd 6§) 
 
Enligt en undersökning av Europeiska arbetsmiljöbyrån menar fyra av tio 
arbetstagare att arbetsgivare inte känner till hur de förebygger stress. Samtidigt 
upplever femtio procent av arbetstagarna att arbetsrelaterad stress är vanligt 
förekommande på deras arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2014:1).  
 
Figuren nedan visar en schematisk bild över hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kan genomföras.  
 

 
Källa: Gjerde, M. (2014:3) 

 
 

2.2 Arbetsmiljöinterventioner 

Karasek (1992) skiljer på interventioner på organisationsnivå, vars mål är att 
förändra den psykosociala arbetsmiljön, från interventioner på individnivå vilken 
fokuserar på hur individer beter sig och hanterar den psykosociala arbetsmiljön. 
Han menar att interventioner på organisationsnivå är att föredra eftersom de riktar 
sig mot orsakerna till ohälsosamma arbetsmiljöer. 
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Murphy och Sauter (2004) menar att interventioner på individnivå, t.ex. utbildning 
i stresshantering, kan hjälpa individen till lägre stressnivåer eller minskad 
upplevelse av stress men att de sällan leder till någon större påverkan av 
tillfredsställelse i arbetet. Detta, menar författarna, beror på att interventionen inte 
riktar sig mot orsakerna till varför stressen uppstår. Interventioner på individnivå 
är vanligt förekommande i litteraturen och flera studier visar på en direkt effekt på 
individnivå. Det ska tilläggas att dessa effekter inte alltid är kvarvarande vid en 
eventuell uppföljning. 
 
Interventioner som riktar mot organisationsnivå t.ex. genom att förändra 
karaktäristika på arbete eller av arbetsuppgift är inte lika vanligt förekommande 
som interventioner på individnivå. Reviews av denna typ av interventioner visar 
att effekten på medarbetares upplevelse av stress eller välbefinnande ofta är små. 
Murphy och Sauter (2004) menar att en orsak till de till synes små effekterna kan 
vara just att studierna är så få. De anser dock att resultatet är förvånande då det 
med interventioner på denna nivå kan gå att angripa själva rotorsakerna till stress. 
 
Forskning inom området arbetsmiljöinterventioner framhåller att deras upplägg 
ska vara strukturerat och följa en tydlig plan för att bli framgångsrika. De ska även 
ha en deltagande design, vilket innebär att interventionerna involverar chefer och 
medarbetare på alla nivåer i organisationen (Murphy & Sauter, 2004; Nielsen, 
Randall, Holten & Rial González, 2010). 
 
Nielsen et al. (2010) identifierade sju kriterier för en lyckad 
arbetsmiljöintervention: 

1. Interventionen ska fokusera på lösningar på organisationsnivå – de ska vara 
primära interventioner – med syfte att förändra arbetets design, 
organisation och ledning. 

2. Deltagande design ska vara en kärnkomponent i interventionen. 
3. Metoder för interventionens genomförande ska ta hänsyn till alla faser i 

processen, från planering till utvärdering. 
4. Metoderna för interventionen ska inkludera övervägande om hur 

arbetsrelaterade hälsoprogram på organisationsnivå kan integreras med 
existerande procedurer och organisationskultur samt ledningen för 
arbetsrelaterad hälsa och säkerhet inom organisationen. 

5. Kommunikation/utbildning i, och ökad medvetenhet om, risker som 
följder av arbetets design, organisation och ledning ska vara en del av 
metoden. 

6. Metoder ska ta hänsyn till organisationens nuvarande sätt att hantera 
psykosociala riskfaktorer. 

7. Små och medelstora företag (SME) ska också kunna använda metoden. 
 
Enligt Nielsen et al. (2010) är det även viktigt att ”sälja in” konceptet i 
organisationens alla nivåer, från medarbetare till högsta ledning. Genom att 
informera om interventionens metoder blir organisationen redo att ta sig an 
arbetet. Att kommunicera ut information kring interventionen ökar engagemanget 
bland alla inblandade parter.  
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Actionplans är ett sätt att involvera medarbetare som kan leda till att nuvarande 
sätt att arbeta på, och organisera arbetet, ifrågasätts. Det i sin tur kan leda till 
förändringar (Nielsen et al., 2010). Osäkerhet i arbetsställning och barriärer för 
kommunikation till följd av hierarkier är faktorer som kan hindra delaktigheten i 
interventionerna (Egan, Bambra, Thomas, Petticrew, Whitehead & Thomson, 
2007). 
 
Enligt Nielsen et al. (2010) bör interventioner utvärderas på ett eller annat sätt. Till 
exempel bör man utvärdera om planerade Actions har genomförts och hur de i så 
fall föll ut. Åtgärder som fastnar i planeringsstadiet har antagligen ingen effekt på 
den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Arbetsmiljöinterventioner med syfte att minska arbetsrelaterad stress kan delas 
upp i tre olika nivåer: primär-, sekundär- och tertiär intervention. Dessa beskrivs 
nedan utifrån Hurrell & Murphy (1996), Jordan et al. (2003), Richardson & 
Rothstein (2008) samt Kelloway & Barling (2010).  
 
Primära interventioner är preventiva till sin natur och syftar till att komma åt och 
förändra rotorsakerna till arbetsrelaterad stress. Organisatoriska frågor så som 
ledarskap, arbetstempo, förändrade arbetsuppgifter och balans mellan arbete och 
fritid, är exempel på rotorsaker.    
 
Sekundära interventioner innebär insatser vars syfte är att hjälpa individen till bättre 
stresshantering och/eller att ändra sin inställning till situationer som upplevs som 
stressande. Sekundära interventioner har även som syfte att minska symtom på 
stress innan de leder till mer allvarliga hälsoproblem. Exempel på insatser i 
sekundära interventioner är utbildningar i stresshantering, mindfulness och 
avslappningsövningar samt kognitiv beteendeterapi. 
 
Tertiära interventioner sätts in när individen redan uppvisar stressrelaterade symtom 
och stressrelaterade problem redan har uppstått. Åtgärder som sätts in har då som 
syfte att mildra effekterna av de stressrelaterade problemen som uppstått och för 
att förhindra ytterligare skada. Rådgivning och rehabilitering är exempel på sådana 
åtgärder  
 
 

2.3 Chefsutbildning 

Kelloway och Barling (2010) lyfter flera exempel, och refererar till andra större 
litteraturgenomgångar, som har påvisat ledarskapets betydelse för medarbetarnas 
välmående och hälsa. Bland dessa studier finns även exempel på ledarskapets 
koppling till mindre positiva effekter för organisationer och dess medarbetare; så 
som olyckor, hjärt- och kärlsjukdomar, stress och negativa alkoholvanor. 
Författarna menar att ledarskap påverkar i stort sett alla delar av den 
arbetsrelaterade hälsan, både fysisk och mental. De menar även att ledarskapet kan 
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kopplas till riskbeteende och medarbetarnas säkerhet på arbetsplatsen; upplevelsen 
av ledarens beteende påverkar säkerhetskulturen.  
 
Enligt en metaanalys, genomförd av Avolio et al. (2009) har få studier med fokus 
på ledarskapsinterventioner genomförts. Det finns ingen generell modell för 
ledarskapsutveckling och det är det svårt att hitta evidens för att 
ledarskapsutveckling verkligen fungerar.  De presenterar dock resultat från 2006 
som visar att ledarskapsinterventioner har en positiv inverkan på hur ledaren 
presterar, oavsett vilken teori som undersökts, och även när interventionen inte 
omfattar mer än en dag.  
 
Kelloway och Barling (2010) lyfter vikten av ledarskapsutveckling och chefsträning 
i en litteraturstudie och efterfrågar mer forskning som undersöker effekterna av 
interventioner i organisatorisk hälsa där ledarskapsutveckling är en del av 
interventionen. De menar dock att det är svårt att mäta effekten av ledarträning på 
grund av att den i sig oftast inte är det primära syftet med interventionen, utan att 
fokus ligger på exempelvis medarbetarnas utveckling och hälsa. För att mäta 
effekten av ledarträning bör man därmed använda chefernas medarbetare som 
informationskälla. Ledarträning ger indirekta effekter och effekter som inte kan 
mätas direkt efter interventionen. Det är därmed svårt att avgöra vad som faktiskt 
är en effekt av just ledarträningen.  
 
En studie, presenterad av samma författare (Kelloway & Barling, 2010), visade att 
ledarskapsträning som intervention bland annat gav positiv effekt på chefernas 
attityd mot företaget samt deras ekonomiska prestation.  

 

2.4 Lärande organisationer 

Definitionen av en lärande organisation kan se olika ut. Många gånger kan en 
företagsledare anse sig driva en lärande organisation, men sett till definitionen 
behöver så inte vara fallet. När begreppet introducerades i början av 1970-talet 
möttes det av en del motstånd inom forskarvärlden där det menades att individer 
kan lära sig, tänka och resonera, medan det ansågs paradoxalt att påstå att 
organisationer kan vara lärande (Argyris & Schön, 1995). Enligt författarna 
uppstår lärande i organisationer när en problematisk situation uppstår och 
individerna inom organisationen försöker lösa situationen å organisationens 
vägnar. Ett annat sätt att uttrycka sig kring lärande organisationer, och 
organisationsutveckling, står Nancy Dixon för, här hämtat från Granberg och 
Ohlsson (2014, s. 15):  

De två faktorerna lärande och förändring förstärker varandra. Ju 
snabbare omvärlden förändras, desto mer kunskap måste 
organisationen utveckla för att handskas med förändringen. Och 
omvänt, ju mer kunskap som organisationen utvecklar, desto mer 
kan den påverka omvärlden. 

Utifrån detta citat menar Granberg och Ohlsson (2014) att lärande organisationer 
fokuserar på processerna inom verksamheten; “på dess resa från ett befintligt “ÄR-
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läge” till ett önskat “BÖR-läge”” (Ibid., 2014, s. 15) där fokus ligger på hur 
organisationen förändras i förhållande till omvärldens förutsättningar samt hur 
organisationen påverkar omvärlden. Författarna framhåller även att lärande 
organisation inte är en organisationsmodell utan snarare att det handlar om ett 
förhållningssätt kring lärande inom organisationer. De menar därmed att det inte 
kan finnas “icke-lärande organisationer”. De lägger fram följande definition av den 
lärande organisationen:  

Den organisation som skapar goda förutsättningar för med-
arbetarnas lärande och som tar tillvara och nyttiggör detta i 
organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden 
med syftet hög effektivitet. 

(Granberg & Ohlsson, 2014, s. 55) 

En lärande organisation är inte samma sak som de lärande individer som ingår i 
dess sammanhang. Om olika avdelningar inte delar information och kunskaper 
sker ingen positiv synergieffekt och organisationen kan således mindre än dess 
ingående medarbetare. Att den enskilde individen lär sig något innebär inte 
automatiskt en utveckling för företaget, men det är en förutsättning. 
Organisationers struktur kan leda till att tidigare erfarenhet och samlad kunskap 
kommer till användning även när de individer som verkar inom organisationen 
inte själva besitter kompetensen. På så sätt kan den lärande organisationen veta 
både mer och mindre än dess ingående individer. Organisationen kan på flera sätt 
vara en miljö för kunskap, exempelvis genom sina medarbetare eller genom lagrad 
information i filer eller verktyg och guider (Argyris & Schön, 1995; Senge, 1995).  

Enligt Peter Senge (1995) byggs den lärande organisationen upp av fem 
discipliner. De fem är utvecklade på olika håll, men viktiga för varandra i ett 
organisatoriskt system. Dessa discipliner är:  

 Systemtänkande (Systems Thinking): förståelse för att komponenter 
påverkar varandra, även om dess kopplingar, eller resultatet av dem, inte är 
direkt synliga för oss. I arbetslivet påverkar många komponenter varandra 
och för att förstå helheten går det inte att studera dem isolerade från 
varandra. Utan denna disciplin faller de andra fyra.  

 Personligt mästerskap (Personal Mastery): att i varje enskild situation vara 
medveten om vad som är viktigast, att vara öppen för att fördjupa och 
bredda sin kompetens och att se sakligt på verkligheten. Lärande 
organisationer behöver personligt mästerskap - de behöver individer som 
är villiga och som har förmåga att lära sig.    

 Tankemodeller (Mental Models): ofta omedvetna bilder eller symboler som 
hjälper oss att förstå vår omvärld och som styr vårt beteende. En positiv 
tankemodell av organisationens verksamhet och mål hjälper både ledning 
och medarbetare att sträva åt rätt håll.  

 Gemensamma visioner (Building Shared Vision): en stark gemensam vision 
utvecklar människor. Den ska engagera och stimulera till produktivitet 
oavsett om verksamheten går bra eller befinner sig i kris. Visionen är ingen 
instruktion för hur arbetet ska utföras, utan mer av principiella riktlinjer.  
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 Teamlärande (Team Learning): dagens organisationer är i stor utsträckning 
uppbyggda på team och grupper som samarbetar kring att lösa problem. 
För att en positiv synergieffekt ska uppstå i gruppen krävs en öppen dialog 
där medlemmarna med öppna sinnen lär sig tillsammans, snarare än 
diskuterar och argumenterar för enskilda ståndpunkter.  

För att förutsättning för lärande på arbetsplatsen ska uppstå krävs kombinationen 
höga krav och stort beslutsutrymme. Dessa förutsättningar lyfter Ekberg (2014) 
utifrån Karasek och Theorells Krav- kontrollmodell från 1990. 
Handlingsutrymme, respekt och socialt stöd ses också som förutsättningar. Andra 
förutsättningar för utvecklingsinriktat lärande och hälsa, hämtade av Ekberg 
(2014) från en litteraturgenomgång av Westgaard och Winkel (2011) är följande 
faktorer: delaktighet i rationaliseringsprocesser, tillgång till information, autonomi 
för grupper och team, ett inkluderande ledarskap, tydliga mål, transparens, dialog 
och omsorg om de anställda samt procedurell rättvisa och socialt stöd. 

