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Interventioner som hälsofrämjande insatser ger organisationer 
möjlighet att hindra stress och ohälsa hos anställda. Genom 
interventioner kan kunskap förmedlas som ger de anställda verktyg att 
tillsammans arbeta för en bättre arbetsmiljö i verksamheten. Syftet 
med studien är att skapa förståelse för hur chefer och medarbetare i 
två separata verksamheter inom offentlig sektor (socialtjänst och 
specialskola), upplever en arbetsmiljöintervention. Syftet är också att 
studera om interventionens medförda kunskap  upplevs ha någon 
inverkan på individerna själva och påverkan på deras dagliga arbete. 
Studien baseras på kvalitativa frisvar från enkäter insamlade under en 
intervention inom offentlig sektor där cirka 480 personer deltog 1 . 
Efter bortfall analyseras i denna studie 249 av dessa personers 
enkätsvar genom en induktiv tematisk analys. Resultatet indikerar att 
individernas arbetssituation och klimatet på arbetsplatsen har stor  
betydelse för deltagarnas upplevelse. Samtida omorganiseringar 
visade sig ha en avgörande roll samt ledarskapets struktur och brist på 
ansvarstilldelning. Ny kunskap  användes mest för individernas egen 
nytta utan att direkt appliceras i arbetet. Sammanfattningsvis påverkas 
individernas upplevelser och mottaglighet av interventionen samt ny 
kunskap av organisationens aktuella situation, dess strukturella 
funktioner samt individernas upplevda möjlighet till att påverka. 

På våra arbetsplatser genomförs konstanta förändringsprocesser och rekonstruktioner 
där verksamheter ständiga strävar efter att nå ökad effektivitet. I takt med detta har 
organisationer valt att minska sina personalstyrkor vilket ofta inneburit att  färre 
människor blivit tilldelade mer arbete (Cheng & Chan, 2010). Följaktligen har detta 
resulterat i psykiskt och fysisk ohälsa på grund av stress vilket främst drabbat den 
offentliga sektorn där vi idag har det största problemet med ohälsa (Johnsson, Lugn & 
Rexed, 2003). Upplevelser av hög press, arbetsotrygghet, brist på socialt  stöd, sociala 
konflikter samt minskad kontroll och uppmärksamhet har enligt flertalet författare varit 
vanligt förekommande när organisationers mål varit  att effektivisera verksamheten 
(Belkic et al., 2004; Karasek, 1979; Matthews et al., 2002; Nachemson et al., 2000; 

1 Studien är en del av interventionsstudien Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön lett av 
professor Magnus Sverke vid Stockholms Universitet. Interventionen är finansierad av AFA 
Försäkring.



Semmer, 2006a; Siegrist, 2002; Sonnetag et al., 2003). Konsekvenserna har kopplats 
samman med störningar i minnesfunktioner, faktahantering, sömnsvårigheter samt 
orientering i tid och rum (Perski, 2006), vilket bidragit till depressioner och 
kardiovaskulära problem för att nämna några symptom (Semmer, 2006b). 

Den stress och ohälsa som infinner sig hos individerna beror vanligtvis på de 
individuella förändringsprocesser som sker i samband med organisationens strukturella 
förändringar. De individuella förändringsprocesserna kan innebära förändringar i 
arbetsåtaganden vilket medför omstrukturering av arbete. Dessa omstruktureringar kan 
vara orsaken till den stress som upplevs, då arbetsuppgifter omfördelas och invanda 
mönster bryts (Semmer, 2003). För att kunna hantera omställningen en förändring 
medför måste individen vanligtvis ha inre resurser såsom energi, självförtroende, positiv 
inställning samt problem- och konfliktlösande färdigheter. Dessa förutsättningar är dock 
ingen självklarhet att individer besitter vilket kan vara ytterligare orsaker till att 
förändringar bidrar till stress och missnöje på arbetsplatserna (Semmer, 2003). Ofta 
beror de negativa följderna på nytillkomna krav som kommer med det nya 
arbetsåtagandet. Även kravet på ett deltagande av en strukturell förändring som 
individerna inte kunnat råda över kan upplevas stressande (Aronsson, Eklund, Randle, 
& Svensson, 2007; Semmer, 2003). Upplevelsen av otydliga eller för höga krav 
tillsammans med för lite kontroll över den egna arbetssituationen kan bli en utlösande 
faktor till upplevd stress enligt  Karasek´s (1979) krav- och kontrollteori samt Lam och 
Pang´s (2003) studier kring arbetsrelaterad stress. Enligt Semmer (2006b) kan 
oavslutade samt pågående individuella förändringsprocesser också bidra till emotionell 
instabilitet samt frånvaro av entusiasm hos individerna. Dessa följder kan även vara 
utlösande stressfaktorer då nytillkomna krav inte hunnit sjunka in hos individerna vilket 
därmed bidrar till minskad kontroll (Semmer, 2006b)

Organisations- och stressforskare beskriver hur individer bedömer strukturella 
förändringar utifrån om deras upplevelse av förändringen är likgiltigt, positiv eller 
negativ (Fugate, Kinicki & Prussia, 2008; Schweiger & Power, 1987). Dessa 
upplevelser beror på hur individerna uppfattar och bedömer att förändringsprocessen 
hanteras, vad dess följder blir samt hur de kommer att påverka individerna själva 
(Fugate et al., 2008; Ivancevich, Schweiger & Power, 1987). För att  en strukturell 
förändring ska vara möjlig krävs det väl genomarbetade strategier. Enligt flertalet 
författare ska dessa strategier innefatta tydlig kommunikation och delgivning av 
information, utbildning, involverande av samtliga berörda vid målsättningar samt 
feedback, återkoppling och belöning (Daft, 1992; Locke & Latham, 2002; Tolbert & 
Hall, 2002). Dessa faktorer är också avgörande för att motivationen ska infinna sig hos 
individerna vid genomförande av förändringar, enligt Locke och Latham´s (2002) 
motivations- och målsättningsteori. Trots väl genomarbetade strategier kan det dock 
uppstå motstånd mot förändringar på grund av känslor av ovisshet och osäkerhet inför 
vad som komma skall (Jones et al., 2008; Bordia, Hobman, Jones, Gallois & Callan, 
2004). Osäkerheten kan bottna i individens distans till den rätta informationen gällande 
förändringen, då beslutet om förändringen inte gjorts av samtliga berörda. Otydlighet 
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från chefer och lednings sida kan bidra till minskad förståelse för den strukturella 
förändringen av resterande medarbetare, som följaktligen kan leda till missförstånd 
(Falkenberg, Näswall, Sverke & Sjöberg, 2009). Individernas försök att hålla kvar i de 
gamla rutinerna kan vara ett sätt att motsätta sig förändringen (Granberg & Ohlsson, 
2009; Schön, 1972; Woods & West, 2010). Det är vanligt att  individer försöker behålla 
stabiliteten på arbetsplatsen vilket innebär att  hot mot stabiliteten kan resultera i att 
olika försvarsbeteenden uppdagas. Enligt Schön´s (1972) teori om individers motstånd 
till förändringar är det  till en början vanligt att flertalet individer inte låtsas om att en 
förändring är på väg att ske. Är detta ofrånkomligt kan individer försöka hindra 
förändringen från att genomföras eller minska dess utrymme genom att motsätta sig de 
flesta förslag och strategier som organisationen föreslår (Schön, 1972). 

För att förhindra den ohälsa som uppstår på arbetsplatser i samband med att  flertalet 
förändringar genomförs, är det av intresse att använda sig av interventioner med fokus 
på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete (Johnsson, 2003; Semmer, 2006a). Genom 
interventioner kan man tillföra användbar kunskap till chefer och medarbetare om hur 
dessa på bästa sätt ska hantera stressrelaterade situationer samt skapa och upprätthålla 
en god arbetsmiljö på arbetsplatsen (Argote et al., 2000; Kompier, Geurts, 
Grundermann, Vink & Smulders, 1998; Kistensen, 2000; Semmer, 2006a).

En intervention beskrivs enligt nationalencyklopedin som ett ingripande på humanitär 
grund samt förebyggande eller behandlande åtgärder. Interventioner riktar sig ofta till 
individer och grupper i organisationer vilket kräver att  alla berörda är involverade för att 
interventionen ska vara gynnsam för verksamheten (Kompier et al., 1998). Dock kan det 
vara oklart hur interventionens medförda kunskap ska överföras så att den blir 
allmängiltig och fastnar i verksamheten. Hur väl en organisation är mottaglig för en 
intervention som tillför ny  kunskap avgörs dels av organisationens aktuella situation, 
dels av förhållanden inom verksamheten (Svensson et al., 2001, refererat i Aronsson et 
al., 2007). Förhållanden såsom rådande organisationsklimat kan spela en avgörande roll 
för verksamhetens mottaglighet (Granberg & Ohlsson 2009) men kunskapens 
förankring visar sig först om och när den nytillförda kunskapen blir en naturlig del av 
verksamheten (Aronsson et al., 2007). Enligt Argote (1999) kan kunskapsöverföringens 
framgång bero på individernas grad av förståelse för hur de ska kunna använda 
kunskapen samt dess gynnsamhet. Frånvaro av förståelse hindrar kommunikationsflödet 
inom verksamheten vilket hämmar dess utveckling (Argote, Ingram, Levine & 
Mordland, 2000). Reflektion och återkoppling är det som kan göra 
kunskapsöverföringen beständig i organisationen enligt Aronsson et al. (2007). Genom 
att ledning och chefer skapar lärprocesser i form av utvärderings- och 
uppföljningsarbete kan essentiell kunskap från interventioner vidareutvecklas och 
förankras i organisationen. För att  en avslutad intervention sedan ska vara till nytta för 
organisationen krävs att verksamheten bejakar de anställdas behov av eget ansvar, 
initiativ och omdöme utifrån den kunskap som förhoppningsvis etablerats hos 
individerna (Argyris, 1971). Annars finns risk för att organisationen stagnerar i sitt 
arbete att förbättras och den dåliga arbetsmiljön kvarstår. Negativa konsekvenser som 
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passivitet samt ”inlärd” hjälplöshet kan då bli aktuellt då organisationen inte ger 
utrymme för de anställda att tänka fritt och komma med idéer (Granberg & Ohlsson, 
2009).

