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Sammanfattning 

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär där anställda inom Luleå kommun har intervjuats. Syftet 

var att undersöka hur arbetstagare känner av krav och kontroll i arbetet baserat på ledarskap, 

kommunikation och information. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden undersöks utifrån 

Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell för att undersöka besluts- och 

handlingsutrymme på arbetsplatsen. Tidigare forskning visar på tydliga samband mellan hjärt- 

och kärlsjukdomar relaterat till faktorer som stress som påverkar anställda och deras 

välbefinnande.  

Resultatet visar att kommunikation mellan anställda och chef kan påverkas av faktorer så 

som stress. Det är viktigt att arbetsplatsens ledarskap ser till alla individer utifrån behov. På 

arbetsplatsen ses kommunikation som en samverkansprocess mellan individer i syfte att nå 

gemensamma mål. Sociala relationer är därför viktiga för att stärka samhörighetskänslan till 

arbetsplatsen. Information som rör verksamheten och arbetsgruppen bör ske gemensamt vid 

ett och samma tillfälle för att undvika konflikter i arbetsgruppen. 

 

Nyckelord: ledarskap, kommunikation, information, stress och konflikt.  



 
 

Abstract 

This essay is a qualitative report where interviews have been made among employees in Lulea 

County. The purpose have been to investigate how employees feel demands and control in 

their work and in work situations based on leadership, information and communication. 

Psychosocial working conditions have been investigated if it affects communication between 

employees and managers within workplaces. Karasek and Theorells Job strain model was 

used to examine employee’s decision making and discretion in the workplace and work tasks. 

Scientific research shows connections between stress and employees health due to 

cardiovascular diseases.   

Results show that communication between employees and managers can be affected by 

factors as stress. It’s important that the workplace leadership sees all employees and their 

individual needs. Communication is a process of cooperation between individuals in order to 

work toward common goals. Social relations are thereby important to strengthen the true 

attitude at the workplace. Information relating to the operations and force should be made at 

one time to avoid conflicts in the workgroup.   

 

Keywords: leadership, communication, information, stress and conflicts.  
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Inledning 

I västvärlden är stress en av de största hälsoriskerna. En betydande del av den skadliga 

stressen skapas på arbetsplatsen. Vid sidan av hemmiljön är arbetsmiljön det sammanhang 

där vi spenderar mest tid. Ohälsan kan märkas på olika sätt, genom bland annat minskad 

motivation och tillfredsställelse, minskad effektivitet och produktivitet, högre 

personalomsättning och sjukskrivningar. Av sjukskrivningar orsakas 20 % av psykisk ohälsa 

(Höglund och Armelius, 2003). Stress kan relateras till krav och kontroll (Karasek och 

Theroell, 1990). I arbetet är det därför viktigt att balansera krav och kontroll för anställda. 

Stress kan hanteras som något positivt om anställda ges inflytande över arbetssituationen och 

kan påverka arbetet.  

Forskningen inom stressområdet tog fart vid 2000-talets början (Theorell, 2012) och visar 

tydliga samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av minskat besluts- och 

handlingsutrymme hos anställda på arbetsplatser (Karasek och Theorell, 1990). Höga krav 

och låg kontroll i arbetsuppgifter kan leda till sjukdom beroende på individens förmåga att 

hantera olika situationer i arbetet. Stress är en faktor som hör till psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden. Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell är en förebild inom 

stressforskningen och används flitigt av andra inom området för att undersöka delaktighet och 

inflytande på arbetsplatser. En studie genomförd vid Umeå universitet (Höglund och 

Armelius, 2003) visade att stressrelaterade symtom kan förhindras med preventiva åtgärder. 

Det måste finnas en balans mellan krav och kontroll för att stress ska upplevas som något 

positivt. I Nederländerna upptäckte De Jong, Dollard, Dorman, Le Blanc och Houtman 

(2003) viktiga samband av interaktioner mellan krav, kontroll och stöd i arbeten. Där 

effekterna av interaktioner visade ett ökat välbefinnande inom särskilda yrkesgrupper. 

Theorell (2012) redovisar liknande resultat där en ökning av demokrati som stimulerar 

strukturer av inlärning och hantering av oväntade problem, ett förbättrat ledarskap med fokus 

på att skapa en samhörighetskänsla och återkoppling leder till effekter av positiv hälsa. 

Återkopplingen leder till en samhörighetskänsla mellan anställda och utgör ett stöd för den 

enskilda individen. Andra undersökningar genomförda i Sverige under 2000-talets början 

(Theorell, 2012) visar resultat av ett förbättrat ledarskap och socialt stöd som leder till en 

förbättrad hälsa.   

Med tanke på tidigare forskning utifrån psykosociala arbetsmiljöförhållanden har jag valt 

att genomföra en undersökning om hur kommunikation och information sker mellan anställda 

och chefer. Ledarskapet har betydelse för hur anställda på arbetsplatser upplever att de i 

kommunikationen med överordnade får den information som är viktig för att utföra 

arbetsuppgifter. Informationsflödet mellan anställda och organisation kan upplevas olika och 
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innebär att en del arbetstagare upplever att de får mer information än andra. Ledarskapet har 

betydelse för hur anställda tillåts delta i beslut som rör verksamheten och för enskilda 

arbetsuppgifter. Kommunikationen mellan anställda till kunder/klienter/brukare kan sägas 

spegla arbetsplatsens mål och värderingar och därför är ledarskapet en viktig del i 

informationsprocessen.  

Uppsatsen behandlar förhållanden inom Luleå kommun. Anställdas upplevelse av Luleå 

kommun som arbetsplats analyseras för att förklara på vilket sätt kommunikationen kan 

påverka psykosociala arbetsmiljöförhållanden. Intresset till att genomföra uppsatsen inom 

kommunen beror på egen erfarenhet inom organisationen men även för att det är en av 

kommunens största arbetsgivare. Human Resources Management (HRM) används som ett 

perspektiv för att undersöka ledarskapet inom kommunen. HRM-begreppet handlar om att ta 

tillvara på anställdas kompetens och erfarenhet för att skapa en lärande organisation 

(Lindmark och Önnevik, 2012). Möjlighet till att variera arbetsmetoder och arbetstakt är ur 

alla aspekter viktiga för att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka kommunikationens betydelse utifrån psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden. Problematiken rör speciellt psykosociala arbetsmiljöfaktorer som 

påverkar anställdas hälsa negativt, där ledarskapet avgör för anställdas rörelsefrihet på 

arbetsplatsen.   

Syftet kan specificeras med följande frågeställning: 

 Hur påverkas kommunikationen mellan anställda och chef av ledarskapet? 

 Kan faktorer som stress påverka informationsflödet ut i verksamheten? 

 Är konflikter ett resultat av ledarskapets människosyn till anställda? 

Disposition 

Inledningen beskriver betydelsen av tidigare forskning utifrån den problematik som finns 

inom organisationer relaterat till aktuell frågeställning kring psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden. För att undersöka om information som anställda tar del av i arbetet 

påverkas av kommunikation mellan arbetstagare- kollega och chef. Därefter följer ett 

teorikapitel som beskriver offentlig verksamhet ur ett HRM-perspektiv, där psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden relaterar till ledarskap, kommunikation, information, stress och 

konflikter på arbetsplatser. I metodkapitlet beskrivs val av metod och insamling av data. För 

att i kapitlet en beskrivning av Luleå kommuns organisatoriska verksamhet beskriva Luleå 

kommuns arbetsmiljöpolicy och värdegrund.  Nästa kapitel redovisar och analyserar ett 

resultat av anställdas upplevelse av psykosociala arbetsmiljöförhållanden inom Tekniska 
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förvaltningen utifrån aktuell teori i uppsatsen. Till sist besvaras frågeställningen i 

diskussionskapitlet.  

Teori 

Arbetsplatsers organisatoriska verksamhet 

Trots att anställda har ett ökat inflytande och goda möjligheter att påverka arbetssituationen 

på arbetsplatser så ökar psykiska sjukdomar relaterat till psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden. Betydelsen av ledarskapet inom organisationer är viktigt för att 

minska risken att anställda drabbas av ohälsa. Den kommunikation som sker mellan 

organisationens medlemmar är viktig för att skapa en samverkan mellan interna och externa 

parter som förekommer i organisationens sammanhang. Samtidigt som anställda ska må bra 

och ha en god hälsa ställs yttre krav på organisationen utifrån kunder/brukare och klienter 

som tar del av verksamheten.  För att skapa en balans mellan inre och yttre krav krävs goda 

kunskaper för hur kommunikationen bör ske inom och utanför verksamheten för att göra mål 

och visioner möjliga. Kommunikationen mellan medarbetare och kunder avgörs av anställdas 

besluts- och handlingsutrymme och rådande arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser vid 

informationstillfället. Beroende på hur enskilda individer klarar av att hantera olika 

situationer i arbetet avgör för hur kundbemötandet speglar individens handlingsförmåga som 

leder till nöjda kunder utifrån rådande förhållanden. 

Inom organisationsteorin finns ett flertal perspektiv som tolkar miljön som anställda i sin 

tur är en del av inom organisationer och som är deras arbetsplats. Devannas 

matchningsmodell (se sida 4) är en modell som används i förhållande till verksamhets- och 

organisationsutveckling (Lindmark och Önnevik, 2012:43). Utgångspunkten för modellen är 

att en väl fungerande organisation kännetecknas av en god överrensstämmelse mellan 

organisationens mål, strategier, struktur och mänskliga resurser i förhållanden till det 

sammanhang som organisationen är en del av. Det handlar om omvärldsfaktorer som 

påverkar organisationen som kan vara till exempel minskade skatteintäkter inom offentlig 

verksamhet. Får organisationen en lyckad överrensstämmelse mellan mål, strategier, struktur 

och utveckling av mänskliga resurser har organisationen en hög inre effektivitet och 

genomför sitt arbete på rätt sätt. Den inre effektiviteten är central och viktig för 

organisationens arbete samtidigt som det är lika viktigt med yttre effektivitet. Arbetet med 

yttre effektivitet handlar om att organisationen gör rätt saker i förhållande till omvärlden.  
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Figur 1. Devannas matchnings-modell (Lindmark och Önnevik, 2012:43) 

 

Inom offentlig verksamhet befinner sig enhetschefen i gränssnittet mellan den operativa 

personalens behov samt den överordnade ledningens krav. Enhetschefen ska som en central 

funktion skapa ömsesidig förståelse i organisationen. Det är viktigt att ledaren kan 

kommunicera med anställda så väl som med chefer på högre nivåer. Sociala relationer är 

viktiga för ledningsarbetet på arbetsplatsen (Härenstam och Bejerot, 2010). För 

sektionschefer inom tekniska verksamheter är kommunikation och samvaro med operativt 

anställda viktig. Den sociala närheten gör det lätt att följa arbetstagaren i arbetet och anses 

viktig för att upprätthålla kvaliteten i verksamheten. Samtidigt genererar närvaron makt och 

ger chefen möjlighet att kontrollera att anställda följer mål och planering. Enhetschefernas 

kunskap över den egna verksamheten anses som unik. För politiker och förvaltningschefer är 

det viktigt att få ta del av enhetschefens kunskap för att fatta beslut. Det är även viktigt för 

politiker och förvaltningschefer att arbeta tillsammans och regelbundet träffas för att 

diskutera verksamheterna. Vid dessa möten är det strategiska frågor som behandlas så som 

ekonomi och mål för verksamheterna (Härenstam och Bejerot, 2010).  Samverkan mellan 

interna och externa parter är av vikt för att driva ett effektivt verksamhets- och 

organisationsutvecklande som kräver en god kommunikation mellan berörda parter.  
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Kommunikation inom organisationer 

Den verbala kommunikationen är betydelsefull för en ledare och det gäller för ledaren att 

vara tydlig i kommunikationen genom att tala om vad som ska göras och inte betona det som 

inte ska göras. Kommunikation som begrepp används inom olika vetenskaper, bland annat 

inom sociologin. Kommunikation är ett mer omfattande begrepp än information och har ett 

latinskt ursprung ”communicare” och översätts ”att göra gemensamt” (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012). Utgångspunkten är att kommunikation generellt och inom en organisation 

består av komplexa, kreativa processer som tolkas och konstrueras i samspelet mellan 

människor. Tre antaganden kan utkristalliseras som förenar och karaktäriserar 

kommunikation mellan individer.  

 Det handlar om en process  

 Det äger rum mellan flera människor som knyter dem samman 

 Innehåll eller objekt av något slag görs gemensamt 

Kommunikation som sker mellan två individer är en form av en mellanmänsklig process och 

kallas för interpersonell kommunikation eller kommunikation från en sändare till en 

mottagare. Syftet med kommunikation är att ett innehåll ska bli gemensamt där informationen 

är det innehåll som överförs i kommunikationen. Målet med kommunikationen är att skapa en 

någorlunda gemensam förståelse av den kommunikation som sker mellan deltagarna. 

Kommunikationen kan som uttryck vara till exempel ett sammanträde eller ett möte på en 

arbetsplats (Heide, Johansson och Simonsson, 2012).  

Kommunikationen sker vanligast från ledningen till mellancheferna och sedan till de 

anställda. Kommunikationen från ledningen är noggrann planerad jämfört med 

kommunikation som går uppåt i hierarkin från medarbetare till ledning (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012). Intern och extern kommunikation påverkar varandra ömsesidigt. Den 

interna kommunikationen är särskilt viktig då anställda är organisationens ansikte utåt och 

har stor makt att påverka organisationens framgång. De anställda ses i dag som viktiga 

ambassadörer för en organisation men kan även vara dess främsta kritiker beroende på om 

och hur de får information. Trovärdighet och anseende i en organisation kan stärkas av en 

effektiv intern information då organisationens medlemmar ses som tillförlitliga källor av 

externa grupper. Om de anställda förstår och accepterar ett budskap är det lättare att övertala 

externa parter och på så sätt skapas en form av överrensstämmelse i budskap. Om det inte 

råder en samstämmighet i meddelanden som når externa och interna parter är det svårt att 

skapa en övertygande identitet och profil för organisationen. Det påverkar i sin tur 

organisationsidentiteten av relationen och kommunikationen med externa parter och företag. 
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För att framgångsrikt kommunicera organisationens värden internt och externt krävs en tydlig 

syn och praktik av kommunikation inom organisationen. Det handlar om att integrera 

kommunikationen. Som begrepp innebär det att en samordning sker av den interna och 

externa kommunikationen. Först handlar det om att integrera informationsavdelningen och 

marknadsföringsavdelningen genom att samordna den interna och externa kommunikationen. 

