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Förord  

Stort tack till de deltagare som medverkade i studien för att ni delade med er av era upplevelser och 

tankar. Den informationen ligger till grund för hela arbetet. Också tack till vår kontaktperson på den 

valda arbetsplatsen som hjälpte oss att kontakta respondenter.  

Vi vill också tacka nära och kära som på olika sätt stöttat och bidragit till uppsatsen. Avslutningsvis 

vill vi tacka handledare samt vår handledargrupp för det stöd samt den feedback vi fått under 

arbetets gång som lett till goda idéer för arbetet.  
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Abstrakt  

Bakgrund: Psykosociala faktorer är en vanlig orsak till ohälsa i arbetslivet. Hälsan är avgörande för 

företagets produktivitet, hållbarhet och konkurrenskraft. En god psykosocial arbetsmiljö har 

positiva effekter för medarbetares engagemang och motivation vilket i sin tur kan medföra bättre 

arbetsresultat. Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetstagares upplevelse av friskfaktorer 

respektive riskfaktorer i deras arbetsmiljö utifrån ett psykosocialt perspektiv, för att öka förståelsen 

för hur arbetet kan organiseras för att främja anställdas hälsa. Metod: Studien utgick från ett 

kvalitativt perspektiv med ett induktivt förhållningssätt. Insamling av data genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med fyra arbetstagare på ett företag i mellersta Sverige. En kvalitativ 

innehållsanalys användes sedan för att analysera det insamlade materialet. Resultat: Det resultat 

som framkom visade att kommunikation, sammanhållning, inflytande, socialt stöd framstod som 

friskfaktorer enligt arbetstagarna. Vidare framkom höga krav, hög arbetsbelastning, låg belöning 

samt gränslöst arbete som riskfaktorer. Diskussion: I diskussionen förs ett resonemang kring hur 

dessa angivna frisk- och riskfaktorer kan kopplas till krav-kontroll-modellen och PATH-modellen, 

samt hur PATH-modellen kan användas vid organisering av arbetet för att nå en hälsofrämjande 

arbetsmiljö. 
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1 Introduktion 

I denna studie undersöks vad arbetstagare upplever som frisk- och riskfaktorer i deras psykosociala 

arbetsmiljö, där friskfaktorer syftar till hälsofrämjande faktorer och riskfaktorer syftar till faktorer 

som kan leda till ohälsa (Vingård, 2015). Den psykosociala arbetsmiljön innefattar såväl 

organisatoriska som sociala aspekter av arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015) och att ta detta i 

beaktning är viktigt när ett företag vill förbättra såväl arbetstillfredsställelse som produktivitet på 

arbetsplatsen (Karasek och Theorell, 1990). Psykosociala faktorer är en bidragande faktor till den 

ohälsa som finns i arbetslivet i Sverige idag (Arbetsmiljöverket, 2016). Det är därför viktigt att 

utifrån ämnet hälsa och rehabilitering i arbetslivet, undersöka vad arbetstagare upplever som 

faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön samt hur organisationer kan arbeta för att nå 

en mer hälsofrämjande arbetsplats.  

         

2 Bakgrund 

För såväl män som kvinnor är psykosociala faktorer en vanlig orsak till ohälsa i arbetslivet. Nästan 

var femte arbetande person hade någon gång under 2015 eller början av 2016 upplevt problem med 

hälsan som uppkommit på grund av arbetet och som påverkade såväl arbetsprestation som privatliv 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Uppgifter insamlade av International Labour Organization och World 

Health Organization (WHO) tyder på att det återfinns problem med välbefinnande och hälsa på 

arbetsplatsen för miljontals människor i arbetslivet världen över. Hälsan är avgörande för företagets 

produktivitet, hållbarhet och konkurrenskraft. Att arbetsplatsen är hälsosam förutsätter att 

arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen säkerställs så att ingen tar skada (World Health 

Organization [WHO], 2010). I Seoul declaration on safety and health at work, anges att en hälsosam 

arbetsmiljö är en grundläggande mänsklig rättighet (International Labour Organization, 2008). 

2.1 Arbetsmiljö 

Med arbetsmiljö menas de förhållanden som arbetstagare utsätts för på arbetsplatsen. En god 

arbetsmiljö förekommer då förhållandena inte har någon negativ inverkan på individens hälsa 

(Arbetsmiljöverket, 2012). År 1978 infördes Arbetsmiljölagen som betonar en helhetssyn på 

arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön är inte längre det enda som står i fokus, utan även den 

psykiska och den sociala miljön har fått mer uppmärksamhet (Aronsson et al., 2012). Dessa 

områden lägger tonvikt på olika aspekter inom arbetsmiljöområdet. Fysisk arbetsmiljö 

uppmärksammar bland annat fysisk arbetsbelastning och ergonomiska förhållanden, medan den 

psykiska och den sociala arbetsmiljön beaktar organisationens utformning samt sociala aspekter 
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som exempelvis relationen mellan chef och arbetstagare (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2016).  

Arbetet med arbetsmiljö kan delas upp i förebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande insatser. 