En förutsättning för kollektivt lärande är även att gruppen som arbetar 
tillsammans faktiskt träffar varandra och får möjlighet att ge varandra socialt stöd 
samt lösa problem tillsammans. Det ger även möjlighet till att kunna överblicka 
och se sin roll i ett sammanhang (Ekberg, 2014). Vid omorganisationer eller andra 
förändringar finns det således risk att tappa överblicken och även möjligheten till 
kollektivt lärande. I organisationer, som numera är vanliga, med ett slimmat sätt 
att organisera för ökad effektivitet och produktivitet och medarbetare som inte är 
på plats samtidigt blir utmaningen att behålla en lärande miljö större. 

I dagens organisationer ska ledaren vara coachande och stimulera till lärande och 
utveckling, nya roller kan tillkomma efter omorganisationer och rationaliseringar 
(Ekberg, 2014). Det kan enligt Lundqvist (2013) innebära att, framför allt, första 
linjens chefer kan behöva stöd för att hantera sin uppgift då dessa ledare i större 
utsträckning är normbärare än ledare i mer hierarkiska strukturer. 

En koppling mellan hälsofrämjande och lärande arbetsplatser läggs fram av 
Ekberg (2014). Ett exempel på detta är en så kallad praktikgemenskap (Community 
of Practice) (Wenger, 2000; Lave & Wenger, 1991) En sådan gemenskap definieras 
som en grupp av människor som är kopplade till varandra genom exempelvis 
gemensamma arbetsrelaterade intressen. De utvecklar sin identitet genom 
relationer och aktiviteter inom gruppen och med tiden en egen kultur och ett eget 
sätt att kommunicera. Lärandet sker genom observation av, och interaktion med, 
kollegor. Lärandet blir därmed en social aktivitet (Lave, 1989). Enligt Wenger 
(2000) bygger en lärande praktikgemenskap på tillit mellan medlemmarna. 

 

2.5 Single- och Double-loop lärande 

Inlärning som stannar vid en kortsiktig åtgärd, utan reflektion, och som inte leder 
till förändring av metoder och/eller uppfattningar, kallas Single-loop lärande. Det 
innebär att individen utför en åtgärd, till exempel för att undvika obehag eller för 
att minska en riskfylld situation. Åtgärden löser situationen för stunden. Om en 
likadan situation uppstår längre fram kan samma åtgärd vidtas. Det innebär dock 
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inget lärande för individen och lösningen blir kortsiktig och situationsberoende. 
För att inlärningen ska ge en förändring på lång sikt krävs att styrande värderingar 
och arbetssätt förändras genom reflektion. Detta kallas Double-loop lärande och 
genom att helt ändra arbetsmetod kan den tidigare situationen undvikas framöver. 
Individen i situationen får på så sätt feedback om att det nya sättet att arbeta eller 
tänka kring en situation ger en mer långvarig effekt (Argyris & Schön, 1995).   

 

2.6 Vuxnas lärande 

Vuxna personer har erfarenhet av både arbete och olika livssituationer som 
påverkar lärandet. En viktig aspekt i vuxnas lärande är även sammanhanget man 
befinner sig i. Vuxna vet också många gånger vad de behöver lära sig mer om och 
utveckla sin kunskap inom. Erfarenheterna utgör grunden för hur man bygger 
vidare kunskapen (Larsson, 2013). Dock är det viktigt att tänka på att erfarenheter 
är personliga och inte enkelt kan generaliseras och sägas gälla för en hel grupp 
som lär sig kollektivt (Dahlgren & Carlsson, 2009).  

Utifrån termen “andragogik” (Andragogy), som syftar till att skilja barns och vuxnas 
lärande från varandra, har Knowles och Swanson (2015) formulerat ett antal teser 
om utbildning för vuxna. Bland dessa återfinns bland annat följande:  

 Vuxna människor behöver göras medvetna om varför de behöver kunna 
något. De behöver veta varför de ska lära sig något nytt.  

 Det finns en motsättning mellan vuxnas självbild av att vara kapabla att 
bestämma över sig själva och den underordnade ställning den som lär sig 
något har.  

 Vuxnas erfarenhet bör användas genom exempelvis gruppdiskussioner och 
gemensamma problemlösningssessioner.  

 Vuxna är mer villiga att lära sig, då de kan koppla kunskapen till ett 
sammanhang de mött i livet. Fokus på den egna livssituationen gör 
sannolikt vuxna mer inriktade på uppgifts- och problemorienterat lärande.  

När det gäller lärande på arbetsplatsen är det ofta ledningen som fattar beslut om 
vad medarbetarna ska utbildas inom, och utgångspunkten är att arbetsplatsens 
behov avspeglas i beslutsfattarnas prioriteringar (Larsson, 2013).  

Kommunikation och social gemenskap, till exempel inom organisationer, är också 
viktiga forum för vuxnas lärande. Att intressera sig för vad andra gör och för det 
som är nytt är en väg till lärande. Att kritiskt reflektera över nya antaganden som 
lärandet kan ge upphov till är avgörande för ett lärande som förändrar den vuxnes 
verklighetsuppfattning (Dahlgren et al., 2009; Larsson, 2013), det vill säga ett 
double-loop lärande, något som kan uppmuntras genom samtal och diskussion i 
grupp där en synergieffekt kring en lösning av ett problem kan uppstå.  

Teorier om sociokulturellt lärande, där samspelet mellan individen och dess 
sammanhang betonas, bygger på människors tillhörande till olika 
praktikgemenskaper som nämnts ovan.  
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2.7 Om gruppers storlek 

Mindre grupper ger bättre förutsättningar för inflytande och samhörighet än vad 
större grupper gör. Ju större gruppen är, desto mindre blir var och ens av 
deltagarnas utrymme och inflytandet minskar. Dynamiken i gruppen ökar vid en 
större grupp medan det personliga engagemanget minskar i takt med att gruppens 
storlek växer. Det är också lättare att vara anonym i en stor grupp än en liten 
(Wibeck, 2010). 

I grupper med så få som tre deltagare kan en medlem komma att fungera som 
medlare mellan de andra, en roll som kan växla mellan deltagarna. I den lilla 
gruppen är dock inflytandet och utrymmet stort för varje medlem. I grupper med 
fler än sex personer bildas lätt subgrupper och risken ökar att blyga personer blir 
tysta i diskussionen. En mindre grupp blir mer relationsinriktad än en stor grupp. 
Den större gruppen blir oftare resultatinriktad (Ibid., 2010).   
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3 Metod och genomförande 

Den här studien genomfördes som en fallstudie med syfte att utvärdera en specifik 
utbildning i en metod för att arbeta med psykosocial arbetsmiljö på ett 
multinationellt högteknologiskt företag. Utbildning är en del av en intervention i 
primär stressprevention. På företaget kallas interventionen Psykosocial 
arbetsmiljörond och utbildningen kallas Utbildning i Psykosocial arbetsmiljörond.  
 
I detta avsnitt presenteras och motiveras den valda metoden för studiens 
genomförande.  
 

3.1 Metodval  

En kvalitativ ansats valdes för att ta del av deltagarnas åsikter om, och synsätt på, 
den studerade utbildningen i en social interaktion där det går att komma åt 
information som inte annars blir känd av forskaren (Wibeck, 2010; Yin, 2013). I 
analysen av resultatet antogs en tolkande och reflekterande ansats, i enlighet med 
Alvesson och Sköldbergs (2008) reflekterande forskning. Ansatsen innebär att 
forskaren vid analys och reflektion är medveten om de faktorer som påverkar 
både forskare och deltagare. Samhället, egna erfarenheter och värderingar samt 
teoretiska antaganden är exempel på sådana faktorer. Den reflekterande ansatsen 
innebär ett bidrag till förståelse snarare än fastställande av ”sanningar”.  
 
Semistrukturerad gruppintervju, fokusgruppsintervjuer och enskilda 
semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data. Icke deltagande 
observation användes vid ett utbildningstillfälle.  
 
Semistrukturerad intervju genomfördes i grupp med de utbildare som ansvarade 
för utbildningen. Denna intervjumetod valdes för att låta gruppens deltagare själva 
diskutera sig fram till de områden de ansåg var viktiga och inte styra samtalet med 
alltför rigida frågeställningar (Wibeck, 2010; Yin, 2013). De teman som 
diskuterades vid intervjun var utbildningens upplägg och innehåll, syfte samt 
utbildarnas gemensamma mål med utbildningen. Denna intervju användes även 
för att ta fram de teman som kom att ligga till grund för de intervjuguider som 
användes vid chefsintervjuerna.  
 
För att få deltagarna att diskutera utbildningen med varandra och genom 
gruppinteraktionen få en mer nyanserad bild av vad de fått med sig och hur de 
använder dess innehåll än vad enskilda intervjuer kan förväntas ge (Wibeck, 2010) 
valdes fokusgrupper som intervjuform för chefsintervjuerna.  
 
Enligt Wibeck (2010) kan fokusgrupper underlätta öppenhet när känsliga ämnen 
diskuteras. Detta för att det är deltagarna snarare än moderatorn som ställer 
frågorna inom gruppen. Grupper där deltagarna har liknande erfarenheter, 
kunskap och utbildning underlättar gruppens interaktion då den blir mer 
homogen. Personer i homogena grupper tenderar att lita mer på varandra än 
personer i heterogena grupper. Homogena grupper ökar dock också risken för 
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”Group-think”, ett tillstånd där gruppens deltagare låter sig styras av att det bara 
finns ett sätt att tänka som är korrekt. Heterogena grupper kan belysa ett område 
på ett mer nyanserat sätt än homogena grupper.  
 
Vår strävan var att samla deltagarna i grupper om fyra till sex personer, detta för 
att främja en god dynamik där alla deltagare skulle få utrymme och möjlighet att 
uttrycka sin åsikt utan att hämmas av den större gruppens tendens att minska både 
inflytande och engagemang (Wibeck, 2010).  
 
Observationen av utbildningstillfället var passiv. Syftet med observationen var att 
studera utbildningen på plats för att få en mer nyanserad bild av hur ett sådant 
tillfälle lades upp och genomfördes.   
 
De gruppchefer som intervjuades i studien hade alla deltagit vid ett 
utbildningstillfälle under det senaste året.  
 
Cheferna i Grupp 1 och Grupp 2 deltog i enskilda intervjuer eller 
fokusgruppintervjuer med två till fyra deltagare. Ett antal frågor formulerades 
kring valda teman – vissa specifika, andra mer öppna – för att hålla diskussionerna 
kring det specifika området (utbildningen) som skulle utvärderas. De enskilda 
intervjuerna användes som komplement till fokusgrupperna då det fanns chefer 
som inte hade möjlighet att delta vid de uppsatta intervjutillfällena för 
fokusgrupper.  
 
Enskilda telefonintervjuer användes för att samla in data från en chefsgrupp som 
deltagit i utbildningen mest nyligen (Grupp 3). Det primära syftet med att 
intervjua denna grupp var att fånga deras tankar kring utbildningen innan de fick 
gruppernas enkätresultat. Enskilda telefonintervjuer var det alternativ som 
fungerade bäst för att få in den efterfrågade informationen från den sista gruppen 
i rätt tid. Telefonintervjuerna genomfördes med semistrukturerat upplägg.  
 
Arbetet med interventionen i psykosocial arbetsmiljö hade påbörjats på tre 
avdelningar. På dessa kallades alla gruppchefer till att delta vid ett 
utbildningstillfälle. Av olika skäl (tillgänglighet m.m.) hade alla chefer inte deltagit i 
utbildningen. Avdelning 1 genomförde utbildningen vid ett par tillfällen under maj 
och juni 2014, Avdelning 2 genomförde utbildningen under oktober och 
november 2014 och Avdelning 3 genomförde utbildningen i april 2015.  

Intervjuerna med utbildarna och cheferna genomfördes under våren 2015. Vid 
intervjutillfällena var det ca nio månader sedan Avdelning 1 genomförde 
utbildningen, ca sex månader sedan Avdelning 2 genomförde utbildningen samt 
knappt två månader sedan Avdelning 3 genomförde utbildningen. I Avdelning 1 
och 2 hade man redan påbörjat arbetet med Actions vid intervjutillfällena. I 
Avdelning 3 var enkäten insamlad men resultatet hade ännu inte presenterats för 
cheferna.    
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Inför samtliga intervjuer skickades en kallelse, och i vissa fall även en påminnelse, 
ut via e-post till de chefer som tackat ja till att medverka. Bifogat denna 
kallelse/påminnelse fanns en del av materialet från utbildningen, för att ge 
cheferna en möjlighet att uppdatera sig om vad den handlade om. Cheferna 
uppmuntrades även att titta igenom egna anteckningar, om sådana fanns, från 
utbildningstillfället.  
 

3.2 Sammanställning av studiens genomförande 

Gruppintervju med de fyra utbildarna 

 Utbildarna intervjuades vid ett tillfälle.  

 Resultaten av intervjun med utbildarna låg till grund för intervjuguiderna 
till chefsintervjuerna.  

 
Fokusgrupper med chefer från Avdelning 1 (Grupp 1) 

 Utbildningen för Avdelning 1 var i maj/juni 2014. Avdelningen har totalt 
12 chefer varav 8 har gått utbildningen.  

 Efter godkännande från högsta chef bjöds samtliga chefer som gått 
utbildningen in att delta i fokusgrupperna. 2 personer hade bytt 
arbetsuppgifter men bjöds ändå in till intervjuerna.  

 Totalt 6 personer svarade på inbjudan, av dem kunde 3 personer delta vid 
de uppsatta tillfällena. Dessa intervjuades vid två tillfällen. En person 
intervjuades enskilt och två personer intervjuades i grupp.  

 Intervjuerna genomfördes i mars 2015.  
 