Den integrerade kommunikationen står för en integration av media och budskap som 

möjliggör för att sprida ett entydigt budskap. Om samarbete och kommunikation över 

avdelningar och enheter sker blir organisationen effektivare (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012). 

Arbetsplatsens ledarskap 

Bakgrunden till Devannas matchningsmodell (sidan 4) kommer från Human Resources 

Management (HRM) där ledarskapet ses som en viktig del. Nyckelorden inom HRM är 

Human, Resource och Management. Skillnaden mellan traditionell personaladministration 

(PA) och HRM är att HRM betonar att den enskilda individen och arbetsgrupperna på 

arbetsplatsen kan växa och utvecklas i sina yrkesroller (Lindmark och Önnevik, 2012:23). 

Det grundläggande inom HRM är att utveckla medarbetares förmåga utifrån individens unika 

förutsättning. Andra grundläggande faktorer är motivation, förståelse av arbetsuppgifter och 

situationsanpassning. Det är väsentligt att ta hänsyn till motivation för att nå hög effektivitet 

och en hög arbetstillfredsställelse. Belöningar och utvecklingsmöjligheter är faktorer som 

ökar motivationen och är två centrala delar inom HRM. HRM bygger på att anställda har en 

tydlig bild av arbetsuppgifter och den enskildes individuella del i arbetet. En balans mellan 

uppgifts- och relationsfokusering är viktigt för att HRM-funktionen ska fungera och 

integreras med organisationen. Då individen ses som en resurs är det viktigt att ta tillvara på 

individens kompetens och kunskap (Lindmark och Önnevik, 2010).  

Ledarskapet styrs bland annat av ledarens människosyn. Douglas McGregor (Lindmark 

och Önnevik, 2012:35) teori X och Y handlar om ledarens människosyn som påverkar 

medarbetarens agerande på arbetsplatser. Människosynen i teori X antar att människan i 

grund och botten är lat och ser arbetet som motbjudande för att i teori Y handla om en positiv 

människosyn som präglar ledarens agerande och sätt att se på personalen. Enligt teori X 

bekräftas ledarskapet syn på medarbetaren genom att de i sin tur inte trivs på arbetsplatsen 

och i tillvaron i gruppen. De gör det som de blir tillsagda men inget mer vilket leder till låg 

produktivitet och dåliga resultat från arbetsgruppen. Arbetstagaren känner inget ansvar och 

ingen delaktighet och har låg motivation och ambitionsnivå. Ledaren i teori Y däremot 

delegerar och informerar anställda om vad som händer i verksamheten samtidigt som beslut 

sker i samråd med anställda. Enligt människosynen i teori Y har individen en förmåga att ta 
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egna initiativ och kan lösa problem genom att komma med nyskapande och kreativa 

lösningar.  

Kommunikation ur ett ledarskapsperspektiv 

Kommunikation inom HRM är viktig ur ett flertal aspekter. Framförallt handlar det om 

ledarens förmåga att föra fram ett budskap utöver ledarens personliga kunskaper och 

färdigheter. Om inte ledaren får fram budskapet till anställda påverkar det deras förmåga att 

skapa en överrensstämmelse mellan verksamhetens mål och arbetsuppgifter utifrån interna 

och externa förhållanden. Tydliga trender inom arbetslivet handlar idag om processer, team 

och nätverk. Istället för hierarkier och linjeorganisationer är kraven en ständig 

kunskapsutveckling med arbetsuppgifter som blir alltmer komplexa. Det krävs 

tvärfunktionella samarbeten och ett ökat helhetsperspektiv på arbetsprocessen (Heide, 

Johansson och Simonsson, 2012).  

Att se individen som en resurs har lett till att fler och fler organisationer har anammat 

HRM-funktionen. För organisationer handlar det om att organisera verksamheten utifrån 

individens kompetens. Det gäller att ta tillvara på den kompetens som finns inom 

organisationen för att skapa en lärande verksamhet (Lindmark och Önnevik, 2012). 

Organisatoriska förändringar handlar om övergången från vertikala byråkratier till 

horisontella företag (Heide, Johansson och Simonsson, 2012:125). Ledarskapet kräver en 

visionär och inspiratör för medarbetare som delegerar ansvar och beslutsbefogenheter för att 

stödja och underlätta för anställda.   Chefens roll handlar om att förstärka och uppmuntra 

initiativ, ansvarstagande och samarbete genom en kollektiv initiativförmåga för att skapa 

förutsättningar för utveckling. Det skapas med betoning på ledarskapet en organisation med 

gemensamma idéer och värderingar som ska utgöra en sammanhållande kraft inom 

organisationens medlemmar, det horisontella företaget. I den vertikala byråkratin bygger 

kommunikationen på en enkelriktad, formell kommunikationsprocess. Informationen går 

uppifrån och ner i organisationen och handlar främst om arbetsuppgiften. Relationen mellan 

chef och arbetstagaren är distanserad och opersonlig som tydligt kontrasteras mot relationen 

mellan chef-anställd och som ofta är betydligt mer informell och personlig. Betoningen på 

flöden, processer och nätverk har inneburit att den horisontella kommunikationen (anställd-

anställd) är minst lika viktig som den vertikala (över- och underordnad). En viktig förändring 

inom organisationer är informations- och kommunikationsteknik (IKT) i form av intranät, e-

post och bloggar som exempel. De olika medierna har skapat möjligheter för en 

demokratiseringsprocess på kommunikationsområdet. Organisationer kan till exempel via 

intranätet snabbt och effektivt sprida stora mängder information till ett stort antal mottagare. 

Problemet är inte att det saknas information i organisationer utan det handlar om att det är 
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svårt att skapa mening och tolka all information som finns tillgänglig (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012).   I byråkratiska organisationer finns risken att information som förmedlas 

från strategisk nivå till operativ nivå förändras på grund av olika filter som budskapet ska 

passera innan det leder fram till praktiskt genomförande. I organisationer är det viktigt att 

försäkra sig om hur kommunikations- och informationsflödet fungerar för att förhindra 

eventuella hinder. Som ledare är det viktigt att vara medveten om de olika hindren som kan 

förekomma och som rör kommunikation och information på arbetsplatsen. Hinder som 

prestige mellan inblandade, olika bakgrund och erfarenheter, förutfattade meningar om 

personer eller ämnen samt låsning i kommunikationen på grund av försvarsmekanismer kan 

vara något som förekommer inom organisationen (Lindmark och Önnevik, 2012).  

Olika nivåer av information 

Chefens roll som kommunikatör handlar i allt större del i att sålla, förklara och förädla 

information och att skapa dialog. Startpunkten i en kommunikationsprocess är att en fråga 

eller ett meddelande rycks ur från det kontinuerliga flödet av information.  Då blir det ett 

budskap tillgängligt för tolkning och meningstilldelning. Chefer kan påverka anställda genom 

att välja vad som tas upp och på så sätt påverka deras föreställningar. Chefens roll är därmed 

att filtrera informationen i relationen till medarbetarna (Heide, Johansson och Simonsson, 

2012).  

Att sålla och sortera informationen innebär att chefen hjälper anställda att sortera ut den 

viktigaste informationen eftersom risken kan leda till att de får svårare att arbeta mot samma 

mål. Förädla och förklara information handlar om att tolka, förklara och förädlas mot 

organisationens (komplexa och tvetydiga) budskap i förhållanden till mål, visioner och 

strategier för att få en meningsfull koppling till det dagliga arbetet. Om det inte sker förlorar 

budskapen sin styrande och sammanhållande effekt. Det centrala i en 

meningsskapandeprocess är att få budskapet i relation till sammanhanget. Cheferna måste 

sätta in informationen i ett sammanhang, till exempel kan det handla om att beskriva hur 

gruppens egna mål, beslut och satsningar hänger ihop med organisationens övergripande mål 

och visioner. Det handlar om chefens förmåga att förädla informationen för att passa 

mottagarna genom att använda olika språkliga verktyg och symboliska handlingar för att 

skapa mening (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Initiera och skapa förutsättningar 

för dialog handlar om chefens roll i att bjuda in till dialog som har en naturlig och nödvändig 

koppling till andra processer i organisationen så som delegering, delaktighet och lärande. 

Dialogen är förknippat med delaktighet och är på så sätt en av de aspekter som skiljer dialog 

från andra ytligare former av tvåvägskommunikation. Det handlar om att transportera 

information och skapa gemensam betydelse. Där konsten i dialogen är att tänka tillsammans 
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och skapar en förståelse som inte kunnat genomföras på egen hand. Syftet är att utnyttja olika 

erfarenheter och kunskaper för att komma fram till en ny djupare form av förståelse. Där 

dialogen analyserar olika tanke- och handlingsmönster för att komma till instinkt till varför 

de uppstått. På samma sätt anses meningsskiljaktigheter och konflikter inte undertryckas 

eftersom de är viktiga för att skapa dynamik och nytänkande (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012). Relationen mellan chef och anställd innefattar ett maktförhållande som 

försvårar dialogen. Det kan försvåra en relation som bygger på ömsesidighet och 

engagemang.  Dialogen bör förutsätta att alla har möjlighet att delta på lika villkor, att man 

fritt får säga sin mening och utifrån det kan forma sin åsikt. På så sätt kan dialogen bygga på 

att alla vågar lyfta egna åsikter och erfarenheter. Det öppnar upp till en öppenhet där alla 

anstränger sig för att bemöta och lyssna på andra. För ledaren krävs det att denne har en 

förmåga till kritiskt självreflektion och aktivt avstår sitt tolkningsföreträde i dialoger med 

anställda för att inte skapa ett maktförhållande mellan chef-anställda. Om parterna tar för 

givet vem som för talan och vem som ska lyssna, är möjligheten att skapa ett gemensamt 

lärande kraftigt reducerade (Heide, Johansson och Simonsson, 2012).  

Relationer mellan anställda och ledare är viktig för att kommunikationen ska fungera på 

arbetsplatsen samtidigt som alla medarbetare får rätt information. Betydelsen av sociala 

relationer är viktiga för att skapa en känsla av sammanhang för enskilda på arbetsplatsen. Det 

krävs att anställda har någon form av besluts- och handlingsfrihet på arbetsplatsen för att 

klara att utföra arbetsuppgifter. I nästa kapitel kommer en närmare beskrivning av Karasek 

och Theorells krav-kontroll-stöd modell som rör anställdas handlingsfrihet i arbetsuppgifter.  

Individens besluts- och handlingsutrymme i arbetssituationer 

Som tidigare nämnts redovisar vetenskaplig forskning på tydliga samband mellan hjärt- och 

kärl sjukdomar kopplat till psykosociala faktorer i arbetslivet så som bland annat stress. 

Balansen mellan krav och kontroll i arbetet och i arbetsuppgifter är avgörande för hur 

enskilda individer påverkas. Där även biologiska faktorer, uppväxtmiljö och sociala 

levnadsvillkor kan kopplas till individens hälsa. Begreppet psykosocial brukar vanligast 

definieras som interaktionen (samspelet) mellan sociala och psykiska faktorer (Theorell, 

2012:19). Interaktionen kan beskrivas i tre nivåer i individens arbete omgivningsnivån, 

individnivån och reaktionerna. Reaktionerna av omgivningen uppstår i interaktionen med 

individen som betingas av genetiska faktorer och tidigare erfarenheter där alla erfarenheter är 

en del av individen. Reaktionerna lagras som erfarenheter hos individen där varje gång 

individen genomgår en psykosocial påfrestning förändrar dennes erfarenhet. Dessa 

erfarenheter skapar förutsättning för sociala faktorer som påverkar individen. Individnivån 

rör sättet att hantera påfrestningar och utgör det individuella programmet. Det innebär att 
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individen i arbetet när den stöter på krav och kontroll i arbetsuppgifter kommer att handla 

utifrån den personliga erfarenheten. Beroende på hur individen handlat i tidigare situationer 

har denne en strategi för hur situationen ska hanteras.  Individens förmåga att bemästra dessa 

situationer med ökade krav och kontroll handlar om coping. Den förmåga som individen har 

att bemästra dessa situationer är graden av locus of controll (kontroll-lokus) som motsvarar 

individens förmåga att göra något åt ett problem. Intern kontroll-lokus handlar om individen 

och dennes möjlighet att själv göra något åt problemet. Om det däremot handlar om ett 

problem utanför individen handlar det om extern kontroll-lokus. En komponent som är 

betydelsefull vid coping är förmågan att hantera känslor. När förmågan saknas talar man om 

alexitymi (Theorell, 2012:20–21) som innebär oförmåga att tolka känslor. Om förmågan är 

dåligt utvecklad innebär det att individen inte förstår sina känslomässiga reaktioner och det 

uppstår ständiga komplikationer i samspelet med andra på arbetsplatsen.  

Skadlig stress handlar nämligen om individens förmåga att hantera utmaningar och 

påfrestningar. Definitionen av stress handlar om individens ospecifika uppvarvning som svar 

på en påfrestning eller utmaning (Theorell, 2012:39). Uppvarvningen leder inte till något 

sjukt i sig snarare tyder det på att den är viktig för överlevnad. Stress som begrepp innebär att 

det är en fysiologisk reaktion på yttre förhållanden, så kallade stressorer. Problemet uppstår 

hos individen först när mobiliseringen av energi (energimobilisering) sker utan återhämtning 

under lång tid. Kroppens svar på denna energimobilisering innebär att det är svårt för 

individen att producera mer energi eftersom den syftar till att kroppen ska förbereda sig inför 

fysisk ansträngning. Utan återhämtning kommer energimobiliseringen leda till andra 

fysiologiska problem som depression hos enskilda individer som exempel (Theorell, 2012).  