Det förebyggande synsättet handlar om att motverka faktorer som kan orsaka ohälsa. Det 

rehabiliterande arbete som drivs på arbetsplatser strävar efter att sjukskrivna arbetstagare ska kunna 

återgå till arbete. Med det hälsofrämjande perspektivet menas att identifiera hälsofaktorer som kan 

göra arbetsmiljön bättre samt att förstärka dessa (SKL, 2016). Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 

ska arbetsmiljöns karaktär vara tillfredsställande samt att arbetsplatsen ska vara anpassad till den 

individuella arbetstagarens fysiska och psykiska egenskaper så att ohälsa förebyggs. Det är 

arbetsgivaren som har ansvaret för att verka för en bra arbetsmiljö och vidta åtgärder vid risk för 

skador och ohälsa. Det är även arbetsgivaren som har möjligheten att påverka arbetets sociala och 

organisatoriska förutsättningar (Arbetsmiljöverket, 2015). 

2.2 Hälsofrämjande arbete  

Utifrån Helsingforsdeklarationen beskrivs att hälsofrämjande arbetsplatser kan uppnås genom att 

såväl arbetsorganisering samt arbetsmiljön tas i beaktning, då dessa aspekter kan påverka vilken 

hälsa de anställda upplever på arbetsplatsen (European Network For Workplace Health Promotion 

[ENWHP], 2007). Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka de faktorer som gör att människor 

mår bra på arbetsplatsen. Det hälsofrämjande arbetet måste bedrivas kontinuerligt för att 

verksamheten ska nå en hållbar och hälsosam arbetsmiljö (Dellve & Eriksson, 2016). När hälsan på 

arbetsplatsen främjas, kan organisationen påverkas positivt i och med att sjukdomsrelaterade 

kostnader kan reduceras samt att produktiviteten kan öka. Detta grundar sig i att arbetstagare som 

har god hälsa och arbetar i sunda arbetsförhållanden kan uppleva hög motivation och moral vilket i 

sin tur ger vinst åt företaget (ENWHP, 2007). 

2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete  

För att uppnå de lagkrav som arbetsgivaren har gällande tillfredsställande och hälsosam arbetsmiljö, 

utifrån bland annat arbetsmiljölagen (1977:1160), krävs ett kontinuerligt arbete med 

arbetsmiljöfrågor (Arbetsmiljöverket, 2018). För att uppnå denna kontinuitet kan ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) vara till hjälp och det bör integreras och bli en naturlig del av 

verksamheten. Genom att SAM bedrivs i arbetet kan risker och skador i arbetet upptäckas i god tid 

(Arbetsmiljöverket, 2001), samt att en god och hälsosam arbetsmiljö kan uppnås (SKL, 2016).   
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2.4 Psykosocial arbetsmiljö  

Psykosocial arbetsmiljö innefattas bland annat av organisationskultur, värderingar, attityder och 

rutiner som har inverkan på personalens psykiska välbefinnande (WHO, 2010). Psykosocial 

arbetsmiljö har under senare år fått allt mer uppmärksamhet i såväl arbetslivsforskning som i 

vardagligt tal (Arbetsmiljöverket, 2016). Begreppet har ingen entydig definition (Eklöf, 2017) men 

Arbetsmiljöverket (2015) definierar psykosocial arbetsmiljö som “organisatorisk och social 

arbetsmiljö”. Med organisatorisk arbetsmiljö menas arbetets utformning gällande bland annat 

ledning, kommunikation, delaktighet samt tilldelning av arbetets olika uppgifter. Social arbetsmiljö 

avser exempelvis samverkan mellan arbetskamrater men också det sociala utbytet som finns mellan 

arbetstagare och chefer (Arbetsmiljöverket, 2015). Den psykosociala arbetsmiljön sätter den 

enskilde individen i centrum. Det handlar således om hur individen själv tolkar och uppfattar sin 

arbetssituation (SKL, 2016).  

En god psykosocial arbetsmiljö har positiva effekter för medarbetares engagemang och motivation 

vilket i sin tur kan medföra bättre arbetsresultat (Raziq & Maulabakhsh, 2015). Det krävs att arbetet 

är väl organiserat samt att personalen trivs på sin arbetsplats för att ett företag ska vara effektivt 

(Aronsson et al., 2012). Att ta hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön är viktigt när ett företag vill 

öka såväl produktivitet som tillfredsställelse bland anställda på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 

1990).  

2.5 Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet  

När det talas om psykosocial arbetsmiljö brukar begreppen friskfaktorer respektive riskfaktorer 

uppkomma. Friskfaktorer innebär hälsofrämjande faktorer som stärker förutsättningarna för en god 

och tillfredsställande arbetsmiljö, medan riskfaktorer innebär förhållanden i arbetet som kan leda till 

stress och- eller ohälsa på arbetsplatsen (Vingård, 2015). Det är vanligtvis inte specifika 

arbetsuppgifter i sig som är den bidragande faktorn till stressrelaterade sjukdomar, utan hur 

arbetsplatsens organisation är strukturerad (Karasek & Theorell, 1990)  