Flera organisationsforskare har haft ambitionen att utveckla begrepp och teorier 
gällande hur lärprocesser fungerar mellan individ och organisation (Granberg & 
Ohlsson, 2009; Kolb, 1993; Piaget, 1982). Gemensamt för dessa författare är att de 
anser att  de individuella lärprocesserna är erfarenhetsbaserande och sker i interaktion 
med omgivningen. Enligt Kolb´s (1993) teori om lärande har erfarenhetsbaserat lärande 
inget slut utan fungerar som loopar av lärande genom konkreta erfarenheter av aktivt 
prövande och experimenterande, observation och reflektion samt abstraktion av begrepp 
och teorier (Kolb, 1993). Genom interventioner blir denna lärprocess aktuell hos 
organisationens anställda då kunskap om hur individerna ska hantera uppkomna 
situationer lärs ut, diskuteras och aktivt prövas av samtliga berörda (Semmer, 2006a). 
Forskning kring verksamheters arbetssituation och dess inverkan på individuella 
lärprocesser har visat att stödjande resurser i verksamheten samt möjlighet till att 
påverka den egna arbetssituationen ökat öppenheten för att lära hos individerna. Även 
faktorer som tydligt ledarskap och mer ansvarstilldelning ökade sannolikheten att vilja 
lära (Lam & Pang, 2003). Om den arbetssituation som råder i organisationen består av 
stress-framkallande ständigt pågående förändringar kan detta vara avgörande för om de 
individuella lärprocesserna blir lyckade och därmed om ny kunskap blir vedertagen i 
verksamheten (Argyris, 1971; Aronsson et al., 2007 ; Semmer, 2003). I slutändan kan 
det dock vara chefers, informella ledares samt seniora medarbetares attityd till den nya 
kunskapen som avgör dess förankring i verksamheten (Aronsson et al., 2007). 
Förankringen beror även på vilka som är bärare av kunskapen, det vill säga dem vars 
lärprocess varit mest lyckad. Organisationsforskare är eniga om att det krävs att dessa 
personer tar på sig ansvaret  för att kunskapen ska integreras i verksamheten, för att en 
intervention ska ge någon effekt och dess budskap ska kvarstå i verksamheten 
(Aronsson et al., 2007; Granberg & Ohlsson, 2009). Är attityden inte till interventionens 
fördel kan detta bidra till negativa konsekvenser för såväl interventionens 
implementering i verksamheten som för organisationens fortsatta förbättringsarbete 
(Semmer, 2006a).

Genom interventioner med hälsofrämjande insatser kan utbildning ges på arbetsplatser 
och evidensbaserad kunskap  läras ut innan det gått  så långt att  man måste behandla 
människor som redan drabbats av ohälsa. Dock är forskare överens om att  det i 
verkligheten inte är så enkelt, då resultatet av interventioner som ämnat att minska 
arbetsrelaterad stress visat sig variera (Murphy & Sauter., 2004; Semmer, 2003; 
Kistensen, 2000). Gemensamt för interventionerna är att de endast haft marginell 
inverkan på verksamheterna. Effekterna har ofta varit kortsiktiga i organisationer och 
istället har interventioner påverkat individerna enskilt och deras möjligheter att  hantera 
interventionen (Semmer, 2006a; O´Donnell, 2002). Eftersom det främst är den 
offentliga sektorn som har problem med ohälsa på grund av bland annat konstanta 
förändringsprocesser och nedskärningar (Johnsson et al., 2003), är det intressant att 
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studera hur just dessa individer upplever en arbetsmiljöintervention. Det är också av 
intresse att  studera vad som kan tänkas påverka individernas upplevelse, inställning och 
mottaglighet av interventionen och dess tillförande kunskap på arbetsplatsen. Detta för 
att  kunna förbättra genomförandet av framtida interventioner samt bidra till ökad 
kunskap för chefer och medarbetare och därmed förbättra arbetsmiljön i organisationer. 

Syfte
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur chefer och medarbetare i två 
separata verksamheter inom offentlig sektor (socialtjänst och specialskola), upplever en 
arbetsmiljöintervention. Syftet är också att studera om interventionens medförda 
kunskap upplevs ha någon inverkan på individerna själva och påverkan på deras dagliga 
arbete. 

Metod

På Stockholms universitet påbörjades år 2010 ett projekt för verksamhets- och 
arbetsmiljöutveckling inom den offentliga sektorn vid namn Chefen, arbetsåtagandet 
och arbetsmiljön. Genom en intervention ämnade projektledarna2  att  implementera 
forskningsbaserad kunskap i verksamheter och på så sätt  förebygga ohälsa, bidra till 
bättre arbetsmiljö samt effektivisera socialtjänst, specialskola och kriminalvård. De 
organisationer som medverkade i projektet rekryterades genom en intresseförfrågan 
utförd via telefon av projektledarna. Respektive organisations ledning informerade 
sedan de anställda om att interventionen var en utbildning i arbetsmiljö och att alla 
förväntades delta. Interventionen innefattade utbildningar samt konsultledda workshops 
tillsammans med totalt cirka 80 chefer och cirka 400 medarbetare på arbetsplatserna. 
Varje workshop avslutades med en utvärdering i enkätform som var frivillig. I samtid 
med att interventionen genomfördes i organisationerna pågick ett antal 
omorganiseringar inom socialtjänsten. Specialskolan samt kriminalvården däremot 
genomgick inte några större förändringsprocesser vid samma tillfälle. Interventionen 
pågick under två år och projektet förväntas avsluta år 2013 3.

Den aktuella studien är en mindre del av projektet Chefen, arbetsåtagandet och 
arbetsmiljön. Det enkätmaterial som fanns att tillgå från projektet hösten 2012 har 
använts vid framställandet av studien. Därav ingår endast socialtjänsten och 
specialskolan i denna mindre delstudie. Allt material från kriminalvården var alltså 
fortfarande inte insamlat av projektledarna år 2012. 

5

2 Professor Magnus Sverke m.fl., Stockholms Universitet.

3 http://www.afaforsakring.se/Forskning/Projektkatalogen/?project=3886
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Undersökningsdeltagare 
Denna studie omfattar chefer och medarbetare inom socialtjänst i Östergötlands län 
samt inom specialskola i Södermanlands län för barn med autism och Aspergers 
syndrom. Undersökningsdeltagarna inom socialtjänsten har yrkestitlar som 
socialsekreterare, speciallärare, psykologer och vårdare av utvecklingsstörda med mera. 
Deltagarna inom specialskolan arbetar som vårdare. Antalet  undersökningsdeltagare 
varierade eftersom vissa inte hade möjlighet att närvara på samtliga utbildningar och 
fyra workshops under interventionen på grund av tidsbrist, sjukdom eller annan orsak. 
Antalet deltagare som svarade på enkäten varierade eftersom detta moment var 
frivilligt. Antalet deltagare vars enkäter analyserades i den aktuella studien varierar på 
grund av att flertalet som besvarade enkäten lämnade de kvalitativa frågorna obesvarade 
och räknades därför som bortfall. Se Tabell 1.

Tabell 1. Antalet  insamlade enkäter från deltagare som medverkat i interventionen / 
Antalet insamlade enkäter som analyserats i den aktuella studien efter bortfall.

Antal Enkäter

Organisation

Insamlade/
Analyserade 

Tillfälle 1

Insamlade/
Analyserade 

Tillfälle 2

Insamlade/
Analyserade 

Tillfälle 3

Insamlade/
Analyserade 

Tillfälle 4

Insamlade/
Analyserade

Totalt
Socialtjänst 73/61 37/19 59/25 48/17 217/122

Specialskola för autism/ 
Aspergers syndrom 

75/31 59/27 65/42 55/27 254/127

Totalt 148/92 96/46 124/67 103/44 471/249

Inom kriminalvården fanns endast enkätmaterial från totalt 98 personer som deltagit i 
interventionen tillgängligt. Därför inkluderar denna studie inte kriminalvården då 
bortfallet var för stort samt totala antalet som deltagit i interventionen var oklart.

Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod till den aktuella studien användes de enkäter som delades ut 
och samlades in vid fyra workshop-tillfällen under projektet Chefen, arbetsåtagandet 
och arbetsmiljön. Enkäternas syfte var att fånga deltagarnas upplevelse av 
interventionen under dess gång och bestod både av kvantitativa frågor med 
svarsalternativ samt kvalitativa frågor med frisvar. Workshopsen leddes av konsulter 
inhyrda från Företagshälsan Feelgood och innebar att deltagarna aktivt och praktiskt 
skulle arbeta med hur man skulle kunna förbättra arbetsmiljön kopplat till en produktiv 
och högkvalitativ verksamhet. Enkäterna var uppdelade i en förmätning som bestod av 
två delar, två fortlöpande mätningar samt en eftermätning med innehållande 
slutvärdering av interventionen. Undersökningsdeltagarna fick till en början besvara 
första delen av förmätningen där det ställdes frågor om vad undersökningsdeltagarna 
hade för förväntningar på och inställning till interventionen, vilket sedan 
sammanställdes. Därefter fick undersökningsdeltagarna en återkoppling på datan och 
kring detta fanns utrymme för reflektion. Sedan fick undersökningsdeltagarna vid 
samma tillfälle fylla i ytterligare en enkät, det vill säga förmätning del två, innehållande 
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frågor kring det återkopplade svarsresultatet. Denna enkät innehöll även frågor om vad 
deltagarna ansåg vara viktigast  att göra för att  förbättra arbetsmiljö och verksamhet. Vid 
enkätmätning 2 och 3 ställdes frågor vars syfte var att fånga undersökningsdeltagarnas 
upplevelser och tankegångar kring interventionen som helhet och dess framfart  efter 
genomförda workshops på arbetsplatserna. Den fjärde mätning, det vill säga 
eftermätningen, genomfördes efter att alla workshopas var avslutade och syftade till att 
ta del av undersökningsdeltagarnas upplevelse och slutvärdering av interventionen. 
Enkäterna var försedda med ett försättsblad med information om att deltagandet av 
interventionen var frivilligt och att det sammanställda resultatet skulle presenteras vid 
sista workshopen.

Analys 
Analysen gjordes utefter Hayes, 2000 (refererat i Langemar, 2008) sju-stegsmodell om 
hur en induktiv analys och tematisering bör gå till. Langemar (2008) förklarar att  en 
induktiv tematisk analys innebär att  man utarbetar teman utifrån det insamlande 
materialet, det vill säga empirin, vilket lämpade sig väl för denna studie då det i förväg 
var svårt att fastställa vad enkätsvaren skulle innehålla för information. Studien 
avgränsades till att endast beröra de kvalitativa frisvaren från enkäterna. Efter att ha läst 
igenom de kvalitativa frisvaren ett antal gånger från respektive enkätmätning, samt 
skrivit upp nyckelord i marginalen, utarbetades teman. De kvalitativa frisvaren 
sorterades sedan in under respektive tema och sammanfattades. Utifrån dessa 
huvudteman skapades slutligen underteman som presenteras i resultatet. De 
huvudteman och underteman som valdes ut var följande;

Tabell 2. Huvudteman och underteman
Huvudteman Underteman

Arbetssituationens inverkan   Omorganiseringar inom socialtjänsten
på upplevelsen av interventionen Bristande kommunikation och återkoppling
     Brist på resurser 

Behov av medverkan i   Strävan efter ansvar i verksamheten
organisationernas utveckling  Passiva ställningstaganden
     
Skilda föreställningar om   Förväntningar
interventionen    Tillmötesgående vs. Avvisande
       
Interventionens utfall   Kunskapens betydelse och dess förankring i 
     organisationerna
     Emotionell transformation hos individerna
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Resul ta t

Arbetssituationens inverkan på upplevelsen av interventionen 

Omorganiseringar inom socialtjänsten.
I samband med att interventionen genomförs på organisationerna så pågår en 
omorganisering inom socialtjänsten. Flertalet  är osäkra på om de kommer få behålla 
sina anställningar. Vissa oroar sig för om de kommer få nya arbetskollegor medan andra 
är osäkra på vem som kommer att bli deras nästa chef att vända sig till. En uppfattning 
är att hela organisationen kommer att läggas ner inom en snar framtid vilket skapar 
förvirringar i arbetsgrupperna. En undersökningsdeltagare berättar att ”rådande 
arbetsmiljö beror på att organisationen ska upphöra om två månader och ingen info 
finns om hur det ska se ut, var man ska jobba, vem ens arbetskamrater kommer bli eller 
vem man får som chef”.

Flertalet deltagare menar att  de rådande omständigheterna gör det svårt för dem att 
skaffa sig uppfattningar om interventionen och dess bidragande kunskap. Detta beror 
delvis på att deltagarna är osäkra på hur organisationens framtid ser ut vilket avgör hur 
lång tid de kommer att medverka i interventionen. Deltagarna förklarar att  ovissheten 
över vad som komma skall är stor vilket skapar oro och missnöje som i sin tur drar ner 
stämningen på arbetsplatsen. Vissa anser att  det rådande klimatet på arbetsplatsen gör 
att  koncentration och ambition påverkas negativt till interventionens nackdel. Detta 
bidrar till att det blir svårt för de anställda att helhjärtat engagera sig i något som av 
många anses ligga utanför ”ramarna” för vad organisationen kan hantera för tillfället. 
Deltagarna beskriver vidare att de pågående omorganiseringar tar alldeles för mycket 
energi för att  de ska känna ett driv och en motivation till att ta in interventionens 
medförda kunskap. Trots omorganiseringen finns det dock hopp om att situationen 
kommer ljusna och det finns uppfattningar om att en insats för arbetsmiljön är viktig för 
att kunna nå en förbättring. 

Svårt att se motivationen eller om synen på detta projekt hade varit annorlunda 
om vi inte befann oss i en stor omorganisering utan tydliga mål och riktlinjer. Min 
förhoppning är dock stor att detta kan få positiva konsekvenser i vår praktiska 
vardag.

Bristande kommunikation och återkoppling.
Bristfällig kommunikation mellan avdelningarna samt mellan ledning/chefer och 
medarbetare uppfattas vara ett stort problem inom socialtjänsten. Flertalet upplever att 
oro och missnöje uppstår då de anställda inte kommunicerar med varandra vilket 
minskar intresset för interventionen. Detta missnöje yttrar sig i frånvaro av lust att agera 
och flertalet upplever sig ha varit mer motiverade till interventionen om de inte befunnit 
sig i den utsatta situation som omorganiseringen medfört. Många deltagare från 
socialtjänsten efterfrågar öppen och ökad delgivning av information vad gäller 
organisationen i största allmänhet. Andra efterfrågar konkreta individuella erkännanden 
från överordnad samt ett närmare samarbete mellan chef och medarbetare. Vissa menar 
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att en omorganisering skulle behärskas lättare om känslan av kontroll infinner sig, vilket 
kräver att information och kommunikation angående förändringsprocessen hålls öppen 
och ett medinflytande samt en delaktighet gällande beslut råder. Detta gäller även beslut 
angående förbättringsarbeten som att  delta i en intervention. En delad uppfattning är att 
det saknas en tydlighet i organisationens ledarskap  vilket flertalet  menar beror just på 
den bristfälliga kommunikationen från ledningens sida. Deltagare från socialtjänsten 
beskriver att missnöjet som råder över så många faktorer i organisationen drabbar 
interventionen, även om interventionen ämnar att resultera i förbättringar.

Inom socialtjänsten återfinns erfarenheter av att chefer inte ger återkoppling på 
fortgående arbete och på arbetets slutliga resultat. Enligt vissa undersökningsdeltagare 
krävs det en ökad positiv respons från chefer och vissa menar att det är uppskattning 
som kan föra organisationen framåt. Uppskattning i form av positiv feedback saknas 
från arbetsledningen och det förklaras att det ”behövs en balans mellan arbete och 
belöning”. Bristen på feedback gör att flertalet tappar lusten att försöka förbättra 
arbetsmiljön i organisationen, då deras ansträngningar ändå inte kommer att  uppskattas. 
En delad uppfattning är att personalen behöver få veta att någon bryr sig om vad de gör 
medan andra fokuserar mer på att det är förståelsen för hur de mår som saknas. Även 
dessa faktorer påtalas ha avgörande inverkan på hur deltagarna mottar interventionen då 
endel inte vet om en kunskapsökning skulle uppskattas av chefer. Detta eftersom 
respons inte förekommer i den grad deltagarna skulle uppskatta.

Socialtjänsten är de som främst upplever turbulens på arbetsplatsen på grund av 
omorganiseringar men frustration över bristfällig kommunikation återfinns även inom 
specialskolan. Undersökningsdeltagare från skolan som medverkat i interventionen 
förklarar att verksamheten och dess arbetsmiljö skulle fungera bättre om dialogen 
mellan chefer och medarbetare förbättrades. Det efterfrågas en förståelse för personalen 
utan vidare förklaring samt att de anställda inom organisationen måste lyssna mer på 
varandra över lag. Flertalet nämner bristen på feedback och återkoppling specifikt från 
chefer som dessutom upplevs vara frånvarande. Detta skapar frustration på arbetsplatsen 
som i sin tur distraherar deltagarnas koncentration en aning bort från interventionen. 
Om cheferna var mer närvarande menar vissa att tillgängligheten för ett samarbete 
mellan chefer och medarbetare skulle öka och därmed skulle interventionen kännas mer 
värdefull. Behovet av att  ta hand om personalen samt lyhördhet i arbetsgrupperna är 
också något som tas upp.