Intervjuguiden reviderades något efter intervjuerna med den första avdelningens 
chefer. Detta gjordes då nya relevanta frågeställningar kom fram under 
intervjuerna med Grupp 1.  
 
Deltagande vid ett utbildningstillfälle  

 En av författarna deltog som observatör vid ett utbildningstillfälle med 
Avdelning 3 i april 2015. Detta för att få en bättre bild av hur ett 
utbildningstillfälle kan se ut i praktiken.  

 
Fokusgrupper med chefer från Avdelning 2 (Grupp 2)  

 Utbildningen för Avdelning 2 var i oktober/november 2014. Avdelningen 
har ca 60 chefer varav ett femtioital personer deltog i utbildningen i 
okt/nov 2014.  

 Efter godkännande av högste chef gjordes ett slumpmässigt urval inom 
gruppen av chefer som gått utbildningen. 20 chefer bjöds in till att delta i 
fokusgrupper.  

 Totalt 15 personer svarade på inbjudan, av dem kunde 9 personer delta vid 
de uppsatta tillfällena. Dessa intervjuades vid tre tillfällen i grupper om 2-4 
personer. En person intervjuades enskilt.  

 Intervjuerna genomfördes i maj 2015. 
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Intervjuguiden reviderades något inför intervjuerna med den tredje avdelningen. 
Detta på grund av att den gruppen ännu inte tagit del av enkätresultaten och 
därmed var vissa frågeställningar ej relevanta.   
 
Enskilda telefonintervjuer med chefer från Avdelning 3 (Grupp 3)  

 Utbildningen för Avdelning 3 var i april 2015. Avdelningen har totalt ca 40 
chefer. Av dessa deltog drygt 30 personer i utbildningen.  

 Efter godkännande av högste chef bjöds samtliga chefer som gått 
utbildningen in till att delta i telefonintervjuer. 

 Totalt 6 personer svarade på inbjudan, av dem kunde 4 personer delta vid 
de uppsatta tillfällena.  

 Telefonintervjuerna genomfördes i juni 2015.  
 
Analys av intervjumaterial  

 Materialet från chefsintervjuerna transkriberades och analyserades utifrån 
intervjuguidens uppställda teman och studiens frågeställningar. 
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4 Resultat och analys 

I resultatdelen presenteras först en sammanställning av intervjun med utbildarna, 
vilken låg till grund för den fortsatta studien. Därefter presenteras resultatet från 
intervjuerna med cheferna (även kallade deltagarna) från tre olika avdelningar. 
Dessa resultat presenteras utifrån studiens frågeställningar. I början av varje sådant 
stycke finns en inledande beskrivning av frågeställningens område och i slutet en 
sammanfattande analys av resultaten.  

4.1 Sammanställning av intervjun med utbildarna 

De fyra utbildarna representerar företagets HR-avdelning och dess 
företagshälsovård.  

Utbildarna ser utbildningen som ett tillfälle vars syfte är att ge en gemensam bild 
av arbetet som skall göras med den psykosociala arbetsmiljöronden och att skapa 
förståelse för hur processen är upplagd – när händer vad – alltså när de olika 
delarna i interventionsprocessen inträffar. Det skall ge cheferna förutsättningar att 
kunna informera sina medarbetare om processen och enkätmaterialet, så att både 
chefer och medarbetare har samma syn på syfte och metod. De ska även kunna ge 
medarbetarna feedback i frågor om den psykosociala arbetsmiljöronden. 

Utbildarna vill även ”få med alla på tänket” (citat utbildare) kring arbetet med den 
psykosociala arbetsmiljön och att det inte skall upplevas som skrämmande att tala 
om psykosocial hälsa på arbetsplatsen. 

Vidare ska utbildningen leda till ökad kunskap kring psykosociala hälsofaktorer 
hos cheferna och det enkätmaterial (Det nya arbetslivet) som används i 
interventionsprocessen (psykosociala arbetsmiljöronden) gås igenom för att 
cheferna ska lära sig att läsa och tolka den rapport där resultaten presenteras. 

Utbildningstillfället ses av utbildarna som ett tillfälle att lämna ut ett ”körkort” till 
gruppcheferna. Ansvaret för den psykosociala arbetsmiljöronden ligger därefter på 
cheferna. Utbildarna vill gärna att utbildningen skall omfatta fler än de fyra timmar 
de fått till förfogande för att hinna med längre diskussion kring, och genomgång 
av, enkätmaterialet. Dock har det beslutats att fyra timmar ska vara standard – 
även när utbildningen genomförs i andra delar av organisationen. En aspekt att ta 
hänsyn till vad gäller utbildningens omfattning är att de chefer som kallas till 
utbildningen ofta har svårt att avsätta mer tid. Utbildarna tror att de skulle ha svårt 
att fokusera på utbildningen om de samtidigt ansåg sig behöva göra andra saker. 

Olika grupper och olika chefer anses av utbildarna ha olika förutsättningar när det 
gäller att ta till sig utbildningens innehåll. Vissa chefer är mer intresserade och 
insatta än andra. En del har till exempel varit med under pilotprojektet Stress 
Prevention Project och de hade mer förståelse för processen och arbetsområdet 
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än andra, även innan utbildningstillfället. Utbildarna märker av skillnader i intresse 
och kunskap om hur cheferna tar sig an frågor som berör området. 

Ett mål från utbildarnas sida är även att de vill att cheferna ska förstå och lära sig 

att ”[en god] psykosociala arbetsmiljön är vägen till framgång...”, och att de “...genom 

utbildningen lyckas med sitt ledarskap och får ökad effektivitet i sina grupper utan att göra 
saker som direkt kan kopplas till produktivitet” (citat utbildare). 

Utbildarna anser att den psykosociala arbetsmiljöronden borde följas upp årligen, 
för att det psykosociala arbetsmiljöarbetet skall bli systematiskt. 

Utbildarna anser att utbildningen är avgörande för att interventionen ska bli 
framgångsrik. Under pilotprojektet visade det sig att det fanns medarbetare som 
inte ens visste att de deltog i ett projekt kring psykosocial arbetsmiljö. Genom 
utbildningen tror utbildarna att de ger cheferna en bra grund att själva informera 
sina medarbetare om arbetet som skall göras och om hur interventionsprocessen 
är upplagd. I förlängningen ser utbildarna gärna att även medarbetarna skulle få 
utbildning i psykosocial arbetsmiljö, antingen liknande den cheferna går eller att 
cheferna själva skulle kunna utbilda sina medarbetare i ämnet. 

Det finns ingen bestämt struktur för om, eller hur, utbildningen ska följas upp. På 
den första avdelning som gick utbildningen har det gjorts en uppföljning i 
ledningsgruppen där representanter från HR/företagshälsovård fanns med. 
Utbildarna finns tillgängliga för stöd genom hela interventionsprocessen för alla 
gruppchefer och ledningsgrupper. Det stödet har använts av några, men inte alla, 
gruppchefer.  

På företagets intranät finns verktyg för att arbeta med olika områden i 
arbetsmiljön samlat i en gemensam verktygslåda som kallas Toolbox. Där finns 
det material som används vid utbildningen och detta ser utbildarna som ytterligare 
stöd för cheferna. Det är dock oklart för utbildarna i vilken utsträckning dessa 
verktyg används av chefer och medarbetare. 

Utbildarna har fått positiv respons från tidigare deltagare och många chefer 
uttrycker att de tycker att det var ett roligt och viktigt jobb. Utbildarna anser dock 
att cheferna kan behöva ytterligare hjälp med att förstå hur processen är upplagd 
och att tajmingen är avgörande när enkäten skickades ut och när resultatet 
presenteras. Det sker återkommande omorganisationer på företaget och det har 
hänt att den chef som gått utbildningen och introducerat processen för sina 
medarbetare inte längre är kvar i gruppen när enkäten är genomförd och 
resultaten presenteras. 
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4.2 Resultat från chefsintervjuerna  

Deltagarna är positivt inställda till utbildningstillfället och till interventionen som 
helhet och vissa har höga förväntningar inför tillfället. De anser att området 
psykosocial arbetsmiljö är viktigt och att det talas lite om den här typen av 
“mjuka” frågor i det tekniska företaget som de anser är resultat- och 
problemfokuserat, med litet utrymme för människan i organisationen. 
Förväntningarna består framförallt i att få klarhet i vad som förväntas av dem i 
och med interventionen. De tycker att utbildningen och interventionen rör viktiga 
ämnen och att det är bra att jobba med en specifik enkät för just dessa frågor. De 
uttrycker också att det fanns en oro för hur arbetet kommer att tas emot bland 
medarbetarna då det fanns en känsla av att de i perioder "överöses med sådana här 
enkäter" (citat deltagare). 

4.2.1 I vilken utsträckning stämmer utbildarnas målsättningar överens 
med deltagarnas upplevelse av dem? 

Utbildarnas mål med utbildningen:  

• Att ge en gemensam bild av arbetet som ska göras med den 
psykosociala arbetsmiljöronden; ge förståelse för hur processen är 
upplagd – när händer vad.  

• Att få med alla på tänket kring arbetet med den psykosociala 
arbetsmiljön och att det inte ska upplevas som skrämmande att tala 
om psykosocial hälsa på arbetsplatsen. 

• Att den ska leda till ökad kunskap kring psykosociala hälsofaktorer 
hos cheferna.  

• Att cheferna ska förstå och lära sig att en god psykosocial arbetsmiljö 
är vägen till framgång.   

• Att genom utbildningen lyckas med sitt ledarskap och får ökad 
effektivitet i sina grupper utan att göra saker som direkt kan kopplas 
till produktivitet.  

Deltagarnas upplevda mål med utbildningen:  

• Att ge en ökad samsyn på psykosocial arbetsmiljö inom 
organisationen. 

• Att göra dem som chefer förberedda att sälja in, och svara på frågor 
om, interventionen och enkätmaterialet hos sina medarbetare och 
därmed få en bra svarsfrekvens.  
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• Att förbereda cheferna inför enkäten, hur svaren från enkäten ska 
tolkas och hur processen kan kopplas till företagets övriga 
arbetsmiljöarbete. 

• Att bidra till ökad kunskap inom psykosocial arbetsmiljö och skapa 
en medvetenhet kring området.  

• Att skapa förståelse för hur psykosocial arbetsmiljö påverkar 
produktivitet och välmående på jobbet samt att den psykosociala 
arbetsmiljön är möjlig att påverka.  

• At få mötas och diskutera ämnet med andra gruppchefer.  

Sammanfattande analys: 

Att informera om interventionsprocessen skapar ett ökat engagemang bland 
deltagarna och detta förbereder dem att ta sig an arbetet. Det även viktigt att ”sälja 
in” konceptet i organisationens alla nivåer, från medarbetare till högsta ledning 
(Murphy & Sauter, 2004; Nielsen et al. 2010), något som sker genom utbildningen 
och chefernas vidare information till sina medarbetare. Utbildare och deltagare var 
överens om många delar av utbildningens mål. Bägge grupperna lyfte vikten av 
förståelse för interventionen och området psykosocial arbetsmiljö samt att det 
fanns en samsyn kring detta. Utbildarna pratade om att ”sälja in tänket” kring 
psykosocial arbetsmiljö, hos både chefer och medarbetare, för att minska 
motståndet för att tala om den typen av frågor. De ansåg att utbildningen hjälpte 
cheferna att kunna informera sina medarbetare och svara på frågor och ge dem 
feedback. 

En skillnad som fanns mellan utbildare och deltagare är att utbildarna ser att 
utbildningen även kunde komma att påverka chefernas ledarskap, vilket inte 
nämns av cheferna. Cheferna å sin sida såg det som ett mål med att få mötas och 
diskutera ämnet med andra gruppchefer.  

4.2.2 Är utbildningen ändamålsenlig för genomförandet av den 
psykosociala arbetsmiljöronden? Vad anses ändamålsenligt och vad 
behöver förändras?  

Inför utbildningstillfället skickades en kallelse ut via e-post till deltagarna.  

I Grupp 1 upplevde deltagarna inte att de fick tillräcklig information om 
utbildningen. Exempelvis trodde en deltagare att hon var kallad till ett vanligt 
möte och inte en utbildning. Grupp 2 ansåg sig genom kallelsen ha fått bra koll på 
vad utbildningen skulle innebära. De ansåg dock att informationen kom för nära 
inpå utbildningstillfället.  

I Grupp 3 var cheferna nöjda med kallelsen både vad gäller information och 
tidpunkt då den skickades ut.  
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Utbildningen omfattade fyra timmar, förlagda på ordinarie mötestider.  

Inför utbildningen upplevde flera deltagare i alla tre grupperna att fyra timmar var 
för lång tid att avsätta för utbildningen och de hade svårt att se hur dessa fyra 
timmar skulle fyllas. De uppgav en känsla av stress på grund av övriga åtaganden 
och fullbokade scheman. Majoriteten av cheferna ansåg dock i efterhand att fyra 
timmar var lagom tid för utbildningen. Några ansåg att man kunde ha delat upp 
tillfället på två kortare sessioner: 

Jag hade gärna sett att det varit lite kortare tillfällen och två tvåtimmarsdelar 
eller någonting liknande, och det finns en anledning till det. Den vardagen som 
vi har eller jag hade då, klarade inte riktigt av fyra timmar, det är så himla 
svårt att koncentrera sig på fyra timmar när man vet att det pockar hela tiden. 

I efterhand fanns det också chefer som ansåg att utbildningen kunde varit längre, 
då frågorna är viktiga att arbeta med, dock inte nödvändigtvis vid ett och samma 
tillfälle.  

 

Utbildningen var uppdelad på tre områden: Genomgång av psykosociala 
hälsofaktorer, Genomgång av enkätmaterialet samt ett Case kring ett fiktivt 
enkätresultat.  