2.6 Friskfaktorer  

Exempel på friskfaktorer på arbetsplatsen kan vara hög kontroll och starkt inflytande över den egna 

arbetssituationen, samt att det finns balans mellan ansträngning och belöning för det arbete som 

utförs (Vingård, 2015). Att arbetstagare får vara delaktiga i de beslut som tas samt att det finns ett 

gott ledarskap på arbetsplatsen där arbetstagare får feedback och uppskattning för sitt arbete räknas 
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som friskfaktorer (Åkerlind, Larsson & Ljungblad, 2013). Stöd, återkoppling och feedback kan 

alltså indikera bra arbetsförhållanden (Elofsson, Lundström & Shanks, 2015). På arbetsplatser där 

arbetstagare känner hög delaktighet och där medarbetare och chefer har ett nära samarbete, återfinns 

också högt psykosocialt välbefinnande (Knudsen, Busck och Lind, 2011). Arbetstagares psykiska 

välmående över tid är beroende av den kontroll i arbetet som de upplever samt det stöd som utges 

av chef och kollegor (De Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2007). PATH-modellen är 

exempel på en modell som riktar sitt fokus mot hur verksamheter kan arbeta hälsofrämjande för att 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2012). 

2.7 PATH-modellen 

PATH-modellen är en modell för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Modellen redogör för de 

faktorer som samverkar för att skapa en god arbetsmiljö (Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006). 

Enligt PATH-modellen kan organisationer uppnå god effekt genom att ta hänsyn till dessa fem 

punkter: 

1. Hälsa och säkerhet: strävar efter god hälsa hos personalen genom arbete med säkerhets-, hälso- 

och arbetsmiljöfrågor. Kan tillämpas genom exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2. Arbete- livsbalans: att arbetstagare känner en god balans mellan arbete och fritid kan ske 

genom att arbetsplatsen tar hänsyn till att arbetstagaren har ett privatliv, exempelvis genom att 

erbjuda möjligheten för arbetstagare att arbeta på valfri tid och plats.  

3. Kompetensutveckling: om arbetstagare får chansen att stärka och utöka sin kompetens kan det 

resultera i att individens drivkraft och engagemang förstärks, vilket också kan leda till en 

utveckling för organisationen.  

4. Erkännande: personalens arbetslust, effektivitet och intresse för organisationen kan förbättras 

när de får belöning och bekräftelse för sin utförda arbetsprestation. 

5. Inflytande och delaktighet: effektiviteten i organisationen samt personalens välbefinnande kan 

öka när arbetstagare får möjlighet att vara involverade i att fatta beslut gällande arbetet 

(Arbetsmiljöverket, 2012).  
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Figur 1. PATH-modellen. Figuren visar en ram för hur en hälsosam arbetsplats kan uppnås med 

fokus på organisationsförbättringar och arbetstagarnas välbefinnande (Grawitch, Gottschalk & 

Munz, 2006). 

Dessa fem punkter i modellen kan leda till förbättringar i organisationen, antingen direkt eller 

indirekt genom att de anställdas välbefinnande först ökar som i sin tur påverkar organisationens 

produktivitet och skapar en hälsosam arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2012). Modellen visar att det 

finns ett samband mellan organisatoriska förbättringar och arbetstagares hälsa och välbefinnande. 

Förhållandet mellan dessa visar att det är en fördel för organisationer att överväga personalens 

välbefinnande utöver organisationsförbättringar. Med detta menas att det är lika viktigt att hantera 

personalens hälsa lika noggrant som organisationens för att nå positiva resultat och friska 

arbetsplatser. Arbetstagare på en arbetsplats är en tillgång för företaget, men deras psykiska och 

fysiska hälsa bör tas till vara för att verksamheten ska nå framgång. Ett sätt att göra det är att 

implementera program som syftar till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser. Detta kan inte 

bara leda till att den finansiella avkastningen blir bra, utan även att individens hälsa kan förbättras 

(Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006). 
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2.8 Riskfaktorer  

Riskfaktorer på arbetsplatsen är det motsatta gentemot friskfaktorer, det vill säga det som kan 

orsaka hälsorisker i arbetet. Ett exempel på en riskfaktor när det gäller den psykosociala 

arbetsmiljön är för höga krav i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetskrav har visat sig vara 

avgörande för arbetstagares psykiska hälsa (De Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2007). 

Resultat från tidigare studier tyder även på att för hög arbetsbelastning har negativ påverkan på de 

anställdas hälsa. Hög belastning kan uppstå som följd av att arbetstagare upplever sig ha liten 

möjlighet att påverka beslut samt om de upplever brist på engagemang från organisationen. Liten 

möjlighet att påverka beslut kan leda till en uppfattning om låg kontroll (Elofsson, Lundström & 

Shanks, 2015). Kombinationen av låg kontroll över den egna arbetssituationen och för höga krav i 

arbetet utgör också en risk för ohälsa (Vingård, 2015). Lågt handlingsutrymme och obalans mellan 

det arbete som utförs gentemot den belöning som erhålls, är också faktorer i arbetsmiljön som kan 

leda till ohälsa och sjukdomar som depression och ångest hos arbetstagare (Niedhammer, 

Lessuffleur, Algava & Chastang, 2015). Stress och ohälsa kan också uppkomma hos arbetstagare 

om de upplever ett dåligt socialt stöd från kollegor och chefer (Wadman & Kjellberg, 2007). Det har 

även visat sig finnas kopplingar mellan låg delaktighet och lågt inflytande i arbetssituationen och 

ökad risk för sjukfrånvaro (Leineweber, Kecklund, Theorell, Åkerstedt, Alexanderson & 

Westerlund, 2013). Krav-kontroll-modellen (Karasek, 1979) är en modell som visar exempel på 

faktorer som kan leda till stress. 

