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Sammanfattning 

Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga 
samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan 
en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i 
organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. 
Arbetsgivare, som i Sverige har ett yttersta arbetsmiljöansvar, strävar efter 
att arbeta förebyggande och systematiskt med fokus på psykosociala 
arbetsmiljöinsatser. Samtidigt utgör individerna en del av den psykosociala 
arbetsmiljön och i samband med att de utför sitt arbete bidrar de även till 
formandet av arbetsmiljön. Med detta som utgångspunkt syftar avhandlingen 
till att studera psykosociala faktorer, i form av krav och resurser, personliga 
resurser, hälsa och välbefinnande samt ett organisatoriskt förebyggande 
program för anställda i välfärdssektorn. Detta har gjorts genom att undersöka 
hur olika krav och resurser i arbetet samt personliga resurser relaterar till 
olika hälsorelaterade utfall. Vidare har två varianter av ett nyutvecklat 
interventionsprogram med fokus på psykosociala faktorer och personliga 
resurser undersökts och utvärderats. En variant av programmet var riktad till 
både chefer och medarbetare, medan den andra varianten riktades enbart till 
chefer. Interventionsprogrammen undersöktes utifrån genomförbarhet och 
utifrån effektutvärdering. Resultaten visar att resurser i arbetet verkar ha mer 
hälsofrämjande potential än personliga resurser. Vidare visar resultaten att 
det program som inkluderade medarbetare och chefer accepterades av 
deltagarna och gick att genomföra praktiskt. Resultaten visar också att 
effekterna av båda programmen var oklara. Sammantaget visar avhandlingen 
på vikten av att såväl reducera krav i arbetet som att främja olika resurser, 
men även på de utmaningar som finns i att utforma, genomföra och 
utvärdera förebyggande organisatoriska interventioner. 

 
Nyckelord: välfärdssektorn, preventiva organisatoriska interventioner, 
psykosocial arbetsmiljö, krav i arbetet, resurser i arbetet, personliga resurser, 
arbetsrelaterade attityder, hälsorelaterade faktorer. 
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Inledning 

En attraktiv arbetsplats och ett hållbart arbetsliv anses förutsätta en god 
psykosocial arbetsmiljö1 och då även organisationers arbete med 
hälsofrämjande arbetsmiljöinsatser (se t.ex. Day & Randell, 2014; Lindberg 
& Vingård, 2012; Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind, 2014). En god 
psykosocial arbetsmiljö anses, utöver att främja de individer som är anställda 
i organisationen även gagna organisationen i sig. Forskning har exempelvis 
visat att en god psykosocial arbetsmiljö tycks vara förenad med ökad trivsel 
på arbetet, ökat engagemang i arbetet och bättre hälsa bland de anställda (för 
en översikt på svenska, se t.ex. Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson 
Hanson & Lindfors, 2016). En god psykosocial arbetsmiljö bland de 
anställda kan i sin tur även bidra till både ökad organisatorisk kvalitet och 
produktivitet (Lohela-Karlsson, Hagberg & Bergström, 2014). Omvänt kan 
en bristande psykosocial arbetsmiljö bidra till ökad arbetsrelaterad ohälsa på 
individnivå vilket i förlängningen kan ge negativa effekter på ekonomi och 
lönsamhet för organisationer och verksamheter men också för samhället i 
stort (Harnois & Gabriel, 2000; Hassard et al., 2014). 

Omkring en fjärdedel av Europeiska unionens (EU:s) befolkning som är i 
arbete anger att deras psykiska hälsa beror på upplevelsen av den 
psykosociala arbetsmiljön (Eurofound, 2016; Eurostat, 2010). Av den 
rapporterade arbetsrelaterade ohälsan inom EU består omkring 14 procent av 
olika former av psykisk ohälsa som stress, depression och ångest. Det här 
gäller även i Sverige där den arbetsrelaterade ohälsan ökat sedan 2010 
(Försäkringskassan, 2016). Framförallt rapporteras psykisk ohälsa inom 
välfärdssektorn där också fler kvinnor än män arbetar inom vård, omsorg 
och socialtjänst. Den psykiska ohälsan har lett till både sjuknärvaro och 
sjukfrånvaro (Eurofound, 2010; Eurostat, 2010). I Sverige stod anställda 
inom vård, omsorg och sociala tjänster för cirka en femtedel av alla sjukfall 
mellan 2012 och 2014 (Försäkringskassan, 2015). 

Organisationers förebyggande arbete i form av olika arbetsmiljöinsatser är 
ett sätt att i ett tidigt skede fokusera på att främja arbetsrelaterad hälsa och 

                                                      
1 Att beskriva individers upplevda arbetssituation (dvs. hur de tolkar olika villkor och 
förutsättningar i arbetet) kan göras på olika sätt genom att lägga fokus på olika 
arbetsmiljöfaktorer. I den här avhandlingen används begreppet psykosocial arbetsmiljö som 
ett samlingsbegrepp för individers upplevelse av både organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer i form av krav i arbetet och resurser i arbetet. 
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välbefinnande genom att exempelvis arbeta systematiskt med de 
arbetsvillkor som individer möter (Eurofound & EU-OSHA, 2014). Ett 
sådant preventivt fokus ger också förutsättningar för att undvika psykisk 
ohälsa och därtill relaterade kostnader på individ-, organisations- och 
samhällsnivå. Det här innebär att den här avhandlingen bygger på antagandet 
om en tydlig koppling mellan individens upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön och individens trivsel, hälsa och välbefinnande. 

Psykosocialt arbetsmiljöansvar 
Ansvaret för arbetet med att värna om en god psykosocial arbetsmiljö är 
fördelat på flera olika aktörer på överstatlig, mellanstatlig, nationell och 
organisatorisk nivå. Aktörerna i form av organisationer, myndigheter och 
företag styrs av olika lagar, förordningar och avtal. Det innebär exempelvis 
att medlemsländer inom Världshälsoorganisationen (WHO), Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Europeiska unionen 
(EU) har krav på sig att genomföra psykosociala riskanalyser och arbeta 
förebyggande. Internationella arbetsmiljöregleringar utgivna av OECD 
(Cazes, Hijzen & Saint-Martin, 2015), Europeiska ekonomiska gemenskapen 
(EEC, 1989) och WHO (WHO, 1995) samt olika nationella 
arbetsmiljöregleringar sätter de större ramarna för arbetsmiljöarbetet i 
samhället. I Sverige uppmärksammades psykosociala faktorer i arbetsmiljön 
kring slutet av 1970-talet. Bland annat blev det tydligt att stress på 
arbetsplatsen kunde leda till ohälsa, vilket också bidrog till att synen på 
arbetsmiljön breddades från att huvudsakligen ha handlat om fysiska 
arbetsmiljöproblem till att även inkludera psykosociala faktorer (se t.ex. 
Frankenhaeuser, 1976). Samtidigt skedde en statlig reglering av 
företagshälsovården och arbetsmiljölagen (AML) infördes (SFS, 1977; se 
även Aronsson, Hellgren, et al., 2012; Tägtström, 2015). 

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att uppnå en god psykosocial 
arbetsmiljö. Det handlar både om att arbeta förebyggande och om att erbjuda 
ett rikt arbetsinnehåll. Strävan efter att arbeta systematiskt och grundligt med 
arbetsmiljön är långtgående med speciellt fokus på psykosociala 
arbetsmiljöaktiviteter (AFS, 1980, 2001, 2015). Specifikt innebär det att 
arbetsgivaruppdraget innefattar att systematiskt undersöka, genomföra och 
följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa i arbetet och för att forma 
goda förutsättningar för en tillfredsställande arbetsmiljö för alla (AFS, 
2001). Det här arbetet ska bedrivas som en integrerad del av verksamheten 
där både anställda och skyddsombud ska ges tillträde till det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. De fackligt utsedda skyddsombuden fungerar som en 
intern garant i detta arbete. Som ytterligare bidrag finns i regel ett skriftligt 
kollektivavtal mellan fackförening och arbetsgivare som särskilt reglerar 
olika förhållanden på arbetsplatsen. I Sverige är Arbetsmiljöverket den 
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tillsynsmyndighet som har fått i uppdrag att se till att arbetsgivaransvaret i 
att värna om och upprätthålla en god arbetsmiljö följs.  

Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på 
arbetsplatsen har även medarbetaren ett ansvar för arbetsmiljön. Individens 
ansvar kan exempelvis handla om att vara en god arbetskamrat som följer 
arbetsmiljöregler och föreskrifter samt påtalar fel och brister i arbetsmiljön 
när de uppkommer. En medarbetare bidrar således till att forma den 
psykosociala arbetsmiljön i samband med utförandet av sitt arbete. 

Individen och den psykosociala arbetsmiljön 
På arbetet utgör individen en del av den psykosociala arbetsmiljön som 
formas av individuella faktorer (t.ex. personliga egenskaper), sociala faktorer 
(t.ex. samarbete och stöd från arbetskollegor) och organisatoriska faktorer 
(t.ex. tydliga mål). Det finns flera vetenskapliga modeller, med ursprung i 
arbetslivsforskning, som definierar den psykosociala arbetsmiljön och 
beskriver hur den kan ha effekter på olika arbets- och hälsorelaterade utfall. 
Ett sätt att förstå arbetslivsforskning är att utgå från två traditionella spår 
(Aronsson, Hellgren, et al., 2012). Det ena spåret har ett traditionellt 
arbetsmiljöfokus med bas i stressforskning där krav förenade med arbetet 
antas leda till lägre arbetsglädje, olika negativa attityder men framförallt 
ohälsa. Det andra spåret utgår från mer traditionellt organisations- och 
verksamhetsfokus, där syftet är att bidra till kunskap om organisationens sätt 
att organisera arbetet för att främja motivation, engagemang och trivsel för 
att bidra till organisationers effektivitet. Inom de båda spåren anses resurser i 
arbetet vara något viktigt men på olika sätt. Arbetsmiljöforskningen anser att 
resurser i arbetet är viktiga för att hantera krav i arbetet och 
organisationsforskningen för att främja individers engagemang i 
verksamheten. 

Dessa två spår, belastning respektive berikning, har successivt börjat 
närma sig varandra och utvecklats till en mer integrerad arbets- och 
organisationsinriktad ansats. Den här ansatsen uppmärksammar olika krav 
och resurser i arbetet samt även hur olika resurser kan hjälpa individer att 
bemöta olika krav i arbetet och hur både krav och resurser i arbetet relaterar 
till hur individer har det på jobbet, deras hälsa och välbefinnande (t.ex. 
Bakker & Demerouti, 2007; Bakker, Hakanen, Demerouti & Xanthopoulou, 
2007; Häusser, Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2010; Karasek, 1979; 
Karasek & Theorell, 1990; Tremblay & Messervey, 2011; Xanthopoulou, 
Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007; Xanthopoulou, Bakker, Dollard, et 
al., 2007). Om anställda till exempel har för mycket att göra eller ett för stort 
ansvar i arbetet kan det leda till minskad trivsel eller en ohållbar 
arbetssituation. På motsvarande sätt kan anställdas trivsel öka och 
sjukfrånvaro minska av ökat inflytande och tydliga mål och förväntningar i 
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arbetet. Den psykosociala arbetsmiljön kan således vara avgörande för om 
individer upplever sin arbetssituation som stressig eller utvecklande. Flera 
undersökningar som visar på anställdas upplevelse av för höga krav i arbetet 
och brist på resurser i arbetet, antyder också att det finns utrymme för 
förbättring av den psykosociala arbetsmiljön (Alarcon, 2011; 
Arbetsmiljöverket, 2016; de Jonge & Dormann, 2006; Nieuwenhuijsen, 
Bruinvels & Frings-Dresen, 2010; OECD, 2014, 2016; Schütte et al., 2014). 

Förenklat avspeglas de två traditionella spåren även i praktiken där 
fackliga organisationer mer fokuserat på att skydda anställda från krav i 
arbetet för att exempelvis undvika eller minska stress medan arbetsgivares 
fokus mer handlat om att främja anställdas motivation för att bidra till 
organisationers effektivitet. Utöver att arbetsgivare och fackliga 
organisationer, genom att reglera krav i arbetet och resurser i arbetet, har 
bidragit till möjligheter att främja hälsa och välbefinnande, kan även den 
enskilda medarbetarens roll vara av betydelse. Medarbetaren, som också har 
bäst insyn i sina arbetsuppgifter, kan använda sig av ett integrerat synsätt i 
sitt dagliga arbete så att både välbefinnande, hälsa och effektivitet uppnås. 
Det handlar exempelvis om förmågan att bemästra olika faktiskt påfrestande, 
utmanande eller hotande situationer genom att använda sig av olika 
strategier för detta (Lazarus & Folkman, 1987). Individer har också en 
möjlighet att möta olika utmaningar i arbetet, på så sätt att olika personliga 
egenskaper (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, et al., 2007; Xanthopoulou, 
Bakker, Dollard, et al., 2007), liksom förmågan att reglera olika resurser (de 
Jonge & Dormann, 2003, 2006) och att förvärva eller upprätthålla olika 
resurser (Hobfoll, 1989, 2001), kan spela en roll i hur de har det och mår i 
sitt arbete. Individers möjlighet att främja hälsa och välbefinnande 
förutsätter givetvis en organisationsledning som konsekvent arbetar för att 
utveckla en arbetsmiljö som möjliggör att de anställda kan delta och på så 
sätt vara med och forma sin arbetsmiljö (AFS, 1980, 2001, 2015). Ett sätt för 
organisationer att forma arbetsmiljön är att ha en fungerande psykosocial 
arbetsmiljöutveckling. 

Psykosocial arbetsmiljöutveckling 
I och med att psykosociala problem kom att uppmärksammas mer på 
arbetsplatser kring 1970-talet breddades också synen på den psykosociala 
arbetsmiljön till att inbegripa ett större fokus på individen (se t.ex. 
Frankenhaeuser, 1976). Individfokuset handlar om vikten av individers 
möjlighet till kontroll, utveckling, självbestämmande och ansvar i sitt arbete. 
Det blev också uppenbart att det inte gick att följa upp arbetsmiljön enligt 
tidigare traditionella metoder av generella regler och kontrollerbara 
experiment (Aronsson, Hellgren, et al., 2012; SFS, 1977; Tägtström, 2015). 
Arbetsplatsers psykosociala arbetsmiljö visades vara komplex och 
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svårkontrollerad. Den ökade uppmärksamheten kring den psykosociala 
arbetsmiljön i kombination med arbetsgivares ansvar att arbeta systematiskt 
med arbetsmiljön har lett till att organisationer utvecklat ett praktiskt 
engagemang i form av olika förebyggande åtgärder avseende psykosociala 
faktorer och individers hälsa och välbefinnande (se t.ex. Källestål et al., 
2004). 

Organisationers förebyggande arbete med syfte att främja engagemang 
samt öka hälsa och välbefinnande för individen kan inkludera att minimera 
potentiella arbetsmiljöproblem och hälsorisker, men även att hantera sådana 
när de uppstår (Tetrick & Quick, 2003). I organisationers preventiva arbete 
ingår även att ta lärdom av arbetet med att behandla eller bota redan 
uppkomna hälsoproblem och använda kunskapen från det arbetet i 
förebyggande syfte. Utifrån ett mer organisatoriskt synsätt med fokus på 
lönsamhet, produktivitet och effektivitet engagerar sig organisationer även i 
att arbeta förebyggande med hjälp av olika organisatoriska hälsofrämjande 
utvecklingsstrategier för att värna om anställdas hälsa och välbefinnande. 
Både det preventiva och det hälsopromotiva arbetet kan bedrivas utifrån 
individ-, grupp- eller organisationsfokus. 

Arbetsorganisatoriska psykosociala insatser2, med syfte att reducera 
identifierade arbetsmiljörisker eller lyfta fram det som är bra i arbetsmiljön, 
syftar till att förändra arbetsmiljön genom olika åtgärder. Förutom 
förändringar i arbetsmiljön kan insatserna, som fokuserar på arbetsföra 
individer i nära anslutning till det dagliga arbetet, genom exempelvis 
kunskapshöjandeåtgärder även leda till att individers arbetsrelaterade 
attityder kring arbetsmiljön förändras (Kelloway, Hurrell & Day, 2008). 
Utöver det så kan insatserna i förlängningen också ge positiva verksamhets- 
och arbetsrelaterade hälsoeffekter som exempelvis bättre psykisk hälsa eller 
lägre frånvaro hos anställda. Även om en del forskning bedrivits kring 
arbetsplatsinterventioner som fokuserar på psykosociala faktorer finns det 
utrymme för utveckling med avseende på hur organisationer kan arbeta 
förebyggande kring dessa frågor som lett till att olika interventionsprogram 
växt fram för att utveckla organisationers arbetsmiljö (se t.ex. Bambra et al., 
2009; Bergman, Arnetz, Wahlström & Sandahl, 2007; Corbière, Shen, 
Rouleau & Dewa, 2009; Nielsen & Randall, 2012). 

Fortsatt kunskapsutveckling kring den psykosociala arbetsmiljön kan 
hjälpa organisationer och individer att hantera krav och utmaningar på olika 
individuella, gruppmässig eller organisatoriska nivåer i arbetet. Olika 
utmaningar finns givetvis mer eller mindre i de flesta verksamheter men 

                                                      
2 I forskning används flera olika begrepp för att benämna olika typer av insatser som sker på 
arbetsplatsen. För den här avhandlingen handlar det om arbetsplatsinterventioner som 
genomförs genom olika program som en intervenerande insats. För enkelhetens skull likställs 
benämningarna arbetsplatsintervention, interventionsprogram och interventionsinsats i den 
här avhandlingen och används därmed på likartat sätt. 
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kännetecknar framförallt olika delar av välfärdsarbetet där välfärdssektorn 
befinner sig i och står inför många utmaningar (Eurostat, 2010; 
Försäkringskassan, 2016). 

Avhandlingens syfte 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till en ökad 
förståelse kring den psykosociala arbetsmiljön och dess betydelse för 
yrkesverksamma kvinnor och män i den kommunala delen av 
välfärdssektorn i Sverige. I avhandlingen undersöktes anställdas upplevelse 
av den psykosociala arbetsmiljön, personliga resurser, arbetsrelaterade 
attityder och hälsorelaterade faktorer samt testades och utvärderades två 
olika typer av preventiva interventionsprogram. Utöver att undersöka 
psykosociala faktorer, syftar avhandlingen mer specifikt på att undersöka 
vilken betydelse olika personliga resurser har, utöver psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer, för olika hälsorelaterade utfall. Vidare undersöktes 
genomförbarhetsaspekter och utvärderingseffekter av ett nyligen utvecklat 
preventivt interventionsprogram med fokus på psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer och personliga resurser. Detta övergripande syfte 
utgjorde grund för avhandlingens tre delstudier.  

Syftet med Studie 1 var att undersöka olika krav i arbetet, resurser i 
arbetet och personliga resurser samt om dessa faktorer var förenade med 
olika hälsorelaterade utfall bland medarbetare. Studien syftade även till att 
undersöka buffrande effekter av både resurser i arbetet och personliga 
resurser utifrån kopplingen mellan krav i arbetet och de olika hälsorelaterade 
utfallen. 

Studie 2 syftade till att undersöka genomförbarheten i ett nyligen 
utvecklat interventionsprogram riktat till både medarbetare och chefer. För 
att pröva genomförbarheten i programmet genomfördes en pilotstudie för att 
studera programmets kortsiktiga effekter på medarbetares upplevelser av 
olika krav i arbetet, resurser i arbetet samt arbetsrelaterade attityder. 
Ytterligare ett syfte var att göra en kort utvärdering av deltagarnas 
uppfattning om programmet. 

Syftet med Studie 3 var att utvärdera det nyutvecklade 
interventionsprogrammet i den form som riktades till endast chefer. 
Utvärderingen skedde på medarbetarnivå genom att undersöka medarbetares 
uppfattning om olika krav i arbetet, resurser i arbetet samt personliga 
resurser förändrades efter att deras chefer deltagit i programmet. 
Interventionsprogrammet antogs kunna ha en positiv effekt på medarbetares 
uppfattning om arbetsmiljön. 
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Välfärdssektorn 

Välfärd handlar exempelvis om service som hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg och finns tillgänglig och påverkar invånare under hela livet 
(Hasenfeld, 1983, 1992; SKL, 2016). Utmärkande för välfärdssektorn är att 
den innefattar arbete med människor som exempelvis brukare, patienter och 
elever. Även om privata utförare ökat i Sverige så utför kommuner och 
landsting merparten av den här servicen (SNS, 2011). Servicen som 
kommuner respektive landsting står för skiljer sig åt. Den traditionella och 
allmänt tillgängliga hälso- och sjukvården faller under landstingets 
verksamheter. Den service som kommunsektorn ansvarar för riktas till 
grupper av enskilda kommuninvånare och benämns ofta som välfärdstjänster 
(SKL, 2014, 2016). Sådana tjänster innefattar exempelvis förskola, skola, 
socialtjänst samt vård- och äldreomsorg. 

Majoriteten av de anställda inom välfärden är högskoleutbildade (över 50 
procent) och kvinnor (cirka 80 procent) (SKL, 2015). Eftersom sektorn 
består av ett större antal kvinnor, då fler män generellt återfinns i andra 
sektorer, består sektorn också främst av kvinnliga chefer. I allmänhet har 
också chefer i denna sektor i högre grad ett större antal underställda (50–99) 
(Corin, 2016; Nyberg, Leineweber & Magnusson Hanson, 2015). Avseende 
arbetsförhållandena inom välfärden så har de sedan mitten av 1990-talet 
gradvis försämrats (Härenstam & MOA projektgrupp, 2005). Det anses 
bland annat vara relaterat till att olika leverantörer inom sektorn haft flera 
befintliga och kommande utmaningar att hantera, som exempelvis införandet 
av nya marknadslösningar och driftsformer (t.ex. New Public Management 
[NPM]; Bejerot & Hasselbladh, 2011; Ferlie, Ashburner, Fitzgerald & 
Pettigrew, 1997). Ytterligare utmaningar som riskerar att utförandet av och 
kvaliteten i välfärden påverkas negativt är exempelvis ökade kostnader på 
grund av demografiförändringar i befolkningen (SKL, 2016). Till detta 
tillkommer behov av nyrekrytering till följd av stigande arbetskraftsbrist, 
ökad digitalisering, kompetenshöjning av personal, utjämnad könsfördelning 
samt ett förbättrat ledarskap (SKL, 2016). Dessa utmaningar anses ha lett till 
att anställda inom framförallt den kommunala välfärden exempelvis 
upplever högre arbetsbelastning och större psykisk påfrestning i arbetet med 
både sjuknärvaro och sjukfrånvaro samt en vilja att lämna yrket som följd 
(Arbetsmiljöverket, 2016; Aronsson & Gustafsson, 2005; Aronsson, Astvik 
& Gustafsson, 2013; Clausen, Nielsen, Carneiro & Borg, 2012; Trydegård, 
2012). 
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Inom välfärdssektorn finns givetvis både bättre och sämre exempel på 
organisationers psykosociala arbetsmiljö med varierande hälsa/ohälsa mellan 
olika organisationer. Angeläget för den här avhandlingen har varit att studera 
en del av välfärden, som representant för välfärdssektorn, och däri två 
organisationer av de många som sektorn inbegriper. Specifikt handlar det om 
två kommunala verksamheter inom välfärdstjänstesektorn där denna 
avhandling främst haft fokus på socialtjänst och vård- och äldreomsorg. 

Det finns 290 kommuner i Sverige och varje enskild kommun ansvarar 
för att de som hamnar i en utsatt situation får det stöd och den hjälp de 
behöver (SCB, 2017; SKL, 2014, 2016). Denna decentralisering gör att 
kommuner organiserar sin verksamhet på olika sätt. Det är däremot en 
politiskt styrd verksamhet vilket innebär att den kontinuerligt involveras i 
olika politiska reformer. De välfärdstjänster som tillhandahålls i varje 
kommun innefattar generellt vård- och äldreomsorg, stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. I 
individ- och familjeomsorg ingår bland annat försörjningsstöd, missbruks- 
och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning och barn- och 
ungdomsvård. Arbetet är mångsidigt då fokus är på människors 
levnadsvillkor och både service och myndighetsutövning inbegrips i 
arbetsuppgifterna. Inom vård- och äldreomsorgen arbetar främst 
undersköterskor men även vårdbiträden och sjuksköterskor (SKL, 2016). 
Yrken inom socialtjänsten innefattar exempelvis socialsekreterare, 
behandlingsassistenter och socialpedagoger. Utöver en strävan efter en 
jämnare könsfördelning så står den här verksamheten inför ett ökat 
anställningsbehov i och med en åldrande befolkning och allt mer komplexa 
arbetsuppgifter i och med att nya målgrupper tillkommit (Arbetsmiljöverket, 
2015; Mor Barak, Levin, Nissly & Lanc, 2006; SKL, 2016; Tham, 2007).  