I alla grupperna uppgav deltagarna att genomgången av psykosociala hälsofaktorer 
inte tillförde någon direkt ny kunskap men att den var viktig för sammanhanget. 
Kunskapen om psykosociala hälsofaktorer ansåg de ha med sig från tidigare 
utbildningar, exempelvis en intern chefsutbildningar inom företaget. Några 
menade att repetitionen var tillräcklig medan andra önskade en mer djupgående 
genomgång: 

Det var... en uppfräschning, ... man vet ju om mycket av det här. Jag tänkte 
säga att det är självklarheter, men ibland så är det väldigt nyttigt att bara få ... 
[ett] uppfräschade. 

Jag hade nog en förhoppning på att utbildningen som sådan skulle ... handla om 
just den psykosociala arbetsmiljön ... men det vart liksom ganska grundläggande 
saker ... 

Genomgående för alla grupper var att det fanns ett behov och önskemål om en 
mer djupgående genomgång av enkätfrågornas formuleringar och hur resultatet 
ska komma att tolkas. De saknade även en mer djupgående genomgång av hur de 
olika faktorerna i enkäten kopplas till, och påverkar, varandra. Cheferna i Grupp 3 
ansåg att det allra viktigaste under utbildningen var att få se hur enkäten och 
resultatet kommer att se ut, hur det kommer presenteras och vad man förväntade 
sig för utfall. 
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De flesta av cheferna i Grupp 1 och 2 ansåg att delen med det fiktiva caset var den 
viktigaste delen i utbildningen. Detta uppgavs ge den största behållningen då de 
fick diskutera i grupp och ta del av varandras erfarenheter. I diskussionen såg de 
olika exempel på hur en situation kunde hanteras och både likheter och skillnader i 
olika förslag belystes. Det framkom dock önskemål om tydligare riktlinjer för hur 
cheferna skulle kunna hantera de resultat som uppstod i deras arbetsgrupp:  

Just de diskussionerna som uppstår när man ska diskutera ett sådant case, gör 
ju att man inser att det finns ganska många olika infallsvinklar, och det är 
väldigt svårt att hitta någonting som är rätt eller fel. För det som funkar på [en] 
grupp funkar kanske inte på min grupp, och [en chef] tänker på ett sätt och jag 
tänker på ett annat sätt, så diskussionen är ju det mest värdefulla som man tar 
med sig. 

 

Utbildningen genomfördes i lokaler som ligger i anslutning till de 
kontorsbyggnader där cheferna arbetar. Utbildningstillfällena för de olika 
grupperna var placerade vid olika tillfällen under året.  

Alla tre grupper uttryckte att tajmingen av interventionens olika delar var viktig. 
Grupp 1 och 2 ansåg att det tog för lång tid mellan beslutet om att interventionen 
skulle genomföras och utbildningens genomförande och därefter till resultatets 
presentation. Det fanns dock ingen uppfattning om när utbildningen skulle ha 
placerats tidsmässigt under året. I Grupp 3 uttrycktes ett behov av en snabbare 
process av hela interventionen om inga uppföljningstillfällen planeras in.  

Chefer i samtliga grupper uttryckte att det var positivt att utbildningen hölls på 
området men i en annan byggnad än den där de hade sin arbetsplats. De ansåg att 
detta medförde att man lättare kunde koppla bort den dagliga verksamheten utan 
att behöva lägga tid på förflyttningar.  

 

Utbildningen hölls av representanter från företagets HR-avdelning och 
företagshälsovård.  

Cheferna ansåg genomgående att det var positivt att representanter från både HR 
och företagshälsovården höll i utbildningen, då de fyllde olika syften. Deltagarna 
såg företagshälsovården som en mer neutral och opartisk aktör, vilket upplevdes 
positivt. De ansåg även att det är viktigt att HR deltog för att de ska få förståelse 
för processen och att det gav en tydligare koppling till företagets övriga 
verksamhet och arbetsmiljöarbete.  

Samtliga grupper uttryckte att det var viktigt att minst en av utbildarna var 
legitimerad psykolog. Detta uppgavs ge legitimitet åt utbildningens innehåll.  
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Under diskussionen kring tolkningen av enkätresultatet i en grupp kom ett förslag 
fram om att även ha en expert på enkäten med vid utbildningen, för att besvara 
frågor om dess upplägg och formuleringar.  

 

Har deltagarna några önskemål om förändring av utbildningen?  

I Grupp 1 och 2 framgick ett tydligt önskemål om att utbildningen skulle följas 
upp på något sätt i samband med att enkätresultatet presenterades. Framför allt 
upplevdes ett behov av stöd i hur den egna gruppens resultat skulle tolkas samt 
hur det skulle presenteras för arbetsgruppen. Det uttrycktes även önskemål om 
konkreta exempel på hur olika resultat kan hanteras:  

Vad gör vi med resultatet? För jag upplevde att det var väldigt mycket så här 
att det är upp till er vad ni gör med resultatet, det är upp till er, men jag kände 
bara så här, tomt, liksom, vad ska vi göra med det? 

Vi tyckte nog allihop att det var lite svårtolkat, det var som grönt gult eller rött, 
och vad ska vi agera på, ska vi agera på det röda, det gröna, det gula? Vad ska 
vi agera på egentligen? 

Det är inte helt glasklart hur man ska tolka resultaten i slutändan. Jag tror 
man ska planera en genomgång ... 

Det såg olika ut huruvida Grupp 1 och 2 hade använt sig av stöd från 
företagshälsovården eller HR i samband med genomgång och tolkning av 
enkätresultatet i ledningsgruppen. Stödet var frivilligt och de som hade använt 
resursen var nöjda och vissa av dem som inte haft stöd hade saknat det. Oavsett 
om de använt sig av stödet från företagshälsovården/HR eller inte så var cheferna 
i Grupp 1 och 2 eniga om att stödet i samband med att resultaten presenteras 
borde vara en obligatorisk del av hela interventionen. 

I Grupp 3 uttrycktes inte något entydigt behov av en uppföljning. Ett beslut om 
uppföljning ansågs kunna tas först efter att resultatet presenterats. Några chefer 
hade dock redan bokat in en representant från företagshälsovården i samband 
med genomgången av enkätresultatet i ledningsgruppen. Det fanns även ett 
önskemål om kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljöronden i gruppen.  

Flera deltagare ansåg att uppföljning av utbildningen och hela interventionen 
måste ske kontinuerligt och utifrån en bestämd struktur. Då enkätmaterialet inte 
gav tydliga siffervärden, utan hade en färgkombination som krävde tolkning 
uttryckte cheferna att det kunde komma att behövas ytterligare stöd i att tolka om 
en förbättring skett över tid eller inte. Detta föreslogs skulle kunna ske integrerat 
med, eller på ett liknande sätt som, andra arbetsmiljöundersökningar följdes upp i 
företaget. Själva uppföljningstillfället ansåg de inte behövde vara längre än en 
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timma, exempelvis i form av ett seminarium där gruppcheferna kunde utbyta 
erfarenheter av arbetet med den psykosociala arbetsmiljöronden: 

Någon form av kontinuitet tror jag är bra, ... så att det inte går så lång tid 
mellan varven då vi pratar om de här frågorna. Och jag menar visst ansvar ligger 
ju på mig som gruppchef att jag behöver ta upp det i mitt team, men det är väldigt 
skönt också och väldigt bekvämt om det kommer uppifrån ... , att man faktiskt 
tycker att de här frågorna är viktiga, det är ett arbetsmiljöproblem, som vi har. 

Gruppernas storlek vid utbildningstillfället varierade stort. En deltagare som var 
med i en mycket liten grupp ansåg att det var bra att känna varandra väl för att 
våga diskutera alla områden, men att det även vore bra om chefer från olika 
avdelningar hamnar i samma diskussionsgrupp. Deltagare som hade varit med i 
stora grupper upplevde att detta delvis hämmade dialogen. Något som också 
ansågs hämma dialogen var tillfällen då chefer i beroendeställning varit i samma 
case-/diskussionsgrupp. Deltagarna upplevde att det var positivt att chefer från 
olika nivåer deltog vid samma tillfälle, men ansåg att grupperna skulle blandas så 
att beroendeställning inte uppstod.  

Utöver att blanda chefer från olika nivåer framkom även önskemål om en mix av 
deltagare från olika avdelningar. Detta för att öka variationen av input och 
erfarenhet.  

I en deltagares grupp hölls utbildningstillfället på engelska. Om det uttryckte 
deltagaren att “mjuka frågor pratar man bäst om på sitt hemspråk” och menade 
därigenom att språkbrister kunde hämma dialogen samt minska förståelsen för 
enkätmaterialet och utbildningens innehåll. Samma tankar fanns om 
enkätmaterialet som fanns tillgängligt på både svenska och engelska: 

... när det blir så här viktiga grejer, man borde kunnat få välja språk då för ... 
vissa har ju lättare för engelska ... för att det blev en fråga om förståelse för vissa 
ord. 

Cheferna ansåg även att deras medarbetare också bör få lära sig mer om 
psykosociala hälsofaktorer och om den psykosociala arbetsmiljörondens upplägg.  

 

Sammanfattande analys: 

För att skapa en systematik i arbetsmiljöarbetet är det av vikt att det sker 
regelbundna uppföljningar och att det som inte fungerar förändras (AFS 2001:01). 
Även interventioner bör på ett eller annat sätt utvärderas, till exempel bör man 
utvärdera om planerade Actions har genomförts och hur de i så fall föll ut. 
Åtgärder som fastnar i planeringsstadiet har antagligen ingen effekt på den 
psykosociala arbetsmiljön (Nielsen et al., 2010). Enligt de intervjuade cheferna 
saknades det en tydlig struktur för hur åtgärderna kring den psykosociala 
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arbetsmiljöronden följdes upp. De nämnde att de pratade om det i 
ledningsgruppen, men det fanns inte något krav från ledningen på att de skulle 
lämna skriftliga rapporter på genomförda Actions. Flera av de intervjuade 
cheferna efterfrågade uppföljning. 

Actionplans är ett sätt att involvera medarbetare som kan leda till att nuvarande 
sätt att arbeta på, och organisera arbetet, ifrågasätts. Det i sin tur kan leda till 
förändringar (Nielsen et al., 2010). Efter genomgången utbildning skickades 
enkätmaterialet ut i grupperna och därefter fick gruppcheferna ta del av resultatet 
för gruppen. Utifrån resultaten skulle chefen och medarbetarna tillsammans 
formulera och utforma åtgärder i form av Actions. På det sättet blev medarbetarna 
involverade och äger processen tillsammans med chefen. 

När omorganisationer sker kan nya roller tillkomma och chefer förväntas idag att 
coacha medarbetare och stimulera till utveckling och lärande i en större 
utsträckning än i traditionella organisationer (Ekberg, 2014). För att kunna hantera 
dessa uppgifter kan, framför allt, första linjens chefer behöva stöd. Då de kommer 
närmre sina medarbetare än ledare i traditionellt hierarkiska strukturer, blir de i 
större utsträckning normbärare (Lundqvist, 2013). Flera av cheferna ansåg sig 
behöva stöd från HR och/eller företagshälsovården vid genomgången av 
resultaten, för att kunna förbereda sig inför mötet med sina medarbetare och för 
att veta att deras tolkning av resultatet blir rätt. Kopplat till Ekberg och Lundqvist 
(2014 resp. 2013) ovan är detta ett tillfälle då gruppcheferna kan behöva stöd i sitt 
arbete som ledare, då de är närmsta chef som också blir normbärare för gruppen. 

De personer som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor måste få tillräcklig kunskap om 
faktorer som påverkar arbetsmiljön men också kunskaper om åtgärder som kan 
förebygga risker i den samma. Ett lämpligt sätt att göra detta är genom att utbilda 
chefer och skyddsombud (AFS 2015:X). De flesta chefer upplevde att 
genomgången av faktorerna som påverkar den psykosociala arbetsmiljön 
framförallt var repetition av tidigare kunskaper men det rådde delade meningar 
om genomgången var tillräcklig eller om den borde varit mer djupgående. I 
samtliga grupper framkom dock önskemål om en mer ingående genomgång av 
enkätmaterialet. 

Genom en meta-analys av Avolio et al. (2009) visas att få studier genomförts med 
fokus på ledarskapsinterventioner. Resultat från 2006 visar dock att 
ledarskapsinterventioner har en positiv inverkan på hur ledaren presterar, även när 
interventionen inte omfattar mer än en dag. Utbildningen som utvärderas omfattar 
fyra klocktimmar vid ett tillfälle och majoriteten av deltagarna upplever att tiden är 
tillräcklig. Utbildarna vill helst ha en mer omfattande utbildning men anser att de 
hinner med önskat innehåll på den tiden de fått avsatt. 

Utbildningens deltagarantal har varierat stort och i några intervjugrupper framkom 
det att det ansågs vara en nackdel att var en allt för stor grupp. Enligt Wibeck 
(2010) kan en mindre grupp göra att fler personer kommer till tals medan en 
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större grupp kan bidra till ökad dynamik. En större grupp blir oftare 
uppgiftsorienterad än en liten grupp som istället kan bli relationsorienterad. 

Den del av utbildningen som många chefer ansåg vara mest givande var att få 
arbeta med ett case. Under caset kunde de diskutera med andra chefer och se 
skillnader, likheter och utbyta erfarenheter. Enligt Ekberg (2014) är fysiska träffar 
en förutsättning för kollektivt lärande. Det medför möjlighet att lösa problem 
tillsammans och ge varandra socialt stöd, men också en möjlighet att skapa en 
överblick av sin egen roll i sammanhanget. Chefsgrupperna i den här studien kan 
antas vara relativt homogena genom delade arbetsuppgifter, erfarenhet och 
utbildning. Enligt Wibeck (2010) har de då lättare att utbyta erfarenheter med 
varandra och litar mer på varandra än mer heterogena grupper. En fördel med 
heterogena grupper är dock att skillnader kan belysas mer, något som utbildarna 
och cheferna själva bör göras medvetna om. Cheferna framhäver ett önskemål om 
att grupperna ska bestå av chefer från olika nivåer men utan beroendeställning. De 
anser också att deras medarbetare bör få ökade kunskaper om faktorer som 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Enligt Murphy och Sauter (2004) bör 
arbetsmiljöinterventioner ha en deltagande design och involvera både medarbetare 
och chefer från organisationens alla nivåer. 