  

2.9 Krav-kontroll-modellen           

Krav-kontroll-modellen är en tvådimensionell modell som fokuserar på de krav i form av belastning 

som arbetstagare utsätts för, samt den kontroll, det vill säga graden av handlingsutrymme och 

självbestämmande som finns tillgänglig. Modellen visar att det måste finnas en balans mellan 

arbetskrav och handlingsutrymme för att undvika stress och ohälsa bland anställda. Kombinationen 

av för höga arbetskrav och låg beslutsgrad kan leda till missnöje och psykiska besvär. Studier visar 

även att kraven inte får vara för låga, då det kan hämma de anställdas motivation och utveckling 

(Karasek, 1979). Studier som har använt krav-kontroll-modellen visar att stress och ogynnsamma 

arbetsförhållanden kan uppstå när för höga krav och lågt inflytande kombineras med varandra (De 

Jonge, Dollard, Dormann, Le Blanc & Houtman, 2000; Kristensen, 1995). Vidare visar resultat från 

studier att arbetsmiljöer med hög arbetsbelastning kan förknippas med att arbetstagare sover sämre 

(De Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2007). Ur ett hälsoperspektiv har även modellen 
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testats och resultat har framkommit som indikerar att kombinationen av komponenterna även ger 

ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar (Belkic, Landsbergis, Schnall & Baker, 2004). 

Det som bör eftersträvas i organisationer är goda möjligheter till kontroll. Detta eftersom 

arbetstagare då har stor möjlighet att klara av att hantera plötsliga och stressande situationer som 

kan förekomma (Theorell, 1993). Det är därför viktigt att kraven är stimulerande samt att de står i 

balans mot kontrollen för att de anställda ska uppleva tillfredsställelse samt kunna nå 

karriärutveckling (Dellve & Eriksson, 2016).  

Figur 2. Krav- kontroll-modellen. Modellen visar fyra möjliga utfall gällande olika kombinationer 

av höga respektive låga krav samt hög eller låg kontroll (Karasek, 1979).  

2.10 Nyckelord 

Arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsofrämjande arbete, 

riskfaktorer, friskfaktorer, PATH-modellen, Krav-kontroll-modellen.  

3 Syfte 

Syftet är att undersöka arbetstagares upplevelse av friskfaktorer respektive riskfaktorer i deras 

arbetsmiljö utifrån ett psykosocialt perspektiv, för att öka förståelsen för hur arbetet kan organiseras 

för att främja anställdas hälsa. 
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4 Metod  

Studien utgick från ett induktivt förhållningssätt där slutsatser drogs utifrån insamlat material 

(Svensson, 2011). För att besvara syftet genomfördes studien i en organisatorisk kontext där 

resultatet baserades på material som samlades in via intervjuer med arbetstagare. En kvalitativ 

ansats valdes eftersom syftet var att fånga upp respondenternas tankar och upplevelser. För att 

generera data för denna studie, användes semistrukturerade intervjuer som metod, eftersom att det 

kan göra att individen själv kan berätta om sina upplevelser på ett beskrivande sätt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). För att tolka och analysera den data som samlats in användes en 

kvalitativ innehållsanalys. Metoden är användbar vid kvalitativa studier eftersom den är flexibel och 

det går att hantera stora mängder material och data (Elo & Kyngäs, 2008).  

4.1 Forskningsstrategi 

Studien utgick från ett kvalitativt perspektiv där omgivningen betraktas utifrån ett subjektivt och 

tolkande förhållningssätt för att få förståelse för hur individen upplever sin egna verklighet 

(Bryman, 2008). Det kvalitativa angreppssättet används för att studera samhället och söka kunskap 

om hur det fungerar. Då studeras de människor som anses vara berörda av det område som avses att 

studeras (Ahrne & Svensson, 2011). Detta leder till att studierna ofta genomförs i en specifik miljö 

med en liten grupp människor (Bryman, 2008). På så vis får forskaren möjlighet till nära kontakt 

och mer direkt kunskap om det område som studeras (Ahrne & Svensson, 2011).  

4.2 Forskningsmetod  

Den metod som användes vid datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa 

forskningsintervjuer handlar om att som författare få förståelse för det valda området utifrån 

respondenternas perspektiv. Det finns ett fenomenologiskt förhållningssätt som vidtas vid denna typ 

av intervju som syftar till att förstå hur samhället och sociala fenomen uppfattas och förstås av 

undersökningspersonerna. Semistrukturerade intervjuer ger respondenterna möjlighet att själv 

berätta om sina upplevda situationer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Inför intervjun formulerades en lista, en så kallad intervjuguide med de teman och frågor som blev 

grunden för datainsamlingen. Vid en semistrukturerad intervju är intervjuprocessen flexibel i den 

mening att frågorna inte behöver ställas i den ordning som de formulerades i intervjuguiden samt att 

intervjuaren har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor om så behövs för att få ytterligare 
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information. Det krävs att frågorna inte är alltför specifika och preciserade för att inte begränsa 

respondentens möjlighet att ge en utförlig beskrivning (Bryman, 2008).  