Sammanfattningsvis har medarbetare i den här verksamheten en 
utmanande situation och den psykosociala arbetsmiljön har i forskning 
beskrivits som ansträngd (Arbetsmiljöverket, 2007; Astvik & Melin, 2013; 
Tham, 2014). I vissa fall har det handlat om organisatoriska faktorer som 
hög personalomsättning men även individuella påfrestningar som 
exempelvis hög arbetsbelastning, högt arbetstempo, tidspress, svårigheter att 
prioritera uppgifter, avsaknad av resurser, problem med att koppla bort 
tankarna på jobbet och påfrestande klientkontakter (Arbetsmiljöverket, 2007, 
2016; Astvik, Melin & Allvin, 2014; Yamatani, Engel & Spjeldnes, 2009). 
Det har antytts att den här typen av psykosociala påfrestningar för 
medarbetare är allmänt förekommande (Arbetsmiljöverket, 2007, 2016; 
Tham & Meagher, 2009). Men trots krävande arbetsförhållanden, brist på 
möjlig återhämtning och sämre hälsa rapporteras snarare sjuknärvaro än 
sjukfrånvaro (Aronsson et al., 2013). Vidare så tycks en genomgående 
aspekt bestå i att det saknas tillräckligt med tid för reflektion och diskussion 
i arbetet som gör att medarbetare saknar möjligheten att dela med sig av 
funderingar och tankar kring sitt arbete. Individen är således en del av 
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kontexten, välfärdssektorn och i det här fallet dess psykosociala arbetsmiljö, 
vilket gör att även samspelet mellan individen och dess arbetsomgivning bör 
belysas. 
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Individen i den psykosociala arbetsmiljön 

Forskning kring den psykosociala arbetsmiljön utgår ofta från ett 
interaktionistiskt synsätt (Ekehammar, 1974; Endler & Magnusson, 1976; 
James, Hater, Gent & Bruni, 1978; Magnusson, 1976). En utgångspunkt är 
att det handlar om att individers upplevelser kommer ur ett samspel, en 
interaktion, mellan individen och arbetsomgivningen. Det innebär att det inte 
är den faktiska arbetssituationen som står i fokus utan individer tolkar, enligt 
detta synsätt, den situation de befinner sig i utifrån sina tidigare erfarenheter 
och olika individuella egenskaper. Eftersom individens tolkning av 
arbetssituationen baseras på egna erfarenheter reagerar olika personer också 
olika beroende på hur arbetssituationen upplevs, vilket i sin tur kan komma i 
uttryck genom skillnader i individers attityder och beteenden (Fugate, 
Kinicki & Prussia, 2008; Lazarus & Folkman, 1987). Hur individer tolkar 
exempelvis arbetssituationen kan också bero på olika sociala faktorer (t.ex. 
samspel med arbetskollegor) och organisatoriska faktorer (t.ex. tydlighet i 
organisatoriska mål). Genom individers upplevelse av arbetssituationen kan 
en förståelse fås för hur faktorer i arbetsmiljön kan relatera till exempelvis 
arbetstillfredsställelse och välbefinnande hos olika individer. Om en individ 
exempelvis upplever den psykosociala arbetsmiljön som kravfylld eller 
belastande har det visat sig vara förenat med mer negativa attityder och lägre 
hälsa och välbefinnande (se t.ex. Bowling, Alarcon, Bragg & Hartman, 
2015; Stansfeld & Candy, 2006). Om en individ istället upplever att den 
psykosociala arbetsmiljön bidrar till lärande och stimulans så kan det vara 
förenat med en mer positiv inställning till arbetet och bättre hälsa och 
välbefinnande (se t.ex. Häusser et al., 2010; Nahrgang, Morgeson & 
Hofmann, 2011; för en översikt på svenska, se t.ex. Sverke, 2016). 

Det finns en mängd olika arbetsrelaterade utfall som i föreliggande 
avhandling avgränsats till några inom området väl etablerade attityder som 
arbetstrivsel, organisationsengagemang och viljan att lämna jobbet. 
Arbetstrivsel innebär en känsla av att känna sig tillfredsställd med sitt jobb 
(Hellgren, Sjöberg & Sverke, 1997). Engagemang för organisationen handlar 
om att känna en identifikation och samhörighet med, samt stolthet för 
organisationen och dess värderingar (Allen & Meyer, 1990). Om en 
medarbetare känner för att säga upp sig från sin nuvarande anställning 
motsvarar det viljan att lämna jobbet (Sjöberg & Sverke, 2000). Givetvis 
finns flera olika hälsorelaterade faktorer och avhandlingen inkluderar några 
inom forskningslitteraturen erkända aktuella aspekter, nämligen psykisk 
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ohälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Psykisk ohälsa kan innebära en känsla 
av nedstämdhet, passivitet och svårighet att sova på grund av oro (Banks et 
al., 1980). Sjuknärvaro betyder att en medarbetare, som borde stannat 
hemma på grund av sjukdom, trots det går till jobbet och utför sina 
arbetsuppgifter (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000). Sjukfrånvaro gäller 
en medarbetare som på grund av hälsoskäl inte befinner sig på arbetet, det 
vill säga inte utför sina arbetsuppgifter (Borg, Goine, Söderberg, Marnetoft 
& Alexanderson, 2006).  

Det finns ett antal olika modeller, med utgångspunkt i individperspektiv 
och bredare organisatoriska perspektiv som beskriver sambanden mellan 
olika faktorer i arbetsmiljön och olika typer av individuella utfall som 
exempelvis arbetsrelaterade och hälsorelaterade faktorer. 

Arbetsmiljömodeller 
Den psykosociala arbetsmiljön har beskrivits med hjälp av olika teoretiska 
modeller. Modellerna har sitt ursprung i både den traditionella 
arbetsmiljöforskningen och den traditionella organisationsforskningen. Den 
traditionella arbetsmiljöforskningen har uppmärksammat hur olika krav i 
arbetet relaterar till olika negativa utfall som ohälsa men också hur olika 
resurser kan hjälpa individer att hantera olika krav för att undvika ohälsa. 
Den traditionella organisationsforskningen har mer intresserat sig för hur 
verksamhetens organisering främjar resurser i arbetet som kan resultera i 
olika arbetsrelaterade utfall som exempelvis medarbetares trivsel och hur det 
sedan i förlängningen gynnat organisationers effektivitet. Det innebär att 
något som är centralt för flera av dessa modeller i deras beskrivning av den 
psykosociala arbetsmiljön är att de på något sätt skiljer mellan faktorer som 
kan vara negativa för individen, som krav i arbetet och faktorer som kan vara 
positiva för individen, som resurser i arbetet.  

En av de mest uppmärksammade modellerna som belyst betydelsen av 
arbetsmiljön är krav–kontrollmodellen (Karasek, 1979). Modellen tillkom 
under 1970-talet och har sin bas i stressforskningen och fokuserar 
ursprungligen på två arbetsmiljöfaktorer, det vill säga förekomsten av krav 
(arbetsbelastning och tidspress) och kontroll (möjligheten att få använda sina 
färdigheter och sitt beslutsutrymme). Enligt modellen bidrar något högre 
krav än kontroll till utmaning och lärande. Däremot kan för höga krav och 
avsaknad av kontroll öka risken för ohälsa. En vidareutveckling av modellen 
har senare inkluderat socialt stöd som ytterligare en resurs att ta hänsyn till 
(Johnson & Hall, 1988). Modellen utgår från att det mest ofördelaktiga 
villkoret för individer är kombinationen av låg kontroll, höga krav och svagt 
socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Vidare antar modellen att 
ohälsosamma effekter av höga krav kan buffras om individer upplever ökad 
kontroll och/eller mer socialt stöd. 
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Arbetsmiljön kan även illustreras med hjälp av den arbetsrelaterade 
stressmodellen som gör en åtskillnad mellan ansträngning och belöning i 
arbetet (Siegrist, 1996, 2002). Modellen, som är en utveckling av krav–
kontrollmodellen, har lagt till en individfaktor, det vill säga en individs inre 
motivation. Ansträngnings–belöningsmodellen handlar om erkännande och 
framtida positiva och negativa förväntningar i förhållande till ansträngning 
och insats. Det antas att den ansträngning som individer lägger ner i arbetet, 
som baseras på yttre krav i arbetet och inre motivation, ingår som en del av 
en utbytesprocess, där utbytet har formen av belöningar som lön, 
uppskattning och utvecklingsmöjligheter. Det innebär att det kan finnas en 
risk för ohälsa i de fall där en svag belöning utgår när arbetsinsatsen varit 
hög. Ytterligare ett antagande är att de som anstränger sig till det yttersta 
löper ökad risk för ohälsa. 

En mer komplex och mångfacetterad modell är vitaminmodellen (Warr, 
1987, 1994). Enligt modellen finns det ett samband mellan individers 
egenskaper, arbetsmiljön och individers trivsel, psykiska hälsa och 
välbefinnande. Arbetsmiljön antas här innefatta olika arbetsmiljöfaktorer, så 
kallade psykologiska arbetsvitaminer, som bidrar till att individer mår bra på 
jobbet om de finns tillgängliga. En brist av psykologiska arbetsvitaminer 
antas ge en ökad ohälsa. Vitaminerna delas in i två undergrupper som antas 
ha olika icke-linjära samband med individers trivsel, hälsa och 
välbefinnande. För en grupp av vitaminer (dvs. tillgång till ekonomiska 
resurser, fysisk säkerhet och en värderad social position) antas en platå nås 
vid en eventuell överdosering av vitaminer, det vill säga en ytterligare effekt 
uteblir. Den här undergruppen har senare utökats med ytterligare tre 
vitaminer (dvs. stödjande ledarskap, karriärmöjligheter och rättvis 
behandling) (Warr, 2008). Däremot, för den andra gruppen av vitaminer 
(dvs. möjlighet till kontroll, möjlighet att använda sina färdigheter, tydligt 
uppsatta mål, omväxling, tydlighet från omgivningen samt sociala kontakter 
och stöd), kan ett överintag av vitaminer vara skadligt, det vill säga ett 
omvänt U-samband kan råda (Warr, 1987, 1994). 

Det går även att länka organisatoriska karakteristika, utifrån exempelvis 
arbetet, gruppen och utfört ledarskap, till olika individuella attityder och 
hälsa. Enligt modellen om psykologiskt arbetsklimat kan en individs 
upplevelse av sin arbetssituation delas in i olika organisatoriska 
karakteristika i arbetsomgivningen (James et al., 2008; James & James, 
1989; James & Sells, 1981). Upplevelserna mäts utifrån fem underliggande 
områden, karakteristika, som har likheter med andra arbetsmiljömodeller 
men även tillför något nytt. Karakteristiska som har med arbetet att göra 
(t.ex. autonomi, utmaning och betydelse) motsvarar olika vitaminer (Warr, 
1987, 1994) eller resurser i arbetet (Demerouti, Bakker, Nachreiner & 
Schaufeli, 2001; Karasek & Theorell, 1990). Avseende rollkarakteristiska 
(t.ex. tvetydighet, konflikt och överbelastning) handlar det om olika krav i 
arbetet (Demerouti et al., 2001; Karasek & Theorell, 1990). De 
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organisatoriska kännetecken som modellen tillför är relaterade till 
ledarskapet (t.ex. målklarhet, stöd och möjligheter till inflytande), 
arbetsgruppen och den sociala omgivningen (t.ex. samarbete, stolthet och 
värme) samt olika specifika organisatoriska attribut (t.ex. innovation, 
ledarskapsmedvetenhet och öppenhet till information). 

Arbetsmiljön kan även åskådliggöras med hjälp av modeller som gör en 
åtskillnad mellan kvalitativ och kvantitativ belastning (Cooper & Marshall, 
1976; French & Caplan, 1972; Sutherland & Cooper 2000). Det handlar om 
över- eller understimulering av att ha för mycket respektive för litet att göra 
(kvantitativ) samt svåra respektive lätta uppgifter (kvalitativ). Kvantitativ 
överbelastning kan leda till att det blir omöjligt att uppnå den kvalitet som 
man strävar efter. En avvägning mellan kvantitet och kvalitet kan i 
förlängningen bli en strategisk fråga för verksamheten. 

En annan och bredare modell som liknar krav–kontrollmodellen (Karasek, 
1979; Karasek & Theorell, 1990) men som tar hänsyn till att krav och 
resurser kan vara flera och även variera i arbetet beroende på vilken 
arbetskontext individen befinner sig i, är krav–resursmodellen (Bakker & 
Demerouti, 2007, 2014, 2017; Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014). 
Således bidrar modellen till att vidga antalet riskfaktorer (olika krav i 
arbetet) och friskfaktorer (olika resurser i arbetet) i arbetslivet (Vingård, 
2015). Modellen har varit föremål för flera svenska översiktsstudier och 
tjänar även som grund till föreskrifterna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS, 2015; Sverke et al., 2016: Vingård et al., 2015). Eftersom 
krav–resursmodellen används som övergripande modell för den här 
avhandlingen, där fokus ligger på olika krav i arbetet, resurser i arbetet och 
personliga resurser, beskrivs den mer ingående i nästa avsnitt. 

Krav–resursmodellen 
Krav–resursmodellen (the Job Demands–Resources [JD–R] model; Bakker 
& Demerouti, 2007; Demerouti & Bakker, 2011; Demerouti et al., 2001) är 
utformad som en övergripande och flexibel metamodell då den utgår från att 
flera olika faktorer kan finnas i den psykosociala arbetsmiljön, i form av 
olika krav i arbetet och resurser i arbetet. Det innebär att krav–
resursmodellen tar fasta på vad som tas upp i de arbetsmiljömodeller som 
har mer av individfokus (jfr. krav–kontrollmodellen, ansträngnings–
belöningsmodellen och vitaminmodellen) men även de arbetsmiljömodeller 
som har inkluderat organisatoriska kännetecken relaterat till arbetsmiljön 
(jfr. modellerna om psykologiskt arbetsklimat samt kvalitativ och kvantitativ 
belastning). Krav–resursmodellen antar sedan att krav i arbetet och resurser i 
arbetet även kan variera beroende på olika typer av yrken och befattningar i 
organisationer. Beroende på organisatorisk kontext kan olika potentiella 
negativa faktorer som krav i arbetet eller positiva faktorer som resurser i 
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arbetet upplevas fungera antingen påfrestande, stärkande eller skyddande för 
individen (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti & Bakker, 2011; 
Demerouti et al., 2001).  

Enligt modellen finns det två underliggande psykologiska processer, en 
hälsoförsämringsprocess och en mer motiverande process (se t.ex. Bakker & 
Demerouti, 2007; jfr. även arbetsmiljöforskningens två traditionella spår; 
Aronsson, Hellgren, et al., 2012). Den första processen visar att ihållande 
krav i arbetet dränerar individers mentala och fysiska resurser vilket leder till 
förlust av energi och hälsoproblem som exempelvis utbrändhet. Den andra 
processen visar att resurser i arbetet däremot har en motiverande potential 
och kan leda till engagemang och prestation i arbetet. Utöver dessa två 
huvudprocesser, är olika interaktioner mellan krav och resurser i arbetet 
viktiga för de två underliggande processernas utveckling i och med att 
resurser i arbetet kan ha en buffrande effekt i relationen mellan krav och 
resurser i arbetet och utfall som utbrändhet respektive engagemang. Resurser 
i arbetet antas också vara speciellt betydande vid höga krav i arbetet. 

Modellen har senare utvidgats i och med att även personliga resurser, i 
form av olika personliga anlag, egenskaper och förhållningssätt, visat sig 
fungera på motsvarande sätt som resurser i arbetet, det vill säga ha en 
buffrande effekt samt samband med olika utfall (Tremblay and Messervey, 
2011; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, et al., 2007). Det har till exempel 
visat sig att olika personliga egenskaper (t.ex. självtillit, duglighet och 
optimism) är kopplade till engagemang i arbetet över tid (Xanthopoulou, 
Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2009). Personliga egenskaper har också 
antagits vara viktiga faktorer för en individs anpassning till olika 
psykosociala arbetsmiljöer (Tremblay & Messervey, 2011). 

Krav i arbetet 
Krav i arbetet avser exempelvis psykosociala faktorer som fordrar ihållande 
kognitiva eller emotionella ansträngningar som kan leda till 
otillfredsställelse och ohälsa (Bakker & Demerouti, 2007). Det har också 
visat sig att olika krav i arbetet i förlängningen uppvisat samband med 
diverse arbets- och hälsorelaterade utfall. Det finns en mängd olika krav i 
arbetet men endast några krav i arbetet ingår i denna avhandling. Det handlar 
om krav i arbetet som är mer eller mindre välkända i tidigare 
arbetslivsforskning och som kan vara relevanta för arbetet i 
välfärdstjänstesektorn. 

Exempel på krav i arbetet kan vara att ha för mycket att göra och att 
arbeta under tidspress, det vill säga en kvantitativ belastning (Karasek et al., 
1998). När det gäller arbetsrelaterade utfall har kvantitativa krav som 
exempelvis tidspress visat samband med lägre arbetstrivsel, mindre 
engagemang och en ökad vilja att säga upp sig (Bowling et al., 2015). 
Kvantitativa krav i form av till exempel tidspress har även visats hänga 
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samman med olika hälsorelaterade utfall som ökad sjuknärvaro (Miraglia & 
Johns, 2015), mer sjukfrånvaro (Duijts, Kant, Swaen, Van den Brandt & 
Zeegers, 2007), ökade psykiska besvär (Bowling et al., 2010) och mer 
psykisk ohälsa (Nieuwenhuijsen et al., 2010).  

Andra krav kan handla om att ha någon form av kvalitativ belastning som 
exempelvis ett komplext och svårt arbete (Bromet, Dew, Parkinson & 
Schulberg, 1988). Kvalitativa krav i form av exempelvis ett för komplext 
arbete har också visat samband med arbetsrelaterade utfall som lägre 
tillfredsställelse med arbetet och mindre engagemang (Nahrgang et al., 
2011), däremot har en koppling till viljan att lämna jobbet inte varit lika 
tydlig. Utöver det har en relation uppvisats mellan kvalitativa krav, som 
exempelvis för komplexa arbetsuppgifter, och psykisk ohälsa i form av 
utbrändhet (Nahrgang et al., 2011).  

Ytterligare krav kan innebära att det råder en oklarhet och en otydlighet 
avseende förväntningar, ansvarsområde och arbetsuppgifter (Rizzo, House & 
Lirtzman, 1970; Caplan, 1971). Flera olika benämningar används i 
forskningen kring begreppet. Till exempel kan oklara eller otydliga mål 
innebära att rollen som innehas är oklar eller otydlig. När det gäller 
kopplingen till arbetsrelaterade utfall så har otydliga mål visat sig relatera till 
lägre arbetstrivsel (Fried, Shirom, Gilboa & Cooper, 2008; Saber, 2014).  

Det har även framkommit att arbetsuppgifter som ifrågasätts för att de är 
onödiga också kan upplevas som kravfyllda (Aronsson, Hellgren, et al., 
2012; Semmer, Jacobshagen, Meier & Elfering, 2007: Semmer, Tschan, 
Meier, Facchin & Jacobshagen, 2010). Detta gäller även för de 
arbetsuppgifter som anses vara oskäliga, det vill säga borde göras av någon 
annan (Aronsson, Hellgren, et al., 2012; Semmer et al., 2007, 2010). Kraven 
onödiga och oskäliga arbetsuppgifter har inte studerats lite frekvent men har 
i en fristående studie visat sig relatera till minskad arbetstrivsel (Björk, 
Bejerot, Jacobshagen & Härenstam, 2013). Dessa arbetsuppgifter har i ett 
flertal studier även visat sig vara en källa till stress samt sämre psykisk hälsa 
(Aronsson, Bejerot & Härenstam, 2012; Björk et al., 2013; Madsen, Tripathi, 
Borritz & Rugulies, 2014; Semmer et al., 2015). 

Sammantaget kan sägas att krav i arbetet är viktiga faktorer som ingår i 
den psykosociala arbetsmiljön. Det finns en mängd tidigare forskning kring 
krav i arbetet men det finns också krav i arbetet för vilka det fortfarande 
saknas empiriska studier i varierande kontexter, såsom onödiga och oskäliga 
arbetsuppgifter (se t.ex. Sverke et al., 2016). Utöver det finns det inom 
kommunal välfärd behov av ytterligare forskning kring olika typer av krav i 
arbetet.  

Resurser i arbetet 
Resurser i arbetet handlar bland annat om psykosociala faktorer som hjälper 
till att uppnå arbetsmål, stimulerar lärande och personlig utveckling samt 
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reducerar sådan otillfredsställelse och ohälsa som krav i arbetet kan medföra 
(Bakker & Demerouti, 2007). Forskning har även visat att olika resurser i 
arbetet i förlängningen uppvisat samband med olika arbets- och 
hälsorelaterade utfall. Flera olika resurser i arbetet finns men för den här 
avhandlingen har en avgränsning gjorts där några resurser i arbetet valts ut 
som känns igen i tidigare arbetslivsforskning och som är av betydelse även 
för arbetet i välfärdstjänstesektorn. 

Resurser i arbetet kan innebära att ha autonomi i sitt arbete, det vill säga 
tillräckligt inflytande och beslutsutrymme (de Jonge & Kompier, 1997; 
Karasek, 1979). Kopplat till arbetsrelaterade attityder har förekomsten av 
autonomi, det vill säga kontroll, visat på ökad arbetstrivsel (Nahrgang et al., 
2011; Saber, 2014; Zangaro & Soeken, 2007), ökat engagemang (Bailey, 
Madden, Alfes & Fletcher, 2015; Nahrgang et al., 2011), minskad vilja att 
avsluta sin anställning (Kim & Kao, 2014; Nei, Snyder & Litwiller, 2015). 
Då det gäller hälsorelaterade utfall har autonomi visat samband med lägre 
grad av frånvaro (White et al., 2013) och sjuknärvaro (Miraglia & Johns, 
2015) samt mindre psykiska hälsobesvär (Häusser et al., 2010; Nahrgang et 
al., 2011; Stansfeld & Candy, 2006). 

Att få återkoppling på utfört arbete från chefen och i och med det en 
möjlighet till individuell utveckling, uppfattas också som något positivt 
(Hackman & Oldham, 1975). När det gäller arbetsrelaterade utfall har 
återkoppling på sin arbetsprestation bland annat visat på ökat engagemang 
(Bailey et al., 2015) och arbetstrivsel (Anseel & Lievens, 2007; Sparr & 
Sonnentag, 2008) samt en lägre vilja att lämna jobbet (Sparr & Sonnentag, 
2008). Avseende hälsorelaterade utfall har återkoppling visat sig relatera till 
lägre upplevelser av depression (Sparr & Sonnentag, 2008). 

En annan resurs i arbetet handlar om socialt stöd med god 
sammanhållning i arbetsgruppen där kollegor ställer upp för varandra 
(Johnson & Hall, 1988; Johnsson, Hall & Theorell, 1989). Socialt stöd har 
visat sig relaterat till arbetsrelaterade utfall som bättre arbetstrivsel (Ahmed 
& Nawaz, 2015; Nahrgang et al., 2011), bättre engagemang (Chiaburu & 
Harrison, 2008) och minskad vilja att säga upp sig (Ahmed & Nawaz, 2015).  

Att ha tydliga arbetsmål och vetskap om vad som förväntas av 
medarbetaren har också visat sig vara en viktig resurs i arbetet (Caplan, 
1971; Falkenberg, Näswall, Lindfors & Sverke, 2015; Rizzo et al., 1970). 
Bland annat har målklarhet visat samband med arbets- och hälsorelaterade 
utfall som ökad arbetstrivsel och engagemang samt bättre välbefinnande 
(Mukherjee & Malhotra, 2006; Nielsen, Randall, Yarker & Brenner, 2008). 

Sammanfattningsvis kan resurser i arbetet betraktas som betydelsefulla 
faktorer i den psykosociala arbetsmiljön. Jämfört med krav i arbetet är 
resurser i arbetet inte lika väl utforskade även om det finns en mängd 
tidigare forskning kring olika resurser i arbetet, som exempelvis autonomi 
(se t.ex. Nahrgang et al., 2011; Nei et al., 2015). Återkoppling är till exempel 
en central resurs i arbetet som bör undersökas ytterligare och framförallt då 
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avseende kopplingen till olika hälsorelaterade utfall (se t.ex. Sverke et al., 
2016). Det är också så att det finns utrymme för mer forskning utförd inom 
kommunal välfärd kring olika resurser i arbetet. 