 

4.2.3 I vilken utsträckning anser sig cheferna kunna använda 
utbildningens innehåll och material på ett relevant sätt?   

Utöver det innehåll som diskuteras under utbildningen ingår en PowerPoint-
presentation och en presentation av Toolbox; en verktygslåda som finns tillgänglig 
på företagets intranät i utbildningsmaterialet. Toolbox innehåller bland annat 
information om arbetsmiljö och exempel på praktiska övningar för förbättrad 
arbetsmiljö och upplevd hälsa.  

Cheferna i Grupp 1 och 2 hade använt utbildningsmaterialet från utbildningen för 
egen repetition inför genomgången av resultaten, till att presentera processen och 
enkäten för sina medarbetare samt för egen reflektion. De uppfattade innehållet 
som bra att ha med sig i sitt dagliga arbete som chefer, till exempel om en 
diskussion kring psykosocial arbetsmiljö uppstod med en medarbetare.  

I Grupp 3, som ännu inte hade fått enkätresultaten, rådde det delad mening om 
hur cheferna trodde sig komma att använda utbildningsmaterialet. Några trodde 
sig komma att använda utbildningens innehåll och material på samma sätt som 
övriga grupper samt uttryckte att de kunde använda materialet för att “boosta 
arbetsgruppen mentalt” (citat deltagare) inför resultatet. Andra chefer i Grupp 3 
trodde sig inte kunna använda något specifikt material från utbildningstillfället 
utan ansåg att mycket av kunskapen kring psykosocial arbetsmiljö och hälsa också 
kom från annat material och andra utbildningar som cheferna hade att tillgå. 
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Vad gäller Toolbox hade en del chefer i grupp 1 och 2 använt materialet som 
fanns där. De som kände till, och hade använt, Toolbox ansåg att det fanns 
användbart material där. De upplevde även att deras medarbetare använde 
materialet i Toolbox i större utsträckning än tidigare samt att det hade blivit lättare 
för medarbetare att ta kontakt med företagshälsovården, då hela gruppen fått en 
påminnelse om deras funktion:  

Jag kände inte till den verktygslådan som finns innan den här sittningen, alltså 
själva utbildningen då, och den [Toolbox] tycker jag har varit bra, för den är 
ju väldigt praktiskt, alltså tips och tricks liksom. 

Man kommer inte att ... göra allting, men det kanske finns saker som man 
kan göra, den har ju lite grann också öppnat upp för, att medarbetare vet om 
att den finns och ... en del tar tillfället i akt att ägna sig åt annan verksamhet 
än att sitta framför datorn. Det finns de som går och sätter sig i fem-tio 
minuter och ja, ägnar sig åt lite mindfulness, tar en liten mental paus, och det 
har jag aldrig sett innan den öppnades upp. 

Ingen av cheferna i Grupp 3 hade ännu varit inne i Toolbox men uppgav att de 
kanske skulle använda den, beroende på vad de fick för resultat. 

 

Sammanfattande analys:  

Lärande organisationer skapar, enligt Granberg och Ohlsson (2014), goda 
förutsättningar för medarbetarnas lärande. Utbildningen som studerats har som ett 
syfte att öka kunskapen kring psykosocial arbetsmiljö och hälsa och genom den 
vill utbildarna och företagets ledning bidra till en lärande verksamhet där 
erfarenheter delas i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till 
omvärlden, och därmed hålla en hög effektivitet. Utbildningsmaterialet, innehållet 
och Toolbox är redskap för lärandet inom företaget.  

Senge (1995) beskriver fem discipliner för den lärande organisationen. Personligt 
mästerskap (Personal Mastery) är en av dem. Den innebär att individen i varje 
enskild situation ska vara medveten om vad som är viktigast, vara öppen för att 
fördjupa och bredda sin kompetens och att se sakligt på verkligheten. Senge 
menar att lärande organisationer behöver personligt mästerskap - de behöver 
individer som är villiga och som har förmåga att lära sig. Systemtänkande (Systems 
Thinking) är en annan av Senges discipliner, vilken innebär att den lärande 
organisationen kräver ett tankesätt hos gruppcheferna om att alla delar och 
medarbetare i verksamheten hänger ihop och påverkar varandra.   

Vuxna människor behöver göras medvetna om varför de behöver kunna något. 
De är även mer villiga att lära sig nya saker då de kan koppla kunskapen till ett 
sammanhang de mött i livet (Larsson, 2013).  
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Cheferna i studien visar på en vilja att lära sig mer om psykosocial arbetsmiljö och 
genom utbildningens innehåll och material kan de fördjupa och bredda 
kompetensen samt föra den vidare till sina medarbetare i situationer som kräver 
det. Utbildningens innehåll och material kan kopplas direkt till, och användas i, 
den dagliga verksamheten. Genom information om interventionen görs cheferna 
medvetna om varför utbildningen är en del av den.  

Detta stämmer överens med några av de faktorer Westgaard och Winkel (2011) 
satt upp för lärande och hälsa inom organisationer. Chefer och medarbetare på 
företaget får tillgång till information, blir inkluderade och självgående under 
interventionen och cheferna kan föra dialog och visa omsorg för sina anställda. 
Vad gäller tydliga mål, som också är en faktor för hälsa och lärande, är det något 
som chefer och medarbetare kan formulera gemensamt vid arbetet med att ta fram 
Actions.  

Materialet och innehållet i Toolbox uppges av cheferna kunna vara en grund för 
reflektion. Genom reflektion kan Double-loop-lärande uppstå, vilket, enligt Agyris 
och Schön (1995) är en förutsättning för att förändra ett beteende i grunden. En 
sådan förändring kan ge en långvarig effekt på den psykosociala arbetsmiljön.  

 

4.2.4 Vad anses utbildningen tillföra interventionsprocessen? 

En del chefer uppgav att de kände sig rustade att genomföra den psykosociala 
arbetsmiljöronden efter utbildningen, men inte alla. Något som lyftes av en del 
personer var att även om de upplevde sig redo och rustade visste de inte om de 
“kastade sig in i arbetet i fel riktning” (citat deltagare).  

Några chefer ansåg att enkäten skulle kunna ha skickats ut även utan 
utbildningstillfället, men de ställde sig tveksamma till om de då skulle fått samma 
kvalitet på resultaten. De ansåg också att utbildningstillfället gjorde att de blev mer 
likriktade och att det förebyggde att man sprang iväg för mycket på eget håll i 
arbetet med Actions. Andra chefer tyckte att utbildningstillfället var en 
förutsättning för att kunna genomföra enkäten på grund av att ämnet psykosocial 
arbetsmiljö var så pass nytt för dem. 

Utbildningen blev ett startskott för cheferna, eller en “kick i baken”, som en 
deltagare uttryckte det, att börja arbeta mer med den psykosociala arbetsmiljön. 
De upplevde att det blivit lättare att prata om den psykosociala arbetsmiljön med 
sina medarbetare och inom arbetsgrupperna efter utbildningstillfället. Cheferna 
uttryckte att den här typen av frågor fått mer utrymme i organisationen, något som 
ansågs positivt då organisationen även upplevdes mycket slimmad av några 
deltagare. Diskussionerna kring de Actions som skulle genomföras upplevdes även 
hamna på en nivå som medarbetarna faktiskt kunde påverka och förändra:  
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Idag är vår organisation väldigt teknikfokuserad, väldigt sakfokuserad, väldigt 
problemfokuserad, och vi ser inte människorna, vi pratar väldigt mycket om att 
människorna är så viktiga …, men när det väl hettar till så är det leveransen 
som är viktigt, och inte hur bra människan mår.  

Som chef har det liksom inte varit så lätt att göra en arbetsmiljörond i det 
psykosociala, så det ... var ju bra ... att titta in i det… 

Flera chefer lyfte betydelsen av att den psykosociala arbetsmiljön var förankrad i 
hela organisationen och att det var något som fått hög prioritet på alla nivåer. De 
uttryckte en oro över att det annars skulle kunna ha blivit något “floskelartat” om 
någon från högsta ledningen uttryckte att det var viktigt vid ett inledande möte 
men att arbetet med Actions och förändringar sedan inte skulle tas om hand på ett 
proaktivt sätt. Att chefer från flera nivåer inom organisationen deltog vid 
utbildningen bidrog till att interventionen förankrades i hela organisationen: 

Då informerade vi liksom alla medarbetare och även ... vår högsta chef gjorde en 
informationsrunda där han sa att nu ska vi göra det här och vi ska delta ... alla 
var informerade om det och vad det var som förväntades, så det var ganska tydligt. 

Ytterligare en effekt som lyftes av cheferna var insikten om att man som ledare 
påverkade gruppen även om man inte vet om, eller avser att göra det, till exempel 
om man som chef kom till jobbet och hade en dålig dag.  

I en grupp framkom svårigheten med att komma fram till och, inom 
arbetsgruppen, enas om Actions som riktade sig mot rotorsaker till stress i 
verksamheten. Det kunde leda till att cheferna valde Actions på egen hand.  

Chefer som tidigare inte haft någon relation till företagshälsovården upplevde sig 
ha fått insikt i hur de arbetar och en kontakt som gjort att steget till att 
rekommendera en medarbetare att gå dit inte längre upplevdes lika stort.  

En annan positiv bieffekt av utbildningstillfället var möjligheten att nätverka med 
andra chefer och att det medförde ett litet avbrott i vardagen 

Slutligen uttryckte cheferna att de genom utbildningstillfället fick veta vilka 
förväntningar som fanns på dem i arbetet med den psykosociala 
arbetsmiljöronden: 

Att det inte handlar om att det först kommer en enkät och sedan ska vi göra en 
quickfix. Det här är ju ett flerårigt projekt som ska pågå.  

Sammanfattande analys: 

Bland cheferna varierade det i vilken utsträckning de kände sig tillräckligt rustade 
att påbörja arbetet med den psykosociala ronden och några av dem som kände sig 
rustade upplevde ändå en osäkerhet i om de styrde arbetet i rätt riktning. Som 
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tidigare nämnts är det viktigt att de som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor få 
tillräcklig kunskap kring detta (AFS 2001:01; AFS 2015:X). 

För de delar av arbetsmiljöarbetet där verksamheten saknar tillräcklig kunskap ska 
arbetsgivaren söka hjälp från expert inom området, t.ex. företagshälsovård (AFS 
2001:01). Några chefer upplevde att en positiv effekt av utbildningstillfället var en 
förbättrad kontakt med företagshälsovården och att det blev lättare att hänvisa 
sina medarbetare dit om behov fanns. 

Deltagande design är en kärnkomponent i arbetsmiljöinterventioner enligt Murphy 
och Sauter (2004) och Nielsen et al. (2010). Om cheferna själva väljer Actions 
brister den deltagande designen i interventionen. Cheferna lyfter också vikten av 
att interventionen är förankrad inom hela organisationen. Att chefer från alla 
nivåer deltar i utbildningen menar cheferna är ett sätt att förankra interventionen. 
 
Att ledarskapet påverkar medarbetarna både positivt och negativt har visats av 
bland annat Kelloway och Barling, 2010. Detta är något som cheferna uttrycker att 
de blivit mer medvetna om efter utbildningen.



Diskussion och slutsatser 

39 

5 Diskussion och slutsatser 

I detta stycke presenteras först en diskussion kring de resultat som intervjuerna 
med cheferna gav. Därefter följer en diskussion kring den valda metoden. Sist i 
detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser och rekommendationer kring 
utbildningen i psykosocial arbetsmiljörond.  

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Erfarenhet som chef, psykosociala faktorer och behov av stöd   

De chefer som deltog i pilotstudien Stress Prevention Project kan ha en annan 
förförståelse än andra chefer. De känner till interventionsprocessen och kan vara 
mer insatta i frågor om stressprevention och psykosociala hälsofaktorer än andra 
chefer. De har även erfarenhet av ett annorlunda upplägg för 
interventionsprocessen, vilket kan ha påverkat deras svar vid intervjuerna.  
 
De intervjuade cheferna hade dessutom olika lång erfarenhet som chef och de 
uttryckte sig olika kring hur vana de var på att hantera frågor om psykosocial 
arbetsmiljö och hur pass intresserade de var av området. Flera chefer uttrycker att 
de är ovana vid att arbeta med psykosociala arbetsmiljöfrågor och andra “mjuka” 
värden. De upplever att deras organisation är starkt präglad av teknik och 
problemfokusering och att man inte alltid ser människan i organisationen. De 
ansåg att interventionen därmed är viktig för att få en bredare förståelse för 
organisationen och hur människor faktiskt mår i den. Ytterligare en aspekt som 
lyftes var att cheferna, genom utbildningen, kunde se att det faktiskt går att 
påverka den psykosociala arbetsmiljön.  
 
En varierande grad av erfarenhet som chef kan även ligga bakom de olika 
åsikterna kring genomgången av enkätmaterialet. En del chefer uttryckte att de 
ville ha mer tid för genomgången medan andra ansåg sig kunna hantera enkäten 
helt utan genomgång. En återkommande åsikt kring enkäten var att det i 
översättningen mellan svenska och engelska uppstod en del oklarheter. Under 
utbildningen blir det då viktigt att lägga fokus på att alla chefer får med sig en 
gemensam bild av hur enkäten ska förstås och tolkas. Det gäller både hur frågorna 
är formulerade och hur man tolkar de resultat som svaren ger.   
 
Såväl utbildarna som deltagarna uttryckte att ett mål med utbildningen var att den 
ska leda till en ökad kunskap kring psykosociala hälsofaktorer. Majoriteten av 
deltagarna uttryckte som tidigare nämnts att avsnittet i utbildningen som rörde 
dessa faktorer framförallt var repetition av tidigare kunskap. Därmed är det ett mål 
som inte till fullo uppnås. Det finns dock en möjlighet att de chefer som deltagit i 
denna studie är mer intresserade av dessa frågor och därmed har en djupare 
kunskap i ämnet än dem som inte har deltagit. 
 