För Karasek och Theorell (1990) handlar utvecklandet av krav-kontroll-stödmodellen om 

stressorer som är rutinmässigt planerade flera år i förväg på arbetsplatser. Dessa stressorer 

har låg svårighetsgrad och förekommer dagligen på arbetsplatser. Frågan om kontroll har 

blivit alltmer akut vid utvecklandet av än mer komplexa och sociala organisationer.  För 

anställda innebär det en begränsning i deras beteende på arbetsplatsen. Kraven för långsiktig 

psykologisk upphetsning i kombination med fysisk ansträngning spelar ur ett miljömässigt 

förhållande en mycket viktigare roll hos individen.   
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Figur 2. Krav-kontroll-stöd modellen 

Krav-kontroll-stödmodellen är en stressmodell som anger för hur olika faktorer i olika 

arbetssituationer kan orsaka stress. Beslutsutrymmet för anställda avgörs av höga och låga 

nivåer av psykologiska krav.  Utmattningssymtom, snabbt tempo eller lättare fall av att 

”känna sig stressad” är mest relevant till psykologiska krav och är således högt för chefer och 

yrkesmän. Medan allvarliga belastningssymtom, depression, dålig självkänsla och psykisk 

sjukdom är starkt förknippad med låga beslutsmöjligheter och är ett problem för låg-status 

arbetare (Karasek och Theorell, 1990). Beslutsutrymmet är korrelerade med utbildning och 

mått av social klass. Det finns en generell överenskommelse i stressforskningen att 

utbrändhet har mycket gemensamt med utmattning och depression. Mönster av beteenden och 

kompetens utifrån psykosocial arbetslivserfarenhet är framförallt det som forskningen 

fokuserar på. Eftersom arbetsuppgiftens specialisering och kontroll är bakomliggande 

faktorer av organisationens design orsakar de en lång rad andra detaljerade 

arbetsomständigheter (Karasek och Theorell, 1990).  

Modellen är byggd av en kedja av associationer: den objektiva arbetsmiljön leder till 

upplevd psykosocial miljö, som i sin tur leder till beteendemässiga och känslomässiga 

reaktioner som i slutändan leder till fysiska och mentala sjukdomar. För det första handlar 

aktivitetsnivån om psykologiska aspekter av individens personlighet och miljö som tillåter 

integrering av individuella bekymmer med uppgiftsnivån. För det andra fungerar 

aktivitetsnivån som byggblock förenade i individuellt välmående för chefer och 

organisationen. De olika kvadraterna utgör olika typer av arbetssituationer så som high-strain 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yChXpC43tLQEDM&tbnid=tDUS5jQnV_PEBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pers-www.wlv.ac.uk/~in6070/3038w7.htm&ei=pL9oU5y4NdLdygPPqIGwAg&psig=AFQjCNGKRBQWbWuOa5a4hJRIUego4l4yxg&ust=1399459940427635
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jobs, active jobs, low-strain jobs och passive jobs1. Modellen omfattar även social support 

som utvecklats i ett senare tillfälle som komplement till modellen (Karasek och Theorell, 

1990).  

High-strain jobs handlar om förutsägelsen att de mest ogynnsamma reaktioner av psykisk 

påfrestning inträffar när psykologiska krav i arbetet är höga och den anställdes 

beslutsutrymme i arbetsuppgiften är låg (kvadraten i högra nedersta hörnet). Energin som 

uppstår vid situationer av high-strain jobs innebär att upphetsningen omvandlas till skadlig 

energi hos individen. Förmågan att använda energin begränsas på grund av individens miljö 

utifrån ökade krav i den situationen. Den begränsade erfarenheten av hopplöst, långvarig och 

negativ påfrestning visas oftast som aggressivt beteende eller socialt tillbakadragande på 

arbetsplatsen. I miljöer där individen är begränsad i sitt handlande erfar individen en mer 

dramatisk upplevelse av psykiska krav. Resultatet av höga krav kombinerat med låg kontroll 

över miljömässiga förhållanden är begränsningen av individens handlingsutrymme. Det är 

inte bara handlingsfrihet i att åstadkomma den arbetsordning i uppgiften som avslöjar 

belastningen. Det kan även vara friheten att engagera sig vid informella ritualer så som 

fikarasten, vilket fungerar som ett andrum att frigöra spänning som uppstått under 

arbetsdagen.      

Active jobs handlar om den mest utmanande situationen och rör typiskt sett yrkesmässigt 

arbete som kräver de högsta nivåerna av prestation utan negativ psykisk påfrestning 

(kvadraten längst upp i högra hörnet). Situationer som kräver ett aktivt deltagande är där 

individen känner en stor kontroll över att utnyttja alla tillgängliga färdigheter. Graden av 

kontroll och psykologiska krav i arbetet är höga. Anställda i denna grupp är aktiva på fritiden 

trots stora krav i arbetet. I sådana arbeten förutsägs en optimistisk uppsättning av 

psykologiska utfall- lärande och tillväxt- bidra till hög produktivitet som förvandlas till 

handling vid problemlösning. Det finns en liten del i belastningen som kan orsaka en störning 

men innebär endast en genomsnittlig psykisk påfrestning. Omvandlingen av energin är 

nödvändig som förutsättning för en effektiv lärandeprocess.  Friheten över att kunna 

bestämma vad som är den effektivaste handlingen i arbetet är som svar på en stressfaktor 

individens möjlighet att testa effektiviteten i det valda tillvägagångssättet.  

Low-strain jobs rör den tredje kvadraten i krav-kontroll-stödmodellen och handlar 

närmast om avkoppling i situationer med få psykologiska- och höga krav av kontroll. För 

denna yrkesgrupp förutsägs nivåer av psykologiska krav och risk för sjukdom vara lägre än 

genomsnittet eftersom handlingsutrymmet tillåter individen att bemöta varje utmaning 

självständigt som till exempel för reparatörens arbete. Det finns relativt få utmaningar till att 

                                                           
1 De engelska begreppen används för att referera till Karasek och Theorells originalmodell. 
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börja med i arbetsuppgiften. Kvadraten antyder att det finns en viss sort av hälsosamma 

arbeten som har en låg nivå av stress där individer både är gladare och friskare än 

genomsnittet.  

Passive jobs rör den sista kvadraten i modellen och representerar låga krav och låg 

kontroll där det förekommer inlärda färdigheter och förmågor som gradvis kommer att 

försvinna. Passiva inställningar till arbetet är det andra stora psykosociala problemet i arbeten 

som beskrivs i modellen.   Det förutsägs att negativ inlärning eller gradvis förlust av tidigare 

erfarenheter kommer att leda till lägre nivåer än genomsnittet av fritidsaktivitet utanför 

arbetet. Förlorade färdigheter och brist på arbetsutmaningar med miljömässigt stela 

begränsningar förhindrar anställda att testa egna idéer att förbättra arbetsprocessen vilket 

leder till en omotiverad arbetssituation. Det resulterar i långsiktig förlust av motivation och 

produktivitet för individen.  

Social support fångar marknadsrelaterade effekter av konventionella 

produktionsorganisationsmodeller. Där i ligger sociala relationella aspekter av deltagande vid 

beslutsfattande på arbetsplatsen. Det finns även stödjande interaktioner i samspelet mellan 

medarbetare och mellan medarbetare-chef. Ökade resurser och stöd vid högre arbetsbörda är 

av betydelse för upplevelsen av socialt stöd. Om anställda känner ett socialt stöd från 

medarbetare och överordnade är de mer tillfreds i arbetet. Situationer med hög 

arbetsbelastning och låg kontroll parat med lågt socialt stöd är den sämsta kombinationen.  

För passive jobs rör hypotesen endast en genomsnittlig nivå av psykiska krav och risk för 

sjukdom (som i fallet med active jobs). Faktum är att den stora majoriteten av arbetstagare 

skulle må bättre med mer beslutsmöjligheter samtidigt som en del chefer skulle må bättre 

med färre stressande beslut. Implikationer tyder på att både chefer och arbetstagare skulle 

klara sig bättre med likartad fördelning av beslutanderätt på arbetsplatsen (Karasek och 

Theorell, 1990).   

Karasek och Theorell (1990) använder i sin modell en så kallad mätning av locus of 

controll för att bedöma graden av mänskligt beteende av passivitet vid inlärd hjälplöshet. 

Samtidigt handlar det om åtgärder över att förverkliga arbetsplatsutmaningar hos enskilda där 

vikten av individens känsla av sammanhang och samstämmighet är ett sätt för individen att 

bemästra passiviteten (Karasek och Theorell, 1990:101). På arbetsplatser kan det uppstå 

konflikter mellan individen och arbetskamrater eller leda till psykisk påfrestning för 

individen då denne inte klarar av vissa situationer i arbetet.  För att förebygga ohälsa är det 

därför viktigt att ledaren ser alla anställda utifrån den enskildes behov. Det är viktigt att alla 

medarbetare tillåts komma med förslag på hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Samtidigt som 

ledaren skapar möjligheter för medarbetarna att arbeta självständigt med arbetsuppgifter som 

både är utmanande och utvecklande inom rimliga gränser.  



14 
 

 

Arbetsgivarens psykosociala arbetsmiljöansvar 

För att arbetsgivaren ska kunna ge stöd och konstruktiv feedback (återkoppling) till anställda 

krävs kunskaper i arbetsmiljö. Det är viktigt att chefer och ledare har relevant utbildning för 

att leda andra i arbete utifrån individuella förutsättningar samtidigt som anställdas hälsa är i 

fokus. Förmågan att ge feedback till en mottagare handlar om informationen som sker vid 

kommunikationstillfället (Nilsson och Waldermansson, 2007). Den så kallade återkopplingen 

handlar om mottagarens förmåga att tolka informationen och utgör ett kvitto på beteenden, 

tankar och känslor. I samspelet mellan individer pågår en ständig återkoppling. Bristen på 

återkoppling kan leda till att relationer sätts på prov, framförallt i relationen mellan 

medarbetare och chef. Återkoppling på arbetsplatsen handlar om att bedöma en individ 

framförallt i arbetssituationer utifrån konkreta mål. Chefen på arbetsplatsen måste i 

ledarskapet hantera individer utifrån enskilda behov där betydelsen av återkoppling avgör för 

hur individer klarar av sin arbetssituation. Dessutom har arbetsgivaren lagar att följa på 

arbetsplatser genom Arbetsmiljölagen (AML) som är en ramlag och innebär att lagen visar 

hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på arbetsplatser (Prevent, 2013). Den tekniska 

utvecklingen anses medverka till att många arbeten inte är fysiskt ansträngande. Istället har 

den psykiska ansträngningen ökat genom effektivisering i arbetet. Lagen ska sammanhänga 

med den så kallade författningssamlingen som kommer från arbetarskyddsstyrelsen, AFS 

1980:14 (Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön) som innehåller allmänna råd för hur 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.  

Enligt föreskriften får arbetsmiljöns utformning konsekvenser av organisatoriska och 

sociala förhållanden på arbetsplatser. Det handlar om arbetsuppgifternas innehåll, möjlighet 

till kontakt, samarbete, inflytande och personlig utveckling som exempel. Arbetstagares 

upplevelse av så väl fysiska och sociala komponenter i arbetssituationen kan få hälsomässiga 

effekter och påverka risken för olycksfall.  Grundsynen i arbetsmiljölagen är att ge möjlighet 

till engagemang och arbetsglädje. Hänsyn ska tas till olika människors behov vid planering 

och utformning av arbetsmiljön. Människan har i arbetet ett behov av information och 

kunskap som rör den enskilda individen, arbetsgruppen eller den gemensamma 

arbetssituationen. Den egna rollen och gruppens arbetsinsats ingår i ett större sammanhang. 

Arbetet bör erbjuda möjlighet till ansvar och självständigt beslutsfattande. Att förebygga 

ohälsa är att undersöka förhållanden av symtom som konstateras hos ett flertal anställda på en 

arbetsplats i den gemensamma miljön eller i liknande arbetsmiljöförhållanden. I detta fall bör 

man kartlägga och förändra den gemensamma arbetssituationen där anställdas medverkan är 

viktig. Individernas upplevelse av arbetsmiljön sammanhänger med många faktorer.  
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Arbetstagarens möjligheter att påverka sin arbetssituation begränsas ofta av omständigheter 

som direkt sammanhänger med arbetets natur. För att arbetstagaren ska känna 

arbetstillfredsställelse är det viktigt att denne kan överblicka den egna insatsen och 

arbetsuppgiftens betydelse för organisationens samlade verksamhet (AFS 1980:14).  

Framförallt är anställdas delaktighet att kunna påverka sin arbetssituation viktig för 

möjligheten att variera arbetsuppgifter och arbetstakt utifrån behov. Om en kontinuerlig 

kommunikation sker mellan överordnade och medarbetare minskar risken för bristande 

information och som innebär att arbetstagaren känner stöd i arbetet. Föreskriften uttrycker 

även att arbetet bör ge enskilda möjligheter att utnyttja kunskaper och skicklighet och helst 

möjligheten att utveckla och få nya erfarenheter fortlöpande. För att förebygga och förbättra 

ohälsa måste arbetsförhållanden som är otillfredsställande uppmärksammas. Det är i första 

hand arbetsledningens ansvar att bevaka och anlita företagshälsovården för att utreda 

arbetsmiljöförhållanden (AFS 1980:14).  Det är därför viktigt att arbetsplatsen har 

kontinuerliga möten där alla i arbetslaget får chans att komma till tals och påverka hur de 

tillsammans ska arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö.  

Konflikter på arbetsplatser 

Att skapa en god psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att förebygga att konflikter uppstår 

mellan anställda på arbetsplatser. Som tidigare nämnts är kommunikation och information 

viktig inom organisationer. Ledarens förmåga att föra fram budskap till anställda ses som en 

viktig komponent inom HRM. Forskning visar även att förebyggande arbetsmiljöarbete 

förhindrar att konflikter uppstår där rollen som ledaren har är avgörande (Prevent, 2013). 

Arbetsledaren leder och fördelar arbetet inom verksamheter och fördelar därmed även 

möjligheten till lärande och hälsorisker. Det är viktigt för ledaren att se möjligheter hos alla 

anställda (Lindmark och Önnevik, 2012). Förändringar inom organisationer ses som en faktor 

som skapar oro hos anställda inom organisationer. Denna oro kan leda till både stress hos 

enskilda individer men även skapa konflikter. Stressreaktionerna kan enlig Angelöw (2010) 

röra minskad arbetsglädje och sjunkande arbetsprestationer och ökad sjukfrånvaro, 

kommunikationsproblem och ryktesspridningar, minskad motivation, vi- mot dem attityd 

samt lägre initiativförmåga.  