Personliga resurser 
Individen har en egen viktig roll i arbetet. Exempelvis så är det individen, 
med hjälp av sina tidigare erfarenheter och som utifrån sin egen tolkning av 
situationen som avgör vad en stressor i arbetslivet kan vara och hur den kan 
hanteras (Lazarus & Folkman, 1984). Det handlar om att individen för att 
hantera situationen väger in eventuellt upplevda krav och utmaningar i 
arbetet mot sin personliga förmåga i kombination med möjliga resurser i 
arbetet. En individs personliga resurser har definierats på olika sätt inom 
forskning och enligt krav–resursmodellen likställs individers personliga 
resurser med olika personliga egenskaper som exempelvis självtillit 
optimism eller medkänsla (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, et al., 2007). 
En annan väl undersökt personlig egenskap gäller individers generella 
begåvning som behandlar olika aspekter av intelligens (Gottfredson, 1997). 
Det handlar om en allmän kapacitet att bearbeta information som underlättar 
resonemang, problemlösning och beslutsfattande. Något ytterligare som 
ligger personliga resurser konceptuellt nära är olika varianter av coping (se 
t.ex. Carver, Scheier & Weintraub, 1989; Lazarus & Folkman, 1984). 
Coping skulle kunna beskrivas som individers generella sätt att hantera 
stressiga yttre och inre krav genom kognitiva och beteendemässiga 
strategier. Denna beskrivning är inte tillräcklig eftersom individer kan 
hamna i situationer som nödvändigtvis inte endast handlar om att generellt 
hantera stressiga utmaningar och krav med hjälp av olika aktiva och passiva 
strategier (se t.ex. Meurs & Perrewe, 2011; Ursin & Eriksen, 2004). Det bör 
finnas ytterligare personliga resurser, som även kan bero på intelligens och 
individuella resurser men som inte endast behöver relatera till stressiga 
situationer, och som individer kan lära sig, bemästra och ha användning av 
och då specifikt i sitt arbete.  

Personliga resurser som är relaterade till arbetet och som är aktiva kan 
definieras som individers handlingar i syfte att löpande hantera och influera 
sin egna upplevda dagliga arbetssituation framgångsrikt (se t.ex. 
Wrzesniewski & Dutton, 2001). Det kan exempelvis handla om individers 
förmåga att sätta gränser i arbetet (gränssättning) och signalera genom att 
höja sin röst och säga ifrån (signalering). Exempelvis kan individer löpande 
under sin arbetstid använda sig av personliga resurser som att sätta gränser 
för sina arbetsuppgifter eller göra sina chefer eller sina arbetskamrater 
uppmärksammade på en för stunden ohållbar arbetssituation. Personliga 
resurser i arbetet behöver inte begränsas till endast signalering och 
gränssättning utan det kan finnas fler resurser av det här slaget som individer 
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skulle kunna använda sig av. De här personliga resurserna handlar alltså inte 
om psykosociala faktorer av arbetet eller personliga egenskaper.  

Hur individen sedan upplever resultatet av att använda sig av personliga 
resurser i olika situationer bidrar till ett lärande. Vid ett negativt resultat är 
det troligt att individen justerar användandet av den personliga resursen för 
att nå ett mer positivt resultat. Om det inte är möjligt att justera den 
personliga resursen kan individen välja att inte använda sig av just den 
resursen. Däremot skulle ett positivt resultat eventuellt bädda för att en 
personlig resurs används mer frekvent. Värt att notera är att personliga 
resurser i form av gränssättning eller signalering är synliga och kan noteras 
av individen själv men även av andra, chefer och medarbetare, eftersom det 
krävs någon form av kroppslig, verbal eller skriftlig kommunikation för att 
de ska verka. Detta gäller inte alltid för exempelvis intelligens eller 
personliga egenskaper. Det innebär att de här personliga resurserna, till 
skillnad från exempelvis personliga egenskaper som självtillit och 
begåvning, har lättare för att utvecklas med hjälp av olika insatser, 
exempelvis kognitiv beteendeterapi eller olika utbildningsprogram, på ett 
sätt som förbättrar tillämpbarheten i olika arbetsrelaterade situationer. 

Det är också så att dessa personliga resurser skulle kunna vara särskilt 
viktiga i den ansträngda kommunala välfärdstjänstesektorn där medarbetare 
upplever hög arbetsbelastning och större psykisk påfrestning i arbetet 
(Arbetsmiljöverket, 2016). Eftersom dessa resurser utgår från individers 
egen arbetssituation och individers behov av att hantera den så kan utfallet 
bli att dessa resurser endast är behjälpliga för individen och inte 
nödvändigtvis för teamet eller organisationen. Alltså, dessa personliga 
resurser är tänkta att i förlängningen leda till individers förbättrade hälsa och 
välbefinnande.  

Arbetsplatser byggs upp av individer och då är det av vikt att inte bortse 
från de roller individer har på arbetsplatsen. Det skulle kunna konstateras att 
personliga resurser i arbetet och deras relationer till olika hälsorelaterade 
utfall, kan vara viktiga att beakta. 
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Förebyggande arbete 

Den psykosociala arbetsmiljön, i form av olika krav och resurser i arbetet, 
har ett samband med medarbetares trivsel, hälsa och välbefinnande (se t.ex. 
Sverke et al., 2016). Ett sätt för organisationer att förbättra medarbetares 
trivsel, hälsa och välbefinnande skulle alltså kunna vara att arbeta med olika 
hälsofrämjande insatser som fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön (se 
t.ex. Gjerde, 2014; Kelloway & Day, 2005; Nielsen, Randall, Holten & 
González, 2010). Att organisationer arbetar hälsofrämjande med fokus på 
psykosociala faktorer faller också väl in i det långtgående kravet på 
organisationers yttersta arbetsgivaransvar avseende att systematiskt arbeta 
för en god psykosocial arbetsmiljö (AFS, 2001). Det långtgående yttersta 
arbetsgivaransvaret för den psykosociala arbetsmiljön hindrar inte att även 
medarbetare kan bidra genom att arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö. 
Medarbetare kan bland annat i samband med utförandet av sitt dagliga arbete 
använda sig av olika personliga resurser som exempelvis att sätta gränser i 
sitt arbete eller signalera till sin chef vid en ohållbar arbetssituation (jfr. 
Meurs & Perrewe, 2011; Ursin & Eriksen, 2004; Xanthopoulou, Bakker, 
Demerouti, et al., 2007). Sammantaget borde organisationers arbete med 
olika typer av hälsofrämjande arbete med fokus på den psykosociala 
arbetsmiljön vara en självklar del av verksamhetsarbetet. 

Psykosociala interventionsinsatser 
Hälsofrämjande arbete kan inbegripa organisationers engagemang kring 
hälsoförebyggande åtgärder avseende psykosociala faktorer i arbetsmiljön 
(Day & Randell, 2014). Rent praktiskt kan de hälsoförebyggande åtgärderna 
exempelvis handla om olika interventionsinsatser som fokuserar på 
psykosociala faktorer, men även personliga resurser, med syfte att förbättra 
den rådande arbetsmiljön, trivseln, välbefinnandet och/eller hälsan för 
organisationers medarbetare. Att utveckla psykosociala interventionsinsatser 
för arbetsplatser har visat sig vara ett komplext område som innefattar flera 
aspekter att ta hänsyn till (se t.ex. Karanika-Murray, Biron & Øystein 
Saksvik; 2016). Det handlar exempelvis om val mellan olika 
interventionstyper, vilken nivå programmet ska rikta in sig på i 
organisationen, hur programmen ska utformas och utvärderas samt vilka 
programdeltagare som åtgärderna ska riktas till. 
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Primära insatser 
Interventioner som genomförs på arbetsplatsnivå i en organisationskontext 
kan grupperas som primära, sekundära och tertiära (DeFrank & Cooper, 
1987; Hurrell & Murphy, 1996; Murphy & Sauter, 2003)3. Den här 
avhandlingen fokuserar på primära insatser som är inriktade på prevention 
och är därmed förebyggande. Den här typen av interventioner handlar om att 
identifiera och förändra källan avseende olika hinder i arbetet och/eller 
minska risken för att utveckla stressrelaterad ohälsa och/eller att främja hälsa 
och därigenom även omvandla individers upplevelser av och attityder 
gentemot arbetsmiljön (Kelloway et al., 2008). Primära interventioner kan 
riktas in på olika nivåer i en organisation, det vill säga både på individ- 
och/eller organisationsnivå. Primära interventioner genomförs vanligen på 
arbetsplatsen med fokus på friska individer (dvs. ej sjukskrivna) och oftast 
genom olika grupputvecklingsinsatser och utbildningar.  

Organisatoriska insatser 
När det handlar om vilken organisationsnivå primära interventioner kan rikta 
in sig på så har tidigare studier visat att organisatoriskt inriktade 
interventioner är att föredra framför interventioner som riktar in sig på 
enskilda individer (Gjerde, 2014; Lamontagne, Keegel, Louie, Ostry & 
Landisbergis, 2007). Det har visat sig att individfokuserade interventioner 
endast haft betydelse för enskilda individer men organisatoriska 
interventioner visat sig vara fördelaktiga för både individer och 
organisationer som helhet (Lamontagne et al., 2007). Det kan ha att göra 
med att individuellt inriktade interventioner främst har handlat om 
individfokuserad stressprevention. Det innebär att de oftast ensidigt har 
inriktat sig på att identifiera källan till individens stress med avsikt att 
åtgärda eventuella problem för att sedan genomföra faktiska förändringar i 
arbetsmiljön. Detta skiljer sig till viss del från de organisatoriskt inriktade 
interventionerna som snarare har handlat om att arbeta preventivt och 
samtidigt lyft fram och förädlat de faktorer i arbetet som uppfattas som 
fungerande och bra för både individ och organisation. 

                                                      
3 Primära insatser är förbyggande vänder sig till individer som är generellt friska med syfte att 
minska och/eller avvärja stressorer i arbetet (Hurrell & Murphy, 1996). Sekundära insatser 
riktas till individer som löper risk att utveckla stressreaktioner och har som syfte att hjälpa 
anställda med kunskaper, färdigheter och resurser för att minska eventuellt stressymptom. Det 
kan exempelvis handla om olika träningsaktiviteter relaterat till arbetet eller kognitiv beteende 
terapi. Tertiära insatser innebär behandling av individer som redan utvecklat stressreaktioner 
vilket exempelvis kan innefatta olika typer av medicinsk behandling eller program för att 
komma tillbaka till arbetet. 
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Utforma och utvärdera interventioner 
Utformningen av olika interventionsprogram avseende fokusområde för de 
psykosociala faktorerna skiljer sig oftast åt när det gäller organisatoriska 
interventioner som klassas som primära och preventiva. Skillnaden beror 
delvis på en differens mellan studiers syften men även på att ämnet är brett 
vilket ger många valmöjligheter. Det kan antingen handla om att själva 
programmen, som oftast handlar om någon form av grupputveckling eller 
utbildning, har en psykosocial inriktning eller att de uppföljande utfallen 
relaterar till den psykosociala arbetsmiljön (se t.ex. Bambra et al., 2009). 
Även programmens inriktningar har skilt sig åt där en del exempelvis 
fokuserat på gruppers sociala samspel som att förbättra ett lagarbete eller 
olika psykosociala faktorer som att belysa och stärka delaktighet. Men det 
finns även program som varit mer praktiska i sina upplägg och inriktat sig på 
själva arbetets organisering som variation i arbetsuppgifter eller på att justera 
arbetstider och schemaläggning till det bättre. Utöver olikheter i utformandet 
av programmen skiljer sig även studier åt genom val av olika utfallsmått (se 
t.ex. Montano, Hoven & Siegrist, 2014). Utfall som följts upp har 
exempelvis handlat om olika självskattade mått kring arbetsrelaterade 
attityder (t.ex. arbetstrivsel) och hälsa och välbefinnande (t.ex. psykiskt 
välbefinnande) men även olika psykosociala faktorer som olika krav i arbetet 
och resurser i arbetet. Ibland har även organisatoriska hälsomått ingått som 
exempelvis faktisk sjukfrånvaro. Kombinationen av programmens 
utformning, det vill säga programmens inriktning och vilka utfallsmått som 
sedan valts för uppföljning, har inte alltid varit homogen mellan studier, 
vilket gjort det svårt att jämföra program sinsemellan (se t.ex. Gjerde, 2014).  

Utöver planering av programmens specifika inriktning eller vilka 
utfallsmått som ska ingå, finns det ytterligare forskningsmetoder att ta 
hänsyn till vid utformningen av den här typen av insatser. Det har 
rekommenderats att basera den här typen av insatser på såväl teori som 
empiri för att därmed bidra till kunskapsutveckling (Nielsen, Randall, et al., 
2010). Vidare har det förespråkats att förankra och integrera insatserna i den 
ordinarie verksamheten för att öka sannolikheten att de faktiskt genomförs 
och blir bestående efter att insatserna avslutats. För att få till en bättre 
integrering av insatserna har en anpassning av insatserna till kontexten 
genom delaktighet från de inblandade visat sig ge positiva effekter (Nielsen 
& Randall, 2012). Delaktighet kan exempelvis handla om att låta grupper få 
tid till att utveckla sin förmåga att förbättra gruppens kompetens, effektivitet, 
problemlösning, interna strukturer och relationer, normer och värderingar 
(Lindberg & Vingård, 2012; Neuman, Edwards & Raju, 1989). Eftersom 
sådana interventioner genomförs på arbetsplatser, där medarbetare ingår som 
en del i en organisationsstruktur med bestämda chefer och kollegor, så är det 
ofta svårt att uppnå önskemålet om randomisering av deltagare, det vill säga 
en slumpmässig uppdelning, till olika undersökningsgrupper (Ruotsalainen, 
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Verbeek, Mariné & Serra, 2015). Oavsett randomisering har det varit 
gångbart att så långt det varit möjligt inkludera minst en matchande 
referensgrupp som en jämförelsegrupp utöver deltagande interventionsgrupp 
(Gjerde, 2014; Kline, 2009). För att kunna mäta effekten av ett program 
förordas även att mäta basvärdet för de utfallsmått som valts innan insatsen 
aktualiseras, det vill säga när det gäller mättidpunkter har det förutsatts att 
planering för minst en mätning före och en mätning efter genomförd 
intervention ska ingå (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & 
Sverke, 2016; Richardson & Rothstein, 2008; Van der Klink, Blonk, Schene 
& Dijk, 2001). 

Litteraturen har också presenterat en mängd olika förslag kring 
utvärdering av organisatoriska interventioner. Olika effektutvärderingar har 
förekommit som exempelvis utgått från skillnaden i kvantitativa mått mellan 
mätningar före och efter genomförd intervention samt i bästa fall i relation 
till en referensgrupp (Montano et al., 2014). Ett annat sätt att bedöma värdet 
av interventioner har varit att analysera dem genom graden av följsamhet 
mellan interventionens teoretiska modell och vad som faktiskt genomförs 
praktiskt (Kristensen, 2005). Andra alternativ som använts har varit 
utvärderingsmetoder med kunskap kring inlärning, där fokus har varit på att 
utvärdera hur väl programmen lyckats med kunskapsförmedling, det vill 
säga vad deltagarna faktiskt har lärt sig (Kirkpatrick, 1996). Utöver det har 
interventioners genomförandeprocess utvärderats i kombination med 
utvärdering kring vilken effekt interventionen haft på det som studerats, 
exempelvis olika arbetsmiljöfaktorer (Nielsen & Abildgaard, 2013). Förslag 
att kombinera kvantitativa (t.ex. självskattade enkäter och registerdata) och 
kvalitativa (t.ex. intervjuer och fokusgrupper) utvärderingsmetoder framförs 
också som ett alternativ att höja utvärderingskvalitén (Bryman, 2006; 
Nastasi et al., 2007; Nielsen, Taris & Cox, 2010). Ytterligare forskning 
menar att en fullskalig interventionsstudie bör föregås av en 
genomförbarhetsstudie (Bowen et al., 2009; Proctor et al., 2011). 
Genomförbarhetsstudien kan sedan systematiskt utvärderas utifrån flera 
olika områden (t.ex. deltagares acceptans av programmet, hur väl 
programmet anpassats och integrerats med verksamheten, 
implementeringsprocessen, programeffekter m.m.) där resultaten sedan kan 
användas till att förfina kommande fullskaliga studier.  

Genomföra interventioner 
På grund av skillnader kring interventioners utformnings- och 
utvärderingsmetoder samt programdeltagare med olika yrken och 
befattningar finns en komplexitet och svårighet att jämföra olika primära 
preventiva organisatoriska interventionsstudier. Likväl har översiktsstudier 
visat på mindre positiva men fortfarande olikartade resultat avseende 
förändringar i arbetsmiljön samt olika arbets- och hälsorelaterade utfall 
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(Martin, Sanderson & Cocker, 2009; Michie & Williams, 2003; Montano et 
al., 2014; Corbière et al., 2009). När det gäller olika primära preventiva 
organisatoriska interventioner med fokus på olika psykosociala faktorer 
genomförda inom välfärdstjänstesektorn återfinns få studier. Därutöver har 
flertalet interventioner med fokus på psykosociala faktorer oftast riktats till 
specifika grupper av medarbetare (t.ex. Anderzén & Arnetz, 2005; 
Bourbonnais, Brisson & Vezina, 2011). 

Då arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbeta systematiskt för 
att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö borde interventioner som fokuserar 
på psykosociala faktorer även riktas till chefer. Avseende interventioner 
riktade till grupper av chefer har de snarare handlat om olika typer av 
program med fokus på olika aspekter av ledarskap (t.ex. självkännedom, 
problemlösning, beslutsfattande) och ledarskapsstilar med syftet att utveckla 
ledares beteenden för att öka individers och organisationers prestation och 
effektivitet (Arthur, Bennett, Edens & Bell, 2003; Burke & Day, 1986; 
Collins & Holton, 2004; Powell & Yalcin, 2010). Dessa typer av 
interventioner har visat en viss effekt men även visat sig vara svåra att 
jämföra, på grund av olikheter avseende teoretisk förankring, syften och 
utformnings- och utvärderingsmetoder, vilket innebär att resultaten bör 
tolkas med försiktighet. Utöver det så har beskrivningar kring utformnings- 
och utvärderingsmetoder inte alltid presenterats vilket gjort det svårt att 
bedöma kvaliteten av ingående studier. Det är också så att det brister 
avseende studier som visat hur lång tid det tar för olika chefer på olika 
organisationsnivåer att förändra sitt beteende, som skulle kunna bero på 
korta ledarskapsutbildningar samt få longitudinella studier med upprepade 
mättidpunkter (Avolio, Reichard, Hannah, Walumbwa & Chan, 2009). När 
det gäller vilken effekt den här typen av ledarskapsprogram har så har de 
främst bedömts på individnivå av cheferna själva (uppfattning om 
utbildningen och förvärvad kunskap) och/eller av chefernas egna 
medarbetare som bedömt olika ledarskapsstilar och beteende (Avolio et al., 
2009; Larsson, Sandahl, Söderhjelm, Sjövold & Zander, 2016; Kelloway & 
Barling, 2010). Det finns utrymme för ledarskapsprogram som fokuserar mer 
på specifika ansvarsområden som ledare har, som exempelvis den 
psykosociala arbetsmiljön, och då även på vilken betydelse dessa kan ha för 
medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön (Theorell, Emdad, Arnetz & 
Weingarten, 2001).  

Avslutande kommentarer 
Angående primära preventiva organisatoriska interventioner som fokuserar 
på psykosociala faktorer så saknas det fortfarande forskning kring vilken 
design och metod som kan vara mest effektiv. Det är ett forskningsområde 
som är under utveckling, där oklarhet fortfarande råder med flera 
kunskapsgap att fylla som delvis görs genom lån av metoder från andra 
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forskningsområden. Vidare är det ett forskningsområde som till viss del kan 
vara svåröverblickbart då det löpande kommer ny kunskap och 
forskningsförslag (Karanika-Murray et al., 2016). Komplexiteten har gjort 
det svårt att inkludera alla design- och metodförslag i en och samma studie. 
En minsta gemensam nämnare skulle dock kunna vara organisatoriska 
interventioner som förespråkar en anpassning till kontexten i form av 
exempelvis delaktighet (se t.ex. Gjerde, 2014; Nielsen & Randall, 2012). 
Delaktigheten öppnar upp för deltagares acceptans och möjlighet att påverka 
programmets innehåll och process. 

Utformad psykosocial programintervention 
Inom ramen för ett större AFA-finansierat projekt4 utformades en 
förebyggande intervention, VERKSAM (VERKsamhet; Systematisk; 
ArbetsMiljö), som baseras på tidigare genomförd arbetslivsforskning och 
interventionsforskning med fokus på psykosociala aspekter. Projektets syfte 
var att etablera möjligheter för organisationer att genom utbildningsprogram 
kunna integrera det psykosociala arbetsmiljöarbetet i den ordinarie 
verksamheten. En huvudhypotes var att ökad kunskap om den psykosociala 
arbetsmiljön och välbefinnande bidrar till att länka arbetsmiljöarbetet med 
ordinarie verksamhetsarbete. Projektet har sin grund i arbetslivsteorier (bl.a. 
JD–R-modellen; Bakker & Demerouti, 2007; DCM-modellen; Karasek, 
1979, Karasek & Theorell, 1990) med tillhörande empiri. Dessa 
arbetsmiljöteorier har använts för att förklara vad den psykosociala 
arbetsmiljön kan bestå av. Specifikt har det handlat om att upplevelsen av 
arbetsmiljön exempelvis kan relatera till den dialog (Bergman et al., 2007; 
Bergman, Liljefors & Palm, 2015) respektive möjlighet till delaktighet 
(Heller, Pusic, Strauss & Wilpert, 2004) som finns kring ett arbetsuppdrag 
och hur det slutligen formas i form av organisationens ledarskap, processer, 
rutiner och strukturer innan det når medarbetaren. Bland annat förespråkas 
vikten av gemensam förståelse kring chefer och deras medarbetares roller, 
ansvar och delaktighet då ett arbetsuppdrag formas. 

Tanken med VERKSAM är att interventionen ska användas som insats i 
verksamheters ordinarie systematiska arbetsmiljöarbete. Interventionen är 
framförallt tänkt att i förlängningen förebygga och avvärja arbetsrelaterad 
stress och ohälsa för individen men också för att bidra till ökad hälsa och 
effektivitet i organisationen. VERKSAM kan implementeras med avsikt att 
knyta samman ett arbetsmiljö- och hälsofokus med ett verksamhets- och 
effektivitetsfokus. Observera att det är görligt att använda VERKSAM i en 

                                                      
4 Avhandlingen använder sig av data från projektet Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön: 
Interventionsstudie för verksamhets- och arbetsmiljöutveckling på forskningsbaserad grund.  
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del av en organisation, som en del av eller som ett komplement till 
organisationers systematiska arbetsmiljöarbete.  

Från VERKSAM har två varianter av ett utbildningsprogram utarbetats. 
Den ena varianten av programmet riktar sig enbart till chefer 
(VERKSAMledare) medan det andra riktar sig till både chefer och 
medarbetare (VERKSAMteam). De båda varianterna har en gemensam 
teoretisk bas, ram och procedur men skiljer sig till viss del åt när det gäller 
programmötesinnehåll. Följande text ger en beskrivning av programmens 
teoretiska bas, ram och procedur. En mer fördjupad beskrivning kring 
programmötena återfinns i Appendix 1. 

Teoretisk bas 
VERKSAM har en teoretisk bas i några centrala arbetslivsteorier/modeller 
kopplade till arbetsorganisationen och den enskildes arbetsvillkor. Här listas 
modellerna kortfattat då de finns mer utförligt beskrivna i avsnittet för 
arbetsmiljömodeller. För individen handlar det om modellerna kring arbetets 
krav och möjligheten att kontrollera arbetet (Karasek, 1979; Karasek & 
Theorell, 1990), ansträngning som lagts ned på arbetet relaterat till erhållen 
belöning (Siegrist, 1996) samt den mer övergripande och kontextanpassade 
modellen kring olika krav och resurser i arbetet (Bakker & Demerouti, 
2007). När det gäller organisationen handlar det om modellen om kvantitativ 
och kvalitativ belastning (Cooper & Marshall, 1976; French & Caplan, 1972; 
Sutherland & Cooper 2000) och modellen kring organisationers mål och 
resurser (Bakker & Demerouti, 2007; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 
1990). På individnivå kan individer sedan tolka arbetsmiljön genom sina 
egna erfarenheter och därmed reagera olika beroende på hur de upplever 
situationen. Individuella tolkningar och reaktioner kan sedan ha en påverkan 
på deras arbetsrelaterade attityder, välbefinnande och beteende (Lazarus & 
Folkman, 1987). Forskning har också visat att de olika faktorerna, 
exempelvis olika krav i arbetet och resurser i arbetet, som modellerna 
fokusera på har visat sig viktiga för arbetsrelaterade attityder, välbefinnande, 
hälsa och ohälsa (se t.ex. Häusser et al., 2010; Kim & Kao, 2014; 
Nieuwenhuijsen et al., 2010).  