Brist på resurser.
Det finns uppfattningar inom socialtjänsten om att verksamheten behöver omfördela 
sina resurser till mindre arbetsgrupper samt färre arbetsuppgifter per person. Detta för 
att avbelasta den tunga arbetsbörda som upplevs vilket flertalet hoppas att 
interventionen ska hjälpa till med. Andra förklarar att  det bara är vissa avdelningar som 
kräver mer utomstående resurser och detta är i enstaka fall, till exempel hälsofrämjande 
åtgärder i vissa situationer. En annan uppfattning är att det krävs stödjande resurser för 
att  kunna begränsa hur mycket varje anställd klarar av att  hantera. Genom detta kan de 
anställda sedan prioritera sina egna arbetsuppgifter utifrån rådande yrkesbefattning.  
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Undersökningsdeltagare hoppas på att en kunskapsökning inom området arbetsmiljö ska 
ge dem verktyg kunna få igenom en sådan förbättring. Andra menar att organisationen 
borde minska personalomsättningen. Genom denna åtgärd skulle socialtjänsten sedan 
kunna höja lönerna för de redan anställda och istället lägga vikten på utökade 
ekonomiska resurser. Även detta är något deltagarna önskar få kunskap  om genom 
interventionen som de i vardagen känner är frustrerande omständigheter som påverkar 
motivationen till arbetet.

Även undersökningsdeltagare från skolan förklarar att brist  på resurser är ett 
återkommande problem inom organisationen. Det efterfrågas ökad personaltäthet och 
tillgång till extra personal som vikarier när det  verkligen behövs. Deltagarna berättar att 
det finns arbetsgrupper som utsätts för hot av eleverna och dessa måste man jobba med. 
Förslagsvis sätta in extra stöd och tillsätta fler män i arbetsgrupper som har det tufft. 
Dessa brister upplevs påverka deltagarnas intresse av interventionen i viss mån då mer 
energi hade kunnat infinna sig genom att fler resurser tidigare tillsatts. 

Behov av medverkan i organisationernas utveckling

Strävan efter ansvar i verksamheten.
En omorganisering upplevs enligt  vissa inom socialtjänsten som mindre stressande om 
medarbetarna själva skulle få en ökad insikt i hur man hanterar förändringar samt förstår 
värdet av det egna ansvaret. Detta har inte varit fallet så därför minskar intresset för att 
förändra, och det gäller då även en förbättring i form av en intervention. Vidare 
förklaras att förståelsen för en omorganisering skulle vara lättare om både ledning och 
medarbetare skaffade sig en större insikt hur detta görs på bäst sätt. Denna insikt är 
dock något som önskas komma med interventionens utbildningar och workshops. Även 
förutsättningar som eget ansvar för att få verksamheten att fungera långsiktigt kan vara 
avgörande för hur man hanterar en omorganisering menar vissa. En förhoppning är att 
interventionen ska bidra till att organisationen skapar sammanhang där personal får 
möjlighet att delta i utveckling och uppföljning av verksamheten. Även ge tillfällen för 
personalen att påverka och se långsiktigt istället för att  kortsiktigt sätta in lösningar från 
gång till gång. Vidare förklarar deltagarna att avsaknaden av ansvar bidrar till känslan 
av att inte bli sedd eller hörd vilket gör det svårt för dem att se syftet till att  öka sina 
kunskapsförråd. Detta i sin tur begränsar deras upplevelse av att känna sig involverade i 
interventionen. Att uppmuntra till individuell tankeverksamhet och till att  föra fram 
synpunkter föreslås som en åtgärd som skulle gynna organisationen. En av 
undersökningsdeltagarna beskriver; ”Får hitta min egen balans! I en organisation i 
obalans”.

Deltagare från socialtjänsten fortsätter beskriva olika orsaker till en dels likgiltiga 
inställning till interventionen. Vissa saknar ansvar under frihet i organisationen samt  
möjligheten att påverka den individuella samt gemensamma arbetssituationen. Andra 
efterfrågar ett tydligt klargörande av ansvars- och rollfördelning från ledningen som ett 
ökat samarbete mellan ledning och arbetsgrupper. Endel hävdar att ett starkare 
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förtroende mellan avdelningarna inom socialtjänsten skulle bidra till att medarbetarna 
skulle kunna känna sig mer delaktiga och ansvarsförtrodda och därmed bli mer 
engagerande i förbättringsarbeten. De organisatoriska mål som sätts upp  inom 
socialtjänsten samt vägen dit bör enligt  flertalet bestämmas med hjälp av medarbetarnas 
delaktighet och synpunkter. Medarbetarnas delaktighet i interventionen anses ha stor 
vikt då vissa beskriver att mål måste vara grundade på information om vilka resurser 
som finns i verksamheten samt vilka som saknas. Denna information kan enklast delges 
av personalen på fältet förklarar deltagarna. Det beskrivs att  ”...förändringar är en 
demokratisk process” och bör därför inkludera alla de anställda inom socialtjänsten. För 
att  kunna genomföra omorganiseringar menar flertalet  att medarbetarna, inte bara 
ledningen, behöver tilldelas ansvar och delaktighet. Detta för att på bästa sätt dela 
erfarenheter för att resurser och mål ska överensstämma och vara genomförbara. 

Med interventionens gång så delger vissa undersökningsdeltagare inom socialtjänsten 
att  utbildningarna på arbetsplatsen ger tid till egen reflektion som de annars inte har i 
vardagen. Vissa menar att det är positivt  att de fått arbeta med arbetsmiljöfrågor under 
en längre tid så att de kunnat sätta sig in i ämnet medan andra pekar på att  det snarare 
givits alldeles för kort tid till området. En vanligt förekommande uppfattning är att  ny 
kunskap är givande och användbar för egen del men att det  inte förekommer i allmänna 
diskussioner på arbetsplatsen. Flertalet upplever att de genom ett kunskapstillskott kan 
bidra till mer och känna ett större ansvar inför organisationen. Andra väljer att  lyfta 
gemene mans ansvar för en väl fungerade arbetsmiljö och beskriver att det  är ”Bra att 
synliggöra vad var och en kan påverka!”

Inom specialskola talar man också om ansvar under frihet men relaterar istället till 
behovet av att få styra sina egna arbetstider mer självständigt. Vissa anser däremot att 
fasta arbetstider och rullande schema skulle vara bäst för verksamheten. Andra föreslår 
en förbättring som skulle innebära att  ledning slutade flytta runt personalen i grupperna 
och istället gav de anställda fria tyglar att bedöma och ansvara själva för vad som 
fungerar bäst. Deltagare menar att bristen på ansvar i olika sammanhang kan vara en 
faktor som stör deras förmåga att engagera sig helhjärtat i organisationens beslut, och 
därmed blir interventionen drabbad. 

Passiva ställningstaganden.
Trots behovet av att känna delaktighet och ansvar i organisationernas 
förändringsprocesser så förkommer det flertalet deltagare inom socialtjänsten som 
ställer sig utanför interventionen. Många beskriver att en intervention för arbetsmiljön 
är spännande och att det är intressant att se vad det leder till. Vissa ställer sig frågan om 
det ens kommer bidra till något när interventionen är avslutad. En återkommande 
uppfattning är att det inte funnits tillräcklig information om vad en intervention inom 
arbetsmiljö innebär och detta beskylls främst på kollegor och arbetsledare. Flertalet 
deltagare har inte kunnat medverka på samtliga utbildningstillfällen som hållits på 
arbetsplatsen i samband med interventionen. Dessa deltagare anser därför att  de inte kan 
besvara frågor och vara lika delaktiga i processen som om de hade blivit informerade av 
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de som medverkat. Deltagarna har inte heller märkt av diskussioner på arbetsplatsen 
som kunnat ge inblick i utbildningarnas innehåll. En deltagare svarar; ”Har endast 
deltagit vid en träff tidigare, har därför svårt att svara på om frågan om a-miljö känns 
angeläget”.

En annan uppfattning är att ansvaret för förbättringar inom socialtjänsten ligger på 
chefer och ledning där vissa beskriver att det är svårt att få gehör från ledningen.  
Deltagarna förklarar att de saknar reflektioner kring vad just ledningen kan göra bättre 
och att  en ökad närvaro av chefer vid diskussioner skulle uppskattas. Vissa menar även 
att socialtjänsten borde kräva ledare som får resten av medarbetarna engagerade. 
Därmed är det ledarnas ansvar att motivera resten av personalen till att medverka i en 
intervention som bidrar till ökad kunskap om en bättre arbetsmiljö.