Konflikter kan även uppstå på grund av en dålig kommunikation mellan anställda och 

vara själva problemet vid konfliktsituationen. Om man börjar kommunicera än mer mellan 

berörda kan det innebära att problemet förvärras. Kommunikation är ett redskap för att 

överföra ett budskap för att utveckla idéer i samverkan mellan anställda på en arbetsplats. Det 

sociala samspelet vid kommunikationen är avgörande för hur kommunikationen mottas 

(Nilsson och Waldermansson, 2007).  Kontroll och makt är dessutom en vanlig orsak till att 
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konflikter uppstår mellan enskilda individer och grupper. En ledarstil som är starkt 

dirigerande skapar ofta konflikter (Larsen, 2012). Upplevelsen av krav och makt från en 

överordnad hör samman med individens erfarenhet där kontroll-lokus styr hur denne hanterar 

situationer med ökade krav och kontroll. På vilket sätt en medarbetare hanterar olika 

situationer är avgörande utifrån kommunikationen mellan parter på arbetsplatser eftersom 

kommunikationen har en stor roll i konfliktsammanhang (Larsen, 2012). Missförstånd och 

kommunikationsproblem kan leda till konflikter och försvåra lösningen av konflikten. 

Missförstånd beror oftast på tolkningen av de olika individerna och därför måste 

kommunikationsförhållanden alltid undersökas närmare om konflikter uppstår. Ledarskapet 

är därför avgörande för hur anställda tillåts vara delaktig i arbetet och i arbetsuppgifter. 

Ledaren bör arbeta med sin självinstinkt och förhållanden till arbetstagaren för att öva sig i att 

sända ut korrekta signaler samtidigt som denne lär sig fånga upp signaler från anställda för att 

försöka reda ut oklarheter (Larsen, 2012). Enligt föreskriften AFS 1980:14 kännetecknas 

arbetsledarrollen av en planerande, samordnande och rådgivande funktion. Det är viktigt att 

kunna ange de olika insatser som måste till för att nå verksamhetens mål, samordna dessa 

insatser och fördela uppgifterna utifrån tillgängliga resurser. En viktig uppgift är att bidra till 

en gynnsam arbetsmiljö genom att skapa förutsättningar för goda kommunikationer och 

kontakter där ett öppet utvecklande klimat och kontakter mellan människor råder.  Samspelet 

mellan individer är beroende av den gemensamma ansträngningen för att utföra 

arbetsuppgifter.   

För att förhindra konflikt på grund av stress är det ur ett ledningsperspektiv viktigt att ha 

en noggrann kontroll av stressnivån i arbetet. Det är även viktigt att förhindra att enskilda 

individer eller grupper upplever så mycket stress att det påverkar trivsel och hälsa och 

därmed prestationen på arbetsplatsen. Traditionsmässigt ses konflikter som skadliga och 

negativa för organisationen och dess effektivitet (Abrahamsson och Andersen, 2010). Därför 

är det viktigt för ledaren att arbeta för att konflikter inte uppstår. Om konflikter trots allt 

uppstår är det dennes uppgift att lösa dem så snabbt som möjligt. Konflikter behöver dock 

inte vara av ondo utan kan även ge med sig konstruktiva effekter som vid till exempel en 

förändring som anses nödvändig. Ledarens uppgift är att skapa en miljö där konflikter som 

för något gott med sig för verksamheten accepteras av medarbetarna för deras eget 

välbefinnande. Ledaren och arbetstagarens relation bör balanseras i avsikt att nå psykologisk 

tillfredsställelse mellan båda parter (Abrahamsson och Andersen, 2010).  

För att analysera hur arbetsmiljöarbetet inom Luleå kommun bedrivs inom de olika 

verksamheterna följer en beskrivning av hur undersökningen är genomförd inom Tekniska 

förvaltningen. Därefter följer en beskrivning av Luleå kommuns organisatoriska verksamhet 

inför resultatet av anställdas upplevelse av arbetsmiljöförhållanden.  
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Metod 

Då sociologin undersöker individer och gruppers beteenden inom olika miljöer som en 

arbetsplats till exempel, ansågs en kvalitativ metod att föredra. Att observera och intervjua 

anställda på arbetsplatser är som en metod lämplig att kombinera. Dels handlar det om att 

observera beteenden hos enskilda individer enskilt och i grupp för att sedan komplettera med 

en intervju. Att kombinera olika metoder leder till en fördjupade förståelse av mänskligt 

beteenden, där handlingar utförda av enskilda individer kan kompletteras med frågor som vid 

en intervju. Det är lättare för individer att berätta om erfarenheterna av att vara anställd på en 

arbetsplats vid ett samtal och därför var valet av intervjuer att föredra. För att få informanten 

att våga berätta om deras subjektiva upplevelse av erfarenheter av ledarskap, kommunikation 

och information valdes enskilda intervjuer. Syftet med intervjuerna var att det skulle 

genomföras som ett samtal där informanten fritt fick välja att beskriva olika upplevelser av 

psykosociala arbetsmiljöförhållanden.  

Dokument som Luleå kommuns övergripande arbetsmiljöpolicy (Luleå kommun, 2012) 

och Luleå kommuns gemensamma värdegrund (Luleå kommun) var något som fanns med 

som en förförståelse inför intervjuerna med kommunhälsan och chefer. En tredje del i 

metoden var att observera arbetsplatsen och de individer som rör sig i den miljön. Det 

tillvägagångsätt som använts kallas för triangulering (Fangen, 2011). Metoden innebär att 

flera olika tillvägagångssätt används för att skapa en övergripande bild av det fenomen som 

undersöks utifrån olika infallsvinklar. I detta fall handlar det om Luleå kommun som 

organisation, arbetsgivare och medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön.  

Urval 

Då jag var intresserad av att skriva om konflikter inom en organisation tog jag på eget 

initiativ kontakt med Luleå kommun. Kommunen utsåg Helena Matsson som kontaktperson 

och det är hon som har gjort uppsatsen genomförbar inom kommunen. Matsson har utsett 

förvaltning och ordnat med kontaktpersoner inom organisationen. Matsson ansågs vara den 

person som var mest lämpad att utse vem och vilka som skulle intervjuas för att hon känner 

till organisationen och vilket sätt de arbetar inom förvaltningarna. Däremot fanns det några 

krav som ställdes i och med datainsamlingen. 

Första kravet var att få intervjua kommunhälsan för att skapa en förståelse till hur 

kommunen arbetar med arbetstagare som känner av stress eller har erfarenhet av konflikter på 

en arbetsplats. Det andra kravet var att genomföra intervjuer med enhetschefer i två 

avdelningar för att skildra olika perspektiv av kommunens ledarskap och deras bild av 

psykosociala arbetsmiljöförhållanden. För att därefter intervjua fem anställda i varje 



18 
 

avdelning, totalt tio. Syftet var att skapa en övergripande bild av anställdas upplevelser av 

delaktighet i arbetet utifrån kommunikationen mellan berörda i verksamheterna. Tio 

intervjuer med anställdas upplevelse av psykosociala arbetsmiljöförhållanden ansågs inge en 

reliabilitet till det insamlade datamaterialet.  

Monica Isaksson, personalkonsult vid Tekniska förvaltningen har utifrån verksamheten 

utsett två olika enheter som ansågs mest lämpad att genomföra intervjuer i tillsammans med 

sektionschefer och medarbetare. Det tredje och sista kravet var att medverka vid ett 

personalmöte innan intervjuerna för att skapa en naturlig kontakt med de anställda och för att 

observera deras samspel mellan varandra.  

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett tillsammans med en annan C-student som arbetat med en likartad 

problematik. Intervjuguiderna har tematiserats utifrån enskilda syften. Vid intervjuerna har vi 

turats om att intervjua och dokumentera. Alla intervjuer är inspelade för att underlätta 

transkriberingen av det insamlade datamaterialet. Transkriberingen av intervjuerna har 

genomförts gemensamt med en sammanställning av samtliga intervjuer. Därefter har vi 

enskilt valt ut det som ansågs relevant utifrån vårt arbete.  

Intervjuguiderna konstruerades i syfte att lyfta fram upplevelsen av kommunikation, på 

vilket sätt de får ta del av information och på vilket sätt de vill ta del av information. Där 

anställda får beskriva hur de upplever kommunikationen mellan arbetskamrater och chefer. 

De får även beskriva på vilket sätt de samarbetar tillsammans och om de samarbetar med 

andra inom organisationen. De anställda har fått beskriva enskilda upplevelser av krav och 

kontroll i arbetet, på vilket sätt de får stöd i arbetsuppgifter av kollegor och chef och på vilket 

sätt de tillåts vara delaktiga i arbetet och i arbetsuppgifter. Till sist får de även beskriva 

upplevelsen av och hur arbetsplatsen arbetar förebyggande mot stress och konflikter. 

Intervjuguiden konstruerades i olika teman för att få med helheten av den miljö som 

individen är en del av på arbetsplatsen i form av en öppen intervju (Lantz, 2007). De olika 

teman anses inge en validitet till att fånga upp Karasek och Theorells modell utifrån olika 

arbetsmiljöförhållanden som kan påverka anställdas hälsa på arbetsplatser. En del frågor 

utgår även från Karasek och Theorells beskrivning av modellens uppbyggnad (1990:42).  Det 

bör dock poängteras att en del frågor har ändrats under datainsamlingen. Det handlar 

framförallt om att en del frågor var lika men ställda på olika sätt, några frågor var svåra att 

tolka för informanten samtidigt som en del frågor aldrig behövde ställas utan kom naturligt 

med samtalet.  
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Analys av datamaterialet 

Resultatet utgår från intervjuerna med sektionscheferna och anställda inom Tekniska 

förvaltningen. Därefter sker en analys av datainsamlingen relaterat till aktuell teori i 

uppsatsen. Den teori som redovisas i teorikapitlet syftar till att lyfta betydelsen av 

kommunikation, information och ledarskap inom organisationer där psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer som stress och konflikter redovisas utifrån de förhållanden som råder på 

arbetsplatser. Uppsatsens analys och resultatdel redovisas i samma kapitel i syfte att föra en 

diskussion kring det som anses vara relevant till aktuellt syfte och frågeställning. Där är 

intervjuerna dels sammanställda i matriser som utgår från syfte och frågeställning i olika 

teman med nyckelord utifrån informanternas utsaga. Matrisen för anställda och 

sektionschefer skiljer sig åt men resultatet utgår från samma teman för att belysa vikten av 

ledarskap, kommunikation och information. Stress, konflikter, delaktighet och inflytande 

handlar om arbetsmiljön inom arbetsplatsen och är en del av psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden. Syftet med sektionschefernas matris var att visa deras perspektiv av 

ledarskapets betydelse för att skapa delaktighet och inflytande för anställda på arbetsplatsen. 

För de anställda var syftet att visa helheten av arbetsmiljöfaktorer som skapar delaktighet och 

inflytande utifrån stöd av kollegor och chefer. Resultatet innehåller en analys av matriserna 

från sektionschefernas perspektiv och anställdas upplevelse av ledarskap, kommunikation och 

information för att koppla samman med psykosociala arbetsmiljöförhållanden som går att 

urskilja från Karasek och Theorells krav-kontroll och stödmodell. Matriserna är utformade 

enligt riktlinjer som finns vid kvalitativa dataanalyser (Miles, Huberman och Saldana, 2014).  

Forskningsetiska dilemman 

Vetenskapliga undersökningar har en del etiska riktlinjer att följa för att garantera att de som 

deltar (informanter) inte riskera att identifieras. Det handlar framförallt om att medverkan 

sker frivilligt, att information hanteras konfidentiellt, namn och platser figureras för att inte 

riskera att peka ut enskilda individer (Fangen, 2011). Enligt dessa forskningsetiska riktlinjer 

är samtliga informanter anonyma och för att visa respekt för värderingar och hållningar som 

finns hos dem som intervjuats. Enligt Ejvegård (2008) är det lättare för intervjuaren att få 

informanten att öppna sig om man försäkrar att materialet behandlas konfidentiellt och inte 

lämnas ut utan samtycke från den enskilda individen. Med hänsyn till Luleå kommun och 

deras organisation vill jag poängtera att undersökningen inom Tekniska förvaltningen inte 

handlar om deras nuvarande arbetsmiljö. Resultatet från intervjuerna rör enskilda 

arbetstagares upplevelse av psykosociala arbetsmiljöförhållanden. Betydelsen av 
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kommunikation, information och ledarskapet analyseras för att undersöka konsekvenser av 

stress och konflikter som exempel.  

Allmänna reflektioner 

Det finns en del problem vid vetenskaplig forskning som vanligtvis förekommer vid 

undersökningar inom organisationer utöver forskningsetiska riktlinjer. Det handlar om det 

sociala samspelet vid intervjusituationer och som kan störas av bland annat rumsliga 

förhållanden. Det innebär att rummet kan tillåta eller hindra kommunikationen mellan 

intervjuare och informant (Lantz, 2011). Det handlar framförallt om val av lokal, placering i 

rummet och rummets estetik för att underlätta för informanten att öppna sig. Samtidigt är 

förberedelserna viktiga (Ejvegård, 2008) där gärna provintervjuer bör genomföras (Lantz, 

2011) för att underlätta datainsamlingen och slippa återkomma till informanten med 

kompletterande frågor.  Möjligheten att sitta ostört och undvika störande faktorer som till 

exempel telefoner eller utomstående personer som stör under samtalet kan påverka 

informanten negativt (Lantz, 2011). 