Programram 
VERKSAM baseras på tidigare organisatorisk interventionsforskning 
(Burke, 1993; Kelloway et al., 2008; Nielsen, Randall, et al., 2010). 
Programmet tar hänsyn till, och programdeltagare får bearbeta, både 
negativa och positiva faktorer i verksamhetens arbetsmiljö. VERKSAM är 
ett organisatoriskt program då det riktar sig till grupper av individer, det vill 
säga en grupp av chefer eller chefer samt deras medarbetare, och inte endast 
till en individ. 
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Insatsen är förbyggande (Hurrell & Murphy, 1996). Den riktar sig till 
arbetande och generellt friska individer med avsikt att minska olika 
riskfaktorer, men också lyfta fram det som fungerar, i arbetet. Den 
förebyggande ansatsen avspeglas bland annat genom dess fokus på 
kunskapsförmedling (Kelloway & Day, 2005). Förebyggande kunskap 
förmedlas bland annat i form av en inledande föreläsning baserad på den 
teoretiska basen, det vill säga de centrala arbetslivsteorierna. 

Som en förankring i den aktuella organisationen genomförs i början av 
programmet ytterligare kunskapsförmedling genom en enkätåterkoppling, 
som är baserad på en mätning genomförd före starten av programmet. 
Enkäten innehåller påståenden kring olika arbets- och hälsorelaterade 
faktorer. Enkätsvaren ger kunskap i form av ett nuläge kring dessa faktorer i 
organisationen. Detta nuläge återkopplas till organisationen. Både 
föreläsningen och enkätåterkopplingen är tänkta att ge deltagarna en grund 
för det fortsatta arbetet under programmets gång.  

Ett annat centralt inslag bygger på organisationers förmåga att bemyndiga 
sina medarbetare. Något som visat sig värdefullt är till exempel att 
möjliggöra ökat deltagande från medarbetare (Heller et al., 2004). 
VERKSAM förutsätter delaktighet och de olika aktiviteterna i programmet 
bidrar till den möjligheten då deltagarna bland annat involveras i dialog, 
något som visat positiva arbetsmiljöeffekter (Mattila, Elo, Kuosma & Kylä-
Setälä, 2006). Utöver det möjliggör även delaktigheten (dialog men även 
diskussion och kommunikation) mellan olika deltagare till överföring och 
integrering av kunskap i den dagliga verksamheten (Kelloway & Day, 2005; 
Nielsen, Randall, et al., 2010). 

Det framgår som fördelaktigt att löpande anpassa den här typen av 
program till kontexten och organisationernas arbetsmiljö (Lamontagne et al., 
2007). I det här programmet är det möjligt eftersom de olika 
programaktiviteterna utgår från deltagarnas egen verksamhet. 
Återkopplingen av de individuellt ifyllda enkäterna och individers möjlighet 
till dialog i programmötena ger deltagarna en möjlighet att individuellt 
forma innehållet i VERKSAM. 

Programprocedur 
Själva programproceduren (Figur 1) består av fyra tretimmars efter varandra 
följande programmöten med cirka två till fyra veckors intervall. Inför starten 
av programmet samlas enkäter in i form av en förmätning som sedan 
används i en enkätåterkoppling i början av programmet för att förmedla ett 
nuläge att arbeta vidare från och även förankra programmet i organisationen. 
Som ytterligare förankringsåtgärd inrättas en styrgrupp vid varje 
organisation för att stödja projektimplementeringen administrativt. I stort 
ingår representanter från projektet, verksamheternas ledningar samt HR-
avdelningarna i styrgrupperna.   
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Det första mötet leds av forskare och de tre efterföljande leds av 
företagshälsovårdskonsulter. Mötena två till och med fyra länkar löpande 
tillbaka till kunskapsdelen som förmedlas i det första mötet. 
Företagshälsovårdskonsulterna utbildas av forskarna i programmets 
teoretiska bas, det vill säga de psykosociala arbetsmiljömodellerna, samt 
deltar och bidrar till att utveckla arbetsmaterialet innehållsmässigt och 
metodologiskt samt är ansvariga för processen i mötena. Efter genomfört 
program är tanken att programdeltagarna sedan tar med sig den förvärvade 
kunskapen från programmet och löpande fortsätter att bidra med 
kunskapsöverföring och integrering i den egna verksamheten 

Som ett programstöd till mötesledarna under programproceduren utgår 
VERKSAM från en interventionsmanual som fungerar som ett 
policydokument. Dokumentet innehåller information och riktlinjer kring, 
syftet och designen av programinterventionen, implementeringsprocessen, 
specifikation av nödvändiga roller samt definition av dessa (forskare, 
företagshälsovårdskonsulter, deltagare, olika representanter från 
organisationen, t.ex. HR), samt syfte och innehåll med de fyra mötena (inkl. 
material). 

För att mötesgrupperna ska vara hanterbara för mötesledarna föreslås att 
antalet deltagare per möte uppgår till maximalt 35. Det kan innebära att 
parallella program i vissa fall får implementeras i en och samma 
organisation. Utöver det kan storleken på mötesgrupperna behöva varieras 
och anpassas efter den specifika organisation där implementeringen sker 
beroende på olika organisatoriska praktikaliteter (t.ex. arbetsscheman). 

Programmet använder genomgående diskussion, kommunikation och 
reflektion som kunskapshöjande metod. Det innebär att kombinationen av 
teoriföreläsning, enkätåterkoppling, mötesaktiviteter, individuell reflektion 
samt grupp-diskussion används som mötesverktyg. Specifikt varvas korta 
teoretiska pass med grupparbeten i mötena (Lindberg & Vingård, 2012) och 
tid ges för reflektion individuellt, i par, i mindre grupper och i slutändan i 
den stora gruppen. Upplägget bidrar till att frambringa kommunikation och 
dialog mellan forskare, konsulter och deltagare som ska leda till en 
anpassning till kontexten. Den uppbyggda mötesmetoden ger också 
deltagarna framtida verktyg att använda i den dagliga hanteringen av deras 
arbetsmiljö och fortsatta arbetsmiljöarbete. 

Utöver den initiala kunskapsförmedlingen av olika arbetslivsteorier och 
enkätåterkopplingen som ger deltagarna ett nuläge av deras egen arbetsmiljö 
förmedlas även annan teoretisk kunskap löpande under programmets gång. 
De löpande kortare teoretiska passen relaterar till arbetsmiljön men fokuserar 
mer på kunskaper som hjälper deltagarna att arbeta praktiskt och 
konstruktivt med dessa frågor. Tanken med passen är att de dels ska fungera 
som avstamp till de olika grupparbetena, dels knyta ihop de olika 
reflektionerna och diskussionerna samt förmedla verktyg i form av 
exempelvis modeller och mallar som deltagarna kan ta med sig in i sitt 
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ordinarie arbetsmiljöarbete. Till exempel förmedlas vikten av förmågan att 
föra en god dialog och vikten av återkoppling (Bergman et al., 2007; 
Hackman & Oldham, 1975). Att kunna hantera en god dialog kan till 
exempel bidra till att förmedla individuellt subjektiva arbetsmiljöupplevelser 
mer objektivt. Framförallt tydliggörs vilken betydelse olika dialoger kring ett 
arbetsuppdrag har. Dialoger kring ett uppdrag, som kan föras på olika 
hierarkiska nivåer, kan ha inflytande på uppdragets slutliga form. 
Programmet går också igenom teorier kring hur individer hanterar 
upplevelser av olika situationer i arbetet och vilka hanteringsstrategier 
individer använder sig av (se t.ex. Lazarus & Folkman, 1984, 1987). Kopplat 
till kraven på systematik och ansvar i arbetsmiljöarbetet, presenteras även 
teorier och modeller kring målstyrning men också mallar i form av praktiska 
handlingsplaner (se t.ex. Locke & Latham, 1990). 

Efter avslutat program är tanken med VERKSAM att deltagarna, när de 
återgår till sin egen arbetsmiljö, ska ta med sig det som förmedlats i 
programmet och integrera det i den ordinarie verksamheten. I det fall endast 
chefer genomgår programmet så förutsätts att chefernas nya insikter på något 
sätt överförs så att deras medarbetare upplever en förändrad arbetsmiljö. För 
att få systematik i arbetsmiljöarbetet bör deltagarna sedan regelbundet gå 
igenom olika krav och resurser i arbetet, och som i ett kretslopp 
återkommande gå igenom valda delar i möte två, tre och fyra. 
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Metod 

Den här avhandlingens tre empiriska studier baseras på datamaterial som 
insamlats i den kommunala välfärdstjänstesektorn från två regioner i 
mellersta Sverige (Östergötland och Södermanland) under perioden 2010–
2014. 

Kontext 
Den kommunala verksamheten i Östergötland innefattar en förvaltning med 
ansvar för stöd (t.ex. vid vuxenseparationer, drog och/eller 
alkoholanvändning, våld och misshandel) och service (t.ex. dagvård, 
stödboende och färdtjänst) till enskilda och familjer, personer med fysisk 
och/eller psykisk funktionsnedsättning samt äldre. De anställda var främst 
socionomer/socialsekreterare. 

Verksamheten i Södermanland består av en bred kommunal förvaltning 
uppdelad i två avdelningar. Den ena avdelningen arbetar med äldre (t.ex. 
hemtjänst, personlig assistans och korttidsvård), vård och omsorg på särskilt 
boende, socialpsykiatri samt stöd och service till funktionshindrade. De 
anställda består exempelvis av socionomer/socialsekreterare, vårdbiträden, 
undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Den 
andra avdelningen är uppbyggd av olika stödfunktioner (t.ex. ekonomi och 
färdtjänst) samt personal som exempelvis fysioterapeuter och sjuksköterskor 
som arbetar med rehabilitering. 

Den kommunala förvaltningen i Östergötland används i en studie för att 
undersöka genomförbarhet och acceptans av interventionsprogrammet 
VERKSAMteam (Studie 2). Den bredare kommunala förvaltningen i 
Södermanland används dels för en studie som undersöker effekten av 
programmet VERKSAMledare (Studie 3) och dels för en studie för att 
besvara frågor kring hur olika arbetsmiljöfaktorer och personliga resurser 
relaterar till arbetsrelaterad ohälsa (Studie 1). 

Datainsamlingsprocedur och urval 
Proceduren för att samla in de tre studiernas data var i princip likadan (Nylén 
et al., 2017a, 2017b). Samtliga delstudier använder sig av medarbetardata 
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insamlad med hjälp av enkäter. I detta avsnitt beskrivs administrationen av 
enkäter som samlades in före och efter implementeringen av de två 
interventionsprogrammen, hur datainsamlingen gick till i de två 
verksamheterna samt beskrivning av de specifika urval som använts i 
respektive studie. 

De enkäter som användes för att samla in data före och efter 
programimplementeringarna skickades elektroniskt. Det gick alltid ut 
påminnelser men antalet kunde variera mellan en och fem beroende på 
uppnådd svarsfrekvens. För administration av dessa enkäter och tillhörande 
deltagarinformation användes en fritt tillgänglig webbapplikation 

En delstudie var i form av en pilotstudie och baserades på data insamlad 
från verksamheten i Östergötland. Urvalet som samlades in till pilotstudien 
användes som underlag till Studie 2 och bestod av medarbetare som deltagit 
i VERKSAMteam. Till denna delstudie samlades enkätdata kring 
psykosociala och arbetsrelaterade faktorer in före och efter att programmet 
VERKSAMteam genomförts. Förmätningen initierades i juni 2011, en 
månad före starten av programmet, och eftermätningen cirka en månad efter 
programmets avslut. Under programmöten och vid eftermätningen samlades 
även enkätdata in med fokus på deltagares upplevelse av programmet. 
Förmätningen gav en svarsfrekvens på 73 % och eftermätningen, efter 
bortfall (t.ex. tjänstledigheter, frivilliga uppsägningar och naturliga 
avgångar), hade en svarsfrekvens på 62 %. Det longitudinella urvalet, dvs. 
de som svarat på enkäten vid båda tillfällena, uppgick till 40 (svarsfrekvens 
52 %). Urvalet bestod av fler kvinnor (92 %) än män, medelåldern låg på 44 
år med en övervägande del universitetsutbildade (87 %), tillsvidareanställda 
(95 %) och heltidsarbetande (72 %).  

Två av delstudiernas urval (Studie 1 och 3) har sitt ursprung i enkätdata 
som samlades in inom verksamheten i Södermanland. Generellt innehöll 
enkätdata påståenden kring psykosociala faktorer, personliga resurser samt 
hälsorelaterade utfall. Datainsamlingen initierades med en förmätning i mars 
2013. Cirka sex månader efter att programmet VERKSAMledare avslutats 
genomfördes en eftermätning. Studie 1 baseras på ett kvinnligt urval från 
förmätningen som hade en svarsfrekvens på 44 %. Det användbara urvalet 
uppgick till 357 kvinnor. Urvalet till Studie 3 har sitt ursprung i både för- 
och eftermätningar och omfattar svar från både kvinnor och män. Urvalet 
delades in i två grupper, en interventionsgrupp och en referensgrupp. 
Interventionsgruppen bestod av medarbetare från fyra enheter vars fyra 
chefer gått VERKSAMledare och referensgruppen bestod av medarbetare 
från fyra enheter vars fyra chefer inte genomgått något 
interventionsprogram. Svarsfrekvenserna i både interventions- och 
referensgrupperna vid samtliga tidpunkter var cirka 50 %. De medarbetare 
som besvarade enkäterna vid både för- och eftermätning ingick i det 
longitudinella urvalet (interventionsgrupp=40, referensgrupp=58). Alla hade 
en tillsvidareanställning, endast hälften arbetade heltid, omkring en tredjedel 
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hade en universitetsexamen och de flesta var kvinnor (drygt 80 %) med en 
medelålder på 49 år. De demografiska variablerna skilde sig inte åt mellan 
grupperna 

För att hantera de låga icke systematiska interna bortfallen (Studie 1: 1 %; 
Studie 2: 12 % Tid 1 och 11 % Tid 2; Studie 3: .91 % Tid 1 och 2.36 % Tid 
2) genomfördes imputation för att ersätta sådant internt bortfall enligt EM-
metoden (expectation-maximization; Little & Rubin, 1989) separat för de tre 
studierna. 

Enkätinnehåll 
Avhandlingen baseras på självrapporter insamlade genom två typer av 
enkäter: huvud- och processenkäter. I huvudenkäterna, insamlade före och 
efter genomförda interventionsprogram, återfinns frågor och påståenden 
kring de psykosociala faktorer, personliga resurser samt arbets- och 
hälsorelaterade utfall som ingår i studiernas analyser. Ytterligare 
självskattningar samlades in med hjälp av processenkäter riktade till 
programdeltagare. Processenkäterna innehöll frågor och påståenden kring 
upplevelsen av själva programmen men även upplevelsen av hur innehållet i 
programmet tagits tillvara och/eller implementerats i organisationernas 
verksamheter. Några av frågorna och påståendena kring programprocessen 
ingick även som komplement i den huvudenkät som genomfördes vid 
eftermätningen. 

Enkäterna innehöll fler frågor och påståenden än de som används i den 
här avhandlingen. De mått som ingår i avhandlingen beskrivs i Tabell 1. De 
självskattningsinstrument som användes för att mäta olika krav i arbetet, 
resurser i arbetet, personliga resurser och arbets- och hälsorelaterade utfall 
var alla från etablerade skalor och i de fall de har sitt ursprung från 
internationell forskning så har översättning gjorts till svenska enligt 
etablerad praxis. Överlag var den interna konsistensen godtagbar för de olika 
självskattningsinstrumenten då reliabilitetskoefficienterna i de flesta fall 
uppnådde minst .70 (  Cronbach, 1951; Nunnally, 1978). De 
processenkäter som används under pågående interventionsprogram 
utformades på svenska och för avhandlingen har en fråga valts ut för 
implementeringsprocessen av VERKSAMteam.  
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Etiska överväganden 
När forskning genomförs i människors vardag, på deras arbetsplatser, krävs 
medvetenhet om vilka villkor som gäller för att på ett rimligt sätt genomföra 
en studie. Att genomföra en studie utan att orsaka obehag för 
forskningspersoner i deras arbetssituation innebär bland annat att ha respekt 
för deras integritet. 

Utöver avvägningen mellan forskningens bidrag (forskningskravet) och 
behandlingen av personer som medverkar i forskningen (individskydds-
kravet) spelar de etiska kraven på forskaren samt forskningens inriktning och 
genomförande roll (Vetenskapsrådet, 2011). Flera mer eller mindre 
tvingande regler och föreskrifter har utarbetats för att skydda den enskilda 
individen (SFS, 2003). Skyddet gäller bland annat forskning som innefattar 
behandling av känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS, 
1998).  

Forskningspersonernas integritet beaktades vid insamlandet av 
deltagarnas personuppgifter från respektive organisation. Personuppgifter 
har behandlats konfidentiellt genom att avidentifiera samtliga personer med 
hjälp av ett individuellt ID-nummer. För att inte riskera spridning av 
personuppgifter har de efter att de individuella ID-numren upprättats 
förvarats inlåsta. Forskningspersonerna har även fått följande information 
skriftligt: syftet med projektet och dess plan, metoden för 
datainsamlingsproceduren, beskrivning av forskargruppen och dess 
kontaktuppgifter, hur projektet hanterar personuppgifter enligt gängse 
sekretesskrav, att deltagandet är frivilligt, att samtycke att ingå i studien först 
sker i samband med enkätifyllandet och rätten att när som helst avbryta sin 
medverkan.  

Forskningsprojektet, som den här avhandlingen har sitt ursprung i, har 
prövats och godkänts av den Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
(ref. Nr 1010/1517-1531/5). 
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Sammanfattning av studierna 

Avhandlingen innefattar tre studier. Studie 1 undersökte olika krav och 
resurser i arbetet samt personliga resursers samband med hälsorelaterade 
utfall. Studie 2 (pilotstudie) undersökte genomförbarheten i 
interventionsprogrammet VERKSAMteam och dess effekt på olika 
arbetsmiljö- och attitydfaktorer hos deltagande medarbetare samt deltagares 
acceptans av programmet. Studie 3 utvärderade tänkbara effekter kring 
arbetsmiljöfaktorer samt personliga resurser hos medarbetare efter att deras 
chefer gått interventionsprogrammet VERKSAMledare. 

Studie 1 
Do personal resources matter beyond job demands and job resources? Main 
and interaction effects on health-related outcomes among women working 
within the welfare sector 

Bakgrund och syfte 
Det är en utmanande uppgift för arbetsgivare att genom en god psykosocial 
arbetsmiljö och viktiga arbetsuppgifter främja medarbetares långsiktiga hälsa 
och välbefinnande. Det här tycks särskilt gälla den kommunala 
välfärdssektorn som står inför och behöver hantera flera utmaningar (SKL, 
2016). Främst kvinnor utsätts för denna utmanande situation eftersom de 
utgör majoriteten av de anställda i denna sektor. Det är arbetsgivaren som 
har det yttersta ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön med dess krav 
och resurser, men även medarbetare har olika typer av personliga resurser 
för att hantera arbetet. Krav–resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007; 
Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, et al., 2007) har visat på viktiga faktorer 
och processer som är prediktiva för olika utfall. Enligt modellen antas krav 
riskera att utarma individers energi och leda till utmattning medan resurser 
alstrar motivation och engagemang. Med modellen som utgångspunkt 
inkluderade den här delstudien mer utmärkande arbetsrelaterade faktorer 
(krav och resurser i arbetet samt personliga resurser) och deras relation till 
mer specifika hälsorelaterade utfall kopplat till arbetet. I delstudien prövades 
även resursers hälsoförbättrande potential. 



 40 

Studien syftade till att undersöka den relativa betydelsen av olika krav i 
arbetet (kvantitativ och kvalitativ belastning) och resurser i arbetet 
(autonomi och återkoppling) samt personliga resurser (signalera och sätta 
gränser) och deras relation till olika hälsorelaterade utfall (psykisk ohälsa, 
sjuknärvaro och sjukfrånvaro). Studien syftade även till att undersöka om 
resurser i arbetet och personliga resurser kan ha en buffrande effekt på 
relationen mellan krav i arbetet och de olika hälsorelaterade utfallen. 
Specifikt prövades fem hypoteser (H1–H5): krav i arbetet är kopplade till 
negativa hälsorelaterade utfall (H1); resurser i arbetet är associerade med 
bättre hälsorelaterade utfall (H2); resurser i arbetet modererar, dvs. buffrar, 
sambandet mellan krav i arbetet och hälsorelaterade utfall (H3); personliga 
resurser är associerade med bättre hälsorelaterade utfall (H4) och; personliga 
resurser modererar, dvs. buffrar, associationen mellan krav i arbetet och 
hälsorelaterade faktorer (H5). 

Metod 
Studien baserades på tvärsnittsdata från förmätningen i verksamheten i 
Södermanland. Figur 2 illustrerar studiens design. 

 
Figur 2. Design Studie 1. Rutorna till vänster med heldragen linje anger grupper av 
prediktorer som användes för att predicera olika hälsorelaterade utfall (i rutan längst 
till höger). Den översta rutan listar ingående kontrollvariabler. Slutligen anges olika 
testade modererande effekter av resurser i arbetet och personliga resurser i relationen 
mellan krav i arbetet och de hälsorelaterade faktorerna. 

 
I de variabler som undersöktes i studien ingick olika typer av krav i 

arbetet (kvantitativ och kvalitativ belastning) och resurser i arbetet 
(autonomi och återkoppling), personliga resurser (signalera och sätta 
gränser) och hälsorelaterade utfall (psykisk ohälsa, sjuknärvaro och 
sjukfrånvaro). Även demografiska variabler (ålder och utbildning) 
inkluderades. 
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För att testa de fem hypoteserna analyserades datamaterialet med 
hierarkisk multipel regressionsanalys. Analysen gjorde det möjligt att 
undersöka den relativa betydelsen av enskilda prediktorer samt undersöka 
tillskott i förklarad variation i respektive utfall för varje nytt block av 
prediktorer. Tre regressionsanalyser innefattande fem steg utfördes för de tre 
hälsorelaterade utfallen (psykisk ohälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro). Som 
kontrollvariabler ingick i steg 1 de demografiska variablerna ålder och 
utbildning. Krav i arbetet adderades i steg 2. I steg 3 lades resurser i arbetet 
till och i steg 4 ingick personliga resurser. I det femte och sista steget 
adderades tvåvägsinteraktioner mellan de olika resurserna och kraven i 
arbetet efter kontroll för alla variabler i de tidigare stegen. 
Interaktionstermerna beräknades som produkterna av de 
medelvärdescentrerade prediktorvariablerna (Aiken & West, 1991). 
Interaktionerna plottades i enlighet med gängse praxis (Aiken & West, 
1991), där värdena för moderatorerna valdes till en standardavvikelse under 
och en standardavvikelse över medelvärdet. Slutligen genomfördes 
uppföljande analyser (simple slope tests) för att avgöra om de olika 
interaktionslinjerna var signifikanta. Det innebär att analysera om sambandet 
mellan ett givet krav och ett givet utfall, varierade mellan personer med en 
given tillgång till en viss resurs (resurs i arbetet eller personlig resurs). 

Resultat 
Resultatet visade att de demografiska variablerna bidrog till att förklara en 
mindre andel av variansen i psykisk ohälsa men inte för övriga 
hälsorelaterade utfall. Denna effekt försvann dock då nya variabler 
adderades till modellen. 