Likaså inom specialskolan finns det flertalet uppfattningar om att interventionens 
utbildning om arbetsmiljö är uppskattat, men detta gäller endast om det leder till något 
bra vilket många tvivlar på. Deltagarna talar om att interventionen måste följas upp för 
att  kunna bidra till någon förbättring utan att ange vidare förslag på hur denna 
uppföljning skulle gå till eller vem som skulle ansvara för den. Det finns även 
uppfattningar om att det tar för lång tid mellan mötena vilket resulterar i att 
undersökningsdeltagarna hunnit  glömma vad de lärt  sig tidigare utbildningstillfällen. 
Tillika socialtjänsten återfinns inom skolan flertalet  som inte kunnat medverka på 
samtliga utbildningstillfällen och har därför inte kunnat ta del av den kunskap som 
delgivits. Även dessa undersökningsdeltagare förklarade sin tomma respons till 
interventionen med att de inte deltagit tillräckligt i utvecklingen av förbättringsarbetet 
gång och är därför obenägna att svara på frågor då allting känns nytt. Det finns vissa 
som anser sig vara nöjda med sin arbetssituation och även sina arbetstider. Dessa 
deltagare förklarar att  de upplevt att personalen påverkat i tillräckligt hög grad och att 
det därmed inte finns behov av ökad kunskap inom arbetsmiljöområdet. En 
undersökningsdeltagare beskrev; ”Är redan nöjd med min arbetssituation så jag har inte 
personligen så stort utbyte av interventionen, men ser att många andra säkert har utbyte 
av det”. Andra anser att interventionens syfte är för luddigt och rörigt för att  de ska 
kunna sätta sig in i vad det innebär och för att känna ett intresse av att lära sig.

Skilda föreställningar om interventionen

Förväntningar.
Inom socialtjänsten råder en osäkerhet bland undersökningsdeltagarna om vad som 
förväntas av dem, både generellt och vad gäller interventionen. Det finns dels önskemål 
från medarbetare om klarhet och tydlighet vad gäller krav och förväntningar från 
ledningen, men även realistiska förväntningar på varandra, kollegor emellan, samt 
mellan chef och medarbetare. Vissa väljer att  lyfta upp  så enkla åtgärder som att prata 
om vilka förväntningar som finns och vad som borde förväntas. Även genom öppen 
dialog uppmärksamma sådant som känns relevant och användbart för att kunna nå 
uppsatta mål. En uppfattning är att  det behövs tydliga arbetsbeskrivningar och tydligare 
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ramar från ledningen så att personalen kan veta vad som förväntas av dem. Andra vill ha 
mer direkta riktlinjer om vad det egentligen är som ska göras för att förbättra 
arbetsmiljön i organisationen. Denna osäkerhet smittar av sig på deltagarnas inställning 
till interventionen då de är osäkra på vad interventionen kommer att ”kräva” av dem. 
Osäkerheten råder även över vad chefer och ledning kommer att kräva av medarbetarna 
när interventionen är avslutad. 

Inom socialtjänsten har vissa ganska höga förväntningar på att den ökade kunskapen 
inom arbetsmiljö ska bidra till något gott för personalen. Deltagarna menar att en 
satsning på arbetsmiljö alltid är behövligt, framförallt om man ska tänka långsiktigt. 
Andra har höga förväntningar men är besvikna då de upplever att förväntningarna inte 
blir uppfyllda. Däremot finns det uppfattningar om att dessa ouppfyllda förväntningar 
inte kan härledas till deltagarna själva. Det finns även de undersökningsdeltagare som 
varken har höga eller låga förväntningar utan snarare hoppas på att kunskapstillskotten 
vad gäller arbetsmiljö ska mynna ut i något värdefullt  för socialtjänsten. Vissa menar att 
interventionen kan leda till mindre förändringar och andra har svårt att överhuvudtaget 
se vad det ska kunna ge i praktiken. En undersökningsdeltagare beskriver sina låga 
förväntningar på interventionen med att ”Intentionen är god, men kommer inte leda till 
någon positiv förändring, tvärtom leder till frustration då man synliggör obalanser”

Inom skolan talar man inte speciellt mycket om förväntningar på interventionen utan det 
är främst förhoppningar om att förändringar ska leda till det bättre. Däremot finns det 
förväntningar på att organisationen ska använda det negativa som framkommit under 
interventionens gång och vända till något positivt för verksamheten. 

Tillmötesgående vs. Avvisande.
Inom socialtjänsten beskriver vissa att  interventionen är en grund att bygga vidare på 
och andra uppskattar diskussionerna som kan leda till förbättringar. Deltagarna uttrycker 
vidare att samtalen under utbildningarna är mycket givande och att det är bra att få 
perspektiv på saker och ting eftersom området är viktigt att uppmärksamma. En 
uppfattning är att det är positivt att synligöra vad all personal kan göra för att 
verksamhetens arbetsmiljö ska förbättras och beskriver bland annat att det  är ”Bra att 
någon utifrån tittar på vår arbetsmiljö och att det tas tid till att fördjupa oss i vår 
arbetssituation och vad vi kan påverka just  nu”. Andra är mer missnöjda med tiden som 
ges och menar att interventionens avsikt är god men att det finns för lite tid för 
reflektion och vidare arbete med arbetsmiljöfrågorna. Om detta gäller tiden som ges till 
arbetsmiljöfrågor under interventionens gång eller överlag på arbetsplatsen framgår 
däremot inte. Flertalet beskriver att utbildningarna varit lärorika och inspirerande men 
det finns uppfattningar om att grupperna var för stora och att det var av vikt att  alla 
inom socialtjänsten deltog och var seriösa för att  det  skulle leda till något bra. En annan 
var imponerad över att folk var så generösa inför interventionen. Vissa var till en början 
skeptiska men blev med interventionens gång mer positiva till att ta del av ny kunskap. 
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Inom socialtjänsten fanns även de som var mer negativt inställda till en intervention 
med tillhörande utbildningar på arbetsplatsen. Flertalet var tveksamma till att en insats 
med utbildningar skulle leda till några märkbara förändringar i verksamheten. Vissa 
påpekade att  diskussioner kring ämnet varit uppe ett antal gånger förut men att  det inte 
lett till några förändringar. En deltagare beskriver; ”Tror inte det leder till positiv 
förändring, samesame”. Andra är inne på samma spår men menar att det krävs att 
arbetsledning är mer involverade än vad vissa deltagare upplever dem vara. Det 
förekommer även upplevelser av att interventionens sammanhang är lite diffust och 
därför har endel undersökningsdeltagare svårt att ta till sig den kunskap  som delges. 
Andra väljer att  vänta med sitt omdöme tills interventionen är avslutad och tyvärr 
förekommer det  upplevelser av utlämnande hos undersökningsdeltagare inom 
socialtjänsten.

De negativa aspekter som främst återfinns inom specialskolan är bland annat att 
mottagandet av interventionen är för individuellt utan djupare förklaring av vad det 
innebär. Flertalet anser att det är luddigt och diffust liksom några deltagare inom 
socialtjänsten uppfattade. Andra menar att det framgår att  utbildningarna är frivilliga 
men att de i verkligheten är obligatoriskt. Vad gäller de mer positiva responserna på 
arbetsmiljöutbildningarna så är svaren snarlika de som beskrivs inom socialtjänsten. 
Flertalet anser att  projektet  är intressant och spännande och förklarar att det alltid är bra 
att  belysa arbetsmiljö på arbetsplatsen. Förklaringar som givande och värdefullt är 
återkommande och en delad uppfattning är att det är intressant att höra vad andra 
medarbetare tycker och tänker kring området arbetsmiljö. Vissa beskriver att det delges 
många intressanta synpunkter och att diskussionerna är av stort värde. Det finns 
uppfattningar om att utbildningarna är bra men kräver uppföljning samt att 
interventionens syfte nog blir etablerat när alla dess bitar fallit på plats.

Interventionens utfall

Kunskapens betydelse och dess förankring i organisationerna.
Inom socialtjänsten förekommer det  uppfattningar om att utbildning för förbättrad 
arbetsmiljö och teorier inom detta område borde flätas samman med vardagsgöranden. 
Genom detta ska de då så småningom kunna förändra till det bättre vad gäller strukturer 
och kulturer inom organisationen. Andra tycker att det går trögt för den nya kunskapen 
att etablera sig i verksamheten men att utbildningarna i alla fall bidrar till mer än om 
socialtjänsten inte genomfört interventionen. Vidare finns uppfattningar om att ett arbete 
med arbetsmiljöfrågor bidragit  till ett  aktivare arbete inom området som inte 
förekommit på arbetsplatsen tidigare. Vissa beskriver att ett  kunskapstillskott inom 
arbetsmiljö varit hjälpsamt och är något som borde diskuteras och belysas mer frekvent 
inom verksamheten. Det förklaras även att det viktigaste är att följa upp 
arbetsmiljöarbetet och att  åtgärder sker i vardagen för att kunskapen ska vara till någon 
nytta samt kunna stanna kvar i verksamheten. Flertalet berömmer interventionens 
upplägg och ledare samt sammanfattar dess medverkan som mycket  givande. 
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Deltagarna beskriver även att samtalen med arbetskamraterna varit mycket utvecklande 
och givande.

Dessvärre finns det ett  stort antal deltagare som har svårt att ta till sig interventionens 
syfte och dess tillförande kunskap. Detta eftersom de pågående omorganiseringarna till 
viss del rubbar personalens fokus på det vardagliga arbetet samt försämrar arbetsmiljön. 
Vissa menar att det är svårt att härleda vad som kommer varifrån vad gäller påverkan 
från pågående omorganiseringar samt påverkan från interventionens arbete med att 
förbättra.”...vi och vår verksamhet är i ett skede där vi inte tar till oss något nytt i 
tillämpning, man kan ha med oss på sikt, något att lära av”. Vissa anser att det är en 
förlust för verksamheten att inte fler medarbetare medverkat i interventionen eftersom 
det gör det  svårare att diskutera åtgärder inom arbetsmiljön i lika stor utsträckning. 
Andra beskriver besvikelsen över detsamma på grund av att  det lett till att de med mer 
avvikande åsikter som skulle ha varit viktiga att ta upp uteblivit. Vidare förklaras att 
trots interventionen och utbildningarnas intressanta innehåll så kan de pågående 
omorganiseringarna inom socialtjänsten bidra till att  resultaten blir missvisande. En 
återkommande uppfattning är också att  det som tagits upp på utbildningarna varit  uppe i 
diskussion förut men att det denna gång förhoppningsvis leder till reflektion och 
förståelse både hos chefer och medarbetare.