Problematiken som förekom vid Tekniska förvaltningens avdelningar rör bland annat 

urvalet av informanter som deltog vid intervjuerna. Det rör främst de personer som 

intervjuades vid avdelning A, där sektionschefen valde ut samtliga informanter. Det rör 

rumsliga förhållande som handlar om var intervjuer ägde rum och de förhållanden som rådde 

under intervjutillfällena, framförallt vid avdelning A. Intervjuerna ägde rum på 

sektionschefens arbetsplats.  Det rum som förfogades vid avdelning A var avsedd för annan 

verksamhet med en öppen planlösning som innebar att intervjuerna inte genomfördes i enrum 

och avskilt. Denna problematik kan ha påverka informanterna och det som de i sin tur valde 

att berätta.  Intervjuerna med de anställda vid avdelning A var svåra där flera följdfrågor 

ställdes för att få dem att beskriva mer av deras erfarenheter. Relationen till arbetstagarna vid 

avdelning B underlättades av att vi medverkade vid ett möte med personalen innan 

intervjuerna påbörjades. Stämningen mellan ”vi” och ”dem” lättades upp då syftet med vårt 

uppdrag inom kommunen presenterades inför gruppen. Där fick de sedan välja fritt vem som 

ville ställa upp utifrån deras kalender, när de hade tid.  De anställda vid avdelning B hade en 

annan attityd gentemot oss och var mycket mer talföra vid intervjutillfällena. Det var en 

tydlig skillnad på vad de berättade om och hur mycket de var villiga att berätta.   

En beskrivning av Luleå kommuns organisatoriska verksamhet 

För att skapa en förståelse hur Luleå kommun är organiserad och på vilket sätt de arbetar för 

att bedriva en god arbetsmiljö kommer en beskrivning över den organisatoriska 

verksamheten. Tanken är att Luleå kommun som arbetsgivare inte ska göra skillnad på 
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anställda oavsett vilken förvaltning de arbetar inom. Kommunen har en övergripande 

arbetsmiljöpolicy som alla i verksamheten måste följa i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren är 

skyldig att skriftligt formulera riktlinjer för hur organisationen ska bedriva verksamheten 

utifrån en policy. För organisationer räcker det med att ha en övergripande policy som gäller 

för samtliga medarbetare inom hela organisationens verksamhet. Det är arbetsgivaren som 

delegerar ut arbetsmiljöansvaret till organisationens olika verksamheter, vanligtvis till den 

närmaste chefen som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen.  

Luleå kommun 

Luleå kommun som arbetsgivare ansvarar över tio förvaltningar där det sammanlagda antalet 

anställda är 6364. De olika förvaltningarna är; Arbetsmarknadsförvaltningen, Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen, 

Kulturförvaltningen, Miljökontoret, Räddningstjänsten, Socialförvaltningen, 

Stadsbyggnadskontoret samt Tekniska förvaltningen (Luleå kommun, 2013).  

Luleå kommuns företagshälsovård, Kommunhälsan 

Kommunhälsans uppdrag är att vara ett stöd för enhetschefer inom Luleå kommuns 

förvaltningar och dess medarbetare. Kommunhälsan består av enhetschefen som har i 

uppdrag att utveckla och driva verksamhetens uppdrag utifrån Luleå kommuns 

arbetsmiljöpolicy. Avdelningen har nio medarbetare som ansvarar för olika förvaltningar 

samt en konsultläkare. Kommunens tio förvaltningar har själv ansvaret att kontakta 

kommunhälsan när de anser att de är i behov av medicinsk vård. Det är enhetscheferna som 

tar kontakt med kommunhälsan när det finns ett behov i verksamheten eller om enskilda 

medarbetare behöver hjälp. Kommunhälsan fungerar som en länk mellan olika instanser så 

som till exempel hälso- och sjukvården för enskilda medarbetare. Kommunhälsan fungerar 

även som stöd vid till exempel konflikter i en grupp mellan chef-medarbetare eller enskilda 

individer i en arbetsgrupp. Om behov finns tar de hjälp av externa parter om det till exempel 

varit så att de har varit i en avdelning tidigare och medlat vid konflikter utan resultat.  Deras 

arbete är individrelaterat där de arbetar med en individ som till exempel känt av mobbning, 

kränkande särbehandling eller stress. Kommunhälsans kommunikation sker via intranätet där 

de lägger ut aktuell information.  

Luleå kommun, Arbetsmiljöpolicy 

Policyn omfattar alla medarbetare inom kommunens samtliga verksamheter 

(Arbetsmiljöpolicy, 2012). Förvaltningschefer ansvarar för att kommunicera policyn med 

samtliga medarbetare inom organisationen. En god arbetsmiljö är en strategisk fråga för 
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Luleå kommun och är även en del av syftet med arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön är allt som 

påverkar arbetet såväl fysiskt och psykosocialt. Arbetsmiljön ska vara utvecklande, säker och 

möjlig att påverka för enskilda medarbetare. Satsningar på hälsofrämjande insatser och 

arbetsmiljö leder till ökad trivsel och arbetsmotivation, bättre hälsa och färre olyckor. En god 

arbetsmiljö ses som en förutsättning för att skapa kvalitet och effektivitet i service till 

medborgarna. Luleå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erhåller ett hållbart 

arbetsliv. Gällande lagstiftning ses som minimikrav. Arbetsgivaren innehar huvudansvaret 

och ska fördela arbetsmiljöuppgifter ut i linjeorganisationen.  Alla är en del av varandras 

arbetsmiljö och alla medarbetare ansvarar för att delta i arbetsmiljöarbetet. Samverkan ska 

ske mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer när det gäller 

arbetsmiljöarbetet. Det ska finnas forum för att hantera arbetsmiljöfrågor och samverkan 

utgör en förutsättning för effektivt arbetsmiljöarbete. Luleå kommun ska ha en säker, god och 

utvecklande arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefer ska ha goda 

kunskaper inom området av arbetsmiljö och ha god förmåga att driva det dagliga 

arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i verksamheten och vara i 

harmoni med övriga styrande dokument. Fokus i arbetsmiljöarbetet är hälsofrämjande och 

förebyggande åtgärder och ska omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid behov. Chefer 

och medarbetare ska verka tillsammans för att ett hälsofrämjande arbete kan behållas och 

utveckla friskfaktorer som leder till hälsa och ett hållbart arbetsliv. Uppföljning och 

dokumentation ska prioriteras i det dagliga arbetet. Varje år ska det systematiska 

arbetsmiljöarbetet följas upp. Uppföljningen syftar till att ständigt förbättra arbetsmiljön för 

alla medarbetare (Arbetsmiljöpolicy, Luleå kommun 2012).  

Luleå kommun, Värdegrund på arbetsplatsen 

Luleå kommun ska skapa ett attraktivt Luleå som finns till för medborgare, kunder och andra 

intressenter (Luleå kommun). Värdegrunden utgör en plattform för att uppnå uppsatta mål. 

Verksamheten präglas av engagemang, med lyhörda, motiverade medarbetare som ser 

möjligheter. Med ansvarstagande medarbetare som arbetar hållbart och målinriktat och som 

visar resultat. Där medarbetare genom sin kompetens använder sig av sin kunskap och tar 

lärdom, förnyar och utvecklar verksamheten tillsammans som nyckelpersoner inom 

kommunen.  
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Resultat  

Anställdas upplevelse av psykosociala arbetsmiljöförhållanden inom Tekniska 

förvaltningen 

Arbetsmiljölagen ger arbetsgivare fria händer att tolka lagen med vissa restriktioner. Det 

leder till att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser begränsas och oftast handlar det om att följa 

rutiner som att bära skyddsutrustning. Fysiska arbetsmiljöförhållanden har alltid varit lättare 

att arbeta med då det är lättare att be anställda att bära en hjälm eller skyddsskor när de utför 

arbetsuppgifter. Att arbeta efter psykosociala arbetsmiljöförhållanden är svårare eftersom det 

handlar om hur människor mår psykiskt. Om arbetsplatser har konflikter eller upplever 

svårigheter mellan anställda är det svårt att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Betydelsen 

av sociala relationer är viktig för att anställda ska känna stöd av kollegor och chef.  

Resultatet från intervjuerna är intressant eftersom det handlar om anställdas upplevelse 

av psykosociala arbetsmiljöförhållanden och som visar att de har en bra arbetsmiljö inom 

Tekniska förvaltningen. Samtliga anställda är överens om att relationen mellan dem och 

chefen fungerar bra. Det finns självklart faktorer som skulle kunna förbättras men generellt 

sett är båda avdelningarna en bra arbetsplats utifrån psykosociala arbetsmiljöförhållanden. De 

anställda har självständiga arbetsuppgifter där de planera in arbetsuppgifter efter prioritet. En 

del arbetsuppgifter har högre prioritet och det förekommer att anställda ibland måste planera 

om arbetsdagen på grund av att akuta ärenden tillkommer under dagen. Det administrativa 

arbetet drivs genom datorer och interna program. Kundärenden bokas in och färdigställs via 

datorn där en del återkoppling sker via mail. För att skapa en förståelse för hur anställda inom 

avdelningarna arbetar har datainsamlingen fångat in olika aspekter av anställdas 

arbetssituation.  De olika teman som redovisas i tabellerna över sektionschefer och anställda 

är ett sätt att föra analysen mot syfte och frågeställning.  

Det sociala stödet är enligt Karasek och Theorell (1990) viktigt på arbetsplatser för att 

skapa delaktighet hos anställda som i sin tur skapar engagemang på arbetsplatsen. Tidigare 

forskning inom området belyser sambandet mellan anställdas välbefinnande och balans 

mellan krav och kontroll i arbetet både vad gäller arbetskamrater och chefer (Höglund och 

Armerlius, 2003). Effekterna av interaktioner mellan krav, kontroll och stöd i vissa yrken 

visar betydelsen av balans för anställdass hälsa där sjukdom orsakas av höga krav och låg 

kontroll (De Jong et al. 2000). Resultatet från undersökningen som genomförts vid Tekniska 

förvaltningen tyder på liknande resultat som denna forskning. Betydelsen av socialt stöd är 

det som gör att anställda trivs på arbetsplatsen. Det är framförallt stödet från arbetskamrater 

som ger det sociala stödet. Däremot upplevs att stöd från chefer saknas. För att undvika stress 

och konflikter i arbetet måste kommunikationen mellan samtliga berörda fungera för att alla 
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ska få tillgång till samma information. Om anställda känner sig delaktiga i det som händer i 

verksamheten skapas en gemenskap som i sin tur leder till upplevelsen av socialt stöd från 

bland annat chefer.  Det är viktigt för ledarna inom organisationen att kommunicera till alla 

berörda i verksamheten så att känslan av ett sammanhang skapas hos enskilda individer 

(Karasek och Theorell, 1990). Anställda vid Tekniska förvaltningen har alla arbetsuppgifter 

som i stort sett är självständiga och ansvarar över att arbetet blir gjort. De har ett stort 

inflytande över arbetsuppgifter och har goda möjligheter att påverka arbetsupplägg och 

arbetstakt. Den stress som kan skapas hos enskilda individer är om de inte gör det arbetet som 

de är ålagda att göra, till exempel kan det handla om att de skjuter upp arbeten som har lägre 

prioritet som i sin tur leder till en ökad arbetsbörda i slutändan. Resultatet visar även att 

anställda inte upplever höga nivåer av stress i arbetet utan att det handlar om egna krav på 

dem själva som skapar stress. Datainsamlingen visar att det är sektionscheferna som känner 

av stress i arbetet.  

På nästa sida redovisas en matris över sektionschefernas bild av ledarskap, 

kommunikation och information, stress och konflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv. För att 

därefter analyseras tillsammans med resultatet från arbetstagarnas upplevelse av psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden vid avdelning A och B. Innehållet i matriserna bygger på det som 

framkom under intervjuerna.  
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Tema Sektionschef A Sektionschef B 

Ledarskap 

Våga vara chef, ta ut svängarna 

och ta ansvar i ledarskapet. Lyssna 

på alla främst de som är tystast. 

Alla är lika värda. Man ska inte bli 

chef över arbetskamrater.  

Vara ett föredöme, informera så att 

alla känner sig delaktiga. Skapa en 

atmosfär där alla får utvecklas och 

vara den de är. Se möjligheter.  

Kommunikation 

och information 

Veckobrev via mail. Information 

och kommunikation kan bli bättre 

på. Slö på att ge information. Tror 

medarbetarna redan vet.  

Informerar på torsdagsmöten. 

Viktigt att ge information, får höra 

att han är duktigt på att ge 

information.  

Stress  

Bra med stressnivån däremot 

spelar individens livsstil in förutom 

arbetet. För mycket prat om stress 

idag. Tycker om stress som person.  

Ska vara stresstålig. Måste klara av 

100 bollar i luften. Duktig på att 

prioritera och planera.  

Konflikter 

Har konflikter. Haft möte, prata om 

problem och våga lyfta frågan. Inse 

att de har skött sig dåligt.  

Prata med berörda enskilt, inte i 

grupp. Har konflikter med 

medborgare som de möter i arbetet.  

Delaktighet och 

inflytande 

Uppmuntrar till att våga pröva nya 

saker. Arbetar självständigt. Får 

komma med förslag och frågor på 

möten.  

Uppmuntrar till att ha roligt på 

fritiden genom att hitta på crazy 

saker tillsammans. Känslan av att 

få vara med och påverka Luleå 

stad, ser resultat.  

Arbetsmiljö 

Viktigt, använda skyddskläder och 

skyddsutrustning. Får gå utbildning 

i säkerhet. Skriver tillbudsrapporter 

och följer upp på möten. Vi har en 

policy och det är värdegrunden 

som präntas in hos anställda.  

Mer psykosocial arbetsmiljö. Inga 

fysiskt krävande arbetsuppgifter. 

Policy finns kring kommunikation 

för hur man hanterar press.  

Kommentarer  

Allergisk mot stress nästan 

undviker frågan vid intervjun. 

Anser sig vara humanist. Sund 

människosyn.  

Stressad, verkar ha för mycket att 

göra. Anser sig vara en 

personkännare och ser när andra 

mår dålig. Betecknar sig som en 

”väldigt social person”.  