Kvantitativa krav relaterade till mer psykisk ohälsa och sjuknärvaro, 
vilket gav partiellt stöd för hypotes 1. Även kvalitativa krav hängde samman 
med mer psykisk ohälsa. I övrigt framkom inget mer stöd för hypotes 1. 
Även hypotes 2 fick delvis stöd i och med att hög autonomi relaterade till låg 
psykiska ohälsa, låg sjuknärvaron och låg sjukfrånvaron. Utöver det 
framkom ett negativt samband mellan återkoppling och psykisk ohälsa som 
indikerade att mer återkoppling var förenat med lägre psykisk ohälsa. Inga 
andra signifikanta samband framkom. Hypotes 3 fick partiellt stöd då tre 
signifikanta interaktioner mellan krav och resurser i arbetet framkom. 
Autonomi dämpande de negativa effekterna av kvantitativ belastning på 
psykisk ohälsa men även på sjukfrånvaro. För individer med låg autonomi 
tenderade högre kvantitativ belastning att vara förenat med högre psykisk 
ohälsa och/eller sjukfrånvaro. Interaktionseffekten av moderatorn 
återkoppling i relationen mellan kvalitativ belastning och sjukfrånvaro blev i 
kontrast till vad som predicerades negativ. Det innebär att kombinationen låg 
återkoppling och hög kvalitativ belastning var relaterat till lägre 
sjukfrånvaro. Vidare var kombinationen av låg återkoppling och låg 
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kvalitativ belastning relaterad till högre sjukfrånvaro. Hypotes 4 fick till viss 
del stöd då personliga resurser, i form av gränssättning, hade ett positivt 
samband med psykisk ohälsa och sjuknärvaro medan signalering var 
orelaterat till alla hälsorelaterade utfall. Det innebar att mer gränssättning var 
förenat med lägre psykisk ohälsa och sjuknärvaro. Däremot framkom inget 
stöd för hypotes 5, som anger att personliga resurser har en modererande 
effekt i associationen mellan krav i arbetet och hälsorelaterade faktorer. 

Slutsats 
Studien bidrar till ökad medvetenhet hos chefer och medarbetare kring 
kombinationen av krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser 
samt visar på deras relevans för några hälsorelaterade faktorer. Studiens 
resultat antyder att resurser förefaller ha en viss hälsofrämjande potential där 
det i den här studien verkar som om resurser i arbetet är mer betydande än 
personliga resurser. Sammantaget visar detta på vikten av chefers förmåga 
att inte bara fokusera på att reducera krav i arbetet, utan även på att forma ett 
hållbart klimat som främjar olika resurser i linje med organisatoriska mål 
men som även värnar om individerna. Detta kan delvis nås genom ökad 
medvetenhet om organisationers arbetsklimat och dess koppling till 
individers välbefinnande. 

Studie 2 
A pilot-study of a worksite based participatory intervention program: Its 
acceptability and short-term effects on work climate and attitudes in human 
service employees 

Bakgrund och syfte 
Psykosociala faktorer, som allt för höga krav och bristande resurser i arbetet, 
har länkats till stress, ohälsa och negativa arbetsrelaterade attityder (Bakker 
& Demerouti, 2007; Demerouti & Bakker, 2011; Häusser et al., 2010; för en 
svensk översikt se t.ex. Sverke et al., 2016). Studie 1 visar på vikten av att 
organisationer fokuserar på både krav i arbetet och resurser i arbetet för en 
positiv medarbetarhälsa. Ett sätt för organisationer att arbeta med att öka 
medarbetares medvetenhet om deras arbetsklimat och arbetsrelaterade 
attityder är genom arbetsplatsinterventioner med fokus på psykosociala 
faktorer. Inför utformandet av den här typen av interventioner och inför 
deras implementering bör de testas och anpassas till den aktuella kontexten 
(Nielsen, Randall, et al., 2010). Pilotstudier är ett sätt att inleda testning och 
anpassning av ett interventionsprogram (Bowen et al., 2009; Proctor et al., 
2011). Utifrån denna bakgrund har en pilotstudie genomförts.  
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Pilotstudien avsåg att beskriva den nyutvecklade organisatoriska 
arbetsplatsinterventionen VERKSAMteam, med ett innehåll som delvis 
utarbetats genom deltagares medinflytande under programmets gång. Utöver 
det syftade studien till att utvärdera VERKSAMteam med hjälp av 
deltagares uppfattning om interventionen genom dels deras 
helhetsuppfattning av interventionen (som en aspekt av genomförbarheten) 
och dels med avseende på kortsiktiga effekter av psykosociala faktorer (krav 
och resurser i arbetet) samt arbetsrelaterade attityder. 

Metod 
Pilotstudien baseras på data från verksamheten i Östergötland. Huvudenkäter 
samlades in före och cirka en månad efter implementeringen av 
VERKSAMteam. I samband med programmötena samlades även 
processenkäter in som ytterligare underlag till programutvärderingen. 
Studiens design återges i Figur 3. 

 
Figur 3. Design Studie 2 som hade formen av en interventionsstudie med 
enkätinsamlingar före och en månad efter genomfört interventionsprogram. 
Programinterventionen, VERKSAMteam, bestod av fyra efterföljande 
programmöten (PM 1–4) och riktades till chefer och medarbetare gemensamt. Vissa 
kvalitativa data samlades även in under programmötena. 

 
I analysen ingick krav i arbetet (kvantitativ belastning, kvalitativ 

belastning och rolloklarhet), resurser i arbetet (autonomi, återkoppling och 
socialt stöd) och arbetsrelaterade attityder (arbetstrivsel, 
organisationssamhörighet och intention uppsägning). Förutom kvantitativa 
insamlade data samlades även en kvalitativ fråga in från processenkäter för 
att besvara deltagarnas helhetsuppfattning av interventionen. 

De statistiska analyserna inkluderade t-tester av medelvärdesskillnader 
mellan Tid 1 och Tid 2 (och 95 % konfidensintervall och effektstorlekar) för 
att utvärdera programmets kortsiktiga effekter. De kvalitativa svaren 
analyserades med induktiv innehållsanalys (Braun & Clarke, 2013; Hsieh & 
Shannon, 2005) och dikotomiserades i positiva respektive negativa svar. 
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Resultat 
Utvärderingen av kortsiktiga förändringar mellan de två mättidpunkterna 
visade att de flesta variablerna var stabila över tid, det vill säga nästan inget 
förändrades från före till en månad efter interventionen. Några signifikanta 
resultat framkom dock, där kravet kvantitativ belastning i arbetet minskade 
mellan de två mättidpunkterna. Något som inte förväntades var att resursen 
socialt stöd i arbetet minskade och den arbetsrelaterade attityden intention 
till uppsägning ökade mellan de två mättillfällena. Den kvalitativa 
utvärderingen av deltagares upplevelse av acceptans av 
interventionsprogrammet visade också fler positivt inställda deltagare än 
negativa efter programmets genomförande. 

Slutsats 
Resultaten visar att det var praktiskt möjligt att genomföra detta 
interventionsprogram i denna verksamhet. Specifik handlade 
genomförbarheten om att genomföra mötesupplägget enligt planlagt schema. 
Trots deltagarnas mer positiva inställning till programmet så var 
medelvärdesförändringarna få och några även motsägelsefulla. Att socialt 
stöd minskade och intention till uppsägning ökade kan bero på flera saker. 
Det kan handla om interna organisatoriska orsaker som är svåra att 
kontrollera eller att VERKSAMteam satte igång tankar hos deltagarna som 
gjorde att de började ifrågasätta sin arbetssituation. 

Pilotstudien visar på svårigheten med att designa och implementera den 
här typen av program. Det kanske inte är rimligt att förvänta sig snabba 
resultat från ett organisatoriskt interventionsprogram. I denna delstudie 
genomfördes exempelvis resultatuppföljningen endast en månad efter 
avslutat program. Interventionsprogrammet verkar snarare behöva utvecklas 
ytterligare och den här pilotstudien bidrar till den befintlig 
forskningsdiskussion kring metoder avseende utformning, implementering 
och utvärdering av preventiva interventionsprogram. Avseende till exempel 
design handlar det möjligen om att bättre koppla programinnehållet till både 
kontexten och det som sedan mäts i samband med en utvärdering. Den här 
typen av program bör sannolikt också vara systematiskt återkommande för 
att främja långsiktighet och möjliggöra en förfining av design, 
implementering och integration i den aktuella kontexten. Delstudien visar på 
vikten av att genomföra pilotstudier av planerade program innan ett 
fullskaligt program genomförs. Framförallt bör ökad hänsyn ges till fler 
dimensioner vid utvärdering av genomförbarhet. 
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Studie 3 
Can a managerial intervention focusing on job demands, job resources, and 
personal resources improve the work situation of employees? 

Bakgrund och syfte 
Individer har behov av att kunna hantera krav i arbetet och samtidigt ha 
tillgång till nödvändiga resurser (resurser i arbetet och personliga resurser) i 
sin arbetsmiljö (Bakker & Demerouti, 2007; Xanthopoulou, Bakker, 
Demerouti, et al., 2007). Utifrån arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön kan 
organisationer öka sin medvetenhet kring krav och resurser i arbetet genom 
exempelvis interventionsprogram riktade till chefer (Theorell et al., 2001). 
För att dessa program ska gynna även medarbetares upplevelser av sina 
arbetssituationer förutsätts dock en överföring av den ökade medvetenheten 
från chefer som deltagit i ett interventionsprogram till deras medarbetare 
(transfer effect) (Romanowska et al., 2011). Det finns utrymme för 
ytterligare kunskap kring när i tiden efter ett program den här typen av 
överföring eventuellt inträffar (Lohela, Björklund, Hagberg, Vingård & 
Jensen, 2009; Van der Klink et al., 2001). Denna studie bygger vidare på de 
två föregående delstudierna. Till skillnad från Studie 2, som var en 
pilotstudie, testar Studie 3 ett fullskaligt interventionsprogram, 
VERKSAMledare. Studie 3 skiljer sig också från Studie 2 i och med att 
programmet riktades till en grupp chefer, och inte en grupp med chefer och 
medarbetare, och att tidsspannet var längre mellan programavslut och 
uppföljande eftermätning. I likhet med Studie 1 har olika psykosociala 
faktorer och personliga resurser använts vid effektutvärderingen. 

Studien syftade till att utvärdera tänkbara effekter av ett 
interventionsprogram (VERKSAMledare) avseende medarbetares upplevelse 
av olika psykosociala faktorer (krav i arbetet: kvantitativ belastning, onödiga 
arbetsuppgifter och oskäliga arbetsuppgifter; resurser i arbetet: autonomi, 
återkoppling och målklarhet) och personliga resurser (signalera och sätta 
gränser), som en effekt av programmet som riktades till medarbetarnas 
chefer.  

Metod 
Studien baseras på insamlade data från verksamheten i Södermanland. 
Huvudenkäter samlades in före och omkring sex månader efter 
implementeringen av VERKSAMledare (Figur 4). Enkäter samlades in från 
medarbetare (interventionsgrupp) vilkas chefer deltagit i programmet, men 
också från medarbetare (referensgrupp) vilkas chefer inte deltagit i något 
program. Vilka delar av organisationen som tillhörde interventionsgruppen 
respektive referensgruppen bestämdes på förhand för att så långt som möjligt 
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hålla grupperna avskilda från varandra och på så sätt undvika effektspridning 
mellan dem. För att grupperna skulle bli så jämförbara grupper som möjligt 
matchades dessa utifrån ansvarsområde och arbetsuppgifter.  

 
Figur 4. Design Studie 3 som hade formen av en preventiv 
interventionsprogramstudie med två enkätinsamlingar bland medarbetare vilka 
delades upp i en interventionsgrupp och en referensgrupp. Interventionsgruppen 
bestod av medarbetare med chefer som deltog i interventionsprogrammet 
VERKSAMledare, som utgörs av fyra efterföljande programmöten (PM1–4). 
Referensgruppen bestod av medarbetare vars chefer inte deltog i något 
interventionsprogram. Enkätinsamlingarna genomfördes före och sex månader efter 
genomfört interventionsprogram. 

 
Undersökta mått var krav i arbetet (kvantitativ belastning, onödiga 

arbetsuppgifter och oskäliga arbetsuppgifter), resurser i arbetet (autonomi, 
återkoppling och målklarhet), och personliga resurser (signalera och sätta 
gränser). 

För att undersöka kortsiktiga effekter av VERKSAMledare på 
medarbetares krav och resurser i arbetet samt personliga resurser användes 
åtta variansanalyser (ANOVA) som statistisk analysmetod. Dessa 
innefattade huvudeffekter av grupp (skillnad mellan grupper oavsett tid) och 
huvudeffekter av tid (skillnad mellan Tid 1 och 2 oavsett grupp). Även 
interaktionseffekten mellan grupp och tid ingick. Denna indikerar om 
medelvärdena av de studerade variablerna förändrades på olika sätt över tid 
mellan interventions- och referensgrupperna. 

Resultat 
När det gäller krav i arbetet fanns ingen huvudeffekt av grupp, det vill säga 
grupperna skilde sig inte åt oavsett de två tidpunkterna. Däremot visades 
huvudeffekter av tid. Mer specifikt, oavsett grupp, skilde sig kvantitativ 
belastning, onödiga arbetsuppgifter och oskäliga arbetsuppgifter åt mellan de 
två mättillfällena. Det tyder på en upplevd ökning av dessa krav i båda 
grupperna över tid. Vidare framkom en signifikant interaktionseffekt som 
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indikerar en ökning av onödiga arbetsuppgifter i referensgruppen mellan 
mättillfällena. För resurser i arbetet påträffades ingen huvudeffekt av grupp, 
alltså de två grupperna skilde sig inte åt oberoende av de två tidpunkterna. 
En signifikant huvudeffekt av tid återfanns för autonomi som minskade över 
tid vilket innebär att oavsett grupp så skilde sig autonomi åt mellan det första 
och andra mättillfället. Det framkom ingen interaktionseffekt mellan tid och 
grupp för någon av resurserna i arbetet. Med andra ord förändrades inte 
dessa resurser på olika sätt för interventionsgruppen eller referensgruppen 
över tid. För personliga resurser framkom inga signifikanta effekter av vare 
sig tid, grupp eller interaktionen mellan tid och grupp, vilket kan tolkas som 
att dessa resurser var stabila i båda grupperna över tid. 

Slutsats 
Studiens resultat ger inget stöd för kortsiktiga effekter kring upplevelsen av 
psykosociala faktorer och personliga resurser hos medarbetare efter det 
genomförda interventionsprogrammet VERKSAMledare. Ett sätt att tolka 
den enda interaktionseffekten som framkom, en ökning av onödiga 
arbetsuppgifter i referensgruppen över tid, kan vara att anta att utan 
interventionen så hade interventionsgruppens upplevelse av onödiga 
arbetsuppgifter också ökat. Därmed skulle interventionen kunna ha haft en 
viss skyddande effekt. Studien visar på svårigheten i att utforma och 
genomföra den typ av intervention som är riktad till chefer men effekten 
utvärderas på medarbetarnivå. Studien bidrar också till den begränsade 
litteratur kring överföringseffekter (transfer effect) mellan chefer och 
medarbetare när det gäller upplevelse av krav i arbetet, resurser i arbetet och 
personliga resurser. 
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Diskussion 

Syftet med den här avhandlingen har varit att bidra till en ökad förståelse för 
betydelsen av den psykosociala arbetsmiljön för kvinnor och män anställda i 
den kommunala delen av den svenska välfärdssektorn. Ett delsyfte var att 
undersöka olika krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser och 
dessa faktorers samband med olika hälsorelaterade faktorer (Studie 1). I 
detta ingick också att undersöka potentiella buffrande effekter av resurser i 
arbetet och personliga resurser när det gäller relationen mellan krav i arbetet 
och de olika hälsorelaterade utfallen. Ytterligare ett delsyfte var att genom 
en pilotstudie undersöka genomförbarhet och kortsiktiga effekter av det 
nyutvecklade interventionsprogrammet (VERKSAMteam) som riktades till 
såväl medarbetare som chefer (Studie 2). Ett tredje delsyfte var att utvärdera 
det nyutvecklade interventionsprogrammet som riktade sig till endast chefer 
(VERKSAMledare), genom att undersöka dess kortsiktiga effekter på olika 
krav i arbetet, resurser i arbetet samt personliga resurser (Studie 3). I det här 
avsnittet diskuteras resultaten från de tre delstudierna. Även metodologiska 
överväganden ingår, där metodologiska aspekter som relaterar till de två 
interventionsstudierna behandlas separat från metodologiska överväganden 
som kan ha betydelse för avhandlingens slutsatser i stort. Utöver detta ingår 
även ett avsnitt kring praktiska implikationer. 

Psykosociala faktorers och personliga resursers 
betydelse för hälsa 
Studie 1 undersökte olika psykosociala faktorer i arbetet och personliga 
resurser och dessa faktorers samband med olika hälsorelaterade faktorer som 
psykisk ohälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro. De psykosociala faktorerna 
som ingick har lyfts fram i forskning som betydelsefulla för medarbetares 
hälsa och välbefinnande (se t.ex. Bromet et al., 1988; Nieuwenhuijsen et al., 
2010; Stansfeld & Candy, 2006). Specifikt inkluderades de psykosociala 
faktorerna krav i arbetet (kvantitativ och kvalitativ belastning) samt resurser 
i arbetet (autonomi och återkoppling). I delstudien undersöktes även några 
personliga resurser som anses kunna vara av relevans för individens hälsa 
och välbefinnande i individens dagliga arbete. Häri ingår de personliga 
resurserna att signalera och strategier för att sätta gränser. Både de 



 49 

psykosociala faktorerna i arbetet och de personliga resurserna identifierades 
också av deltagare i de två genomförda interventionsprogrammen som 
viktiga faktorer relaterade till arbetet. När det gäller resurser i arbetet och 
personliga resurser så undersöktes även deras potentiella buffrande effekter i 
relationen mellan krav i arbetet och de olika hälsorelaterade utfallen. 

Betydelsen av krav i arbetet 
Studie 1 undersökte delvis om kraven kvantitativ belastning, att ha för 
mycket att göra och att arbeta under tidspress, samt kvalitativ belastning, det 
vill säga ett komplext och svårt arbete, relaterade till psykisk ohälsa, 
sjuknärvaro och sjukfrånvaro (Bromet et al., 1988; Karasek et al., 1998). 
Kvantitativ och kvalitativ belastning visade sig ha ett samband med psykisk 
ohälsa. Relationen var positiv, det vill säga ju högre krav i arbetet desto 
högre psykisk ohälsa. Detta resultat är i linje med en stor mängd tidigare 
forskning som visat att arbete under tidspress eller komplexa arbetsuppgifter 
kan leda till psykisk ohälsa (se t.ex. Bowling et al., 2010; Theorell et al., 
2015). Att endast kvantitativ belastning relaterade till sjuknärvaro i Studie 1 
skulle kunna ha att göra med att kvantitativa krav är mer konkreta än 
kvalitativa krav. Det kan hänga samman med att det kanske bedöms som 
enklare att närvara på arbetet och utföra arbetsuppgifterna än att sjukskriva 
sig med risk för en framtida högre arbetsbelastning. Däremot visades inget 
av kraven i Studie 1 ha någon relation till sjukskrivning. Det kan bero på 
skillnaden i de hälsorelaterade utfallen där det exempelvis för sjukfrånvaro 
krävs en större insats i form av en synlig aktiv handling. Resultaten för 
kraven i arbetet i Studie 1 var inte helt i linje med vad tidigare forskning 
visat, som visat att kvantitativa krav relaterar till både ökad sjuknärvaro och 
sjukfrånvaro (Miraglia & Johns, 2015). Studie 1 visade däremot att höga 
krav i arbetet tycks hänga samman med psykisk ohälsa och sjuknärvaro. Den 
relationen är i linje med vad olika arbetsmiljömodeller tar upp (jfr. JD–R-
modellen, Bakker & Demerouti, 2007; Krav-kontrollmodellen, Karasek, 
1979; Karasek & Theorell, 1990). 

Med tanke på välfärdssektorns utmanande arbetsmiljö med ett mångsidigt 
arbete, komplexa arbetsuppgifter inklusive prioriteringssvårigheter finns 
andra angelägna och värdefulla faktorer som hade kunnat inkluderas 
(Arbetsmiljöverket, 2007; Semmer 2007, 2010; Björk et al., 2013; Madsen et 
al., 2014; Sverke et al., 2016). En stor mängd forskning har undersökt 
betydelsen av olika typer av krav i arbetet där Studie 1 kom att fokusera på 
några av de mest vanligen förekommande. 

Betydelsen av resurser i arbetet 
Även området resurser i arbetet har studerats mycket och Studie 1 
fokuserade på några av de vanligaste, nämligen autonomi, också benämnt 
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som kontroll, och återkoppling (de Jonge & Kompier, 1997; Hackman & 
Oldham, 1975, Karasek, 1979). Med autonomi avses en individs tillräckliga 
inflytande och beslutsutrymme i arbetet. Återkoppling handlar om den 
återkoppling individen får från chefen på utfört arbete. Arbetsmiljöfaktorn 
autonomi ingår i flera arbetsmiljömodeller som exempelvis krav–
kontrollmodellen (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990), 
vitaminmodellen (Warr, 1994) och modellen för psykologiskt arbetsklimat 
(James & James, 1989; James & Sells) som alla baseras på antagandet om en 
negativ koppling mellan en individs möjlighet till kontroll och exempelvis 
ohälsa. Det finns en mängd forskning som stödjer dessa antaganden (se t.ex. 
Nahrgang et al., 2011; Stansfeld & Candy, 2006). Studie 1 undersökte hur 
dessa psykosociala faktorer relaterade till psykisk ohälsa, sjuknärvaro och 
sjukfrånvaro. Resultaten visar att medarbetarnas upplevelse av autonomi 
hängde samman med lägre psykisk ohälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro. 
Autonomi verkar leda till att medarbetaren upplever en självständighet och 
kontroll över arbetet som minskar risken för sjukfrånvaro men även för 
minskad sjuknärvaro. Resultatet är i linje med vad tidigare forskning visat, 
det vill säga att ha tillräckligt med inflytande och beslutsutrymme har ett 
samband med mindre psykisk ohälsa (Häusser et al., 2010; Theorell et al., 
2015), lägre sjuknärvaro (Miraglia & Johns, 2015) och lägre sjukfrånvaro 
(White et al., 2013). Studie 1 visade också att medarbetarnas upplevelse av 
återkoppling på utfört arbete relaterade till lägre psykisk ohälsa. Ett liknande 
resultat har visat sig i tidigare forskning där återkoppling hade samband med 
mindre depression (Sparr & Sonnentag, 2008). Att återkoppling inte var 
relaterat till sjuknärvaro och sjukfrånvaro kan bero på svårigheten för en 
chef att ge återkoppling i samband med att en medarbetare är sjuk. Även om 
det bör vara generellt viktigt, för både chef och medarbetare, att även vid 
tillfällen av sjuknärvaro och sjukfrånvaro, ge återkoppling och föra en dialog 
om vad som kan förväntas och praktiskt uppnås i arbetet. 

Studie 1 undersökte också om resurser i arbetet hade en buffrande effekt i 
relationen mellan krav i arbetet (kvantitativ och kvalitativ belastning) och de 
hälsorelaterade utfallen psykisk ohälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro. 
Tidigare empiriska studier har inte varit entydiga i att kunna visa olika 
buffrande effekter (se t.ex. Bakker & Demerouti, 2007; Häusser et al., 2010). 
Dock finns det studier som visat att både autonomi och återkoppling haft 
mildrande effekter i relationen mellan olika krav och ohälsa (Bakker, 
Demerouti & Euwema, 2005). I Studie 1 framkom endast att tre av tolv 
prövade interaktionseffekter visade på någon betydelse, vilket gör att 
resultaten bör tolkas med försiktighet. Oavsett, den första av dessa visade att 
autonomi hade en buffrande effekt i relationen mellan kvantitativ belastning 
och psykisk ohälsa. Det innebär att medarbetare med låg autonomi upplevde 
att hög kvantitativ belastning relaterade till mer psykisk ohälsa. Däremot så 
relaterade inte kvantitativ belastning till psykisk ohälsa för de med hög 
kontroll. Autonomi visade sig även ha en buffrande effekt i relationen 



 51 

mellan kvantitativ belastning och sjukfrånvaro. Det vill säga medarbetare 
med hög autonomi upplevde inte att hög kvantitativ belastning relaterade till 
sjukfrånvaro men medarbetare med låg autonomi upplevde att hög 
kvantitativ belastning relaterade till mer sjukfrånvaro. Liknande resultat, att 
kvantitativa krav har ett samband med högre sjukfrånvaro då upplevelsen av 
autonomi är låg, återfinns i tidigare forskning (Dwyer & Ganster, 1991). 
Generellt är dessa interaktioner i linje med vad krav–kontrollmodellen antar, 
det vill säga att ökad kontroll i arbetet kan mildra de negativa effekterna av 
höga krav på olika typer av utfall (Karasek, 1979). Den tredje signifikanta 
interaktionen avser återkoppling som visade en något annorlunda buffrande 
effekt i relationen mellan kvalitativ belastning och sjukfrånvaro. Mer 
specifikt innebar det att för medarbetare med låg återkoppling, var frånvaron 
högre när den kvalitativa belastningen var låg och frånvaron var lägre när 
den kvalitativa belastningen var hög. Vid hög återkoppling så spelade inte 
den kvalitativa belastningen någon roll för frånvaron. Detta resultat avviker 
från tidigare forskning som undersökt om återkoppling bidragit med en 
buffrande effekt mellan krav i arbetet och olika utfall (Bakker et al., 2005, 
Bakker, van Veldhoven & Xanthopoulou, 2010; Xanthopoulou, Bakker, 
Dollard, et al., 2007). Det kanske är så att medarbetarna i föreliggande studie 
var understimulerade (Frankenhaeuser, 1989; jfr. även med 
arbetsmiljömodellen kvantitativ och kvalitativ belastning, Cooper & 
Marshall, 1976; French & Caplan, 1972; Sutherland & Cooper, 2000). Det 
handlar om en avvägning kring arbetets kvalitativa natur i form av för svåra 
eller lätta arbetsuppgifter, det vill säga det finns även en hälsorisk med låg 
kvalitativ belastning i form av för lätta och inte tillräckligt utmanande 
uppgifter (Frankenhaeuser, 1989). 