4.3 Urval 

För att utse undersökningspersoner för studien användes tvåstegsurval och bekvämlighetsurval. 

Med detta menas att först valdes en arbetsplats där undersökningen skulle genomföras. Företaget 

valdes ut av bekvämliga skäl, för att det fanns nära till hands och var lättillgängligt. De deltagande 

undersökningspersonerna arbetar alla som projektledare på ett entreprenadbolag som tillhandahåller 

tjänster inom energiteknik till kunder inom elkraft. Avdelningen där de valda arbetstagarna arbetar 

räknas som en fristående verksamhet, men är en del av en större koncern som är verksamma över 

hela Sverige.  

Nästa steg i urvalsprocessen var att utifrån arbetsplatsen välja ut de individer som deltog i studien 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Detta skedde inte slumpmässigt, utan samtliga arbetstagare 

på den valda arbetsplatsen blev tillfrågade. Av de fem personer som tillfrågades att delta i 

undersökningen var det fyra personer som tackade ja till deltagande. Den femte personen valde att 

tacka nej på grund av tidsbrist. Urvalet utgjordes såvida av fyra män i åldrarna 35-55 år som varit 

verksamma på företaget mellan tre till sju år.  

4.4 Datainsamling 

Svensson och Ahrne (2011) beskriver processen av insamling av data som “blommor ute i naturen 

som forskaren plockat och tar hem till sitt skrivbord där de organiseras och sorteras” (s. 20). 

Datainsamlingsprocessen påbörjades genom att kontakt etablerades med arbetsplatsens chef för att 

få tillstånd att skicka ut förfrågan angående deltagande i undersökningen till de anställda på vald 

avdelning. Efter godkännande skickade chefen en lista över alla anställda och utifrån den skickades 

sedan informationsbrevet ut till alla anställda på avdelningen. Därefter mottogs respons av 

respondenterna genom att de via mejl svarade ja till deltagande i undersökningen. Därefter 

bestämdes en tid som passade respondenten för genomförande av intervjun. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats men intervjupersonerna valde själva var 

på arbetsplatsen de ville genomföra intervjun. Intervjuer genomfördes med fyra arbetstagare av de 

fem som blivit inbjudna. Intervjuerna genomfördes utan störningar och den längsta intervjun varade 

under 40 minuter och den kortaste intervjun omkring 20 minuter. Intervjuerna spelades in via den 
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ljudupptagningsfunktion som finns tillgänglig i mobiltelefon. Vid dessa tillfällen användes 

Röstmemo som finns på Iphone.  

Intervjuerna baserades på den intervjuguide som formulerats i förhand. Denna innehöll följande 

övergripande teman arbetsmiljö, friskfaktorer och riskfaktorer. Under respektive tema fanns frågor 

gällande arbetstagarens upplevelse av arbetsmiljö samt vad som ansågs vara hälsofrämjande och 

vad som ansågs riskera ohälsa i arbetsmiljön. Se bilaga 1 för mall av intervjuguide. 

4.5 Dataanalys 

Inspelningar från intervjuerna transkriberades inom två dagar efter att intervjuerna genomfördes 

(Bryman, 2008). För att analysera datan som samlades in användes kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys används för tolkning av texter med syftet att finna likheter och skillnader 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det första steget i analysprocessen innebar att läsa texten 

för att få en fullständig överblick av materialet för att sedan gemensamt reflektera angående 

innehållet. Materialet delades därefter in i två olika domäner som betecknades friskfaktorer och 

riskfaktorer. Det mest väsentliga delarna i texten lyftes fram och förkortades. Därefter kodades 

dessa delar om, det vill säga att texten benämndes med ett fåtal ord, en så kallad kod, som var 

representativt för innehållet. Dessa koder delades sedan in i kategorier utifrån de koder som passade 

ihop. Till sist tolkades dessa kategorier och teman skapades som representerade deltagarnas 

upplevelser. Dessa teman representerar också bakomliggande budskap (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Se bilaga 2 för exempel av analysprocessens gång.  

4.6 Etiska överväganden 

Arbetet har genomförts med god forskningsetik som utgångspunkt. Arbetet utgick från 

vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet avser att de personer som deltar i 

undersökningen ska bli informerade om forskningens syfte, deras uppgift samt att medverkan i 

studien är frivillig och när som helst kan avbrytas utan att skäl anges. Studien tillgodosåg 

informationskravet genom att deltagarna blev informerade om detta i det informationsbrevet som 

skickades ut till arbetsplatsen via mejl. Se bilaga 3. Samtyckeskravet innebär att forskaren inte kan 

tvinga en person att delta, utan det är deltagaren själv som bestämmer över sin medverkan. Detta 

samtycke inhämtades först via mejl, alltså skriftligt, då arbetstagarna svarade om de ville delta. 