 

Matris 1. Ett ledarskaps perspektiv över anställdas välbefinnande på arbetsplatser  
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En skillnad mellan de båda cheferna var att den ena belyste vikten av att inte vara kompis 

med anställda samtidigt som den andre chefen tryckte på vikten av att ha roligt tillsammans 

med arbetskamrater. För att en ledare ska kunna leda andra i arbetet mot gemensamma mål i 

verksamheten är det viktigt att hitta en balans i ledarskapet. Däremot är det inte bra att vara 

alltför nära vän med anställda då en chef ibland måste ta obekväma beslut. Om en chef är mer 

av en vän med anställda riskerar chefen att skapa konflikter i arbetsgruppen om chefen inte 

kan bemästra situationen utifrån alla enskilda individers behov. Ledaren måste ha en distans 

till anställda för att behandla alla anställa lika utifrån enskilda behov.  Denna problematik 

kring ledarskapet i den ena avdelningen var något som Sektionschef A poängterade under 

intervjun. Det var även i den gruppen som det förekom konflikter. 

Båda cheferna redovisar en människosyn där de betonar vikten av att se till alla anställda 

och deras kunskap. Båda sektionscheferna anser att de är goda människokännare och tycker 

om människor. Människosynen som ledaren har avspeglar sig mot medarbetarna och deras 

engagemang i arbetet. Vare sig ledaren har en god människosyn eller inte är det viktigt att 

ledaren tillåter anställda att komma till tals och ge möjlighet att påverka arbetssituationen. 

Det är viktigt att chefen återkopplar till anställda för att de i sin tur ska känna att de får 

feedback i arbetet samtidigt som det visar att de är delaktig i verksamheten. Chefer som 

däremot själva har mycket att göra kommer naturligtvis att brista i kommunikationen mellan 

anställda. Vid intervjun med sektionschef A var han medveten om att de brister i 

kommunikationen med anställda. Sektionschefen antar att arbetstagarna redan fått den 

information de behöver. Resultatet innebär att chefen är stressad och inte hinner informera i 

den grad som skulle behövas för att få anställda att känna gemenskap. En stressad chef kan på 

så sätt ha svårt i kontakten med anställda som inte får det sociala stöd de behöver för att klara 

av att arbeta mot gemensamma mål. Som McGregors teori X och Y (Lindmark och Önnevik, 

2012) poängterar i ledarskapet har ledare enligt teori X svårare att få medarbetare engagerade 

i arbetet, samtidigt som Karasek och Theorell (1990) betonar sambandet mellan upplevelsen 

av socialt stöd och minskad motivation. Saknaden av socialt stöd mellan kollegor och chef 

påverkar anställda negativt med lägre motivation och engagemang som följd. Om ledaren 

själv upplever ohälsa och stress i arbetet kan det vara svårare att vara ett socialt stöd för 

arbetstagare. Ledarens möjligheter att ge konstruktiv feedback blir lidande. Även om 

anställda har stor frihet i arbete och arbetsuppgifter kan de behöva återkoppling till utfört 

arbete. Det kan leda till konflikter i längden i gruppen om vissa känner att de får mer 

återkoppling av chefen än andra. Beroende på hur relationen ser ut mellan chef och anställda 

kan en chef som är mer vän med några i gruppen komma i konflikt med anställda som 

upplever att de inte behandlas lika. Detta var något som diskuterades under intervjuerna med 

anställda inom Tekniska förvaltningen.  
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För dem var det tydligt att en chef inte ska var kompis med anställda då en chef ska klara att 

ta obekväma beslut. En anställd uttryckte det som att Chefen ska vara rak, ha pondus, inga 

”feg” chefer eller En chef ska vara kompetent, inte vara rädd att ta beslut och inte känna och 

vara kompis med alla. Inte vara rädd för att bli ovän med medarbetare2. Här påtalas att 

ledaren måste hitta en balans i ledarskapet för att få engagerade medarbetare. Ledarens sätt 

att samarbeta med anställda gör strävan efter att nå uppsatta mål i verksamheten 

lättuppnåeligt om det finns en balans mellan handlingsfrihet och ansvar. 

Kommunikationsprocessen handlar att skapa en samvaro som gör att anställda får känna 

delaktighet och inflytande i arbetet och arbetsuppgifter. För arbetstagaren gäller det att klara 

av att hantera och sålla informationen som sker i kommunikationen. Individens ”kontroll 

lokus” styr hur individen bemästrar att sålla informationen utifrån egna erfarenheter. Här är 

det viktigt att ledarskapet präglas av en lärande miljö för att individer som har en svag ”intern 

kontroll-lokus” ska kunna hantera interaktionerna som uppfattas i gruppen, speciellt mellan 

chef och anställd. Det är också viktigt att anställda ser sin egen skyldighet i arbetet och i 

arbetsuppgifter. Det är inte endast chefen som har ett ansvar utan även anställda har 

skyldigheter på arbetsplatser. En del av ansvaret är att sträva efter en god arbetsmiljö och 

aktivt delta i att förebygga ohälsa. Det är viktigt att anställda deltar i kommunikationen med 

chefer för att få information. Det krävs att individen själv också tar reda på det som behövs 

för att klara arbetsuppgifter. En av de anställda uttrycker det som följande; han får den 

information han behöver men arbetstagaren har ett ansvar att ta reda på viktig information. 

En annan uttrycker det som att; det är jätte viktigt med information och kommunikation för 

det påverkar. Behöver information för att det ska flyta på, både internt men såväl externt. 

Arbetstagarna är samstämmiga när det kommer till betydelsen av kommunikationen och 

vikten av att få ta del av den information som anses nödvändig för att klara arbetet. Däremot 

sker kommunikationen inom båda avdelningarna mellan anställd-kollega i större grad jämför 

med arbetstagare-chef. De anställda anser att kommunikationen mellan anställda är betydligt 

bättre jämför med kommunikationen mellan arbetstagare och chef.  

Hur ser det då ut när det kommer till arbetsmiljöfaktorer som påverkar anställdas 

handlingsfrihet inom Tekniska förvaltningen? Resultatet från intervjuerna vid avdelning A 

och B har sammanställts i liknande matris som för sektionscheferna däremot är resultat som 

rör psykosociala arbetsmiljöförhållanden mer detaljerat för att belysa aspekter av krav-

kontroll-stöd modellen.   

 

  

                                                           
2 Citat är kursiverade i den löpande texten. 
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Tema Avdelning A Avdelning B 

Ledarskap 

Tydlig, lyhörd och tillmötesgående. 

Snabb med information. Stå bakom 

medarbetare och våga ta beslut. Inte styra. 

Visa respekt för chefen.    

Se alla och inte göra skillnad. Lyhörd, 

öppen, flexibel och social. Ta 

chefsrollen vid behov och ta obekväma 

beslut. Avslappnad, pusha och peppa. 

Skoja och prata om annat.   

Kommunikatio

n och 

information 

En del får tillräckligt med information 

medan vissa aldrig får någon. 

Informationen via mail/möten. Personlig 

information öga mot öga. Ibland får de 

ringa och leta efter informationen. 

Kommunikationen mellan medarbetarna 

fungerar bra.  

Kommunikationen fungerar bra mellan 

medarbetare och chef. Får information 

som behövs i arbetet, nästan för mycket 

ibland. Information via möten. Eget 

ansvar att ta reda på viktig information. 

Informationen är viktig för att allt ska 

flyta på i arbetet.  

Stress och 

konflikter 

Gruppen har inte pratat om stress eller om 

konflikter, finns inga rutiner men de får 

avlastning i arbetsuppgifter vid ökad 

arbetsbörda. Egna krav skapar stress eller 

när det blir för mycket på en och samma 

gång.  De hjälper varandra. Chefen ska 

lyssna på båda sidor, ta tag i konflikten 

men ska inte lägga sig i alla problem. 

Upplevelse av konflikter i gruppen. 

Chefen ska ta tag i konflikten så tidigt 

som möjligt, tidigare gjorde chefen 

inget. Har pratat om konflikter. Arbetet 

är stressigt i vissa perioder och 

medarbetarna är medveten om det. 

Kunskap och erfarenhet i 

arbetsuppgifter gör att de upplever 

mindre stress.  Om de känner av stress 

kan de bli avlastade i arbetsuppgifter.  

Delaktighet och 

inflytande på 

arbetsplatsen 

Delaktighet är att få vara med och 

påverka i beslut, kan säga till om saker så 

att arbetet flyter på smidigare. 

Delaktigheten gör en mer engagerad i 

arbetet.  

Delaktigheten har stor betydelse och 

gör att man trivs med arbetet och 

arbetsuppgifter annars blir man låst och 

begränsad. Delaktighet är att dela med 

sig av kunskap och erfarenhet.  

Krav och 

kontroll i 

arbete 

Krav i arbetsuppgifter kommer från 

individen. Känner att så länge arbetet 

fungerar är det ingen som kontrollerar 

dem.  

De kan påverka arbetsuppgifter i den 

mån arbetet tillåter, vissa regler och 

restriktioner att följa. Känner sig trygg 

då de kan påverka arbetsuppgifter på 

grund av erfarenhet, kunskap och rutin.   

Återkoppling 

och stöd i 

arbetsuppgift 

Ingen återkoppling och stöd från chefen. 

De får kontakta chefen själv. 

Medarbetarna får däremot stöd av 

varandra, frågar om hjälp oftast i 

fikarummet. De lär av varandra och har 

högt i tak.  

Stöd från kollegor som är införstådda i 

arbetsuppgiften, chefen kan inte alltid 

hjälpa. Lär av varandra, återkoppling är 

begränsad då de arbetar i projektform. 

Återkoppling från chefen. Bra 

sammanhållning, samarbete och 

gruppen har roligt tillsammans på 

fritiden.  

Kommentarer 

Luleå kommun är en bra arbetsgivare när 

det kommer till arbetsplatsen och 

arbetskamrater. Arbetet är fritt, ingen styr 

dem och de känner att cheferna lyssnar på 

dem till viss del.  

Luleå kommun är en bra arbetsgivare, 

en trygg arbetsplats. Fritt arbete och 

arbetsuppgifterna lockar, trivs bra med 

arbetskamrater.  

 

Matris 2. Anställdas upplevelse av psykosociala arbetsmiljöförhållande  
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Individens möjlighet att bemästra sin situation handlar mycket om förmågan att hantera 

situationer som förekommer på arbetsplatsen. Individens erfarenhet speglas av olika villkor 

som funnits hos individen under dennes uppväxt. Det handlar om ekonomiska och sociala 

villkor samtidigt som det handlar om biologiskt arv och fysiologisk förutsättning hos enskilda 

individer. De erfarenheter som rör individnivån styr beteendet på arbetsplatsen utifrån 

individens förmåga att kommunicera enskilt i arbetsuppgifter, tillsammans i arbetsgruppen 

eller med chefen. Individens sätt att hantera information i kommunikationen avgör i sin tur 

om det uppstår konflikter i samspelet mellan arbetstagare och chef. Konflikter var inget som 

förekom på arbetsplatsen men en del hade erfarenhet av konflikter, särskilt i avdelning B. 

Arbetstagarna var ense om betydelsen av ledarskapets förmåga att hantera konflikter där det 

ansågs viktigt att chefen tog tag i konflikten vid kännedom om situationen. Anställda utryckte 

det bland annat som att chefen bör ta tag i konflikten fast det inte är roligt eller tidigare 

kommunicerade inte cheferna, det ledde till konflikt.  Ett annat uttalande är att missförstånd 

och dålig kommunikation är orsaker till konflikter. Återigen kommer betydelsen av 

ledarskapet in vid kommunikationen i samspelet mellan individerna på arbetsplatsen 

samtidigt som anställda är medvetna om vad som kan orsaka konflikter i gruppen. Om 

arbetsplatser arbetar förebyggande så som föreskriften kring psykosocial arbetsmiljö (AFS 

1980:14) föreskriver kan konflikter så väl som höga nivåer av stress förebyggas. Det handlar 

om att medvetandegöra psykosociala faktorer i arbetet där gruppen tillsammans diskuterar till 

exempel attityder och värderingar som finns inom gruppen. 

Det gäller att ta tillvara på varandras erfarenheter och kunskaper i arbetet. Om det skapas 

en lärandemiljö på arbetsplatsen utifrån ett HRM-perspektiv går det att förhindra upplevelsen 

av ett begränsat besluts- och handlingsutrymme hos enskilda individer. Det handlar om 

arbetsbelastningen och förmågan att hantera situationer som kräver mer av individen. Ingen 

av avdelningarna upplevde att arbetsuppgiften i sig innebar skadlig stress. Upplevelsen av 

höga nivåer av stress i arbetet förekom vid vissa tillfällen eller under särskilda perioder. Det 

som utmärkte den ena gruppen var deras sätt att hantera situationer av stress. Det var 

framförallt de anställda vid avdelning B som hade en självupplevd erfarenhet av stress och 

som lett till att de lärt sig att hantera stressen. En anställd uttryckte det som att han får stöd 

och avlastning av chefen om behov finns. Inte lätt att se att man är stressad men har bra 

erfarenhet av det, känner till gången. En annan utryckte det som att det är som hjärt- och 

lungräddning man måste upprepa, påminna och träna på det. Så här ska du göra för att lära 

dig. Här är betydelsen av individernas delaktighet och inflytande i arbetsuppgifter viktigt. Det 

handlar framför allt om upplevelsen av att chefen lyssnar på anställda genom att de får 

komma till tals och kan påverka sin arbetssituation. De har tillgång till resurser som 

underlättar för dem att planera arbetet så att de blir klar i tid samtidigt som de även kan ta 
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hjälp av varandra om så behov finns. De anställda anser att friheten i arbetet har stor 

betydelse för hur de trivs tillsammans. Det är kollegor som utgör det största stödet i båda 

avdelningarna. Arbetstagaren kontaktar kollegor i första hand för att få stöd och hjälp i 

arbetet. De tar tillvara till den kunskap som finns inom gruppen och lär av varandra. I 

avdelning A sker återkopplingen i deras gemensamma fikarum där de sitter och pratar. Som 

en anställd uttrycker det som att de kan sitta i fikarummet med arbetskamrater och berömma 

om något hänt, där de sitter och snackar om det, då kan det bli nallar av det. Betydelsen av 

samarbetet mellan kollegor är det som gör att anställda inom avdelningarna trivs i arbetet och 

på arbetsplatsen. En anställd uttrycker det som får stöd av kollegor. Bra arbetsgrupp, skämtar 

och har roligt tillsammans. Vill lära sig, ställer upp för varandra. Berömmer varandra. När 

det kommer till stöd av chefen säger samma arbetstagare, lite klurigt det där med stöd, tar lite 

tid på den fronten. Ibland händer inget om jag vill något får jag ringa och påminna chefen. 