Utöver resurserna autonomi och återkoppling som undersöktes i Studie 1 
finns en mängd andra resurser i arbetet som vore intressanta att undersöka. 
En sådan resurs i arbetet som skulle vara värdefullt att fördjupa sig i utifrån 
välfärdssektorns ansträngda klimat (se t.ex. Arbetsmiljöverket, 2007, 2016; 
Yamatani et al., 2009) skulle vara socialt stöd som visat sig hänga samman 
med olika hälsorelaterade utfall (Chiaburu & Harrison, 2008; Miraglia & 
Johns, 2015; Nieuwenhuijsen et al., 2010; Schütte et al., 2014; White et al., 
2013).  

Betydelsen av personliga resurser 
I Studie 1 undersöktes även om de personliga resurserna signalering 
(förmågan att höja sin röst och säga ifrån) och gränssättning (strategier för 
att sätta gränser i arbetet) (jfr. coping, Carver et al., 1989; job crafting 
Wrzesniewski & Dutton, 2001; personliga egenskaper, Xanthopoulou, 
Bakker, Demerouti, et al., 2007), relaterade till de hälsorelaterade utfallen 
psykisk ohälsa, sjuknärvaro och/eller sjukfrånvaro. Signalering visade sig 
inte ha något samband med någon av de tre hälsorelaterade utfallen (Studie 
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1). Resultatet var inte enligt förväntan utifrån vad tidigare forskning visat, 
det vill säga att olika personliga egenskaper relaterat till arbetsrelaterade 
utfall som exempelvis engagemang i arbetet, även om sådana studier 
fokuserat på andra typer av personliga resurser (Xanthopoulou et al., 2009). 
Även annan forskning som inte är lika arbetsplatsnära men som studerat 
anställdas handlingar – exempelvis att protestera och/eller mobiliserar den 
allmänna opinionen för att vädja till chefer om organisatorisk förbättring 
eller förändring – har visat sig relatera till ökat lärande, förbättrade arbets-
relaterade attityder, ökad prestation och lägre personalomsättning (Bashshur 
and Oc, 2014; Morrisson, 2014; se även modellen för exit, voice, and loyalty 
[Hirschman, 1970]).  

Däremot visade det sig i Studie 1 att gränssättning var förenat med lägre 
psykisk ohälsa och lägre sjuknärvaro men inte med lägre sjukfrånvaro. 
Sambandet mellan gränssättning och lägre psykisk ohälsa kanske kan 
jämföras med tidigare framkomna forskningsresultat kring fall av 
gränslöshet mellan arbets- och privatliv, något som visat samband med 
psykisk ohälsa (Allen et al., 2000; Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 
Lundberg, 2011). Vidare kan en förklaring till att gränssättning samvarierade 
med lägre sjuknärvaro men inte sjukfrånvaro eventuellt vara, att om 
medarbetare upplever att de har och tror på sin förmåga att sätta gränser i 
arbetet så kanske de även sätter en gräns vid att vara på jobbet vid sjukdom. 

Avseende signalering och gränssättning kan det även vara enklare för 
medarbetare att säga ifrån och mota bort arbete, än att lyfta problem till sin 
chef, vilket skulle kunna förklara att medarbetare föredrar att använda sig av 
gränssättning framför signalering. Det kan även ha att göra med möjlighet 
till inflytande uppåt, det vill säga individens upplevelse av hur signaleringen 
kommer att bemötas och hanteras av chefen. Utifrån detta resonemang, det 
vill säga att medarbetarens användande av signalering och gränssättning är 
beroende av kontexten i form av exempelvis relationen till chefen, så kanske 
även medarbetarens möjlighet till inflytande uppåt i hierarkin skulle ha 
undersökts (jfr. modellen för psykologiskt arbetsklimat, James & James, 
1989; James & Sells, 1981). Oavsett verkar det som om personliga resurser 
fungerar på liknande sätt som resurser i arbetet, det vill säga mer av 
personliga resurser är förenat med lägre psykisk ohälsa, sjuknärvaro och 
sjukfrånvaro. 

Studie 1 undersökte också om signalering och gränssättning hade en 
buffrande effekt i relationen mellan kvantitativ och kvalitativ belastning och 
de hälsorelaterade utfallen psykisk ohälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro. 
Varken signalering eller gränssättning visade sig ha en buffrande förmåga 
mellan de olika kraven i arbetet och de tre hälsorelaterade utfallen. Detta var 
inte förväntat bland annat på grund av att exempelvis personliga resurser i 
tidigare forskning visats ha en skyddande effekt på motsvarande sätt som 
resurser i arbetet i sambanden mellan krav i arbetet och olika hälsorelaterade 
utfall, även om tidigare studier främst fokuserat på personliga resurser i form 
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av individuella egenskaper (jfr. även med JD–R-modellen, Bakker & 
Demerouti, 2007; Demerouti & Bakker, 2011). Exempelvis har tidigare 
forskning, även om den inte är direkt jämförbar, visat att olika personliga 
resurser i form av olika anlag och egenskaper visat på en buffrande effekt 
mellan krav i arbetet och hälsa (Tremblay & Messervey, 2011). En orsak till 
resultatet i Studie 1 skulle kunna handla om att individer endast använder sig 
av sina personliga resurser i de fall det råder en brist på resurser i arbetet och 
detta kanske inte var fallet i den aktuella organisationen. 

Genomförd psykosocial programintervention 
Organisationer kan, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
använda sig av olika organisatoriska satsningar för att arbeta för en god 
psykosocial arbetsmiljö (AFS, 2001, 2015). Det finns en mängd olika 
program med fokus på psykosociala faktorer som genomförts i flera olika 
sammanhang och då även i välfärdssektorn (Bourbonnais et al., 2011; 
Kelloway & Day, 2005). Forskning kring förebyggande arbete innefattar ett 
brett område där den del som handlar om organisatoriska interventioner med 
fokus på psykosociala aspekter, som exempelvis VERKSAM, är under 
utveckling. Även om det finns en mängd tidigare interventionsstudier så 
kännetecknas de av att vara svårjämförbara och ojämna i sina resultat och 
främst riktats till grupper av medarbetare och med färre studier inom den 
kommunala välfärdstjänstesektorn (se t.ex. Montano et al., 2014). 

I den här avhandlingen ingår två delstudier (Studie 2 och 3) som 
undersökt och utvärderat två varianter av ett nyutvecklat förebyggande 
interventionsprogram, VERKSAM, med fokus på krav i arbetet och resurser 
i arbetet, men även personliga resurser. Generellt har det handlat om att 
undersöka om VERKSAM i form av ett organisatoriskt engagemang som 
innehåller hälsoförbyggande åtgärder har möjlighet till att främja individers 
trivsel, hälsa och välbefinnande. VERKSAM genomförs på arbetsplatsen där 
individen utgör en del av den psykosociala arbetsmiljön som formas av olika 
faktorer som exempelvis krav i arbetet och resurser i arbetet där individers 
tolkning och upplevelse av arbetssituationen kan bero på dessa faktorer (se 
t.ex. James et al., 1978). Utöver olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer så har 
individen även olika personliga resurser som kan forma arbetssituationen. 
Hur individer upplever arbetssituationen kan ge förståelse för hur faktorer i 
arbetsmiljön och individens egna personliga resurser kan relatera till 
exempelvis arbetstillfredsställelse, hälsa och välbefinnande hos olika 
individer.  

Studie 2 hade formen av en pilotstudie och undersökte genomförbarheten 
och kortsiktiga effekter av den ena varianten av utbildningsprogrammet, 
VERKSAMteam. Genomförbarheten undersöktes utifrån deltagarnas 
acceptans av VERKSAM. De kortsiktiga effekterna undersöktes utifrån 
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tänkbara effekter av krav i arbetet (kvantitativ och kvalitativ belastning samt 
rolloklarhet), resurser i arbetet (autonomi, återkoppling och socialt stöd) och 
arbetsrelaterade attityder (arbetstrivsel, organisationssamhörighet och 
intention uppsägning). Studie 3 utvärderades genom kortsiktiga effekter av 
den andra varianten av utbildningsprogrammet, VERKSAMledare, 
Utvärderingen gjordes utifrån tänkbara effekter på krav i arbetet (kvantitativ 
belastning, onödiga arbetsuppgifter och fel arbetsuppgifter), resurser i 
arbetet (autonomi, återkoppling och målklarhet) och personliga resurser 
(signalera och sätta gränser). 

De båda programvarianterna liknar varandra då de har en gemensam 
teoretisk bas, ram och procedur. När det gäller själva designen av 
delstudierna så särskiljs de i och med att det i Studie 2, som hade formen av 
en pilotstudie, endast ingick en interventionsgrupp och inte någon 
referensgrupp medan Studie 3 inkluderade både en interventions- och en 
referensgrupp. Det är också så att VERKSAMteam riktar sig till chefer och 
medarbetare gemensamt till skillnad från VERKSAMledare som riktar sig 
till endast chefer. Utöver det så skiljer de två programvarianterna sig till viss 
del åt när det gäller programmötesinnehåll. Trots vissa skillnader mellan 
Studie 2 och 3 så har delstudierna och de två programvarianterna 
(VERKSAMteam och VERKSAMledare) fler gemensamma nämnare som 
också gör att de båda delstudierna kommer att diskuteras jämsides i följande 
diskussionsavsnitt. Närmare bestämt diskuteras aspekter kring delstudiernas 
utvärdering och utformning av programinterventionen VERKSAM. 

Effektutvärdering 
Generellt visar de båda interventionsstudierna (Studie 2 och 3) att det gick 
att genomföra programmen VERKSAMteam och VERKSAMledare i de två 
skilda kommunala verksamheterna. Det innebär generellt att VERKSAM 
med sin teoretiska bas, programram och programprocedur samt sin 
genomförandelängd i form av fyra tretimmars efterföljande programmöten 
med cirka två till fyra veckors intervall, fungerade. Den kvalitativa 
utvärderingen av deltagares upplevelse av acceptans av VERKSAMteam 
visade också på fler positivt inställda deltagare än negativa. 

Oavsett om programmen riktades till medarbetare tillsammans med chefer 
eller endast chefer så visade resultaten av de kortsiktiga effekterna överlag 
att medarbetarnas upplevelser av olika krav i arbetet, resurser i arbetet, 
personliga resurser och arbetsrelaterade attityder inte förändrades särskilt 
mycket efter att VERKSAM genomförts. Detta gällde för samtliga grupper, 
det vill säga interventionsgruppen i Studie 2 och både interventions- och 
referensgrupperna i Studie 3. 
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Krav i arbetet 
Vid en fördjupad analys av krav i arbetet (kvantitativ belastning, kvalitativ 
belastning och rolloklarhet) i pilotstudien (Studie 2) så minskade kravet 
kvantitativ belastning signifikant över tid i interventionsgruppen. Detta 
resultat var enligt förväntan då VERKSAM syftar till att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet då 
det inte ingick någon jämförande referensgrupp i delstudien. Trots det så kan 
det vara så att i och med att VERKSAMteam riktade sig till både chefer och 
medarbetare kanske deltagarna hade bra förutsättningar att föra en gynnsam 
eller en god dialog kring krav som relaterar till arbetsmängd eller tid (se t.ex. 
Aust & Ducki; 2004; Bergman et al., 2007). Vidare framkom att varken 
kvalitativ belastning eller rolloklarhet förbättrades eller försämrades vilket 
indikerar att deltagarna inte hann diskutera olika krav relaterat till ansvar 
och/eller förväntningar. Det kanske beror på att det kan vara enklare att föra 
en dialog kring kvantitativ belastning än mer svårgripbara krav som 
kvalitativ belastning och rolloklarhet. Utöver att en interventionsstudie med 
fokus på psykosociala faktorer, som genomförts bland sjukvårdspersonal och 
visade på en nedgång för kvantitativ belastning tre år efter avslutad studie, 
har det varit svårt att hitta jämförbar forskning (Bourbonnais et al., 2011). 

I Studie 3, som utvärderade programmet VERKSAMledare, framkom 
ingen huvudeffekt av grupp, det vill säga interventions- och referensgruppen 
skilde sig inte åt avseende krav i arbetet (kvantitativa belastning, onödiga 
arbetsuppgifter och fel arbetsuppgifter). Däremot uppstod en signifikant 
huvudeffekt av tid för samtliga krav (kvantitativa belastning, onödiga 
arbetsuppgifter och fel arbetsuppgifter), det vill säga kraven i arbetet ökade 
över tid i både interventions- och referensgruppen. Denna ökning var inte 
förväntad, men de ökade nivåerna är inte förvånande utifrån vad tidigare 
forskning rapporterat kring välfärdstjänstesektorns ansträngda arbetsmiljö 
(se t.ex. Lee & Strang, 2006; Petterson, Hertting, Hagberg & Theorell, 
2005). Interventionen kan i form av att vara ytterligare ett krav för 
deltagande chefer gjort att de inte hann med att praktisera det de lärt sig utan 
endast bidragit till en faktisk ökning av krav bland deras medarbetare. När 
det gäller interaktionseffekter i Studie 3, det vill säga själva testet av om 
interventionen bland chefer hade någon betydelse för deras medarbetares 
krav och resurser, så visades endast en interaktionseffekt vara signifikant, 
där onödiga arbetsuppgifter ökade mer i referensgruppen än i 
interventionsgruppen. Utifrån denna interaktionseffekt verkar 
VERKSAMledare ha haft en viss mildrande effekt men med en enda 
interaktionseffekt bör resultatet tolkas aktsamt. Det skulle ändå kunna vara 
så att programmet gjort så att medarbetarna initierat en aktivitet i att inte ta 
på sig mer onödiga arbetsuppgifter. Att hitta liknande studier som riktar sig 
till chefer med utvärderingen bland deras anställda och som fokuserar på 
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krav i arbetet har varit svår eftersom de flesta studierna riktats till grupper av 
medarbetare snarare än enbart chefer (se t.ex. Theorell et al., 2001). 

Studie 2 och 3 visade delvis att krav i arbetet inte är beständiga utan kan 
förändras över tid. Det är oklart om dessa förändringar är bestående eller om 
det handlar om tillfälliga förändringar, det vill säga något som fluktuerar på 
ytan under kortare tidsperspektiv, exempelvis flera gånger och löpande 
under dagen, eller över längre tid. Generellt kanske medarbetares upplevelse 
av krav i arbetet är stabila och svårföränderliga. En orsak kan bero på att 
krav i arbetet är beroende av kontexten, det vill säga arbetsgivaren ålägger 
medarbetare arbetsuppgifter genom att fördela och delegera dem för att 
resultaten av dem i slutändan ska ge resultat till verksamheten.  

Resurser i arbetet 
Angående resurser i arbetet (återkoppling, socialt stöd och autonomi) i 
Studie 2, så visade de ytterligare oväntade resultat i och med att socialt stöd 
minskade signifikant över tid i interventionsgruppen efter att 
VERKSAMteam genomförts. Att just socialt stöd förändrades kan bero på 
att de olika programmötesaktiviteterna som medarbetare och chef tar del av 
sätter igång tankar och reflektioner kring olika sociala relationer i gruppen 
med både medarbetare och chefer. Resultatet stämmer inte heller överens 
med tidigare forskning som visat på ökat socialt stöd efter genomförda 
programinterventioner (Lamontagne et al., 2007). De övriga två resurserna i 
arbetet – återkoppling och autonomi – visade sig oförändrade över tid vilket 
inte var förväntat. En tidigare interventionsstudie riktad till medarbetare och 
chefer med fokus på psykosociala faktorer har visat på bland annat ökad 
återkoppling efter genomförd programintervention (Anderzén & Arnetz, 
2005). Att gemensamt samla chefer och medarbetare som gjordes i 
VERKSAMteam kan direkt förbättra kommunikationen mellan parterna men 
det finns också en risk i att dialog och kommunikation kan försvåras om det 
exempelvis saknas tillit. Om programdeltagare inte har möjlighet att 
exempelvis uttrycka sig fritt skulle det kunna leda till minskade chanser till 
positiva programeffekter. Ett framtida medskick är att det kan vara bra om 
både forskare och/eller gruppledare som håller i programmötena är medvetna 
om detta och går in för att bidra med en så öppen och förtroendefull 
arbetsmiljö som möjligt.  

För Studie 3 visades ingen huvudeffekt av grupp för resurser i arbetet 
(återkoppling, autonomi och målklarhet) efter att VERKSAMledare 
genomförts, det vill säga interventions- och referensgruppen skilde sig inte åt 
avseende resurser i arbetet oavsett om deras chefer varit med i 
utbildningsinsatsen eller ej. Dock visade resursen autonomi på en signifikant 
huvudeffekt av tid, det vill säga graden av autonomi minskade i båda 
grupperna över tid. Medarbetarnas upplevelse av minskad autonomi kan ha 
att göra med deras upplevelse av att samtliga krav i arbetet ökade under 
samma tidsperiod med en okontrollerad situation som följd. Inte heller i 
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denna delstudie förändrades återkoppling och inte heller målklarhet. En 
jämförelse med tidigare arbetsmiljöforskning är inte självklar då program 
som riktas till chefer men utvärderar resurser i arbetet på medarbetarnivå 
saknas (jfr. Day & Randall, 2014; Williams-Whitt et al., 2015). För Studie 3 
framkom inte heller några interaktionseffekter av grupptillhörighet och tid 
avseende resurser i arbetet, vilket innebär att resurserna utvecklades lika 
över tid för medarbetare vars chefer hade/inte hade varit föremål för 
VERKSAMledare. Resurserna återkoppling, autonomi och målklarhet 
handlar om ett initiativ från chef till medarbetare och eventuellt är det så att 
deltagande chefer inte haft tid eller möjlighet att ta till sig de teoretiska 
lärdomarna från de olika programmötena och omvandlat dem till praktiska 
lärdomar att använda sig av i samspelet med sina medarbetare. 

Även om resurser i arbetet verkar kunna förändras över tid så tycks det 
vara fler resurser i arbetet i de här två delstudierna som inte förändras över 
tid. Det kanske är så att även resurser i arbetet är relativt stabila och 
svårföränderliga. Resurser i arbetet är inget som behövs i sig själv men är 
något som behövs för att utföra olika arbetsuppgifter som åläggs 
medarbetare (jfr. JD–R-modellen, Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti & 
Bakker, 2011). Med andra ord är resurser i arbetet också kontextberoende 
utifrån vilka arbetsuppgifter som tilldelas medarbetare och också vilka krav i 
arbetet som följer med i ett sådant delegerande. Flera av de resurser i arbetet 
som studeras i avhandlingen är relationsberoende. Exempelvis krävs någon 
form av kommunikation mellan minst två parter för att återkoppling och 
socialt stöd ska kunna upplevas. På grund av exempelvis tidsbrist kanske 
chefen inte hinner ge återkoppling på medarbetares utförda arbete. Det kan 
också vara så att kollegor inte hinner socialisera eller stödja varandra på 
grund av egen hög arbetsbelastning. För att medarbetaren ska kunna göra bra 
ifrån sig och utföra sitt arbete på bästa sätt så behöver medarbetaren också 
tillgång till resurser i arbetet med möjligheten att använda dem vid behov. 

Personliga resurser 
Studie 3 tog också hänsyn till personliga resurser genom att studera 
medarbetares hantering av det dagliga arbetet genom signalering och 
gränssättning. I delstudien visade signalering och gränssättning inte på några 
signifikanta förändringar från före till efter interventionen. Oavsett 
tidsaspekten så skilde sig inte interventions- och referensgrupperna åt 
avseende dessa personliga resurser. I båda dessa undersökningsgrupper så 
förändrades inte heller de personliga resurserna över tid, oavsett om deras 
chefer genomgått interventionen eller inte. Interventionsgruppen och 
referensgruppen skilde sig inte heller separat åt över tid avseende signalering 
och gränssättning. Personliga resurser skiljer sig från resurser i arbetet då de 
initieras från medarbetaren till chef och inte från chef till medarbetare. Det 
skulle kunna jämföras med medarbetares möjlighet till egenkontroll över sitt 
tilldelade arbete som formas utifrån en arbetsgivarens arbetsdelegering, det 
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vill säga externa krav och skyldigheter (jfr. ansträngnings–
belöningsmodellen, Siegrist, 1996, 2002; vitaminmodellen, Warr 1987, 
1994). Det har varit svårt att hitta tidigare jämförbara studier men eventuellt 
är signalering och gränssättning nära men inte fullt besläktat med dialog. En 
kvalitativ studie av sjuksköterskor visade att dialog består av två olika teman 
där det ena temat innefattade möjligheten till att uttrycka åsikter, gärna i 
relation till egna gränser, samt be om stöd och handlingsutrymme (Grill, 
Ahlborg, Wikström & Lindgren, 2015). Denna beskrivning stämmer till viss 
del in på personliga resurserna i Studie 1 och Studie 3. Avseende Studie 3 så 
gavs programdeltagarna också möjligheter till att fördjupa sig i dialog kring 
olika psykosociala arbetsmiljöaspekter och arbetsuppdrag. Tidigare studier 
har också visat att införande av dialog i grupper relaterat positivt till 
deltagares välbefinnande (Bergman et al., 2007), men måhända är det inte 
tillräckligt att enbart chefer genomgår en intervention för att en fruktsam 
dialog ska komma till stånd med effekter på medarbetares hälsa och 
välbefinnande. 

En anledning till att just personliga resurser inte förändrades efter 
genomförd intervention kanske har att göra med att medarbetares personliga 
resurser används mer aktivt först vid för höga krav i arbetet och/eller vid 
avsaknad av resurser i arbetet. Förmodligen är personliga resurser mer 
förändringsbenägna än exempelvis krav och resurser i arbetet på grund av 
medarbetarens personliga sätt att bemästra dem. Denna 
förändringsbenägenhet framkom dock inte, något som delvis kan förklaras 
av att personliga resurser också har ett beroende till kontexten, exempelvis 
till relationen med chefer och kollegor, som gör att de inte går att personligt 
bemästra fullt ut (jfr. James et al., 1978). 

Hänsyn bör också tas till vilka deltagare som olika program riktar sig till 
och i VERKSAMledare är det cheferna som deltar i programmet men 
utvärderingen sker på medarbetarnivå. Det förutsätter att något händer 
mellan chefer och medarbetare men vad som händer är oklart, det vill säga 
vilken typ av överföring det är som sker (transfer effect). Antingen överför 
cheferna det de lärt sig i de olika programmötena till medarbetarna eller så 
blir cheferna bättre att i sitt ledarskap forma en god arbetsmiljö som sedan är 
tänkt att synas genom medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Det kan 
också handla om en ökad medvetenhet av vad en god arbetsmiljö innebär 
och att denna ökade medvetenhet höjer ribban för vad som anses vara god 
arbetsmiljö – något som gör att uppföljande skattningar inte förändras till det 
bättre. En annan förklaring kan vara att överföringen innebär att cheferna 
förbättrar sitt ledarskap, vilket förutsätter någon form av initialt försök från 
chefer för att uppnå förväntad effekt av personliga resurser efter ett program 
som VERKSAMledare. Det förutsätter att cheferna inte bara tar in det de lär 
sig teoretiskt utan även omvandlar det till något praktiskt i sin 
medarbetarrelation för att genom den relationen sedan uppmuntra och 
synliggöra medarbetarbeteenden i form av signalering och gränssättning.  