Även i senare skede fick deltagarna information om sina rättigheter, nämligen muntligt innan 
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intervjun påbörjades. Även förfrågan om samtycke gällande ljudinspelning skedde muntligt innan 

intervjun påbörjades. Övrig information som tilldelades deltagarna innan intervjun startades var att 

deltagaren inte behövde besvara alla frågor om personen inte ville. Deltagarna informerades om 

rätten att när som helst avbryta sitt deltagande i undersökningen. Konfidentialitetskravet handlar om 

att deltagarna ska få förtroende för att deras personuppgifter undanhålls från oberörda. Detta 

innebär att i arbetet nämns varken deltagarens namn eller personuppgifter i slutmaterialet, inte 

heller citat som kan kopplas till en specifik person togs med i arbetet. Av dessa etiska skäl gjordes 

innehållet i materialet anonymt vid transkriberingen och i den slutgiltiga uppsatsen. Nyttjandekravet 

avser att det material som inhämtas från deltagande personer inte får användas till annat än det som 

syftar att undersökas. Detta följdes genom att det insamlade materialet endast hanterades av 

författarna och materialet har inte heller använts i andra sammanhang. 

För att minimera risken att deltagare skadas och känner obehag är det är av stor vikt att visa hänsyn 

och inte göra intrång i deltagarnas liv. Därav berörde intervjufrågorna inte individens privatliv 

(Bryman, 2008).  

5 Resultat 

Inledningsvis beskrivs hur en vanlig arbetsdag för arbetstagarna kan se ut utifrån deras berättelser 

under intervjuerna. Därefter presenteras de teman som framkom utifrån analysprocessen. Gällande 

friskfaktorer uppkom dessa teman: kommunikation, sammanhållning, samt inflytande och socialt 

stöd. De teman som framkom genom analysen avseende riskfaktorer var: höga krav, hög 

arbetsbelastning, låg belöning samt gränslöst arbete. Nedan presenteras de teman som bearbetats 

fram med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen mer ingående. 

5.1 Arbetstagarnas berättelse om deras arbetsdagar 

Samtliga arbetstagare arbetar som projektledare och de beskriver sina arbetsuppgifter som att 

planera och leda projekt från start till mål. Vissa arbetsdagar spenderar de ute på fältet där de leder 

och styr arbetet. De har ett ansvar för de som arbetar på fältet samt för det arbete som utförs under 

hela projektet. De förklarar även att denna typ av arbete ofta utförs ensam då flera timmar av deras 

arbetsdagar spenderas i bilen. Mängden körtid beror på att det kan vara flera timmars körtid till 

möten för att träffa markägare eller till platsen där projektet utförs. Somliga dagar i veckan sker 

arbetet inne på kontoret och då är arbetsuppgifterna att attestera fakturor, planera samt bereda 

arbeten och projekt. Antalet dagar på fält och på kontor varierar från vecka till vecka.  
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“ Ja, arbetet är ju ganska varierande. Ibland är jag inne på kontoret och attesterar fakturor 

och ibland är jag ute på fältet och leder och styr arbeten. Det blir ju mycket bilåkande då 

när projekten ibland är långt bort”  (IP4).  

5.2 Kommunikation 

Något som alla respondenter uppgav vid intervjuerna var vikten av en god kommunikation på 

arbetsplatsen. Respondenterna menade att detta bland annat innefattar att det finns en bra relation 

mellan chefen, HR-ansvarig och de anställda. Enligt respondenterna är det viktigt att det finns en 

öppen och bra dialog på arbetsplatsen, detta för att den individuella arbetstagaren ska våga förmedla 

sina åsikter och ta upp eventuella problem, samt bli lyssnad på och få gehör för det som sägs. 

“Att ha en öppen och bra dialog är väl huvudsaken. Att man vågar säga vad man tycker och 

får gehör för det och ha en chef som lyssnar på en” (IP4).  

5.3 Sammanhållning 

Alla respondenter nämnde vikten av en god sammanhållning i arbetsgruppen för att trivas på 

arbetsplatsen. Två respondenter berättade att de ofta utför diverse aktiviteter som att äta lunch 

tillsammans, träna samt att gå på evenemang efter arbetstid. De menade att dessa gemensamma 

aktiviteter leder till att kunna prata om annat än jobb samt att det blir lättsammare och roligare 

stämning på arbetsplatsen. En annan respondent nämnde dock att de kan bli ännu bättre på att göra 

enklare aktiviteter och samkväm för att stärka arbetsgruppens sammanhållning ännu mer. 

“Att göra något annat tillsammans än att jobba, att ha någonting på sidan om [...] gör att det 

blir roligare att komma till jobbet” (IP1).  

5.4 Inflytande 

Alla respondenter berättade att de har möjlighet till inflytande över den egna arbetssituationen 

eftersom att arbetet är självstyrande. En respondent berättade även att arbetstagarna kan utföra 

arbetet som de själva vill. En annan respondent nämnde att chefen inte ställer krav på vad som ska 

göras just nu, utan arbetstagarna har själva ansvaret för arbetsuppgifterna och får själv planera 

arbetsdagen. 
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“ Arbetet är ju ganska självstyrande [...]. Det är ingen direkt som styr dagen, utan den kan 

man lägga upp som man själv känner” (IP2).  