En del chefer efterfrågar stöd från HR/företagshälsovård vid genomgång och 
tolkning av resultaten, medan andra anser sig klara det på egen hand. Här kan 
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tydliga riktlinjer och konkreta exempel på hur olika situationer kan hanteras 
underlätta för cheferna. Ett större fokus på genomgången av modellen 5 Why´s 
(Ohno, 1988) kan också ge mer trygghet inför de Actions som ska genomföras. 
Under intervjuerna med cheferna var det ingen av dem som nämnde metoden i 
samband med de Actions de arbetat fram tillsammans med medarbetarna, eller vid 
diskussioner om utbildningens innehåll. Det skulle kunna tyda på att utbildarna 
behöver gå igenom metoden mer noggrant, eller visa med fler exempel hur den 
kan användas vid arbetet med Actions. Ett inplanerat möte med avdelningens 
gruppchefer när resultaten presenteras verkar även underlätta för många av dem. 
Det skulle kunna göras till en obligatorisk del av utbildningens uppföljning där 
cheferna kan få fräscha upp rotorsaksanalysen utifrån de egna resultaten och få 
ytterligare stöd i att tolka enkätsvaren.  
 
Utbildningstillfället och arbetet med den psykosociala arbetsmiljöronden efter 
utbildningen kan ses som en grund för ledarskapsutveckling. Den kunskap 
cheferna förvärvar i samband med utbildningen och det efterföljande arbetet med 
Actions kan leda till att cheferna utvecklas i sin ledarroll, något som utbildarna ser 
som ett delmål med utbildningen.  
 
Vissa av cheferna uttryckte att det blivit lättare att tala om den psykosociala 
arbetsmiljön i sina arbetsgrupper efter utbildningen. De svarade dock på den 
frågan efter det att grupperna svarat på enkäten, tagit del av resultatet och påbörjat 
arbetet med Actions för att förändra den psykosociala arbetsmiljön. Det kan 
därmed vara så att det är hela interventionen och inte specifikt utbildningen som 
gett denna effekt.  
 

5.1.2 Språk och gruppens sammansättning   

Några chefer besvärades av att deras utbildningstillfälle hade hållits på engelska. 
De menade att de inte är vana vid att prata om ”mjuka” värden på engelska, och 
att det blir svårare att uttrycka sig, vilket de ansåg kunna hämma diskussionen. 
Flera har också lyft att just case-diskussionen är väldigt givande. För att undvika 
språkförvecklingar föreslår vi, utifrån detta resultat, att både utbildningen och 
enkätmaterialet ska hanteras på det egna hemspråket om så är möjligt. Om det inte 
är möjligt att använda det egna hemspråket tror vi att det är viktigt att ge en 
gemensam förklaring till begrepp och formuleringar. Dessa behöver cheferna 
sedan föra vidare till sina medarbetare, om de exempelvis ska fylla i enkäten på ett 
annat språk än sitt eget hemspråk.   

En chef som var med vid ett tillfälle med väldigt få deltagare lyfte både för- och 
nackdelar med detta. Att vara få personer som känner varandra väl kan göra att 
ingen är rädd för att säga vad man tänker, om det är en väl fungerande grupp. En 
liten grupp kan dock få en ledare som styr mycket av diskussionen. Samtidigt 
ansåg personen att det hade varit givande att få höra tankar från chefer från andra 
avdelningar; att det kunde vara bra med en mix från olika avdelningar. Andra 
chefer hade erfarenhet av stora grupper vid utbildningstillfället och de menade att 
stora grupper hämmar diskussionsklimatet.  
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Vad som är en optimal gruppstorlek i det här fallet är svårt att svara på, men det 
kan finnas en poäng i likvärdiga grupper så att utbildningstillfällena skiljer sig åt så 
lite som möjligt för cheferna. Det är också en skillnad på diskussionsämnena i 
helgrupp och diskussionerna kring de fiktiva casen, där den stora gruppen delas 
upp i mindre diskussionsgrupper. Diskussionerna kring caset är sannolikt mer 
känsliga för gruppens storlek och sammansättning än de diskussioner som kan 
uppstå i helgrupp. Enligt Wibeck (2010) bör den stora gruppen dock inte vara 
större än att alla deltagare ska känna sig delaktiga och våga ställa frågor och kunna 
komma till tals. 

 

5.1.3 Val av Actions och delaktighet  

Den deltagande designen (Murphy & Sauter, 2004; Nielsen et al., 2010) i den här 
interventionsprocessen förstärks dels genom att chefer från flera nivåer i 
organisationen deltagit i utbildningen tillsammans med representanter från HR-
avdelningen. Gruppcheferna involverar sedan sina medarbetare i 
interventionsprocessen genom diskussionen kring enkätresultaten och de Actions 
som ska väljas ut och genomföras av arbetsgruppen, här även kallade actiongrupp. 
Dessa actiongrupper består i det här fallet både av tillsvidareanställda och 
projektanställda, vilket är unikt mot företagets tidigare arbetsmiljöarbete. Detta är 
ett exempel på hur utbildningen kan bidra till delaktighet i hela 
interventionsprocessen.  

Trots att interventionen är primärt inriktad, med syfte att komma åt rotorsaker till 
stress och ohälsa i organisationen, fanns en upplevelse bland cheferna att det är 
svårt att komma åt dessa genom de Actions som väljs. Detta kan bero på att 
området fortfarande är ovant att arbeta med för medarbetarna, eller att det finns 
en rädsla för att verkligen ta tag i problemet. Det kan även vara så att chefen, trots 
genomgången utbildning, inte har tillräcklig kunskap om vilka psykosociala 
hälsofaktorer som utgör rotorsaker till stress och ohälsa eller att man som 
gruppchef, enskild medarbetare eller arbetsgrupp har svårt att se hur man ska 
kunna påverka de strukturer som faktiskt orsakar stress och ohälsa inom 
organisationen. Även här kan metoden 5 Why´s, eller liknande modell för 
rotorsaksanalys, vara ett viktigt redskap för att verkligen nå rotorsakerna, varför 
ett större fokus på denna metod kan vara motiverat.  
 
Det kan bli avgörande för interventionens framgång vilka frågor som hamnar i 
fokus (Karasek, 1992; Murphy & Sauter, 2004; Nielsen et al., 2010). 
Interventionen är tänkt att vara proaktiv och förebygga psykosocial ohälsa. För att 
det ska lyckas behöver gruppen enas om åtgärder som är primära och inte 
sekundära. Exempel på en primär åtgärd är att angripa en rotorsak till 
stress/psykosocial ohälsa, till exempel planering eller kommunikation. Exempel på 
sekundär åtgärd är att försöka hantera den situation som upplevs stressande, till 
exempel att ge medarbetarna en kurs i stresshantering eller mindfulness. Det 
studerade företagets ledning vill att interventionen ska leda till primär 
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stressprevention, och att fokus i actiongrupperna bör ligga på att ta fram förslag 
på, och genomföra, primära åtgärder anser vi ska poängteras under utbildningen.  

Det är också viktigt att gruppcheferna håller sina medarbetare involverade i 
processen kring Actions, så att de är delaktiga. Delaktighet och engagemang på alla 
nivåer är, enligt Gjerde (2014:3), essentiellt för att interventioner ska bli 
framgångsrika och bestående. 
 
För att det fullt ut ska bli en deltagande design är det också viktigt att åtgärderna 
som bestäms är på en nivå som medarbetarna faktiskt kan påverka, och att de som 
rör högre nivåer i organisationen tas emot och hanteras på ett sätt som visar att 
insatsen har en verkan, inte bara på medarbetarnas nivå utan på alla nivåer som 
berörs. På detta sätt kan man även ta till vara på den kompetens och 
expertkunskap som finns bland medarbetarna – då de kan anses vara experter på 
sitt eget arbete. 

Ett exempel på hur medarbetarna och cheferna kan bli ännu mer involverade i 
processen är förslaget om att även medarbetarna ska få en motsvarande utbildning 
i den psykosociala arbetsmiljöronden, något som kom upp som förslag bland både 
utbildare och deltagare. 

 

5.1.4 Varaktighet och lärande  

I den studerade organisationen vill man, genom arbetet med den psykosociala 
arbetsmiljöronden, förändra sättet att arbeta med frågor kring psykosocial hälsa 
och arbetsmiljö. För att det ska bli varaktigt krävs, enligt Agyris & Schön (1995), 
därmed ett Double-loop lärande. Både medarbetare och chefer som är delar av 
actiongrupperna måste ändra sitt sätt att tänka och agera för att förändringarna ska 
bli bestående. Ett sätt att främja denna process kan vara att arbeta med 
kontinuerlig uppföljning av metoden – där den psykosociala arbetsmiljön ständigt 
är ett aktuellt ämne för både ledning och medarbetare, något som även 
efterfrågades av de intervjuade cheferna. Genom uppföljning kan medarbetare och 
chefer själva se om det nya sättet att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön ger 
önskad effekt eller om ytterligare Actions behöver genomföras. Vi föreslår att en 
uppföljning läggs in i interventionsprocessen och att cheferna får information om 
det redan vid utbildningstillfället.  

Genom enkätresultaten får cheferna en bild av vad Granberg och Ohlsson (2014) 
benämner deras gruppers “ÄR-läge”, det vill säga hur det ser ut just nu med den 
psykosociala arbetsmiljön i gruppen. Tillsammans med gruppen formuleras 
därefter de Actions som chefen och medarbetarna vill fokusera på. Ett mål, eller 
önskat “BÖR-läge”, formuleras. Arbetet med åtgärderna följs upp och utvärderas i 
respektive grupp. 

Det studerade företaget är på många sätt vad Granberg och Ohlsson (2014) samt 
Agyris och Shcön (1995) kallar en lärande organisation, både vad gäller 
arbetsmiljöarbete och i verksamhetens produktion och produktutveckling. 
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Cheferna anser dock att de befinner sig dock i en mycket slimmad organisation, 
vilket kan leda till att det inte finns utrymme för utveckling och lärande då 
leverans av produkterna är första prioritet.   

 

5.1.5 Chefen som normbärare  

En av de intervjuade cheferna uttryckte att hon som chef påverkar övriga 
gruppen, oavsett om hon hade en bra dag eller en dålig dag. På detta sätt blir 
cheferna normbärare för de Actions som ska genomföras inom gruppen. De 
måste visa att arbetet prioriteras och att det förväntas leda till en förändring. I 
detta anser vi att HR och/eller företagshälsovården och högre ledning, i enlighet 
med Lundqvist (2013), bör finnas som stöd för cheferna.  

 

5.1.6 Erfarenhetsutbyte  

Utbildningen i psykosocial arbetsmiljörond är upplagd så att deltagarna först får 
en teoretisk genomgång av psykosocial hälsa samt av hur enkätmaterialet är 
upplagt. Därefter sker diskussion i grupp kring ett case med ett fiktivt 
enkätresultat. De flesta cheferna uppger att det tredje momentet, med 
gruppdiskussionerna, är det viktigaste och mest givande i utbildningen. De 
uttrycktes att de andra delarna skulle kunna ha minskats på till förmån för mer 
diskussion.  

Detta kan kopplas till Knowles och Swanson (2015) som menar att 
erfarenhetsutbyte och diskussion är viktigt för vuxnas lärande. I diskussionen och 
erfarenhetsutbytet kan cheferna lära sig av varandras erfarenheter och reflektioner. 
De kan sedan koppla det diskussionerna handlar om till sina egna tidigare 
erfarenheter och det sammanhang där de arbetar dagligen.   

Genom att lyfta diskussion och erfarenhetsutbyte kan även chefernas eventuella 
upplevelse av att hamna i en underordnad ställning (Ibid., 2015) vid 
utbildningstillfället minskas - utbildarna är experter på sitt område, men cheferna 
är de som ska driva Actions i sina respektive grupper och därmed kan deras 
reflektioner utgöra en betydande del av utbildningstillfället.  

Om utbildningen sedan följs upp kontinuerligt, med tid för erfarenhetsutbyte 
mellan cheferna, kan de få fler konkreta exempel av varandra om hur olika 
situationer har hanterats. Därmed kan behovet av fler förslag på Actions även 
uppfyllas efter hand.  

 

5.1.7 Tajmingen i processen och geografisk placering  

Tajmingen i hela interventionsprocessen är något som återkommer bland 
cheferna. Flera av dem upplevde att tiden mellan utbildningen och när resultaten 
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presenterades var för lång; de mindes exempelvis inte vad som sagts på 
utbildningen om kopplingar mellan frågor och svar. Detta såg olika ut mellan de 
tre grupperna. Det kan dock diskuteras när utbildningen bäst bör placeras i tid, 
utifrån organisationens övriga verksamhet och de aktörer som är involverade i 
processen, så att det inte blir längre uppehåll än nödvändigt mellan 
interventionsprocessens olika delar.   
 
Cheferna uttrycker sig positivt angående val av lokal och geografisk plats för 
utbildningen. Den hölls i en lokal i anslutning till huvudkontoret, på samma 
område som samtliga chefer arbetar, men var inte placerad i samma byggnader 
som de normalt arbetar. Detta gjorde att utbildningstillfället upplevdes som ett 
avbrott från vardagen och att det gick lättare att koppla bort andra åtaganden. 
Samtidigt var det relativt enkelt för cheferna att ta sig till lokalen och de behövde 
inte lägga någon extra tid på förflyttningen. Det fanns chefer i grupperna som 
hade önskat att vara på en helt annan plats, för att ytterligare koppla bort det 
dagliga arbetet och fokusera på den psykosociala arbetsmiljön.  