 59 

Arbetsrelaterade attityder 
Av de arbetsrelaterade attityderna (arbetstrivsel, organisationssamhörighet 
och intention till uppsägning) i Studie 2 förändrades endast intentionen att 
säga upp sig som ökade i interventionsgruppen. Resultatet var inte förväntat 
då det finns tidigare interventionsforskning som visar på resultat av minskad 
intention till uppsägning samt ökad arbetstrivsel och ökad samhörighet med 
organisationen (se t.ex. Glisson, Dukes & Green, 2006; Neuman et al., 
1989). Kombinationen av ökad intention till uppsägning och minskad socialt 
stöd i Studie 2 kanske delvis kan förklaras av en mindre omorganisation, 
något som visats ge effekt på olika arbetsmiljöfaktorer (Landsbergis & 
Vivona-Vaughan, 1995). Det bör också nämnas att tidigare 
interventionsforskning som utvärderar olika attityder oftast handlar om 
individuella program snarare än organisatoriska, det vill säga tidigare studier 
är inte alltid direkt jämförbara (Corbière et al., 2009; Källestål et al., 2004). 

Det kan vara så att de arbetsrelaterade attityderna behöver mer tid på sig 
för att förändras än exempelvis olika psykosociala faktorer och att en 
månads uppföljning var för kortsiktig (Katz & Kahn, 1978). Det har visat sig 
att kortsiktiga och långsiktiga effekter kan skilja sig åt vilket innebär att 
Studie 2 hade behövt ytterligare uppföljningar, något som också efterfrågas i 
tidigare forskning (Sverke, Hellgren & Näswall, 2002), exempelvis genom 
senarelagda men även fler och upprepade uppföljningar (Richardson & 
Rothstein, 2008; Van der Klink et al., 2001). Men även med ytterligare eller 
senarelagda uppföljningar är det inte säkert att fler effekter framkommit då 
det är svårt att veta när i tiden olika effekter infaller samt risken av att inte 
veta om interventionen över tid orsakat effekten eller ej i och med andra 
orsaker i kontexten som inte går att kontrollera (Lohela et al., 2009; Zapf, 
Dormann & Frese, 1996). 

Ytterligare utvärderingsaspekter 
Eftersom effektutvärdering användes som utvärderingsmetod i både Studie 2 
och 3, för psykosociala faktorer, personliga resurser och arbetsrelaterade 
attityder, bör det allmänt nämnas att det rekommenderas att planera in när i 
tiden eftermätningar bör ske där eftermätningar eftersöks som inte ligger för 
tätt inpå avslutat intervention (Van der Klink et al., 2001). Det saknas 
däremot fortfarande tydlig forskning kring vilken eftermätningstidpunkt som 
är optimal (Lohela et al., 2009; Van der Klink et al., 2001). Även om 
eftermätningen i Studie 3, där den uppföljande mätningen låg cirka sex 
månader efter avslutat program, planerades in fem månader senare än i 
Studie 2 så visade effektutvärderingarna i båda delstudierna få och ibland 
motsägelsefulla resultat. Framtida studier kring programmen 
(VERKSAMteam och VERKSAMledare) skulle därmed kunna ta hänsyn till 
rekommendationen om utökat antal mättidpunkter för att öka kunskapen om 
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långsiktiga effekter av interventioner (Richardson & Rothstein, 2008). Det 
har dock visat sig att deltagarbortfall ökar efter hand i longitudinella studier 
vilket delvis kan bero på frivilliga uppsägningar eller naturliga avgångar 
men kanske också på grund av att individer inte mäktar med att delta i 
undersökningar vid sidan av arbetet under en längre period (jfr. Zapf et al., 
1996). För att praktiskt förenkla för deltagare och undvika större bortfall kan 
ett förslag vara att ersätta en bredare undersökning (t.ex. långa enkäter) med 
några färre utvalda uppföljande mått som samlas in genom exempelvis en 
mobilapplikation. 

Generellt verkar det vara svårt att få effekter efter interventionsprogram 
och en eventuell förändring av den psykosociala arbetsmiljön kanske inte 
sker på medelvärdesnivå. Trots mindre medelvärdeseffekter av 
VERKSAMteam så antydde ändå den kvalitativa utvärdering som 
genomfördes (Studie 2), med fokus på deltagarnas acceptans av programmet, 
att flertalet av dem ansåg att programmet var värdefullt då det bidrog till 
gemensam tid för diskussion och reflektion. Möjligen är det snarare så att det 
endast är individers medvetande som ökar kring vad som är bra och/eller 
dåligt i arbetet. I samband med det kanske den interna skalan för exempelvis 
krav i arbetet och resurser i arbetet justeras, eller till och med omvärderas, 
för hur individer mäter ett specifikt fenomen i arbetet (Golembiewski, 
Billingsley & Yeager, 1976; Millsap & Hartog, 1988). Det kan ha varit så att 
programmötena satt igång tankar och reflektioner hos deltagarna som i 
förlängningen justerade eller till och med omdefinierade synen på den 
psykosociala arbetsmiljön. Programinterventionen kanske initialt väckte 
deltagarnas förväntningar som sedan inte infriades efter genomfört program 
och som slutligen ledde till missnöje snarare än tillfredsställelse. Det bör 
också noteras att Studie 2 utformats som en genomförandestudie och utöver 
effektutvärderingen utvärderades delstudien främst utifrån ett område, det 
vill säga deltagarnas acceptans av programmet. Förslag är att framtida 
pilotstudier utformas så att fler områden kan utvärderas systematiskt. Det 
kan exempelvis handla om en bättre systematisk utvärdering av hur mycket 
programmet anpassas till kontexten, hur ändamålsenligt programmet är, hur 
praktiskt genomförbart programmet är, hur väl programmet levereras, vilken 
ekonomisk kostnad som följer av programmet, hur väl programmet förankras 
och integreras i organisationen eller hur hållbart programmet är i längden 
(Proctor et al., 2011). 

De båda delstudierna som studerade effekterna av interventionen 
VERKSAM (Studie 2 och 3) effektutvärderades med hjälp av att kvantitativa 
mätningar av olika arbetsmiljöfaktorer, personliga resurser samt 
arbetsrelaterade attityder. Det kanske handlar om att ännu tydligare följa upp 
vilka negativa och positiva faktorer som deltagarna identifierar och 
diskuterar i programmötena för att sedan om möjligt också till viss del 
anpassa utfallsmåtten ännu bättre till vad som faktiskt händer i 
programmötena. Även om Studie 2 utvärderade processen av 
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VERKSAMteam med hjälp av en upprepad fritextfråga så föreslås en mer 
utförlig processutvärdering för att fånga en mer nyanserad bild av vad 
deltagarna upplever och vad som faktiskt händer i de olika programmötena 
(jfr. Nielsen & Abildgaard, 2013). En mer utförlig processutvärdering 
kanske även skulle bidra till en mer meningsfull tolkning av resultaten för att 
belysa om det varit den teoretiska basen eller programmet som felat 
(Kristensen, 2005; Nielsen, Fredslund, Christensen & Albertsen, 2006). 

Utöver att använda kvantitativa data så är framtida förslag att samla in 
ytterligare kvalitativa data för att få en djupare förståelse för hur 
programdeltagare och/eller övriga anställda, upplever den psykosociala 
arbetsmiljön samt VERKSAM och vilka attityder som förorsakar olika 
handlingar, formuleringar och beslutsfattande. Kombinationen av 
kvantitativa och kvalitativa data är också något som förespråkats i tidigare 
forskning (se t.ex. Nielsen, Taris, et al., 2010). Avseende VERKSAMledare 
bör exempelvis mer utvärderingsfokus läggas på om, hur och/eller när en 
eventuell överföring kan ske mellan deltagande chefer och medarbetare. Den 
kvalitativa insamlingen kan ske med hjälp av exempelvis strukturerade 
intervjuer eller fokusgrupper (Bryman, 2006). Det bör nämnas att även om 
ytterligare utvärderingsmetoder kunnat användas i utvärderingen av 
VERKSAM så fick projektet till viss del hålla tillbaka på grund av avsaknad 
av resurser. 

Vidare följdes den faktiska kunskapsutvecklingen hos deltagarna inte upp, 
det vill säga framtida studier av de två programtyperna borde undersöka i 
vilken utsträckning deltagarna tagit till sig eller förstått exempelvis de olika 
arbetsmiljömodellerna som förmedlas (se t.ex. Kirkpatrick, 1996). 
Detsamma gäller för företagshälsovårdskonsulternas inlärning avseende 
framförallt de olika arbetsmiljömodellerna då de utgör VERKSAMs 
teoretiska bas. Vilka inlärningsförhållanden som råder i organisationen 
riskerar kanske också att påverka utfallet av ett program som VERKSAM (se 
t.ex. Westerberg & Hauer, 2009).  

Eftersom VERKSAM är tänkt att fungera i organisationers systematiska 
arbetsmiljöarbete innebär det att hållbarheten handlar om vilken utsträckning 
programmet fortlever i den aktuella verksamheten. Det hade därmed även 
varit intressant att genomföra programmet i samma organisation ytterligare 
en gång vid ett senare tillfälle för att på så sätt utvärdera om VERKSAM kan 
fungera som ett verktyg för organisationers hållbara systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

Designaspekter 
VERKSAMteam och VERKSAMledare är båda nyligen utformade 
interventionsprogram där utformningen av dem baserades på tidigare 
forskning. Tidigare forskning har bland annat eftersökt primära 
programinterventioner med syftet att vara förebyggande men även fler 
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program som kan riktas till organisationer (Lamontagne et al., 2007; Murphy 
& Sauter, 2003). Även om interventionsstudier av den här typen genomförts 
tidigare så är VERKSAMs båda program organisatoriska och förebyggande i 
sin utformning och bidrar därmed till att ytterligare fylla dessa gap i 
forskningen. 

I enlighet med rekommendationer från forskning så baserades 
VERKSAM på teori/empiri (Nielsen, Randall, et al., 2010). Utöver att 
VERKSAM baseras på evidens så var avsikten med programmet att 
förmedla teoretisk och empirisk kunskap till praktiker, bland annat i form av 
olika arbetsmiljömodeller (Bakker & Demerouti, 2007; Karasek, 1979; 
Karasek & Theorell, 1990). Denna grund har bidragit till inriktningen för 
VERKSAM som främst fokuserat på psykosociala faktorer som krav i 
arbetet och resurser i arbetet, något som också framställs i forskning som 
viktiga faktorer för medarbetares trivsel, hälsa och välbefinnande (se t.ex. 
Bowling et al., 2010; Häusser et al., 2010; Nahrgang et al., 2011). Utöver det 
har även medarbetares roller, ansvar och delaktighet diskuterats i 
programmötena, det vill säga på vilka sätt medarbetaren kan handskas med 
sin arbetssituation och hur kan chefen förhålla sig till medarbetarens 
arbetsförhållande. Inkluderandet av personliga resurser baseras bland annat 
på rapportering kring välfärdssektorn psykosociala arbetsmiljöer och tidigare 
forskning men även arbetsgivarens långtgående ansvar att tillhandahålla 
förutsättningar för medarbetare att uppmärksamma chefer på en ohållbar 
arbetssituation där signalering och gränssättning kan vara ett sätt för 
medarbetaren att göra det (AFS, 2015; Arbetsmiljöverket, 2016; Lazarus & 
Folkman, 1984; Trydegård, 2012; Wrzesniewski & Dutton, 2001; 
Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, et al., 2007). 

Tidigare forskning rekommenderar också att programdesignen av den här 
typen av interventioner bör anpassas till kontexten. Detta kan göras med 
hjälp av förankring av programmet och dess innehåll i verksamheten, 
främjande av delaktighet från verksamheten och även integrering av 
programinnehåll i verksamhetens både strategiska och operativa delar (se 
t.ex. Nielsen, Randall, et al., 2010). Det gjordes delvis genom att projektet 
initialt förankrades hos de två organisationernas verksamhetschefer, något 
som säkerligen också bidrog till att det gick att genomföra programmen. 
Även om programmötena sedan bokades in i nära samarbete med respektive 
verksamhet och dess underliggande chefer så är framtida förslag att även 
informera och förankra den här typen av program med underliggande chefer 
för att försäkra sig om samtliga chefers engagemang. Antalet programmöten 
skulle också kunna anpassas, med syfte att eventuellt underlätta för 
deltagares planering. Exempelvis var deltagandet i programmöten inte 
obligatoriskt vilket gjorde att alla deltagare inte var närvarande på samtliga 
möten, något som kanske urholkade deltagarengagemanget och resultatet av 
interventionen. Fler programmötestillfällen kanske både skulle ökat närvaron 
samt bidragit till deltagarengagemanget under programmötena. En annan 
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lösning hade varit att göra deltagandet obligatoriskt, något som kanske kan 
förespråkas i och med organisationers långtgående arbetsmiljöansvar (AFS, 
2001). Att utöka antalet programmöten kanske gör att programtiden kan 
behöva justeras men avseende genomförandelängden av 
interventionsprogram så har det varit svårt att visa på några skillnader i 
effektivitet mellan kortare interventionsprogram jämfört med längre 
(Ivandic, Freeman, Birner, Nowak & Sabariego, 2017).  

Utöver det är VERKSAM utformat så att deltagarna har möjlighet att 
delvis styra programinnehållet och därmed anpassa innehållet till den egna 
kontexten. Det innebär att det finns utrymme för deltagarna att infoga och 
leda in verksamhetsnära problem kring aktiviteter och processer samt föra 
diskussioner kring dessa. Denna flexibla utformning av VERKSAM var 
också något som initialts uppskattades av verksamheterna men detta kunde 
löpande tydliggjorts bättre. Som exempel kan nämnas kunskapen om hur 
organisationernas befintliga arbetsmiljöarbete fungerar, något som är 
relevant i samband med arbete kring psykosociala faktorer. I stället för att 
forskare undersöker detta i form av ett förarbete som kräver resurser i form 
av tid och personal så har deltagarna i de två programtyperna möjligheten att 
bidra med denna information direkt i programmötena. Dock tydliggjordes 
detta inte tillräckligt väl för deltagarna i programmötena vilket ledde till att 
exempelvis diskussion kring befintligt arbetsmiljöarbete inte blev särskilt 
djup då den kom in sent i processen, det vill säga först under möte fyra. Med 
andra ord är det oklart om organisationernas befintliga arbetsmiljöarbete var 
integrerat i befintlig verksamhet eller låg som en arbetsprocess vid sidan om 
övrig verksamhet (Frick & Johnson, 2014). 

När det handlar om anpassning av programdesignen till den specifika 
organisatoriska kontexten kanske det också handlar om en avvägning 
avseende anpassning för att hålla utformningen av VERKSAM så pass 
generellt att programtyperna fortfarande går att genomföras i flera olika 
kontexter. Ju mer generell utformning av ett interventionsprogram desto 
enklare att jämföra och utvärdera program sinsemellan samt större möjlighet 
till ekonomiska stordriftsfördelar. VERKSAM förankrades även med hjälp 
av en enkätåterkoppling som gav forskarna, konsulterna från företagshälsan 
och deltagarna ett nuläge att arbeta vidare från. Även om deltagarna gavs 
möjligheter att ställa frågor och diskutera kring denna återkoppling i första 
programmötet så skulle mer tid kunnat planeras för detta med syfte att 
förankra och integrera verksamheternas nuläge, och detta nuläge kunna 
tydligare relateras till de olika arbetsmiljömodellerna.  

VERKSAM förutsätter och uppmuntrar till delaktighet, något som också 
visat sig fördelaktigt i tidigare forskning (Nielsen & Randall, 2012). I 
genomförandet av VERKSAM (Studie 2 och 3) har detta främst skett genom 
dialog, diskussion och kommunikation i de olika programmötena. För den 
ena programvarianten, VERKSAMteam, där chefer och medarbetare deltar 
tillsammans, är delaktigheten mer framträdande i och med att chefer och 
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medarbetare gemensamt deltar i programmötena. Utifrån att innehållet i 
programtyperna går att anpassa till kontexten så kanske delaktigheten blivit 
ännu bättre med en ökad förförståelse hos forskare och konsulter av den 
aktuella organisationen. Vid eventuella framtida studier kring programmen 
kanske ökad förförståelse kan inhämtas från initiala informationsmöten med 
deltagande organisationers olika chefer eller ges mer uppmuntran i de olika 
programmötena. Möjligen bör en mer utförlig pilotstudie utformas, men 
även genomföras och utvärderas, innan ett fullvärdigt interventionsprogram 
genomförs. 

I slutet av VERKSAM upprättade deltagarna en aktivitetsplan samt 
diskuterade och gav förslag på hur den på bästa sätt skulle kunna integreras i 
den egna verksamheten. Däremot så följde projektet inte upp om det skedde 
någon faktisk integration. Givetvis handlar det om en avvägning av hur 
involverad projektet ska vara men förslag till kommande studier är att följa 
upp om aktivitetsplanen integrerats i verksamheten eller ej. Generellt har de 
kunskapshöjande metoderna (enkätåterkoppling, föreläsning och 
grupparbeten) i kombination med delaktighet (dialog men även diskussion 
och kommunikation) samt tid för individuell reflektion bidragit till 
möjligheten att överföra och integrera kunskap i den dagliga verksamheten 
(Kelloway & Day, 2005; Mattila et al., 2006; Nielsen, Randall, et al., 2010). 

Något att ta hänsyn till i samband med utformningen av primära 
preventiva organisatoriska interventionsprogram är hur utformningen kan 
anpassas till den utvärderingsmetod som senare kommer användas. I detta 
ingår att exempelvis planera för att inkludera en referensgrupp utöver den 
interventionsgrupp som genomgår programmet samt om möjligt hitta en 
bästa lösning för någon form av randomisering till de olika 
undersökningsgrupperna (Gjerde, 2014; Ruotsalainen et al., 2015). Ett 
försök till detta gjordes i Studie 3 där interventions- och referensgruppen 
matchades på gruppnivå baserat på likheter i arbetsuppgifter och ansvar. 
Utöver det selekterades interventionsgruppen respektive referensgruppen 
från olika delar av organisationen för att minska risken för kontakt och 
spridning av interventionskunskap mellan gruppernas medarbetare. 
Avseende Studie 2 så skiljer den sig från Studie 3, då den riktar sig till hela 
organisationen och endast innefattade en interventionsgrupp, som gör att det 
är svårt att avgöra om VERKSAMteam verkligen gett effekt jämfört med en 
grupp som inte genomgått programmet. Det är ändå i detta sammanhang värt 
att notera att Studie 2 enbart var en pilotstudie där syftet primärt var att 
undersöka genomförbarheten av VERKSAMteam. 

Avslutande kommentarer 
Det är svårt att utifrån studiernas mindre och även ojämna resultat säga om 
de två programmen hade någon verklig effekt på medarbetarnas upplevelse 
av olika krav i arbete, resurser i arbetet, personliga resurser eller 
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arbetsrelaterade attityder. Detta trots att fritextsvaren i Studie 2 tyder på 
medarbetarnas acceptans av programmet, det vill säga deltagarna upplevde 
programmet som värdefullt och relevant, eller att onödiga arbetsuppgifter i 
Studie 3 inte ökade lika mycket i interventionsgruppen som i 
referensgruppen. Sammantaget visar effektresultaten snarare att VERKSAM 
inte förändrade medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön, 
personliga resurser eller arbetsrelaterade attityder inom tidsramen. Dock gick 
det att genomföra VERKSAM där utformningen baseras på en teoretisk och 
empirisk god grund, det vill säga varken bättre eller sämre än andra liknande 
program, även om förbättringar kan göras kring utformandet och under 
själva genomförandet. Avseende de två delstudiernas utvärdering av 
VERKSAM så kunde de varit mer utförliga, främst i att utvärdera 
programprocessen men även avseende inlärning, samt också inkluderat mer 
kvalitativa data. 

Metodologiska överväganden 
Som för all forskning behöver även den här avhandlingen belysa några 
metodologiska överväganden. Ett första övervägande handlar om resultatens 
generaliserbarhet, det vill säga vilka allmängiltiga uttalanden som kan göras 
utifrån insamlade data. Avhandlingen har undersökt ett begränsat urval inom 
välfärdstjänstesektorn i Sverige vilket gör det svårt att dra alltför 
långtgående slutsatser till verksamheter i andra sammanhang. Det gäller 
även om tidigare forskning visar på ett tydligt samband mellan olika 
psykosociala faktorer och trivsel, hälsa och välbefinnande (jfr. Studie 1; 
Sverke et al., 2016). I princip berör detta även interventionsdelstudierna 
(Studie 2 och 3), där för övrigt endast mindre statistiskt säkerställda resultat 
framkom, som har ett beroende till kontexten (Nielsen, Randall, et al., 2010). 
De personer som undersökts i delstudierna är inte endast individer utan de 
ingår även i olika enheter som i sin tur skiljer sig åt avseende exempelvis 
organisering och ledarskap. Ytterligare ett sätt hade varit att undersöka 
delade upplevelser och organisatoriska villkor inom olika enheter inom en 
verksamhet. I det datamaterial som ligger till grund för föreliggande 
avhandling finns dock begränsningar bland annat avseende antalet enheter 
som gör att vissa statistiska ansatser, som exempelvis flernivåanalyser, valts 
bort. Oavsett detta torde resultatet kunna generaliseras till andra sociala 
yrken karakteriserade av utbredd klientkontakt, ojämn könsfördelning samt 
rapporteras ha en ansträngd psykosocial arbetsmiljö (Campos-Serna, Ronda-
Pérez, Artazcoz, Moen & Benavides, 2013; Tham, 2014). 

Något som ligger resultatens allmängiltighet nära handlar om 
svarsfrekvens och bortfall. Samtliga delstudier genomfördes på arbetet, det 
vill säga de medarbetare som deltagit har inte varit sjukskrivna utan generellt 
friska och därmed arbetsföra (Li & Sung, 1999). Vidare ger de rapporterade 
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medelvärdena en bild av att de medarbetare som ingått i de tre delstudierna 
inte upplever en så kravfylld arbetsmiljö. Medelvärdena för de 
hälsorelaterade utfallen ligger på en lägre nivå, något som även skulle kunna 
indikera på en arbetsmiljö redan i balans. Detta stämmer inte med tidigare 
rapporter kring medarbetares ansträngda psykosociala arbetsmiljö i 
välfärdstjänstesektorn (Arbetsmiljöverket, 2007). Det hindrar inte att dessa 
medarbetare kan vara mer eller mindre nöjda på arbetet och också att de som 
är mer nöjda hellre svarar på enkäten än de som är mindre nöjda. 
Förebyggande organisatoriska interventioner bör vara allmänt tillgängliga 
för organisationer men de värst drabbade organisationerna kan vara svåra att 
få tillträde till eftersom dessa organisationer troligtvis har fullt upp och 
sannolikt prioriterar sina interna angelägenheter före att lägga tid på olika 
externa aktörer (t.ex. forskare). Ett medelvärde som låg lägre än övriga är 
kvalitativ belastning i Studie 1. Kvalitativ belastning handlar exempelvis om 
att uppleva orimliga krav eller för stort ansvar i arbetet, rimligtvis något som 
borde undvikas. Även om det ligger utanför avhandlingens syfte så borde 
frågan kunna ställas om det till och med finns medarbetare som upplever att 
arbetsuppgifterna är för lätta och därmed kanske upplever en understimulans 
(jfr. arbetsmiljömodellen kvantitativ och kvalitativ belastning, Cooper & 
Marshall, 1976; French & Caplan, 1972; Sutherland & Cooper, 2000). En 
anledning till utebliven effekt för resursen målklarhet i Studie 3 kan bero på 
att den verkar nått en takeffekt, det vill säga att värdet redan ligger så högt 
att det kan vara svårt att förbättra ytterligare. Det skulle innebära att 
medarbetarna i den här delstudien redan har en klar bild av vad som 
förväntas av dem och vilka arbetsuppgifter som de ansvarar för.  

Ytterligare något att ta hänsyn till när det gäller mätningar är det interna 
bortfallets samband med vilka som inkluderas eller inte i en analys 
(Tabachnick & Fidell, 2014). För de longitudinella studierna (Studie 2 och 3) 
ökade risken för bortfall (t.ex. frivilliga uppsägningar och naturliga 
avgångar) som i förlängningen gav lägre svarsfrekvenser och därmed ett 
reducerat urval. Framförallt Studie 2 hade ett mindre urval och med ett litet 
urval finns ökad risk för typ II-fel, det vill säga att VERKSAMteam fungerar 
men vi lyckas inte få några signifikanta förändringar över tid. För att hantera 
det interna bortfallet imputerades de mått som användes i alla tre delstudier. 
Att imputering genomfördes i samtliga delstudier bidrar till en rättvisare 
jämförelse mellan dem. När det gäller imputeringsgraden så var den lägre än 
gällande riktlinjer för Studie 1 och 3 men något över för Studie 2 (Tid 1: 
12%; Tid 2: 11%) vilken kan försvåra jämförelsen mellan framförallt Studie 
2 och 3. Utifrån att Studie 2 utformats som en pilotstudie kanske den något 
högre imputeringsgraden kan försvaras. Allmänt anses imputering vara ett 
bättre sätt att hantera internt bortfall än att inte imputera (Little & Rubin, 
1989). 