5.5 Socialt stöd 

Något som alla respondenter nämnde var vikten av stöd från arbetsgruppen. En respondent 

berättade bland annat att arbetsgruppen träffas en dag varje vecka för möten, där arbetstagare har 

möjlighet att säga till om de blir för mycket arbete. På så vis kan de få hjälp och stöd av 

arbetsgruppen om de blir för hög arbetsbelastning, vilket de anser är viktigt. En annan respondent 

nämnde vikten av att vara lyhörd för sina medarbetare och ge stöd om personen har problem hemma 

eller på arbetsplatsen samt att våga ingripa och hjälpa till. 

“Det är viktigt att man framförallt har ett team som man kan ta hjälp och råd av” (IP3). 

5.6 Höga krav 

Tre respondenter betonade att arbetet styrs av tighta och strikta avtal med betoning på ekonomi, 

som gör att det är svårt att få projektarbeten att färdigställas på ett korrekt sätt. Det ställs höga krav 

på att arbetstagarna ska klara av att genomföra mer och fler arbetsuppgifter men med färre resurser, 

ofta gäller det ekonomiska resurser. Detta upplevs som en stressfaktor. Samtliga respondenter 

berättade att arbetet består av väldigt långa bilresor, vilket leder till att det inte finns tillräckligt med 

tid för att genomföra och hinna klart med övriga arbetsuppifter. 

“Det är ju att ekonomin gör att det ställs ju väldigt höga krav på att alla ska göra mer men vi 

får mindre pengar och det blir en stressfaktor” (IP3). 

5.7 Hög arbetsbelastning 

Samtliga intervjupersoner framförde att det är en mängd arbetsuppgifter som dagligen ska 

genomföras men som inte färdigställs på grund av tidsbrist. En förklaring till detta sägs vara att 

många oföutsägbara händselser inträffar dagligen i arbetet som måste hanteras med detsamma, 

vilket leder till en fördröjning av de egentliga arbetsuppgifterna. En respondent berättade att det är 

mycket som ska göras på för kort tid vilket kan upplevas som stressande.  

“Du känner aldrig när det är fredag att nu är jag i fas och nu har jag gjort allt som jag skulle, 

utan varje vecka så är det fem saker som du flyttar över till måndagen” (IP3). 
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5.8 Låg belöning  

Att det är viktigt att få feedback och belöning för det arbete som har utförts var det två respondenter 

som nämnde. De menade att i dagsläget i deras arbetssituation är det fokus på vad som har gjorts 

fel, exempelvis att de ekonomiska kraven inte har uppfyllts. Istället för att påpeka vad som är dåligt, 

bör det som har gjorts bra under arbetets gång lyftas fram. Det bör finnas en bättre förståelse för den 

press som finns i arbetet. De menade att alla arbetstagare gör sitt bästa och oftast gör de flera saker 

bra, men de får ingen feedback för väl utfört arbete.  

“Gör du tio saker bra, men en sak dåligt, blir det alltid fokus det dåliga” (IP3). 

5.9 Gränslöst arbete 

Det framkom vid intervjuerna att gränslöst arbete är ett återkommande problem på arbetsplatsen. 

Med det menas att arbetstagare ofta får ta med sig arbetet hem samt att de alltid har arbetet med sig 

när de har rast. Att alltid behöva svara i telefonen eftersom de har ansvar för den personal som 

arbetar på fältet, betyder att de även kan få samtal sent på kvällen. Respondenterna berättade att de 

ofta tänker på arbetet även på kvällar och helger, vilket de anser kan leda till stress eftersom de 

aldrig lämnar arbetet på arbetsplatsen.  

“Det är svårt att lämna jobbet på arbetsplatsen. Det tror jag är en stor riskfaktor nu i vår 

bransch” (IP3). 

“ De kan ringa på kvällarna och fråga om saker. Tankarna finns alltid i jobbet. Finns inte en 

dag som man inte tänker på jobbet” (IP1).  

6 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka arbetstagares upplevelser av frisk- och riskfaktorer i deras 

psykosociala arbetsmiljö samt att öka förståelsen för hur arbetet kan organiseras för att främja 

anställdas hälsa. Resultatet som framkom i studien diskuteras nedan utifrån PATH-modellen, där 

vissa frisk- och riskfaktorer kommer att relateras och diskuteras utifrån vissa delar i modellen med 

stöd i vetenskaplig litteratur och med kopplingar till krav-kontroll-modellen. PATH-modellen 

kommer också att vara en grund i resonemanget kring hur arbetet kan organiseras för att främja 

anställdas hälsa.  
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6.1 Frisk- och riskfaktorer och PATH-modellen  

1. Hälsa och säkerhet:  

WHO (2010) menar att en arbetsplats där arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att 

främja och bibehålla hälsa, säkerhet samt välmående bland anställda kan benämnas som hälsosam. 