Dock finns en oro att  området återigen diskuteras utan att högre chefer och politiker får 
vetskap  om hur arbetsmiljön ser ut i dagsläget och hur den önskas se ut i framtiden 
inom socialtjänsten. Andra deltagare bekräftar denna ständiga dialog om hur man ska 
förbättra arbetsmiljön på arbetsplasten. Dem förklarar att eftersom ingen förändring till 
det bättre skett hittills så har de svårt  att se vad utbildningarna ska ge samt hur de ska 
kunna tillämpas i vardagen. Vissa är till och med övertygande om att en utökad kunskap 
och ett upplyft av arbetsmiljöns värde snarare leder till frustration på arbetsplatsen då 
situationen uppmärksammas men inte förbättras. 

Inom specialskolan efterfrågas ett kontinuerligt arbete med arbetsmiljön och att arbeta 
med detta som under interventionens gång skulle uppskattas flera gånger. Vissa menar 
att  upplevelsen av ny utökad kunskap inom området har varit nyttig. Andra att det är 
viktigt att  se arbetsmiljön som en del av helheten och inte som något liggandes avsides 
det dagliga arbetet vilket denna intervention bidragit till. Endel förklarar att 
utbildningarna varit framgångsrika och visat  sig i det vardagliga arbetet hos de anställda 
på skolan. En uppfattning är att det väckts många intressanta frågor gällande området på 
arbetsplatsen som upplevs tas på allvar och som de anställda inom skolan kommer 
arbeta vidare med. Andra upplever att det gått  för lång tid mellan interventionens 
utbildningstillfällen vilket lett till att deltagarna hunnit glömma bort den kunskap som 
delgivits och är därför svår att ta vara på. 

Emotionell transformation hos individerna.
Det finns delande meningar om hur mycket  ett arbete för en förbättrad arbetsmiljö gör 
för en hel organisation. Likaså gäller för vad utökad kunskap inom området gör för den 
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enskilda individen på arbetsplatsen. Deltagare inom socialtjänsten beskriver att 
kunskapen lett till en ökad insikt i området och en förståelse för egna reaktioner som 
kan förklaras utifrån modeller tack vare interventionens utbildningar. Det beskrivs 
vidare att  kunskapen gett  en bättre och större förståelse för själva processen vad gäller 
arbetet för arbetsmiljön. En motivation har väckts för att fortsätta arbeta med tankar och 
frågor gällande området och endel beskriver att många tankar har satts igång och 
medvetandegjort hur viktigt det är att ha en fungerande arbetsmiljö på arbetsplatsen. 
Flertalet beskriver hur mycket interventionen gjort för den personliga utvecklingen hos 
de anställda där bland annat ökad självkänsla i och med kunskapshöjningen inom 
området. Även beskrivningar som lärorikt samt utvecklande vilket lett  till att deltagare 
fått  upp ögonen för det egna ansvaret påtalas. ”...Funderingar kring arbetssituationen har 
väckts. Hur jag ska kunna förändra min situation och vad jag anser nödvändigt för att 
öka trivseln på arbetsplatsen - saker jag inte funderat så mycket över innan”. Vissa 
beskriver hur de fått  användning av utbildningarna i form av reflektion både enskilt och 
i grupp. Andra förklarar vidare sina upplevelser av hur tankar som väckts dels kan 
användas i arbetet och till de behov som uppstår samt för egen del.

En upplevelse inom socialtjänsten är att det tar tid innan förståelsen för hur saker och 
ting bör fungera gällande arbetsmiljö hunnit sjunka in, och därmed desto längre tid att 
kunna använda sig av kunskapen mer praktiskt. En deltagare uppskattar interventionens 
lösningsfokus där man tagit hänsyn till känslorna som automatiskt blir involverade i och 
med förändringsprocesser. Deltagaren beskriver ”...att hoppa över känslan skulle betyda 
att  man bygger in mögel i den nya konstruktionen...”. Flertalet inom socialtjänsten 
förklarar hur den svåra situationen med omorganiseringar bidragit  till att de fått svårt att 
blicka framåt. Ångest och osäkerhet har satt käppar i hjulet för att kunna utvecklas med 
utbildningarna och störande faktorer har gjort utvecklingsprocessen svår att fånga och 
följa. Ändå finns det upplevelser av att interventionen kommit lägligt i tid till 
socialtjänsten då det hjälpt dem att stanna upp i den turbulenta situation som rådigt. 
Istället har den nya kunskapen hjälpt personalen själva att bli kapabla till att sortera ut 
vad som kan göras just för tillfället för att förändra det som är möjligt att förbättra. 

Vad gäller undersökningsdeltagarna på specialskolan så beskriver de att interventionen 
och utbildningarna som hållits på arbetsplatsen väckt många nya tankar. Även här talar 
man om att  kunskapen om hur man ska förbättra arbetsmiljön öppnat ögonen hos 
flertalet och att  diskussioner och funderingar bidragit till idéer som inte varit på tal 
tidigare. De anställda har börjat resonera mer kring vad de själva kan bidra med samt 
hur kunskapen kan appliceras på arbetsplatsen. Det förklaras att  frågor om arbetsmiljön 
väcker tankar om hur skolan ska förbättras och hur de anställda själva kan diskutera och 
agera utifrån kunskapstillskotten. Andra beskriver hur intressant det är att se sin egen 
syn på sitt  arbete förändras samtidigt som man lär sig mer om hur saker och ting 
fungerar och hur det bör fungera.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att skapa förståelse för hur chefer och medarbetare i två 
separata verksamheter inom offentlig sektor (socialtjänst och specialskola), upplevde en 
arbetsmiljöintervention. Syftet var också att studera om interventionens medförda 
kunskap upplevdes ha någon inverkan på individerna själva samt påverkan på deras 
dagliga arbete.

Resultatdiskussion
Av resultatet att  tyda finns det skilda åsikter om hur interventionen mottagits av 
individerna i organisationerna. De tydligaste skillnaderna mellan organisationerna var 
att  inom socialtjänsten fanns det  flertalet som upplevt sig haft svårt att engagera sig i 
interventionen, då pågående omorganiseringar distraherat dem. Vissa har dock kunnat se 
interventionen som en hjälp ut ur de oroligheter som rådigt  då frågor kring arbetsmiljö 
diskuterats, vilket i vanliga fall inte brukar prioriteras. Inom specialskolan å andra sidan, 
där individerna inte blivit störda av omorganiseringar, beskrivs att interventionen varit 
nyttig och lärorik. Dessvärre anser vissa att interventionens syfte varit svårt att greppa. 
Bristfälligt ledarskap och avsaknaden av ansvar och delaktighet i organisationernas 
beslutsfattanden ser ut att kunna vara avgörande för varför vissa individer är skeptiska 
till interventionen och inte upplevs vilja ta till sig ny kunskap. Undermålig 
informationsdelgivningen i organisationerna har lett  till att  individerna inte känt att det 
tjänat något till att utöka kunskapen, då den ändå inte brukats på grund av snäv 
ansvarstilldelning. Vad gäller kunskapens förankring i organisationerna så finns det 
både förklaringar i verksamheternas klimatförhållanden samt i individernas 
arbetssituation. Omorganiseringar som bringat oroligheter i socialtjänsten tycks ha 
bidragit till att individer som sökt stabilitet tagit fasta på kunskap som kan anses 
behjälplig i tuffa situationer. Individer som ansetts ha personlig nytta av 
kunskapstillförseln kan möjligen vara de som senare applicerar kunskapen i utförande 
av arbetet. Annars anses det vara chefer och lednings ansvar att avgöra vad som är 
relevant kunskap och genom en ökad kommunikation och ansvarstilldelning skall dessa 
förankra kunskapen i verksamheten.

I denna diskussion kommer det med hjälp  av studiens resultat att diskuteras kring hur  
chefer och medarbetare upplevde den genomförda arbetsmiljöinterventionen. Det 
kommer även att diskuteras hur interventionen och den nya kunskapen verkar ha 
infunnit sig och påverkat individerna. Även vilken nytta individerna anser sig ha haft av 
att  arbeta med arbetsmiljöfrågor tas upp. Dessa ämnen kommer att knytas samman med 
tidigare forskning och teorier kring området som nämnts i introduktionen.