En annan uttrycker det som att har inte tänkt på om jag vill ha stöd. Här syns det tydligt att 

individer är olika och har olika behov. En del behöver mer stöd och återkoppling än andra på 

arbetsplatsen därför är det viktigt för chefen att uppmärksamma alla anställda och hitta en 

balans i ledarskapet. Det handlar att skapa en känsla av sammanhang mellan anställda och 

chef i arbetsgruppen utan att kontrollera alltför mycket. Så länge chefen delegerar i 

verksamheten och ger konstruktiv återkoppling vid utförda arbetsuppgifter skapas en känsla 

av samhörighet. Arbetstagaren får därmed en bekräftelse för att deras arbete är viktigt på 

arbetsplatsen.  

Hur kan kommunens anställdas berättelse utgöra en grund inför tolkningen av aktuell 

frågeställning om resultatet inte handlar om den faktiska arbetsmiljön inom förvaltningen? 

(Hur påverkas kommunikationen mellan anställda och chef av ledarskapet? Kan faktorer som 

stress påverka informationsflödet ut i verksamheten? Är konflikter ett resultat av ledarskapets 

människosyn till anställda?) För det första utgör sektionschefernas berättelse en förståelse av 

deras erfarenhet av att arbeta med anställda. Där deras perspektiv på ledarskapet och andra 

viktiga aspekter inom organisationer avgör för hur samvaron med anställda fungerar utifrån 

stressorer som kan påverka arbetstagaren negativt. För det andra handlar det om anställdas 

perspektiv av arbetsförhållanden kopplat till stressorer som kan vara skadliga för deras 

välbefinnande. Upplevelsen av att bli sedd av kollegor och chefer är att få en bekräftelse över 

den egna arbetssituationen. Det är framför allt stöd från kollegor som gör att trivsel skapas på 

arbetsplatsen och med de arbetsuppgifter som följer med arbetet.  
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Diskussion 

Kommunikationens betydelse i syfte att arbeta mot gemensamma mål i en verksamhet 

handlar om att anställda har tillgång till viktig information för att utföra arbetsuppgifter. 

Syftet har varit att skapa en förståelse för hur kommunikationen fungerar mellan arbetstagare 

och kollegor-chef utifrån organisationens ledarskap. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden 

analyseras utifrån den kommunikation som sker internt mellan organisationens anställda. 

Budskapet som följer kommunikationsprocessen anses som nödvändig för att skapa en 

samhörighetskänsla på arbetsplatsen. Sociala relationer inom arbetsgruppen är viktig för att 

skapa en känsla av stöd mellan chef och kollegor och för att få anställda att trivas på 

arbetsplatsen.  

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning till det insamlade datamaterialet placeras 

avdelningarna in i Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell. 

Avdelning A:s arbetssituation relateras till Low-strain jobs. Anledningen är framför allt 

anställdas frihet i arbetsuppgifter. Arbetstagarna arbetar självständigt och arbetsuppgifter blir 

utförda utan vare sig höga psykologiska krav eller kontroll av chefen. De anställda vid 

avdelningen anser att arbetsuppgifterna är lätta att utföra och att det finns relativt få 

utmaningar i arbetet. Om det uppstår problem vid utförandet av arbetsuppgifter har de 

förtroende från arbetsledaren att ta in extern hjälp.  Oftast handlar det om att anställda saknar 

behörighet i att utföra vissa arbetsmoment och som kräver en fackman med särskild 

behörighet som till exempel en elektriker. En del av de anställda upplevde detta som en 

begränsning och som ibland hämmade dem i utförandet av arbetsuppgifter. Det sociala stödet 

bland kollegor var det som gav anställda motivation och att de trivdes på arbetsplatsen. De 

anställda var intresserade av att lära sig av varandra och tog varje tillfälle i akt för att ta hjälp 

av varandra.  

Avdelning B kan placeras in i modellens active jobs då anställda vid avdelningen har stor 

kontroll över arbetsuppgifter. Den kunskap och erfarenheten som anställda har från bland 

annat utbildning gör att arbetsuppgifterna är utmanande och kräver ett aktivt deltagande för 

att utföra arbetsuppgifter.  Krav och kontroll i arbetsuppgifter är höga av så väl chefen men 

även externt från kunder. Det handlar främst om att arbetsuppgiften i sig är komplicerade och 

kräver hög produktivitet och en problemlösningsförmåga. Anställda inom avdelningen har 

bland annat lagar att följa som ibland är svår tolkade, samtidigt som en del politiska beslut 

gör dem restriktiva i arbetsuppgifter. Det är viktigt att anställda inom avdelningen tar vara på 

varandras kunskap för att utföra arbetsuppgifter och för att minska psykisk påfrestning. De 

anställda ansåg att det var arbetsuppgifternas karaktär som gjorde att de trivdes på 

arbetsplatsen. Samtliga medarbetare hade även en förståelse till att arbetet i sig innebar 
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perioder av stress, där de erfarenhetsmässigt lärt sig att hantera arbetsbördan. Det sociala 

stödet på arbetsplatsen relaterades till att de i gruppen har roligt tillsammans på fritiden.    

Båda avdelningarna inom Tekniska förvaltningen har nöjda medarbetare som trivs 

tillsammans inom gruppen och ihop med arbetskamrater. De har en god sammanhållning och 

tar tillvara på varandras kompetens. Betydelsen av socialt stöd och återkoppling från cheferna 

varierar mellan enskilda individers behov. Att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatser 

hänger inte enbart på anställdas samvaro utan det handlar dessutom om ledarskapet inom 

verksamheten. Det krävs att verksamheten drivs av chefer som arbetar för att skap en god 

sammanhållning mellan anställda där chefen återkopplar till samtliga för att skapa en 

samhörighetskänsla mellan arbetstagare och chef.  

Enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) är faktorer av 

samhörighet och sociala relationer viktiga för att känna stöd i arbetet där anställda kan 

påverka beslut som rör dem och deras arbetsuppgifter. Arbetsuppgiftens karaktär är enligt 

modellen en viktig grund för att undersöka graden av besluts- och handlingsutrymme som 

arbetstagarna i sin tur har på arbetsplatsen. Det är framförallt vissa yrkesgrupper som har en 

större risk att drabbas av ohälsa däribland utmattningssyndrom, orsakade av individens 

oförmåga att handla i olika situationer som arbetet medför. Faktorer av stress kan orsaka att 

det brister i kommunikationen på arbetsplatser, till exempel kan det vara så att anställda och 

chef inte träffar varandra regelbundet. Oavsett om chefen eller arbetstagaren har hög 

arbetsbelastning så är stress en faktor som gör att kommunikationen försämras. Framförallt 

hos yrkesmän som arbetar inom tekniska områden och som ofta är ute på fältet och arbetar. 

De som arbetar självständigt har svårare att interagera med arbetskamrater. De träffar endast 

de andra under lunchrasten eller på personalmöten. Kommunikationen sker också via 

mobiler. De flesta arbetstagare har tillgång till så kallade smartphones vilket innebär att 

informationen från chefer kommer via interna system som intranät eller via mail. Det är 

framförallt den personliga relationen mellan chef och anställd som drabbas då 

kommunikationen endast sker via mail som rör arbetet. En naturlig återkoppling till 

arbetsuppgifter blir lidande då de inte arbetar tillsammans samtidigt som kontakten mellan 

anställd och chef endast sker vid akuta ärenden per telefon. Att ta del av ledarskapets 

återkoppling i arbetet försvårar relationen mellan chef och anställd då endast särskilda 

tillfällen som medarbetarsamtalet blir ett forum där arbetstagaren får återkoppling. 

Problematiken är att de samtalen endast sker en gång per år.   

Arbetstagare som har en hög arbetsbörda riskerar dessutom att missa viktig information. 

Stressen leder till att arbetstagaren blir tvungen att sålla bland informationsflödet för att 

mäkta med arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara så att arbetstagaren prioriterar viktig 

information från kunden än från verksamheten. Att missa viktig information som kommer 
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uppifrån kan resultera i att individen upplever utanförskap, där individens förmåga att hantera 

situationen är avgörande för hur de bemästrar situationen. Känslan av att vara 

”handlingsförlamad” i den situationen kan innebära att individens tilltro till ledningen 

minskar, då kommunikationen endast sker via intranätet eller via mail. Individen kan uppleva 

att denne aldrig får samma information som andra på arbetsplatsen. Individen kan även 

uppleva att de har en större arbetsbörda än andra kollegor. Där individen känner att de har låg 

kontroll och saknar inflytande på samma sätt som andra på arbetsplatsen till exempel 

gentemot dem som är närmare vän med chefen. Det kan leda till att de upplever en 

missunnsamhet i arbetsgruppen.   

Konflikter kan uppstå i gruppen på grund av att individer känner att de missunnas viktig 

information. Det är viktigt att chefen ständigt för en dialog med anställda och begränsar 

informationsflödet som har med hela arbetsgruppen att göra till särskilda tillfällen. Det 

handlar om ledarens förmåga att kommunicera ut viktig information vid ett och samma 

tillfälle för att minska risken att anställda känner sig utanför. I kommunikationen mellan 

arbetstagare och chef ska informationen röra den enskilda individen och dennes 

arbetsuppgifter och arbetssituation. På så sätt får individen en känsla av sammanhang och 

samhörighet med verksamheten. Där ledarskapet styrs av en återkopplande och stödjande 

chef som bryr sig om den enskilda individens prestation.  

Det har varit intressant och lärorikt att träffa anställda inom Tekniska förvaltningen för 

att höra deras upplevelse av vad som är viktigt i ledarskapet. På vilket sätt de vill ha 

information och hur de kommunicerar mellan varandra för att klara av att utföra 

arbetsuppgifter. Där framförallt det sociala mötet mellan kollegor minskas på arbetsplatsen 

för att röra enstaka individer och arbetsuppgifter. Faran med att inte träffa kollegor utöver 

fikarummet gör att det sociala stödet blir lidande då relationen mellan kollegor endast rör 

arbetskamrater med särskilda arbetsuppgifter. Faran med att endast kommunicera via mail 

och intranätet anställd och chef gör att anställda som har ett större behov av socialt stöd i allt 

högre grad kommer att drabbas av ohälsa. Känslan av att inte få ta del av återkoppling till 

utfört arbete av chef och kollegor gör att motivationen och engagemanget minskar. 

Utanförskapet kan i sin tur leda till att konflikter uppstår mellan anställda och chef.  

Frågan är bara hur det kommer att utvecklas inom organisationer då nya 

kommunikationstekniker gör att sociala interaktioner begränsas och därmed individens 

möjlighet att påverka i beslut som rör verksamheten. Det hade varit intressant att höra andra 

anställda ute i kommunens övriga förvaltningar för att jämföra med Tekniska förvaltningens 

anställda. Har alla inom kommunen verkligen samma förutsättningar i arbetsuppgifter på 

arbetsplatserna? Kan kommunens samtliga förvaltningar arbeta efter samma förhållanden och 

skiljer det sig åt mellan kvinnliga och manliga arbetsplatser? På vilket sätt anses i sin tur 
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Karasek och Theorells modell ha för verkan ute i organisationer då mycket har hänt på 

arbetsmarknaden vad gäller både teknikens framfart men även karaktären av arbetsuppgifter, 

anställningsgrad och yrkesgrupp? Det går inte att förbise de förhållanden som Karasek och 

Theorell stötte på under framställningen av deras modell, där en del av kritiken ligger i val av 

yrkesgrupper, kön och datamaterialets karaktär. Andra som forskat inom området däribland 

De Jonge et al. (2000) är kritiska till modellen utifrån bland annat karaktären av 

undersökningsfall och yrkeskategorier.     

Slutsatsen är att organisationer får minskade kostnader om de arbetar preventivt med att 

förebygga ohälsa bland anställda. Dels på grund av att anställda befinner sig på arbetsplatsen 

och gör sitt arbete samtidigt som de är motiverade att arbeta. Då anställda tillsammans utgör 

ett stöd för varandra och tar lärdom av varandras kunskaper och erfarenheter för att nå 

gemensamma mål. Att uppmärksamma anställdas beslut- och handlingsfrihet på arbetsplatsen 

är ett sätt att uppmärksamma deras kompetens och erfarenhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide beteendevetare vid Kommunhälsan 

Bakgrund 

Kan du kort beskriva dig själv? 

Kan du beskriva kommunhälsans uppdrag? 

För vem finns ni till? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

 

Samarbete 

Hur ser informationsflödet ut från er sida ut i övriga verksamheten? 

På vilket sätt arbetar ni med enhetscheferna inom LK? 

Hur ser processen ut? 

Anser ni att enhetscheferna har goda kunskaper i ledarskap? 

På vilket sätt får enhetscheferna utveckla sin kompetens i arbetsmiljöarbetet? 

På vilket sätt kommer ni i kontakt med LKs medarbetare? 

Upplever du att det finns något som påverkar om medarbetarna tar kontakt eller inte? 

Hur sker informationsflödet ut från er sida? 

Upplever ni att det finns något som påverkar informationen som ska ut till övriga LK? 

Vilka faktorer kan påverka information/kommunikation? På vilket sätt? 

Kan ekonomiska resurser vara en faktor som avgör om enhetscheferna väljer att ta hjälp av 

er? 

Finns det något som skulle kunna underlätta ert samarbete med enhetschefer/medarbetare? 

 

Arbetsmiljö 

På vilket sätt arbetar ni efter LKs arbetsmiljöpolicy tillsammans med enhetscheferna? 

Vad är den vanligaste orsaken till att enhetschefer kontaktar er? 

Vad är den vanligaste orsaken till att enskilda individer behöver er hjälp? 

Vad för faktorer ser ni öka när det kommer till ohälsa? 

Är det något som behöver mer fokus än andra i arbetsmiljöarbetet? 

När det kommer till den psykosociala arbetsmiljön ser du några faktorer som ökar 

sjukfrånvaron? Till exempel vad? 

På vilket sätt arbetar ni med konflikter tillsammans med enskilda avdelningar? 