Vi tror att det var mycket positivt för utbildningen att den var placerad på 
området, för att underlätta logistiken, och att det var bra att den hölls i en känd 
lokal men inte i samma byggnad och samma lokaler som cheferna vanligtvis 
träffas i. Det verkar ha gjort att utbildningen blev något annorlunda för dem – 
som fick fullt fokus. 

 

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Intervju med utbildarna 

Att hålla en intervju med utbildarna sågs som en förutsättning för att genomföra 
intervjuer med deltagarna eftersom vi ville undersöka om utbildarnas mål och 
deltagarnas uppfattning om dem stämde överens. Genom intervjun med 
utbildarna tog vi del av deras tankar kring utbildningen och våra intervjuguider 
byggde på det som framkom under den intervjun. 

5.2.2 Intervjuguide 

Under intervjuerna har vi använt oss av semistrukturerade intervjuguider vilket vi 
bedömer vara en styrka i förhållande till en strukturerad intervjuguide. En 
semistrukturerad intervjuguide kan medföra att respondenterna blir mindre låsta i 
sina svar (Wibeck, 2010; Yin, 2013), vilket kan ge bättre nyans av den insamlade 
datan.  

Nackdelarna med den semistrukturerade intervjuguiden var att det varierade i hur 
mycket de olika grupperna delade med sig och vilka områden som fick mest fokus. 



Diskussion och slutsatser 

45 

Med den semistrukturerade intervjuguiden bedömer vi också att det finns en risk 
för ledande frågor då vi fått ett intressant resultat från en grupp och undrar om 
andra grupper tycker likadant.  

Vår intervjuguide har reviderats under studiens gång. Från Grupp 1 till Grupp 2 
utökades intervjuguiden med, för studien relevanta, ämnen som tagits upp i 
Grupp 1. Från Grupp 2 till Grupp 3 reviderades intervjuguiden igen då vissa 
ämnen/frågor bedömdes irrelevanta på grund av den fas som Grupp 3 befann sig 
i. Vi bedömer att detta var nödvändigt då intervjugrupperna hade olika 
förutsättningar.   

5.2.3 Intervjuer med deltagare 

Fokusgrupper 

Användbarheten av data insamlad från fokusgrupper kan påverkas av hur pass 
villiga deltagarna är att dela med sig av sina tankar i gruppen. En fördel med valet 
att genomföra fokusgruppintervjuer är dock att mindre blyga personer kan bryta 
isen och börja prata om känsliga områden, så att andra kan följa efter (Wibeck, 
2010). Detta kan vara extra värdefullt i vårt fall då ämnet som diskuteras rör ett 
område där flera chefer uttryckt att de känner sig ovana. Genom att vara flera 
personer kan de också ge en mer nyanserad bild och hjälpa varandra att minnas 
detaljer kring utbildningstillfället.  

Vid två tillfällen genomförde vi intervjuer med endast en deltagare, detta på grund 
av att personen antingen inte hade möjlighet att delta vid något av de tillfällen då 
andra personer skulle delta eller för att personen i fråga fått förhinder vid tillfället 
för inbokad intervju. Anledningen till att vi valde att göra så var att vi ansåg att det 
var bättre att samla in data från dessa personer genom enskilda intervjuer än att 
inte intervjua dem alls. 

Vi hade som mål att samla 4-6 personer i varje grupp. I Grupp 1 och 2 bestod 
fokusgrupperna av 2-4 personer, detta berodde dels på att inte tillräckligt många 
anmälde intresse av att delta och dels på att de som anmälde intresse inte hade 
möjlighet att delta vid samma tillfälle. Vi bedömer att vi inte hade möjlighet att 
påverka antalet deltagare eftersom deltagandet var frivilligt. 

Individuella telefonintervjuer 

Från det att vi annonserat att vi var intresserade av att intervjua Grupp 3 till det att 
vi fått klartecken och kontaktuppgifter för att kontakta cheferna drog de ut på 
tiden. Det medförde att tidsbrist vid insamlingen av data från Grupp 3 uppstod. 
Detta var processer vi själva inte kunde styra över. 

I Grupp 3 samlade vi in data genom enskilda telefonintervjuer. Anledningen till att 
vi valde detta sätt att samla in data på detta sätt istället för med 
fokusgruppintervjuer var dels för att vi ville hinna intervjua dem innan de tagit del 
av enkätresultatet och dels för att intervjua dem innan semestrarna började. Vårt 
mål med att intervjua cheferna innan enkätresultatet presenterats var att undersöka 
huruvida upplevelsen av utbildningen påverkades av enkätresultatet. Vi ville också 
träffa cheferna innan det hade gått en längre tid från utbildningstillfället. 
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I jämförelse med Grupp 1 och 2, där vi bedömer att vi uppnått teoretisk mättnad i 
flera frågor, är Grupp 3 inte eniga i enstaka frågor. Vi anser oss därför inte kunna 
uttala oss om varför enstaka skillnader grupperna emellan uppstått. 

 

5.2.4 Reliabilitet och Validitet 

I grupp 1 och 2 bedömer vi att vi uppnått teoretisk mättnad. Grupp 3 skiljer sig 
något i vissa frågor men på många punkter är de eniga med Grupp 1 och 2. 

En svaghet i studiens upplägg är att vi använt oss av både enskilda intervjuer och 
fokusgrupper vilket i sig skulle kunna generera skillnader i resultat. Detta 
exempelvis beroende på att deltagarna i fokusgrupperna har haft hjälp av varandra 
att minnas och att de diskuterat olika områden kring utbildningen och inte bara 
delat med sig av sina egna uppfattningar.  

Vid intervjuerna hade det gått olika lång tid från utbildningens genomförande för 
de tre grupperna. För Grupp 1 var det ca tio månader, för Grupp 2 ca sex 
månader och för Grupp 3 ca två månader sedan utbildningen genomfördes. Ju 
längre tid som gått desto svårare kan deltagarna ha haft för att minnas detaljer 
kring utbildningstillfället samt att skilja utbildningens effekter från andra delar av 
interventionen.  

Då deltagandet i studien var frivilligt finns även en risk att vi endast intervjuat 
deltagare som är positivt inställda till utbildningen och interventionen som helhet.  

 

5.2.5 Skillnader mellan grupperna 

En styrka med att vi har intervjuat deltagare från samtliga utbildningsomgångar 
anser vi är att vi kan få en mer nyanserad bild av utbildningen i sig eftersom alla 
deltagare inte gått utbildningen vid samma tillfälle.  

Att intervjua Grupp 3 innan de tagit del av sitt resultat var, som tidigare nämnts, 
ett aktivt val. Vi bedömer dock att vi inte kommer kunna uttala oss om skillnader 
mellan Grupp 1 och 2 och Grupp 3 på grund av litet urval. Därtill finns flera 
förhållanden som vi inte tagit ställning till vid vår datainsamling och analys t.ex. 
kan vi inte garantera att samtliga utbildningstillfällen givits med samma 
förutsättningar eller att utbildningen inte påverkas av att det är olika utbildare som 
håller i utbildningen. Utbildningsgrupperna har också varierat i storlek vilket 
troligtvis har inverkan på tillfället. 
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5.2.6 Utmaningar 

En stor metodologisk utmaning har varit att vi inte kunnat ta direktkontakt med 
de gruppchefer som har varit aktuella som deltagare i vår studie. För att få kontakt 
med deltagarna har vi gått via vår kontaktperson inom företagshälsovården, som i 
sin tur tagit kontakt med aktuell sektionschef. Sektionschefen har i vissa fall velat 
förvarna gruppcheferna om att vi eventuellt kommer att ta kontakt med dem.  

Därefter har vi fått kontaktuppgifter till de gruppchefer som deltagit i 
utbildningen. Vid något tillfälle har det därtill varit oklart vilka av sektionens 
gruppchefer som faktiskt deltagit i utbildningen. Att kontakten har skett i flera led 
har bidragit till att rekryteringen av deltagare dragit ut på tiden vilket har medfört 
att vi till exempel har behövt anpassa vilken intervjumetod som använts. 
Ärendegången har också gjort att vi inte fullt ut har kunnat kontrollera 
rekryteringsprocessen eller vilken information gruppcheferna har fått innan vi har 
kontaktat dem. Vi kan inte veta om detta har påverkat vilka respondenter som valt 
att delta eller inte.  

För att underlätta för framtida utvärderingar inom interventionen skulle en enklare 
ärendegång kunna bidra till att personerna som utvärderar interventionen lättare 
hinner utföra sitt arbete inom satta tidsramar, vilket i sin tur kan bidra till en ökad 
kvalitét av arbetet.  
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5.3 Diskussion kring samhälle, ekonomi och etik 

I detta stycke diskuterar vi hur vårt arbete förhåller sig till samhälleliga och etiska 
aspekter samt ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 
 
Genom vårt arbete ser vi att vi hjälper det aktuella företaget att skapa bättre 
förutsättningar för en hälsofrämjande organisation. En ändamålsenligt utformad 
utbildning kan i förlängningen leda till att medarbetarna upplever mindre stress 
och psykosocial ohälsa på arbetsplatsen. Detta gör företaget till en attraktiv 
arbetsgivare.  
 
Minskad stress och ohälsa leder till ett mer hälsosamt arbetsliv med minskad 
sjukfrånvaro och personalomsättning. Detta ger ekonomiska vinster på såväl 
företagsnivå som samhällsnivå.  
 
Något som framkom under studien var att respondenterna upplevde att det blivit 
lättare att prata om den psykosociala arbetsmiljön i sina arbetsgrupper. Att det 
diskuteras och belyses i detta och andra företag ger förutsättningar för en socialt 
hållbar utveckling.  
 
Under studiens gång har all insamlad data behandlats konfidentiellt vad gäller både 
företaget och respondenterna. Vi ser inga negativa konsekvenser varken av vår 
studie eller av utbildningstillfället. Utbildningen är dock ett bra tillfälle att lyfta en 
diskussion kring etiska aspekter som kan uppstå vid presentation av känsliga 
enkätresultat i små arbetsgrupper.  
 

5.4 Slutsatser och rekommendationer 

Nedan presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till samt 
rekommendationer för det fortsatta arbetet.  

5.4.1 Slutsatser  

I stor utsträckning stämmer utbildarnas mål med utbildningen överens med de 
mål som deltagarna uppfattar. Utbildarna själva uttrycker ett önskemål om att 
utbildningen skulle ges fler klocktimmar. Uppfattningen bland deltagarna varierar 
från att utbildningen anses vara för lång till att den anses vara för kort. En tydlig 
åsikt som framkommer i samtliga chefsgrupper är att utbildningen med fördel 
kunde fördelas på två tillfällen varav det andra tillfället genomförs i samband med 
att enkätresultaten presenteras, som ett slags uppföljningstillfälle för att repetera 
hur tolkningen av resultatet ska ske. Utbildningen kan fortsättningsvis följas upp 
när den psykosociala arbetsmiljöronden återkommer på avdelningen.  
 
Så väl utbildarna som deltagarna anser att ett mål med utbildningen är att 
deltagarna ska få ökade kunskaper kring faktorer som påverkar den psykosociala 
hälsan. En majoritet av deltagarna uttrycker dock att genomgången av de 
psykosociala faktorerna upplevs som en repetition. Repetitionen bedöms dock 
viktig för att aktualisera och belysa komplexiteten i den psykosociala arbetsmiljön. 
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För att målet med utbildningen ska uppnås bör utbildarna ha kännedom om vilka 
förkunskaper cheferna kan förväntas ha och vilka områden de behöver fördjupade 
kunskaper inom. Det kan också vara viktigt att innehållet i utbildningen är tydligt 
kopplat till enkätens fokusområden och att en teorifördjupning i utbildningen 
avgränsas till dessa områden. 
 
Genom att även implementera kontinuerlig uppföljning av utbildningstillfället kan 
fler chefer komma ”med på tåget” (citat från intervjun med utbildarna) och det 
borde även underlätta för dem som känner osäkra.  
 
Flera deltagare uttrycker ett behov av fler konkreta exempel på Actions. Det 
framkommer även att de tycker att det är svårt att formulera Actions som angriper 
en rotorsak. Utbildarna förespråkar att metoden 5 Why’s används för att få fram 
lämpliga Actions men ingen av cheferna har under intervjuerna lyft att denna 
metod används. Eventuellt kan en tydligare genomgång av 5 Why’s eller annan 
lämplig metod för rotorsaksanalys även underlätta arbetet med Actions. 
 
Erfarenhet och intresse av psykosocial arbetsmiljö hos cheferna verkar påverka 
hur cheferna tar till sig och använder utbildningen. Materialet från utbildningen 
kan cheferna använda för att presentera den fortsatta interventionen för sina 
medarbetare och på så sätt sprida arbetet med psykosociala arbetsmiljön vidare 
inom organisationen, bidra till ökad delaktighet och bygga på de egna 
erfarenheterna. 
 
Utbildningstillfället i sig blir ett startskott för att sätta igång med arbetet kring den 
psykosociala arbetsmiljöronden. Utbildningstillfället ger också cheferna möjlighet 
att skapa en gemensam bild av hur arbetet med den psykosociala 
arbetsmiljöronden ska genomföras och vad som förväntas av dem som chefer. 
 
Utifrån de intervjuer som genomförts är detta vad vi har kommit fram till, men 
det är som tidigare nämnts svårt att urskilja vilka effekter som kommer av 
utbildningen i sig och vad som påverkas av interventionen i sin helhet. 
Interventionen innebär förändring i små steg och utbildningsinsatsen är ingen 
”quick fix” i sig utan ett steg för att låta arbetet med den psykosociala arbetsmiljön 
mogna i organisationen. 
  