 Strukturella faktorer påverkar individernas upplevelser av interventionen 
Inom socialtjänsten finns det en oro över vad den pågående omorganiseringen i 
verksamheten ska leda till. Denna oro kan möjligen härledas till brister i organisationens 
ledarskap då kommunikation och information från chefer och lednings sida inte upplevs 
optimal. Dessa faktorer beskrivs enligt flertalet organisationsforskare vara avgörande 
för att organisationsförändringar ska vara möjliga (Daft, 1992; Skagert et al., 2008; 
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Tolbert & Hall, 2002). Ledarskapet ska fungera som en funktion i organisationen och 
därmed inkludera ett informerande, förtydligande samt stödjande (Skagert et al., 2008; 
Tolbert & Hall, 2002), vilket inte är fallet i denna verksamhet. Detta i sin tur tycks 
drabba interventionen negativt då anställda inom socialtjänsten inte upplevs helt mentalt 
närvarande under interventionens gång. Möjligen hade ett  involverande genom en tydlig 
information om processernas alla avsikter och tillvägagångssätt underlättat för såväl 
omorganiseringar som intervention. Oron skulle även kunna uppstå på grund av att 
individerna saknar kontroll över situationen när information uteblir vilket Karasek 
(1979) förklarar är en bidragande faktor till stress. Om fallet är så att individerna inom 
socialtjänsten känner att de inte har någon kontroll över sin arbetssituation i samband 
med omorganiseringar, kan det vara så att interventionen blir lidande. Förlorad kontroll 
bidrar till stress enligt Karasek (1979) vilket i sin tur eventuellt lett till att de som var 
mest stressade valde att inte delta i interventionen. Detta innebär att  viktigt information 
från de som var värst drabbade av stress gått förlorad. Tillsammans med oron verkar 
emotionell instabilitet hos individerna vara aktuell. Detta i sin tur påverkar intresset för 
interventionen och möjligheten till inlärning av ny kunskap vilket Semmer (2006b) 
beskriver är vanligt förekommande i stressande miljöer. 

Beslutet att genomföra såväl omorganiseringar som intervention inom socialtjänsten, 
förefaller ligga utanför deltagarnas förmåga att  påverka. Krav på att utföra det dagliga 
arbetet samtidigt som individerna förväntas vara delaktig i en intervention samt hantera 
en omorganisering kan tänkas bli för hög belastning för de anställda. Detta går i linje 
med Karasek´s (1979) krav- och kontrollmodell som förklarar upplevelsen av för lite 
kontroll och för mycket krav som stressfaktorer. Med Semmer´s (2006b) teori gällande 
stresspåslag, då nya förändringar byggs på de pågående/ouppklarade förändringarna, 
stärks individernas upplevelser av situationen som svårhanterlig. Upplevelsen av för 
tung arbetsbörda som förekommer både inom socialtjänst och specialskola kan vara en 
bidragande orsak till att det inte finns energi eller ork till att prestera mer än vad 
deltagarna redan gör. Enligt Semmer (2003) krävs det att individerna har energi och en 
positiv inställning till förändringsprocessen för att den ska vara möjlig att genomföra. 
Även Granberg och Ohlsson (2009) förklarar att organisatoriska och individuella 
processer lätt blandas samman vilket sker då en organisation tar för givet att lärande i 
organisationer är detsamma som utveckling hos individer. Tittar man däremot på de 
flertalet positiva uttalanden vid interventionens slut så verkar det ändå ha skett en 
värdefull omvandling. Detta kan ha betytt att  interventionen gav individerna verktyg att 
hantera omorganiseringar med hjälp av utökad kunskap som de annars inte fått.

Inom specialskolan där man inte genomgår omorganiseringar efterfrågas främst en 
närvaro av chefer samt en tätare dialog i verksamheten. Detta skulle möjligtvis kunna 
beskrivas som en form av osäkerhet inför att  fatta egna beslut (Bordia et al., 2004; Jones 
et al., 2008) vilket beror på att chefer och ledare har otydliga mål med verksamheten 
(Falkenberg et al., 2009). Otydliga riktlinjer bidrar till att individer inte vågar ta för sig 
då de inte blivit uppmanade till detta. Dessa konsekvenser skulle kunna beskrivas som 
en hjälplöshet  som enligt Granberg och Ohlsson (2009) orsakas av att verksamheten 
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inte ger de anställda utrymme att själva ta initiativ. I slutändan tycks det  vara 
organisationen och dess utveckling som drabbas av denna hjälplöshet. De anställda blir 
mer beroende än självständiga vilket kan försinka förbättringsarbeten som exempelvis 
interventioner. 

Uteblivande av återkoppling på arbetets utförande kan också vara en grund till 
oengagemang inför interventionen då de anställda inte upplever att de tjänar något till 
att  prestera bättre eller sämre. Därav finns det möjlighet att behovet och lusten att  göra 
något för verksamheten försvinner. Detta på grund av att  en ökad arbetsinsats ändå inte 
bekräftas av ledningen i form av god respons till de enskilda individerna. Känslan av 
hopplöshet går i linje med Locke och Latham  ́(2002) motivationsteori som beskriver att 
avsaknaden av motivation kan vara aktuell om det  bland annat förekommer frånvaro av 
feedback både på pågående och utfört arbete. Även detta skulle kunna vara en 
förklarande orsak till att individerna inte känner fullt engagemang inför interventionen.

Motivation att förbättra genom tilldelning av ansvar och delaktighet 
Inom socialtjänsten finns det flertalet som känner att de velat bli tilldelade mer ansvar 
och fått vara mer delaktiga i vad som beslutats i och om organisationen. Det kan tänkas 
att detta behov bottnar i individernas avsaknad av att få påverka sin egen 
arbetssituation. Att få bidra med egna åsikter och synpunkter angående vad som behöver 
förbättras i organisationen, skulle möjligtvis ge personalen mer. Detta är trots allt något 
som interventionen bidrar med då många röster lyfts fram som annars kanske inte blivit 
hörda. Kompier et al., (1998) förklarar att det krävs att  alla berörda är involverade för 
att  en förändring ska vara möjlig i en organisation. Även Argyris (1971) förklarar detta 
genom att beskriva vikten av att organisationer tar vara på de anställdas efterfrågan om 
eget ansvar och delaktighet i beslut, för att kunna utvecklas. Samtidigt finns det flertalet 
som uttrycker sin glädje över att organisationen tar tag i ett arbete för förbättrad 
arbetsmiljö vilket kan tänkas ses som en livlina ut ur den rådande oro inom 
socialtjänsten. Möjligen är det så att  de anställda reflekterat över att  det finns mycket 
som inte fungerat inom organisationen och är därför beredda att ta del av ny kunskap för 
att  bättra omständigheterna. Det som individerna då går med på skulle kunna beskrivas 
som en form av anpassning för att bidra till en förbättrad gemensam arbetssituation. 
Piaget (1982) förklarar en sådant fenomen som en adaptionsprocess där nya erfarenheter 
läggs till de gamla och på så sätt tar individen lärdom av omgivningen.

Inom skolan talar man istället om behovet av ansvar över den individuella 
arbetssituationen snarare än att få påverka organisationens verksamhet. Önskemålen om 
att få ta eget ansvar inom smalare områden jämfört med socialtjänsten, kan möjligtvis 
härledas till att de inte upplever ett  utanförskap gällande beslutsfattande i 
organisationen. Dock råder en kluvenhet vad gäller å ena sidan viljan att bli tilldelade 
mer ansvar, å andra sidan utpeka ledningen för att ta för lite ansvar. En möjlig förklaring 
till detta skulle kunna vara en okunskap inför vad interventionen egentligen innebär då 
deltagarna förefaller sig ta ett steg tillbaka då interventionen väl blir aktuell. Bordia et 
al. (2004) och Jones et al. (2008) beskriver hur ovisshet och osäkerhet kan gestalta sig i 
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motstånd vilket skulle kunna vara aktuellt  i detta fall. Annars beskriver Schön (1972) 
hur behovet av stabilitet på arbetsplatsen som en form av trygghet kan uttrycka sig i en 
slags ignorans. Det är möjligt att denna ignorans kanske kan uppfattas som en 
handfallenhet inför interventionen. Både deltagare från socialtjänst och skola upplevde 
för tung arbetsbörda samt avsaknad av ansvar och möjlighet att påverka den egna 
arbetssituationen. Detta kan indikera att det finns risker för ohälsa och stress på 
arbetsplatserna vilket går i linje med flertalet författares forskningar kring 
arbetsrelaterad stress (Belkic et al., 2004; Matthews et al., 2002; Nachemson et al., 
2000; Semmer, 2006ab; Siegrist, 2002; Sonnetag et al., 2003).