På vilket sätt stöttar ni enhetscheferna i konflikthantering? 

På vilket sätt arbetar ni med enskilda individer vid konflikthantering? 

På vilket sätt arbetar ni med enhetschefer som själva upplever stress? 

På vilket sätt samarbetar ni med enhetschefen där medarbetare är sjukskrivna? 

På vilket sätt arbetar ni med enskilda individer som är sjuka på grund av stress? 

Finns det faktorer som kan förhindra stress? 

På vilket sätt är den enskilde individen delaktig i rehabiliteringen? 

Vad krävs av den enskilde av er i ert samarbete?  
 

  



 

 
 

Bilaga 2, Intervjuguide enhetschefen 

 

Bakgrund 

Kan du beskriva vilken roll du har i verksamheten? 

Vad för uppdrag har ni i verksamheten? 

För vem finns ni till? 

Vad är er målsättning? 

 

Kompetens 

Vad har du för utbildning? 

Anser du att du har tillräckligt goda kunskaper i ledarskap? 

På vilket sätt får du utveckla din kompetens? 

På vilket sätt samarbetar du med andra i organisationen? 

Hur sker informationsflödet ut från er sida till medarbetare i din avdelning? 

Upplever du att det finns något som påverkar informationen som kommer uppifrån? 

Vilka faktorer kan påverka information/kommunikation? På vilket sätt? 

På vilket sätt använder ni er av medier vid information? 

Har du någon form av policy när det kommer till information/kommunikation i 

organisationen? 

Hur upplever du att information bemöts av medarbetare? 

Vad anser du är viktigast att tänka på i ditt ledarskap? 

Hur ska en bra chef vara? 

 

Medarbetare 

Har ni medarbetarsamtal?  

Vem bestämmer innehållet i de samtalen? 

Vad kan en medarbetare göra för att få inflytande? 

På vilket sätt uppmuntrar ni medarbetare till delaktighet och inflytande? 

Upplever du att medarbetarna vill ha inflytande över arbetet? 

På vilket sätt märker du att de vill vara med och påverka? 

Kan medarbetarna påverka de beslut som rör deras kompetensutveckling? 

Vad för kompetens kan du erbjuda enskilda medarbetare? 

Vilken betydelse är det att ha medarbetare som är delaktiga i sitt arbete? 

På vilket sätt strukturerar du verksamheten för att medarbetaren ska kunna vara delaktig? 

Hur ges medarbetarna möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation? 

Vilka förutsättningar finns för delaktighet och inflytande? 

På vilket sätt får man motiverade medarbetare? 

Kan du beskriva hur du gör för att få engagerade medarbetare? 

På vilket sätt tillåts medarbetare vara ansvarstagande? 

Har ni självstyrande grupper i er verksamhet? 

Om ja, hur fungerar dessa? 

Kan era medarbetare påverka sina arbetstider? 

Vilka former av demokratiska beslutsprocesser finns på er arbetsplats? 

På vilket sätt kan medarbetare påverka verksamheten? 

Har ni arbetsplatsträffar? 

Vem bestämmer innehållet? 

 

Arbetsmiljö 

På vilket sätt arbetar du efter LKs arbetsmiljöpolicy? 

På vilket sätt arbetar du med kommunhälsan? 

Hur ser processen ut? 



 

 
 

Vad är den vanligaste orsaken till att medarbetare behöver hjälp? 

Vad för faktorer ser du öka när det kommer till ohälsa? 

Är det något som du anser behöver mer fokus i arbetsmiljöarbetet? 

När det kommer till den psykosociala arbetsmiljön ser du några faktorer som ökar 

sjukfrånvaro? Till exempel vad? 

På vilket sätt arbetar du med medarbetare som upplever stress? 

Har ni arbetstagare som är sjukskrivna på grund av stress? 

Finns det faktorer som kan påverka stress i arbetet? 

Upplever du stress i ditt arbete? 

På vilket sätt får du stöttning? 

Får du stöttning i arbetsuppgifter när det kommer till ökad belastning? 

Finns det faktorer som du känner påverkar ditt arbete? 

Har du någon form av konflikthantering inom organisationen?  

Har ni i arbetsgruppen tillsammans pratat om konflikter? Om ja, kan du beskriva vad ni 

pratade om? Kom ni överens om något? 

Om nej, är det något ni pratar enskilt mellan varandra? 

Kan du beskriva chefens roll vid konflikter? 

Kan du beskriva medarbetares roll vid konflikter? 

Finns det något som bör beaktas vid hantering av konflikter organisatoriskt? 

Upplever du faktorer som kan påverka konflikter i verksamheten? 



 

 
 

Bilaga 3, Intervjuguide medarbetare 

 

Bakgrund  

Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

Vad har du för utbildning? 

Vad är målsättningen med ditt arbete? 

Hur länge har du arbetet inom Luleå kommun? 

Är Luleå kommun en bra arbetsgivare? Kan du beskriva på vilket sätt? 

Har du genomgått någon form av kompetensutveckling? 

Kan du påverka de beslut som rör din kompetensutveckling? 

  

Delaktighet och inflytande (egen kontroll) 

Att vara delaktig i ditt arbete, vad innebär det för dig? 

Inflytande på arbetsplatsen vad är det för dig? 

På vilket sätt vill du vara delaktig i arbetet? 

Uppmuntrar din chef till delaktighet? På vilket sätt? 

Vilken betydelse är det för dig att kunna vara delaktig samt kunna påverka din 

arbetssituation? 

Hur går du tillväga om du vill vara än mer delaktig i ditt arbete? 

Kan du beskriva på vilket sätt du är delaktig i utförandet av arbetsuppgifter? 

Upplever du att du har inflytande över arbetsuppgifter? På vilket sätt? 

Kan du påverka dina arbetstider? På vilket sätt? 

Har du något ansvarsområde? 

På vilket sätt tar du ansvar i arbetsuppgifter? 

På vilket sätt tillåts du vara ansvarsfull i arbetet? 

Vad gör dig engagerad i arbetet och arbetsuppgifter? 

 

Struktur (socialt stöd) 

Vilken betydelse anser du att era arbetsplatsträffar har? Vem bestämmer innehållet? 

Kan du påverka vad ni tar upp på arbetsplatsträffar? 

Vilken betydelse anser du att era medarbetarsamtal har? Om ja, vem bestämmer innehållet i 

de samtalen? 

Vilka former av demokratiska beslutsprocesser finns på er arbetsplats? 

Om det uppstår problem på din arbetsplats, får du som medarbetare komma med förslag på 

hur det ska lösas? 

Anser du att du får tillräckligt med information från chefen, som har med ditt arbete att göra? 

Tycker du att chefen lyssnar på dig? 

Finns det rutiner för hur chefen ska tillvarata era synpunkter? 

Kan du påverka arbetstakten? 

Kan du vara med och besluta om arbetsuppläggningen? 

Kan du beskriva på vilket sätt du känner av krav i arbetet? 

Upplever du att du har kontroll i arbetet? På vilket sätt? 

Kan du själv påverka din arbetsbörda? 

Hur ser du på svårighetsgraden i arbetsuppgifter? 

På vilket sätt får du tillgång till de resurser du behöver för att utföra ditt arbete? Kan du 

beskriva hur? 

Upplever du att du har fått en ökad arbetsbelastning de senaste åren? 

Har du kontroll över din arbetssituation? 

Anser du att du har förtroende från chefen att klara av arbetsuppgifter ensam? 

Upplever du att chefen kontrollerar dig i arbetet? På vilket sätt? 

På vilket sätt får du stöd av chefen i arbetet? Vill du få stöd av chefen? På vilket sätt? 



 

 
 

På vilket sätt får du återkoppling i arbetet från chefen? 

På vilket sätt får du återkoppling från arbetskamrater? Hur mycket stöd vill du ha i arbetet? 

Av chef? Av arbetskamrater? 

På vilket sätt hjälper ni varandra i arbetet? 

Vill du att ni samarbetar i gruppen? På vilket sätt? 

Hur vill du att ni tillsammans i grupp tar del av varandras kunskaper? Lär ni av varandra? På 

vilket sätt? 

Hur upplever du att du får den information du behöver från din chef? Får tillräckligt med 

information som du behöver i arbetet? 

På vilket sätt vill du få information av chefen? 

Upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig och chefen? På vilket sätt? 

Hur fungerar kommunikationen mellan dig och dina arbetskamrater? 

På vilket sätt samarbetar du med andra på arbetet? Hur tycker du att din arbetsgrupp 

fungerar? Kan du säga vad du tycker och känner i gruppen? 

Känner du att ni hjälper varandra i arbetet? 

Finns det något som du vill förbättra i ditt arbete? Vad till exempel?  

  

Arbetsmiljö (emotionellt) 

Kan du beskriva hur du känner kring stress?  

Upplever du stress i arbetet? På vilket sätt? 

Upplever du att kommunikationen mellan dig och andra i arbetet störs av faktorer så som 

stress? Hur har du märkt en skillnad? 

Upplever du att din chef är stressad? På vilket sätt? 

Vet du på vilket sätt du kan få hjälp av AG vid stress? 

Har du erfarenhet av att ni tillsammans i grupp pratat om stress? Om ja, vad pratade ni om? 

Har ni några rutiner för stress i er grupp? 

Hur ska en bra chef vara för att förhindra faktorer som stress? 

Vad tror du är den vanligaste orsaken till stress? Hur kan man tillsammans i en grupp undvika 

stress? Konflikt? 

Har du erfarenhet av att stress kan ha orsakat konflikt i arbetet? På vilket sätt? 

Kan du beskriva din upplevelse av konflikter? 

Vad bör en chef tänka på vid konflikter? 

Vad anser du kan orsaka konflikter i arbetet? Kan du nämna något exempel? 

Har du upplevt att ni kommit i konflikt i arbetet på grund av missförstånd? På vilket sätt? 

Vad anser du kan vara orsaker till konflikter i arbetet? 

Har du erfarenhet av konflikter? Hur löste ni dem? Hur kan man tänka vid konflikter? 

Har du upplevt att brist på information lett till konflikt? På vilket sätt i så fall? 

Har ni haft någon form av konflikthantering?  



 

 
 

Bilaga 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöpolicy Luleå kommun   

Beslutsdatum och beslutsfattare  
Kommunstyrelsen 2012 – 05– 14.  

Denna policy ersätter tidigare Arbetsmiljöpolicy från 2003.  

  

Kommunstyrelsen ansvarar för att denna policy upprättas och underhålls.   

Förvaltningscheferna och vd för bolagen ansvarar för att policyn är kommunicerad med 

samtliga medarbetare i organisationen.  

Omfattning  
Policyn omfattar alla medarbetare inom kommunens samtliga verksamheter och tillämpas 

även i kommunens majoritetsägda bolag.  

Syfte  
En god arbetsmiljö är en strategisk fråga för Luleå kommun. Arbetsmiljö är allt som påverkar 

oss i arbetet, såväl fysiskt som psykosocialt. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker, utan även 

utvecklande och möjlig att påverka för den enskilde medarbetaren. Satsningar på arbetsmiljö 

och hälsofrämjande insatser är investeringar som leder till ökad trivsel och arbetsmotivation, 

bättre hälsa och färre olycksfall. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna 

skapa kvalitet och effektivitet i vår service till medborgarna. Luleå kommun ska vara en 

attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv. Gällande lagstiftning ska ses som 

minimikrav.   

  

Ansvar  

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska fördela arbetsmiljöuppgifter ut i 

linjeorganisationen. Ansvar, befogenheter och kompetens ska klart definieras.  

Arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla beslut som berör verksamheten. Alla medarbetare har 

ett ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Samverkan  

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga 

organisationer. Det ska finnas organisation och forum för att hantera arbetsmiljöfrågor.  

Samverkan utgör en förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete.   

  

  

Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Luleå kommun ska ha en god, säker och utvecklande arbetsmiljö genom ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Cheferna ska ha goda kunskaper inom arbetsmiljöområdet samt ha god 

förmåga att driva det dagliga arbetsmiljöarbetet. Det ska ingå som en naturlig del i 

verksamheten och harmoniera med övriga styrande dokument i organisationen.   

  

Hälsofrämjande arbete  

Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, men även 

omfatta arbetsanpassning och rehabilitering där behov finns. En förutsättning för ett 

hälsofrämjande arbete är att chefer och medarbetare tillsammans verkar för att behålla och 

utveckla de friskfaktorer som leder till hälsa och ett hållbart arbetsliv.   

  

Uppföljning  

Dokumentering och uppföljning ska prioriteras i det dagliga arbetet. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen i verksamheterna. En viktig del är uppföljning av 

tillbud och arbetsskador för att förebygga ohälsa och arbetsskador. Syftet med uppföljningen 

är att ständigt förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare.  

  

Värdegrund   

Luleå kommuns gemensamma värdegrund - engagemang, ansvarstagande och kompetens - 

ska genomsyra allt arbete i Luleå kommun, så även arbetsmiljöarbetet. Utifrån ett 

medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda arbetsmiljön.  
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Värdegrund på 
arbetsplatsen  

Engagemang  

Ansvarstagande 

Kompetens  

 

Vi skapar ett attraktivt Luleå  

 Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter  

Värdegrunden utgör en plattform för att nå uppsatta mål  
   
   

Våra verksamheter präglas av  
   

Engagemang  



 

 

 

 

 

 

 

      Vi är lyhörda, motiverade och ser möjligheter  
   

Ansvarstagande  

Vi tar ansvar, arbetar hållbart, målinriktat och når resultat  
   

Kompetens  

Vi har kunskap, tar lärdom, förnyar och utvecklar  
  

Vi är nyckelpersoner   
   

 

 

 

-   Måste   

-   Passiv   

-   Drabbad   

-   Utsatt för   

-   Offer för   

-   Överlåtande   

-   Låst i sitt läge   

 Vill +   

+  Aktiv   

+  Påverkande   

+  Del av/i   

+  Ansvarig   

+  Understödjande   

+  Låter sig påverkas   

Allt mindre av…   Allt mer av…   

Konsumerande   Medskapande   

Attityd   

Beteende   

Förmåga   

Arbetssätt   

Medarbetarskap   

Ledarskap   Språk   