5.4.2 Rekommendationer 

Då deltagarna upplever delen om psykosociala hälsofaktorer som repetition, och 
har svårt att fullt ut förstå och hantera enkätresultaten för den egna arbetsgruppen 
när de presenteras, kan det bli svårt att identifiera rotorsaker och formulera 
Actions som ska åtgärda och förebygga ohälsa i arbetsgruppen. Utifrån dessa 
slutsatser rekommenderar vi att utbildningens innehåll ska ses över så att tillfället 
bättre svarar upp till samtliga av de uppsatta målen. 
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För att ytterligare förstå vilken insats som ger vilken effekt i interventionen, och 
därmed kunna fortsätta arbetet med att forma ett optimalt upplägg för den 
psykosociala arbetsmiljöronden, rekommenderar vi fortsatta utvärderingar av 
utbildningen. Sådan utvärdering kan exempelvis genomföras i direkt anslutning till 
dess genomförande eller vid resultatpresentationen. En uppföljning av det arbete 
som gjorts i den här studien kan även läggas in i samband med nästa mätning av 
den psykosociala arbetsmiljöronden som kommer att göras i de grupper som 
deltagit i studien. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för gruppintervju med utbildare  
 
Dagens intervju är tänkt att 

- Hjälpa oss att få en bra bild av utbildningens innehåll, mål och syfte. 

- Ge oss en grund för att utvärdera utbildningen som är en del av 

interventionen och så småningom kunna ge er feedback på dess innehåll 

och upplägg. 

- Ge er som utbildare ett tillfälle där ni får möjlighet att diskutera 

utbildningen och forma en gemensam bild av arbetet med den.  

 
 
Om något är oklart vill vi gärna ha möjligheten att skicka kompletterande frågor 
via mail, och ni får gärna maila oss med frågor eller synpunkter i efterhand.  
 
 
Syfte och mål  
Till att börja med har vi några frågor som rör utbildningens mål och syfte. Dessa 
är tänkta att ge oss en bild av er gemensamma uppfattning om vad utbildningen 
har för funktion i interventionen.  
 
 
Vad har ni som utbildare (och representanter för FVH/HR) för mål med 
utbildningen?  
Vad är det ni vill att den ska bidra till i interventionen (Psykosociala 
Arbetsmiljöronden)? 
 
Ser målet likadant ut för företagshälsovården respektive HR? 
 
På vilket sätt förbereddes ni inför utbildningen? Upplägg, genomförande etc.  
 
Vem “äger” utbildningen? Är det Företaget/FHV/KTH/nnan aktör?  
Har ni varit med och lagt upp strukturen, eller fick ni ett färdigt upplägg?  
Har ni som utbildare möjlighet att förändra utbildningen?  
 
 
Innehåll och omfattning 
Hur är utbildningen upplagd? (Övergripande) 
 
Hur upplever ni omfattningen (4 h) på utbildningen?  
 
Vad tycker ni är det viktigaste innehållet i utbildningen, som ni vill skicka med 
deltagarna? 
 
Anser ni att utbildningens innehåll är relevant för att cheferna ska kunna 
genomföra interventionen på sin avdelning? På vilket sätt?  
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Saknar ni något i utbildningens innehåll som ni tror kan vara väsentligt att ha 
med?  
 
Har utbildningen förändrats sedan pilotstudien?  
Finns det något ni vill förändra med utbildningen?  
Vad skulle de ev. förändringarna få för effekt på utbildningen?  
 
Hur ser möjligheterna till uppföljning av utbildningen ut?  
Hur skulle ni vilja att uppföljningen ser ut?  
 
 
“Effekt” 
Vad har ni fått för respons på utbildningen från deltagarna? 
Upplever ni att deltagarna tycker att utbildningen är relevant för interventionens 
genomförande?  
Upplever ni att deltagarna är nöjda med utbildningen?  
 
Använder deltagarna er som “resurs” efter genomförd utbildning? I så fall på 
vilket sätt? 
 
Hur upplever ni att deltagarna använder utbildningens innehåll?  
 
Vad tycker ni är viktigt att vi frågar deltagarna om?  
 
 
Övriga frågor  
Finns det något utbildningsmaterial som vi kan få ta del av?  
 
Kan vi få ta med oss en kopia av era skriftliga kursutvärderingar? 
  



Bilagor 

57 

Bilaga 2 

Intervjuguide för fokusgrupper med deltagare. Grupp 1 
 
Med hjälp av den här intervjun kommer vi att samla in information från er som 
har gått utbildning i Psykosocial Arbetsmiljörond, med syfte att utvärdera dess 
innehåll och effekt.  
 
När vi säger Intervention så menar vi Psykosociala Arbetsmiljöronden.  
 
I slutet av intervjun kommer vi att ställa ett par frågor som rör de frågeställningar 
vi har utgått från, så att vi får en direkt feedback på hur de är formulerade.  
 
Intervjun kommer att spelas in och om det är något ni vill komplettera i efterhand 
får ni gärna kontakta oss via e-post. Om det är något behöver fråga er om 
kommer vi att ta kontakt.  
 
Ni kan när som helst avbryta intervjun.   
 
 
 
Inför utbildningen (Mål/syfte) 
Hur upplevde ni informationen inför utbildningen? 
 
Vilken inställning hade ni till utbildningen inför den? Ändrades inställningen under 
och/eller efter utbildningen? 
 
 
Innehåll/Omfattning 
Vad tycker ni är det viktigaste innehållet i utbildningen? 
 
Hur upplever ni omfattningen på utbildningen? Är fyra timmar för lite, för mycket 
eller lagom? 
 
Saknar ni något i utbildningens innehåll som ni tror kan vara väsentligt att ha 
med? 
 
Är utbildningens innehåll relevant för att ni ska kunna genomföra interventionen 
på er avdelning? På vilket sätt?  
 
 
Efter utbildningen (Effekt) 
Använder ni utbildningens innehåll i ditt arbete? På vilket sätt?   
 
Är ni nöjda med utbildningen?  
 
Vad uppfattar ni är målet med utbildningen? 
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Finns det något ni vill förändra med utbildningen? 
Finns det något ni önskar utöver utbildningen, för att vara mer förberedda för 
interventionerna?  
 
Upplever ni att utbildningen inspirerade er att arbeta med den psykosociala 
arbetsmiljön, i så fall hur? 
 
Är det något mer ni vill tillägga?  
 
 
 
Feedback på intervjufrågorna:  
Upplevde ni något i intervjun som oklart?  
 
Saknade ni frågor om någonting, som vi inte har ställt?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide för fokusgrupper med deltagare. Grupp 2  
 
Med hjälp av den här intervjun kommer vi att samla in information från er som 
har gått utbildning i Psykosocial Arbetsmiljörond, med syfte att utvärdera dess 
innehåll och effekt. Med utbildningen menar vi de 4 timmar som ni träffade 
representanter från FHV och/eller HR. Under den stunden fick ni en genomgång 
av enkäten, information om faktorer som påverkar den psykosociala hälsan och 
diskuterade ett fiktivt case.  
 
När vi säger Intervention så menar vi Psykosociala Arbetsmiljöronden.  
 
Vi kommer att turas om att ställa frågor och anteckna, vi kommer att ställa frågor 
utifrån olika teman. 
 
Ni får gärna diskutera frågorna/teman med varandra. 
 
Ni kan när som helst avbryta intervjun.   
 
Intervjun kommer att spelas in och om det är något ni vill komplettera i efterhand 
får ni gärna kontakta oss via e-post. Om det är något behöver fråga er om 
kommer vi att ta kontakt.  
 
Alla svar behandlas konfidentiellt och ni kommer att få godkänna eventuella citat 
inför publicering.  
 
 
Inför utbildningen  
Med detta temat vill vi fånga tiden innan ni var med på utbildningen och hur ni upplevde tiden 
mellan det första informationstillfället där ni beslutade att ni skulle köra igång processen tills 
dess att ni träffades för utbildningstillfället.  
 
Hur upplevde ni informationen inför utbildningen? 
Var informationen inför utbildningen tillräcklig?  
Var ni tillräckligt förberedda inför utbildningen?  
 
Vilken inställning/motivation hade ni till utbildningen inför den?  
Ändrades den under och/eller efter utbildningen? 
 
 
Innehåll/Omfattning 
Detta temat handlar om utbildningstillfället och dess innehåll. Under de fyra timmarna fick ni 
en genomgång av enkäten, information om faktorer som påverkar den psykosociala hälsan och 
diskussion kring ett fiktivt case.  
 
Hur upplevde ni 

 Genomgång av enkätmaterialet 
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 Information om faktorer som påverkar den psykosociala hälsan 
 Diskussion kring fiktivt case 

 
Vad tycker ni är det viktigaste innehållet i utbildningen?  
 
Vad tycker ni om fördelningen mellan de tre delarna?  
 
Är utbildningens innehåll tillräckligt för att ni ska kunna genomföra 
interventionen på er avdelning?  
 
Saknar ni något i utbildningens innehåll som ni tror kan vara väsentligt att ha 
med? 
Anser ni att det finns något man kan ta bort från utbildningen?  
Skulle ni kunna genomföra interventionen helt utan utbildningen?  
 
Hur upplever ni omfattningen på utbildningen? Är fyra timmar för lite, för mycket 
eller lagom? 
 
Var utbildningen bra placerad i tid och geografiskt (önskvärt med annan 
utbildningsplats/-ort)?  
 
Finns det något ni vill förändra med utbildningen? 
 
Vad uppfattar ni är målet med utbildningen? 
 
Vilka anser ni ska hålla i utbildningen (FHV, HR, roller/profession)?  
 
 
Efter utbildningen (Effekt) 
Med detta temat vill vi fånga tiden efter utbildningen och fram till idag. Det handlar om effekten 
av utbildningen och om hur ni använder dess innehåll idag.  
 
Upplever ni att utbildningen inspirerade er att arbeta med den psykosociala 
arbetsmiljön, i så fall hur? 
 
Anser ni att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är förankrad hos era 
medarbetare?  
 
Har det blivit lättare att prata om den psykosociala arbetsmiljön på avdelningen?  
 
Hur använder ni utbildningens innehåll i ert arbete?  

 Under interventionen 
 Efter interventionen/idag 

 
Är ni nöjda med utbildningen?  
 



Bilagor 

61 

Finns det något ni önskar utöver utbildningen, för att vara mer förberedda för 
interventionerna?  
 
Hur använder ni er av det stöd (FHV, HR, Toolbox) som finns?  
 
Använder ni er av materialet i Toolbox?  
 
Skulle ni önska att utbildningen följdes upp på något sätt? 
 
Är det något mer ni vill tillägga?  
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Bilaga 4 

Intervjuguide för fokusgrupper med deltagare. Grupp 3  
 
Med hjälp av den här intervjun kommer vi att samla in information från er som 
nyligen har gått utbildning i Psykosocial Arbetsmiljörond, med syfte att utvärdera 
dess innehåll och effekt.  
 
Med utbildningen menar vi de 4 timmar som ni träffade representanter från FHV 
och/eller HR. Under den stunden fick ni information om faktorer som påverkar 
den psykosociala hälsan, genomgång av enkätmaterialet och diskuterade ett fiktivt 
case utifrån ett exempel på ett enkätresultat.  
 
När vi säger Intervention så menar vi Psykosociala Arbetsmiljöronden.  
 
Ni kan när som helst avbryta intervjun.   
 
Intervjun kommer att spelas in och om det är något ni vill komplettera i efterhand 
får ni gärna kontakta oss via e-post. Om det är något behöver fråga er om 
kommer vi att ta kontakt.  
 
Alla svar behandlas konfidentiellt och ni kommer att få möjlighet att läsa igenom 
utkastet till vår rapport inför publicering.  
 
Inför utbildningen  
Med detta temat vill vi fånga tiden innan ni var med på utbildningen och hur ni upplevde tiden 
mellan det första informationstillfället där ni beslutade att ni skulle köra igång processen tills 
dess att ni träffades för utbildningstillfället.  
 
Upplevde ni att den information som lämnades inför utbildningen var tillräcklig 
för att förbereda er inför utbildningstillfället?  
 
Vilken inställning hade ni till utbildningstillfället?  
 
Innehåll/Omfattning 
Detta temat handlar om utbildningstillfället och dess innehåll. Under de fyra timmarna fick ni 
information om faktorer som påverkar den psykosociala hälsan, genomgång av 
enkätmaterialet och diskussion kring ett fiktivt case kring ett resultat.  
 
Vad tycker ni är det viktigaste innehållet i utbildningen?  
 
Saknar ni något i utbildningens innehåll som ni tror kan vara väsentligt att ha 
med? 
 
Hur upplever ni omfattningen på utbildningen? Är fyra timmar för lite, för mycket 
eller lagom? 
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Var utbildningen bra placerad i tid och geografiskt (önskvärt med annan 
utbildningsplats/-ort)?  
 
Vad uppfattar ni är mål och syfte med utbildningen? 
 
Efter utbildningen (Effekt) 
Med detta temat vill vi fånga tiden efter utbildningen och fram till idag. Det handlar om effekten 
av utbildningen och om hur ni tänker er att använda dess innehåll under interventionen.  
 

Är utbildningens innehåll tillräckligt för att ni ska kunna genomföra 
interventionen på er avdelning?  
 
Anser ni att det finns något man kan ta bort från utbildningen?  
Finns det något ni vill förändra med utbildningen? 
 
Vilka anser ni ska hålla i utbildningen (FHV, HR, roller/profession)?  
 
Upplever ni att utbildningen rustade er för att arbeta med den psykosociala 
arbetsmiljön, i så fall hur? 
Skulle ni kunna genomföra interventionen helt utan utbildningen?  
 
Hur tror ni att ni kommer att använda utbildningens innehåll i ert arbete?  
 
Är ni nöjda med utbildningen?  
 
Hur använder ni er av det stöd (FHV, HR, Toolbox) som finns?  
Använder ni er av materialet i Toolbox?  
 
Finns det något ni önskar utöver utbildningen, för att vara mer förberedda för 
interventionerna?  
Skulle ni önska att utbildningen följdes upp på något sätt? 
 
Är det något mer ni vill tillägga?  
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Bilaga 5 
Exempel på fiktivt case från utbildningen 
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