Individernas mottaglighet för ny kunskap
Trots skepticism till en början så verkar det  som att flertalet inom socialtjänsten till slut 
upplevt att diskussioner kring arbetsmiljön öppnat många dörrar för fortsatt  arbete. 
Liksom deltagarna så beskriver Ingram och Argote (2000) samt Aronsson et al. (2007) 
att  det är först när kunskapstillskotten utövas och blir en naturlig del av verksamheten 
som man kan säga att kunskapsöverföringen varit lyckad. Möjligen kan 
undersökningsdeltagarnas övergång från tveksamhet till hoppfullhet vara en början till 
lyckad lärprocess. Det återstår dock flertalet deltagare som inte ansett sig kunna greppa 
interventionens syfte vilket enligt Argote (1999) kan bero på att individerna inte förstår 
varför eller hur en viss kunskap  ska användas. Att flertalet inom socialtjänsten inte talar 
öppet om vad de tycker och tänker, främst de med avvikande åsikter, kan bero på att 
organisationen inte ger utrymme för reflektion. Att det ges utrymme för reflektion är 
enligt Aronsson et al. (2007) en avgörande faktor för att organisationen ska fortsätta 
utvecklas och förbättras. Chefer och medarbetare från specialskolan verkar däremot 
uppleva att interventionen varit applicerbar i organisationen. Detta kan möjligen tyda på 
en lyckad lärprocess som går i linje med Argyris (1971), Kolb (1993) och Piaget´s 
(1982) teorier om individuella lärprocesser i samstämmighet med organisationer som 
sker genom erfarenhet. I detta fall utökas erfarenheterna i samband med interventionens 
utbildningar och workshops. Inom skolan har det inte pågått några individuella 
förändringsprocesser i och med omorganiseringar vilket  givit de anställda inom 
specialskolan möjlighet att  fokusera på interventionen. Denna möjliga förklaring skulle 
kunna stödjas av Semmer (2006b) som menar att de individuella förändringsprocesserna 
är mycket mer energikrävande och blir därför mer påtagliga för de som utsätts. Det går 
att  tyda en energi och positiv inställning som Semmer (2006b) förklarar är avgörande 
faktorer för att vara kapabel att hantera eventuella förbättringar vad gäller 
arbetssituationen och arbetsmiljön.

Trots omorganiseringar verkar det ändå skett en individuell och emotionell utveckling 
hos deltagarna inom socialtjänsten som tyder på en ökad motivation för att fortsätta 
förbättringsarbetet. En förståelse för organisationens problemområden skulle kunna 
förklaras genom ökad insikt och reflektion över det egna handlandet. Om det är så att 
interventionen bidragit  till stödjande resurser och ökade reflektioner så stärks detta av 
Lam och Pang (2003) forskning som tyder på att dessa faktorer främjar lärprocesserna. 
Faktorer som dessa kan möjligtvis ha lett till att undersökningsdeltagarna inom 
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socialtjänsten till slut kunnat se ljusare på interventionen. Det finns även upplevelser av 
att  interventionen kommit lägligt i tid eftersom de hjälpt vissa att se klarhet i allt kaos. 
Detta kan tänkas förklara organisationens brist vad gäller att  erbjuda de anställda det 
dem behöver för att trivas på arbetsplatsen. En förklaring av denna variant kan härledas 
till Kompier´s et al. (1998) teori om hur viktigt det är att de anställda är med för att ett 
förbättringsarbete ska kunna vara genomförbart. Även inom skolan beskriver de 
anställda att de haft nytta av interventionens utbildningar. Främst verkar det skett en 
mognad gällande det egna ansvaret och handlandet för att kunna påverka. Deltagarna 
verkar ha tagit till sig kunskapen som interventionen bidragit med vilket återigen med 
hjälp av Piaget (1982) teori om att lära, kan förklaras som en lyckad anpassning till 
omgivningen.

Metoddiskussion
Ämnesvalet i den aktuella studien lämpade sig väl till kvalitativ metod då analys av  
kvalitativa enkätsvar gjorts (Langemar, 2008). Det finns både för och nackdelar med 
enkäter vid kvalitativa studier enligt  Langemar (2008). Den huvudsakliga fördelen är att 
det är mindre tidskrävande med enkäter än vad det är att genomföra muntliga intervjuer. 
Med enkäter minskar också risken för social önskvärdhet och andra effekter från 
deltagarna som kan påverkas av intervjuarens närvaro. Däremot kan formuleringen på 
frågorna påverka hur de besvaras i samma utsträckning, om inte i större, som vid en 
muntlig intervju. Deltagare som besvarar en enkät har inte samma möjlighet att be 
undersökningsledaren att omformulera frågan till något mer begripligt. De nackdelar 
med kvalitativa enkäter som Langemar (2008) tar upp är att de i mindre utsträckning ger 
genomgripande och djupgående information som man kan få via en intervju. Kvalitativa 
enkäter måste även vara mycket  intresseväckande för att inte riskera för högt bortfall 
vilket kan vara svårt  att  undvika. Då frågorna automatiskt blir standardiserade 
utelämnas mycket av den uppföljande information man kunde ha fått  genom en 
kvalitativ muntlig intervju (Langemar, 2008). 

Vad gäller projektet Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön´s enkät så var frågorna 
med frisvar specificerade då man frågade om just arbetsmiljön, verksamheten och 
interventionen. Samtidigt var vissa frågor öppna då enkäten gav utrymme för deltagarna 
att  berätta om det som önskades delges, vilket det informerades om. Enkäten saknade 
dock information om de forskningsetiska principer som bör delges på enkätens 
försättsblad, men detta fick undersökningsdeltagarna information om muntligt. Endast 
att  deltagandet var frivilligt skrevs ut på enkäten i detta fall. Enkäten innehöll inte heller 
några frågor om kön och ålder vilket eventuellt skulle vara intressant  för att kartlägga 
vilka som är mest drabbade inom verksamheterna. Vid sammanställandet  av enkäterna 
till denna studie uppmärksammades ganska omgående att bortfallet  bland de kvalitativa 
frisvaren var stort. Detta berodde antingen på att enkäten inte var tillräckligt 
intresseväckande eller möjligen att deltagarna inte var speciellt insatta i vad 
interventionen innebar, och därför inte såg syftet i att besvara frågorna med fritext. Det 
kan möjligen också vara så att eftersom deltagandet var frivilligt så var det flertalet som 
inte ansåg sig haft tid att prioritera interventionen. Dessa personer kan ha varit  de som 
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var mest stressade och möjligen de med viktigast information att delge i en intervention 
som önskar förbättra arbetsmiljö. Det höga bortfallet  av frisvar kan alltså ha berott på att 
socialtjänsten vid tidpunkten för interventionen genomgick omorganiseringar vilket kan 
ha dragit uppmärksamhet och koncentration bort från interventionen. Några stycken 
tyckte att de hade för kort  tid på sig att besvara interventionens enkät vilket också kan 
ha bidragit till bortfallet  av frisvar. Ytterligare synpunkter som bör tilläggas vad gäller 
metoden är att den aktuella studien inte innefattade alla de organisationer som ingick 
projektet Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön, där materialet till denna studie 
hämtats från. Då avgränsningen gjordes till enbart socialtjänst och specialskola, bör det 
uppmärksammas att  studiens resultat kanske sett annorlunda ut om en sammanställning 
gjorts utifrån alla tre organisationer som ingått i projektet. Dock fanns inte allt material 
från projektets tredje organisation tillgängligt  och därför valdes organisationen bort från 
denna mindre delstudie. 

Allmän diskussion och vidare forskning
Förhoppningsvis har interventionen bidragit till att förhindra såväl psykisk som fysisk 
ohälsa för flertalet individer i organisationerna. Men hjälp av nytillförd kunskap kan 
man hoppas att individerna fått verktyg att på ett mer hälsosamt sätt  hantera de framtida 
stress-relaterade situationer som verksamheter och dess anställda ständigt  ställs inför 
(Cheng & Chan, 2010). Studien kan sammanfattningsvis vara av godo att lyfta fram för 
vidare forskning kring interventioner och dess mottagande och effekter i verksamheter. 
Eftersom resultaten idag tyder på att interventioner påverkar individerna mer än själva 
verksamheten är det lätt  att interventioner stannar på individnivå (O´Donnell, 2002; 
Semmer, 2006a). Det  finns dock fortsatt utrymme att med hjälp av resultaten från 
studier kring hur interventioner upplevs, förbättra interventionernas genomförande. 
Genom att ta tillvara på resultaten av hur arbetsmiljöinterventioner mottas av berörda 
individer, kan vidare forskning gå steget längre och verksamhetsanpassa 
interventionerna. Detta kan förslagsvis göras genom att  studera vilka strategier som är 
mest effektiva inom vilken sektor och på så sätt få ut så goda resultat av interventionen 
som möjligt. Om interventioner sätter igång tankar och reflektioner hos individer som 
interventionsstudier säger, vilka metoder fungerar då bäst och hur kan man fortsätta 
arbetet för att bygga in kunskapen i verksamheten och i utförandet av arbete? 

Slutsats 
Sammanfattningsvis kan man av denna studie dra slutsatsen att organisationers aktuella 
situation samt dess strukturella funktioner, kan vara avgörande för hur chefer och 
medarbetare mottar en arbetsmiljöintervention. Strukturella funktioner i form av hur 
ledarskapet fungerar, hur organisatoriska beslut fattas samt hur mycket  de anställda 
känner att de kan påverka sin egen arbetssituation. Dessa faktorer ser ut att påverka de 
anställdas upplevelse av samhörighet till sin organisation och därmed hur engagerade de 
är att  genomföra förbättringsarbeten. Vad gäller interventionens medförda kunskap så 
går denna studies resultat i linje med tidigare studier kring interventioner. Den nya 
kunskapen upplevs främst vara till nytta för individerna själva utan att direkt appliceras 
i utförandet av arbete. Vad som främst är intressant i denna studie är att individerna i 
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den organisation som upplevts ha mest  stressande arbetsmiljö, är de som anser sig haft 
mest nytta av interventionen. Den stressiga arbetssituationen upplevdes som mer 
hanterbar efter genomförd arbetsmiljöinterventionen. Individerna har då möjligen fått 
kunskap om hur de ska hantera stress-relaterande situationer och därmed verktyg att 
kunna förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
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