Utöver det var deltagandet i VERKSAM inte obligatoriskt utan 
deltagandet var ett frivilligt erbjudande till de anställda. Det frivilliga 
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deltagandet bottnar främst i att den operativa verksamheten behöver ges 
företräde. Studie 2 tog hänsyn till detta och formade flera mindre parallella 
grupper där genomförandet anpassades till verksamhetens schema. Detta 
gjordes inte för Studie 3 vilket innebar att alla deltagare inte kom på samtliga 
programmöten. Framtida studier bör ta hänsyn till detta och öppna upp för en 
större flexibilitet när det exempelvis gäller schemaläggning av och antal 
genomförda programmöten. 

Något som bör kommenteras är att de data som används i den här 
avhandlingen kommer från självskattningar. Fördelen med självskattningar 
är att det är en effektiv och oftast billig metod, framförallt om dessa kan 
samlas in via webbaserade lösningar. Däremot finns det en risk att 
sambanden kan överskattas om samma metod används i samtliga delstudier, 
mono-metodbias (se t.ex. Spector, 2006). Argument för användandet av 
självskattade data är att grundtanken med delstudierna varit att ta reda på 
svarandes upplevda arbetsvillkor vilket förutsätter självskattade data (James 
& James, 1989). Däremot minskas denna risk med hjälp av att delstudierna 
(Studie 2 och 3) använde sig av upprepade mätningar. Alternativa förslag 
skulle kunna vara att använda andra skattningstyper av data som exempelvis 
objektiva organisatoriska utfallsmått som exempelvis sjukfrånvarostatistik. 
Däremot är det svårt att samla in data avseende sjuknärvaro eller psykisk 
ohälsa med annat än självskattningar. Det hade också varit svårt att samla in 
sådana data genom kvalitativa intervjuer på grund av svårigheten att uppfylla 
respondentens möjlighet till konfidentialitet (Bryman, 2006). 

I och med att Studie 1 var en tvärsnittsstudie bör överväganden avseende 
kausalitet och riktningseffekter göras (se t.ex. Tabachnick & Fidell, 2014). 
Tvärsnittsdesignen i Studie 1 gör att slutsatser om att arbetsvillkoren orsakar 
de hälsorelaterade utfallen inte kan dras. Resultaten visar snarare på en 
samvariation i form av att variablerna är associerade med varandra där en 
förändring i arbetsvillkoren relaterar till en positiv eller en negativ 
förändring i de hälsorelaterade utfallen. Det kan ju till och med vara så att 
det är den sämre hälsan som ger upphov till att kraven i arbetet upplevs bli 
fler. Detta är dock inte vad de olika teoretiska arbetsmiljömodellerna 
förespråkar eller vad den stora mängden empirisk forskning som gjorts visar 
(Bakker & Demerouti, 2007; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; 
Siegrist, 1996, 2002; Sverke et al., 2016; Warr, 2008). Ett sätt att adressera 
riktningskausalitet är att använda sig av longitudinella studier, något som 
Studie 2 och 3 tog fasta på (se t.ex. Tabachnick & Fidell, 2014). 

Vidare har delstudierna i den här avhandlingen genomförts i 
organisationer som öppnar upp för att det finns flera faktorer i arbetet som 
inte är kontrollerbara. Det kan finnas flera okontrollerbara variabler i en 
organisationsmiljö och en sådan variabel handlar exempelvis om förändring 
(Nielsen, Taris, et al., 2010; Westerberg & Hjelte, 2013). En oförutsedd 
organisationsförändring med hopslagningen av två grupper skede i Studie 2 
under genomförandet av VERKSAMteam, vilket kan ha påverkat 
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enkätsvaren. Sammantaget, trots de identifierade metodologiska 
övervägandena så bidrar avhandlingen till att belysa valda delar relaterat till 
organisationers psykosociala arbetsmiljö där förslag är att framtida liknande 
studier tar de metodologiska aspekterna i beaktande. 

Praktiska implikationer 
Det finns en mängd forskning kring hur kvantitativ och kvalitativ belastning 
relaterar till mental ohälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro (Aronsson & 
Gustafsson, 2005; Bowling et al., 2015; Estryn-Behar et al., 1990). Däremot 
har forskningen inte alltid utförts inom kommunal välfärd. Tidigare 
forskning kring sambandet mellan autonomi och olika hälsorelaterade utfall 
finns men detta samband är inte lika tydligt för resursen återkoppling 
(Stansfeld & Candy, 2006; Aronsson & Gustafsson, 2005; White et al., 
2013). Tidigare studier visar även på att autonomi buffrar mellan kvantitativ 
belastning och sjukfrånvaro (Dwyer & Ganster, 1991). Utöver att Studie 1 
delvis visade liknande resultat som framkommit i tidigare forskning så bidrar 
den framförallt till att visa på att resursen återkoppling relaterar till lägre 
mental ohälsa samt att den personliga resursen gränssättning har ett samband 
med lägre mental ohälsa och sjuknärvaro. Rekommendationen blir att 
organisationer bör prioritera och integrera återkoppling och gränssättning 
som en naturlig del av arbetet. Trots att endast gränssättning visade sig 
relatera till några av de hälsorelaterade utfallen, visar resultaten av denna 
delstudie (Studie 1) ändå att relationen följer samma mönster som för 
resurser i arbetet vilket skulle kunna antyda att den här typen arbetsplatsnära 
personliga resurserna kan vara viktiga för både arbetsgivare och medarbetare 
att känna till. Däremot, för att uppmuntra medarbetares ansvarstagande 
genom signalering och gränssättning i arbetet behöver medarbetare uppleva 
att det finns en möjlighet att kunna, eller tron att kunna, påverka sin 
arbetssituation. Därmed är det positivt med en arbetsmiljö där ledare, utifrån 
sitt yttersta arbetsmiljöansvar, tar ansvar för och främjar exempelvis dialog 
och individers delaktighet att aktivt försöka bemästra sin situation (jfr. AFS, 
2015).  

Ett sätt för organisationer att förebygga ohälsa med hjälp av olika 
psykosociala faktorer och personliga resurser är att inkludera dem i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS, 2001). Det finns rekommendationer 
för hur det här arbetet kan göras men metoderna för att göra det varierar 
(AFS, 2015). I det förebyggande arbetet kan organisationer exempelvis 
använda sig av primära preventiva organisatoriska interventioner. 
Översiktsstudier kring den här typen av program har visat på mindre men 
positiva resultat, däremot finns färre studier som fokuserar just på 
psykosociala faktorer (Martin et al., 2009; Michie & Williams, 2003; 
Montano et al., 2014; Corbière et al., 2009). Studie 2 och 3, som visade få 
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signifikanta effekter av genomförd intervention, bidrar främst till en ökad 
förståelse kring den här typen av satsningar genom att undersöka och 
utvärdera VERKSAM som specifikt fokuserar på olika psykosociala faktorer 
men även personliga resurser. Något som framkom var komplexiteten i att 
utforma, genomföra och utvärdera den här typen av program. Ett förslag är 
att organisationer använder sig av en tredje part som kan bistå vid större 
arbetsmiljösatsningar, som exempelvis företagshälsovårdskonsulter. 
Företagshälsovården har långtgående kunskap kring hälsa/ohälsa på 
arbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 2011). Det handlar också om att 
organisationer behöver se till att det finns interna strukturer kring 
arbetsmiljöarbetet i form av processer och rutiner som stödjer det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och den enskilde individen i arbetet 
(Browne, 2000; Lengnick-Hall, Lengnick-Hall, Andrade & Drake, 2009). 
Oftast delegeras förvaltningen och utvecklingen av denna interna struktur till 
organisationens HR-avdelning eller motsvarande. Även om 
verksamhetscheferna i Studie 2 och 3 gav sitt godkännande till VERKSAM, 
och därmed visade sitt engagemang, är det fortfarande oklart huruvida 
aktivitetsplanerna som upprättades av deltagarna i möte fyra integrerats i 
verksamheterna. Hur lång tid som behövs för att integrera aktivitetsplanerna 
är också oklart, något som också kan ha samband med hur väl fungerande 
och integrerade de interna arbetsmiljöprocesserna är med övrig verksamhet. 
Det formella arbetsgivaransvaret behöver kompletteras med välfungerande 
strategiska arbetsmiljöprocesser så att arbetsmiljöarbetet inte hamnar i en 
sidovagn till verksamhetsarbetet (Frick & Johnson, 2014). 

Slutsatser 
Utgångspunkten för avhandlingen har varit att individer både utgör, upplever 
och tolkar den psykosociala arbetsmiljön (krav i arbetet och resurser i 
arbetet) där tolkningen av dessa faktorer sedan kan leda till individers trivsel, 
hälsa och välbefinnande. Det övergripande syftet med avhandlingen har 
därmed varit att bidra med ökad förståelse kring den psykosociala 
arbetsmiljön och dess relevans för sysselsatta kvinnor och män inom den 
kommunala välfärdssektorn. Utöver olika krav i arbetet och resurser i arbetet 
undersöktes även hur personliga resurser var relaterade till olika 
hälsorelaterade utfall. I detta studerades även resursernas buffrande effekt 
mellan olika krav i arbetet och olika hälsorelaterade utfall. Flera av 
resultaten var i linje med tidigare forskning och de olika resurserna bidrog 
med tillskott till litteraturen genom att fokusera på sådana personliga 
resurser som tidigare inte varit föremål för omfattande forskning (signalera 
och sätta gränser). Dessa resultat visar på vikten av att organisationer 
uppmärksammar både krav i arbetet och olika typer av resurser och då 
beaktas såväl resurser i arbetet samt personliga resurser.  
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Relationen mellan den psykosociala arbetsmiljön (krav i arbetet och 
resurser i arbetet) samt personliga resurser och olika hälsorelaterade utfall 
visar även betydelsen av att organisationer, som ytterst ansvariga för 
arbetsmiljön, engagerar sig i olika insatser som bidrar till en god arbetsmiljö. 
Därför undersöktes och utvärderades två varianter av ett nyutvecklat 
förebyggande organisatoriskt interventionsprogram med fokus på 
psykosociala faktorer och personliga resurser, VERKSAM. 
Effektutvärderingarna av programmen, som gjordes genom olika krav i 
arbetet, resurser i arbetet, personliga resurser men även arbetsrelaterade 
attityder, visade på mindre men även ojämna resultat trots deltagarnas 
acceptans av den ena varianten av programmet. Utifrån resultaten kan frågan 
ställas om det överhuvudtaget går att förändra medarbetares upplevelser av 
arbetsmiljön, attityder och beteenden med hjälp av olika förebyggande 
organisatoriska satsningar. Även tidigare forskning inom fältet visar på 
mindre och ojämna resultat men detta bör vägas mot att det är ett komplext 
forskningsområde med flera fortfarande obesvarade frågor. Trots dessa 
svårigheter är olika satsningar med fokus på psykosociala aspekter på 
arbetsplatsen, bland chefer och medarbetare gemensamt eller endast bland 
chefer, ett sätt att förebygga risken av en sämre psykosocial arbetsmiljö som 
kan leda till medarbetares ohälsa. 

Det skulle också kunna vara så att komplexiteten gör att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bör ske stegvis för att effekter ska synas. Ett sätt är att 
först rikta in sig på chefsnivå för att därefter följa upp och rikta in sig på 
chefer och medarbetare gemensamt. Ytterligare ett sätt i att stegvis arbeta 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att först undersöka och 
identifiera, men också ringa in och prioritera de arbetsmiljöfaktorer (krav 
och resurser i arbetet) och personliga resurser som anställda upplever som 
centrala för deras trivsel, hälsa och välbefinnande. Därefter kan 
interventioner genomföras för att främja medarbetares arbetsmiljö och 
välbefinnande – initialt i form av en genomförandestudie med fokus på dessa 
prioriterade faktorer för att utvärdera om programmet genererar något av 
värde. Om programmet konstaterats värdefullt visavi på förhand fastställa 
parametrar återstår att genomföra ett fullskaligt program. 

Sammantaget visar avhandlingen på vikten av att främst organisationer, 
men även individer, om arbetsmiljön tillåter, arbetar förbyggande och 
främjande för att såväl reducera krav i arbetet som främja olika resurser. 
Avhandlingen visar också på de utmaningar som finns för organisationer i att 
utforma, genomföra och utvärdera förebyggande organisatoriska 
interventioner. 
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Appendix 1 

VERKSAM:s programmöten 
I följande avsnitt beskrivs innehållet i VERKSAM:s programmöten. 
Innehållspresentationen av de två varianterna av utbildningsprogrammet, 
VERKSAMteam och VERKSAMledare, gäller båda programmen 
tillsammans då de inte nämnvärt skiljer sig åt. I de fall innehållet skiljer sig 
åt mellan programmen kommer det tydliggöras direkt i löpande text. En 
övergripande beskrivning av programinnehållet för de fyra mötestillfällena 
återfinns i Tabell 2. 
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Tabell 2. Övergripande beskrivning av programinnehållet för möte 1–4. 
Programmöten (à 3 tim.) 

VERKSAMteam VERKSAMledare 
  

Möte 1 
o Föreläsning om 

arbetsmiljömodeller 
o Återkoppling från 

arbetsmiljökartläggning 
 

o Föreläsning om 
arbetsmiljömodeller 

o Återkoppling från 
arbetsmiljökartläggning 

 
Möte 2 

o Förväntningar och farhågor 
o Deltagarens (medarbetare och 

chefer) beskrivning av 
”negativa- och positiva 
faktorer” i arbetet 

o Var ligger ansvaret (kopplat till 
punkten ovan) för olika 
negativa och positiva faktorer? 
(Figur 5) 

o Uppdraget och 
uppdragsdialogen (Figur 5) 

 

o Förväntningar och farhågor 
o Chefens beskrivning av 

”negativa- och positiva 
faktorer” hos sig själv, 
medarbetarna och i 
verksamheten 

o Hur ser ansvaret (kopplat till 
punkten ovan) ut för olika 
negativa och positiva faktorer i 
olika hierarkiska funktioner 
(internt och externt)? (Figur 5) 

o Uppdraget och 
uppdragsdialogen (Figur 5) 

 
Möte 3 

o Hur hanterar deltagaren 
(medarbetare och chefer) olika 
”negativa och positiva 
faktorer”?  

o Dialogträning med scenarier 
 

o Hur hanterar chefen 
medarbetares olika ”negativa 
och positiva faktorer”? 

o Chefens roll i 
arbetsmiljöarbetet 

 
Möte 4 

o Att arbeta med målstyrning 
o Hinder och möjligheter för 

utveckling av arbetsmiljön 
o Arbete med underlag till 

handlingsplan 
 

o Det egna (chefen och 
organisationen) 
arbetsmiljöarbetet 

o Hinder och möjligheter för en 
utveckling av arbetsmiljön 

o Arbete med underlag till 
handlingsplan 
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Möte 1 
Möte 1 börjar med att presentera projektets design och implementeringsplan. 
Därefter ges en föreläsning om de olika arbetslivsteorierna. Föreläsningen 
om de olika arbetslivsteorierna ger deltagarna en hjälp i att förstå vad en 
psykosocial arbetsmiljö handlar om. Det kan exempelvis handla om graden 
av individers uppfattning om: olika krav i arbetet samt möjligheten att 
hantera dessa med hjälp av autonomi och i delaktighet i arbetet (Karasek, 
1979; Karasek & Theorell, 1990), vilken belöning som ges till individen i 
förhållande till den ansträngning som individen lägger ned (Siegrist, 1996), 
den egna förmågan att klara av att hantera sin arbetsmängd eller mer eller 
mindre komplexa arbetsuppgifter (Cooper & Marshall, 1976) eller olika 
typer av krav i arbetet och resurser i arbetet beroende på omgivningen 
individen befinner sig i (Bakker & Demerouti, 2007). Under mötet får 
deltagarna även en återkoppling av gruppens resultat från enkätmätningen 
genomförd innan starten av programmet. Med hjälp av återkopplingen får 
deltagarna en förankring i ett organisatoriskt nuläge kring olika arbetsmiljö- 
och hälsorelaterade faktorer som de sedan kan arbeta vidare med under 
programmets gång. 

Den ökade arbetsmiljökunskapen och enkätåterkopplingen är tänkta att 
underlätta när deltagarna sedan ges tid till att reflektera i grupp över 
kopplingen mellan arbetslivsteorierna och olika krav i arbetet och resurser i 
arbetet i förhållande till organisationers arbetsuppgifter. Utöver det 
kommuniceras och reflekteras det i grupp om vilken dialog som förs kring 
en arbetsuppgift och hur den kan skilja sig mellan olika hierarkiska nivåer i 
en organisation och delar i samhället och hur dessa dialoger i slutändan 
formar arbetsuppgiften och följaktligen en individs arbetsmiljö.  

Möte 2 
Möte 2 inleds med en kort reflektion med efterföljande gruppdiskussion 
kring de förväntningar och farhågor deltagarna kan tänkas ha kring 
programmet. Därefter får deltagarna identifiera olika krav i arbetet och 
resurser i arbetet som de uppfattade sig ha i sitt arbete, det vill säga en 
individuell beskrivning av negativa och positiva faktorer i arbetet. Efter att 
deltagarna identifierat negativa och positiva faktorer får de reflektera och 
diskutera kring dessa faktorer i par, mindre grupper och i den större gruppen. 
Momentet skiljde sig till viss del mellan de två programmen. 

Deltagarna i VERKSAMteam får relatera till sig själva och till sin 
närmaste chef. Mer specifikt får de fundera över vad i arbetet som inverkar 
på dem, deras hälsa och effektivitet negativt respektive positivt. Det kan 
handla om medarbetares upplevelse av autonomi i arbetet, stöd från chefen 
och kollegor eller återkoppling från chefen på det arbete medarbetare utför. 
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Vidare får de peka ut var ansvaret för de negativa och positiva aspekterna 
kan höra hemma (hos chefen, sig själv eller facket m.m.) (Figur 5). Det vill 
säga, vem har och var ligget det formella ansvaret, men också vem, som 
utöver det formella ansvaret, kan bidra till att löpande utveckla den 
psykosociala arbetsmiljön i en positiv riktning? 

De som deltar i VERKSAMledare får istället relatera till sig själv, sina 
medarbetare och organisationen. Med andra ord får de fundera över vad i 
arbetet som influerar verksamheten, de själva och sina medarbetares hälsa 
och effektivitet negativt och positivt. Det kan till exempel handla om att 
formulera och förmedla tydliga mål som medarbetare ska uppnå eller matcha 
olika medarbetarkompetenser med rätt arbetsuppgifter. De får även peka ut 
vart ansvaret för de negativa och positiva aspekterna hör hemma (hos 
ledningen, sig själv eller facket m.m.) men också fokusera kring hur 
strukturen är uppbyggd och specificera på vilken hierarkisk nivå aspekterna 
hör hemma (Figur 5). Avseende ansvaret handlade det inte bara om att 
förtydliga ledningens formella arbetsmiljöansvar utan också vad 
organisationens ledning, den enskilde chefen respektive facket kan göra rent 
praktiskt och hur ett sådant arbete relaterar till olika hierarkiska 
organisationsnivåer. 

Då programmet delvis bygger på tanken om att det kring en arbetsuppgift 
förs olika dialoger så följer, i båda programmen, en beskrivning och 
genomgång av den så kallade uppdragsdialogen (Figur 5). Tanken med 
uppdragsdialogen är att när ett arbetsuppdrag formas och/eller delegeras så 
sker det dialoger mellan chefer och medarbetare i olika hierarkiska nivåer 
som i förlängningen formar den psykosociala arbetsmiljön. I samband med 
dessa dialoger vore ett naturligt inslag att inkludera dialogen kring olika 
psykosociala arbetsmiljöaspekter som relaterar till det specifika 
arbetsuppdraget. En annan tanke som programmet bygger på är den om att 
genomgående använda diskussion, kommunikation och reflektion som 
kunskapshöjandemetod. Utifrån det fick deltagarna som en avslutande 
aktivitet förslag på olika uppgifter kopplat till mötet som de kunde fortsätta 
att diskutera och reflektera kring på arbetsplatsen. 
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Figur 5. I möte 2 fick deltagarna i VERKSAMteam och VERKSAMledare fundera 
över var i organisationen ansvaret för de olika negativa och positiva faktorerna 
hörde hemma. Deltagarna fick även en genomgång av hur dialogen kring 
arbetsuppdraget mellan olika hierarkiska nivåer formar uppdraget och i 
förlängningen arbetsmiljön. 

Möte 3 
Efter en kort återblick och reflektion kopplat till föregående möte inleds 
möte 3 med en genomgång av olika strategier och möjliga beteenden kopplat 
till hur individer hanterar av olika negativa och positiva faktorer i arbetet. 
Individer som befinner sig i samma faktiska situation kan ha skilda 
arbetsmiljöupplevelser då individen tolkar sin omgivning utifrån egna 
erfarenheter och gör en individuell bedömning av betydelsen av upplevelsen 
(Lazarus & Folkman, 1987). Beroende på hur individer upplever sin 
situation reagerar och hanterar de den olika och det kan i förlängningen 
forma skillnader i attityder, välbefinnande och beteenden. Deltagarna får 
fördjupa sig i och diskutera individuella skillnader kring hur aktiv eller 
passiv individen är i olika situationer. Hur aktiv eller passiv en individ är kan 
bero på befogenheter, mandat och olika situationers betydelse. En skillnad i 
upplägg finns mellan de två programmen. 

I VERKSAMteam får deltagarna gå igenom dialogträning. Under 
dialogträningen får deltagarna genomföra olika praktiska uppgifter. De får 
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till exempel träna på att trotsa sin egen rädsla samt gå utanför sin konfortzon 
genom olika dialogscenarier. De får även träna på formen av en god dialog 
genom att bland annat träna på att planera sitt samtal, prioritera sakfrågan 
samt arbeta med sin förmåga att även lyssna på motparten. I träningen ingår 
också ett pass kring hur återkoppling kan ges och hur återkoppling kan 
användas som ett verktyg för att medverka till förändring i sin arbetsmiljö. 

Det förutsätts att chefer fått den här typen av genomgång i andra 
ledarskapsutbildningar som gör att fokus i VERKSAMledare istället riktas 
mot chefens förhållande till medarbetares olika reaktionsmönster och 
kommunikationsstilar. Vidare får cheferna fundera på sin roll i 
arbetsmiljöarbetet kopplat till egna tankar, värderingar och farhågor. 

Då programmet använder sig av diskussion, kommunikation och 
reflektion som kunskapshöjandemetod får deltagarna, som en avslutande 
aktivitet, tips på olika uppgifter relaterat till mötet att fortsätta diskutera och 
reflektera kring på arbetsplatsen. 

Möte 4 
I möte 4 får deltagarna efter en kort återkoppling och reflektion av 
föregående möte ytterligare bearbeta de identifierade negativa och positiva 
faktorerna i arbetet. Deltagarna får identifiera eventuella hinder och 
möjligheter i att förstärka positiva aspekter och/eller åtgärda negativa 
aspekter. Övningen är tänkt att ge deltagarna en tydligare bild av att utveckla 
arbetsmiljön positivt. Det handlar om att hitta stöd i organisationen för att 
aktivt övervinna eventuella hinder och formulera tydliga aktiviteter för att 
implementera olika möjligheter. Resultatet av detta arbete tar deltagarna 
sedan med sig i en handlingsplan som en sista aktivitet i programmen. 

Tanken med handlingsplanen är att deltagaren ska ta med den in i sitt 
ordinarie verksamhetsarbete. Arbetet kring handlingsplanen skiljer sig något 
åt mellan de två programmen där VERKSAMteam lägger extra fokus på 
målformulering och målstyrning. Bland annat lyfts att mål som sätts bör vara 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. I VERKSAMledare 
diskuteras däremot organisationens och den enskilde ledarens befintliga 
arbetsmiljöarbete och vilken grad av systematik det innehåller. Bland annat 
diskuterar gruppen kring, olika systematiska arbetsmiljömodeller och 
huruvida deltagarna använder sig av någon modell i det befintliga arbetet. 
Gruppen går även igenom olika typer av handlingsplaner och har en dialog 
om hur de används. Diskussion förs också kring nivån på integration i det 
nuvarande arbetsmiljöarbetet och hur olika mål kan nås med hjälp av 
strategiplanering. 

Mötet avslutas med en summering av hela programmet. Summeringen 
(dvs. arbetslivsteorier, enkätåterkopplingen, ansvar, strategier och 
förhållningsätt, dialogträning, hinder och möjligheter och handlingsplan) 
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innehåller en kort återkoppling och reflektion kring samtliga möten och hur 
resultaten från dem kan bidra till fortsatt arbetsmiljöarbete i den aktuella 
organisationen. 