En hälsosam arbetsplats uppstår genom att hänsyn tas till såväl hälso- och säkerhetsaspekter i den 

psykosociala arbetsmiljön som till arbetskulturen samt organisering av arbetsplatsen. I studien 

nämnde inte respondenterna detta som en faktor som påverkar arbetsmiljön. Detta kan bero på att 

arbetstagarna inte fått kunskap angående det säkerhets- och hälsoarbete som finns idag på 

arbetsplatsen, men det kan också bero på brist på information till arbetstagarna gällande vikten att ta 

hänsyn till dessa faktorer när det talas om den psykosociala arbetsmiljön.  

Åtgärder på organisationsnivå för att nå god psykosocial arbetsmiljö får bäst effekt om de 

genomförs som en organiserad process och inte vid endast ett tillfälle. Än bättre effekt kan uppnås 

om anställda inkluderas och engageras i arbetet med arbetsmiljöfrågor (Eurofound & EU-OSHA, 

2014). För att uppnå denna kontinuitet kan SAM vara en god hjälp. SAM kan vara ett stöd vid 

organisering av arbetsplatsen samt bidra till att verksamheten främjar hälsa samt undanröjer risker 

och ohälsa i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2018). Att bedriva SAM kan det leda till friskare 

arbetstagare på arbetsplatsen. Men för att SAM ska ge god effekt, krävs exempelvis ökad kunskap 

om arbetsmiljö hos alla arbetstagare samt att såväl chef som arbetstagare deltar aktivt i arbetet 

(Angelöw, 2002). 

2. Arbete- livsbalans: 

Trots att respondenterna upplever att de har inflytande och frihet gällande den egna 

arbetssituationen, anger de också att de ofta tar med sig arbetet hem eller inte hinner färdigställa 

sina arbetsuppgifter på arbetstid. Arbetstagare som arbetar utifrån så kallade fria arbetsvillkor kan 

uppleva en känsla av svårighet att dra gränser när det gäller att avsluta ett arbete (Arbetsmiljöverket, 

2016). Detta i kombination med tidsbrist kan leda till att arbetstagare tar med sig arbetet hem för att 

kompensera för icke färdigställda arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur på ett negativt sätt påverka 

såväl fritid samt privatliv för arbetstagaren (Albertsen, Persson, Garde & Rugulies, 2010). 

För att arbetstagare ska kunna klara av att hantera stressfyllda situationer och hög arbetsbelastning 

på arbetet så krävs det återhämtning i form av korta pauser under arbetsdagen samt möjlighet till 

vila under helger och efter arbetstid. Arbetstagare som tänker på sitt arbete på fritiden kan riskera att 
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utsättas för att stressnivån höjs och att sömnen försämras, vilket även försämrar handlingsförmågan 

på arbetet (Demerouti, Bakker, Geurts & Taris, 2009). Därför är det viktigt att arbetet organiseras på 

ett sätt som gör det möjligt för arbetstagare att få tid för återhämtning för att stärka individens hälsa 

och välmående (Geurts & Sonnentag, 2006). Faktorer som också kan leda till bättre balans mellan 

arbetsliv och privatliv är om arbetstagaren upplever kontroll och socialt stöd i arbetet (Engman, 

Nordin & Hagqvist, 2017).  

3. Kompetensutveckling: 

I resultatet framkom ingenting som tydde på att respondenterna ansåg kompetensutveckling som en 

faktor som påverkar arbetsmiljön varken negativt eller positivt. Detta kan bero på att det på 

företaget redan finns goda möjligheter till kompetensutveckling, men det kan också bero på en brist 

av kunskap hos respondenterna angående att kompetensutveckling kan räknas som en faktor som 

påverkar arbetsmiljön. Det har dock visat sig att en investering gällande att stärka arbetstagares 

kunskap och kompetens kan bidra till en mer hälsosam arbetsplats. Det är av vikt att arbetstagare får 

möjlighet att bredda sin kompetens för att kunna hantera de krav som uppstår i arbetslivet. Att få 

utbildning kan möjliggöra att chefer och arbetstagare får den kunskap som krävs för att klara av att 

utföra arbetet på ett hälsosamt och tillfredsställande sätt (Angelöw, 2002). Aronsson et al (2012) 

förklarar att liksom arbetstagarna behöver själva organisationen utveckla sin kompetens för att 

kunna upprätthålla sin konkurrenskraft gentemot andra verksamheter samt för att kunna växa och 

stärka den egna verksamheten. Förutom att arbetstagare bör ha kunskap om hur de på bästa sätt kan 

utföra arbetet, så bör de även ha kunskap om de risker och ohälsa som kan förekomma på 

arbetsplatsen. Det är även viktigt att ha kompetens om de åtgärder som kan främja en hälsosam 

arbetsmiljö samt förebygga att framtida skador uppstår. Ett sätt att se till att arbetstagare får denna 

kunskap är genom utbildningar (Arbetsmiljöverket, 2001).  

4. Erkännande:  

Ur resultatet framkom att respondenterna upplevde att återkoppling samt belöning för det arbete 

som utförs kan påverka arbetstagarens mående i arbetet. I en studie gjord av Elofsson, Lundström 

och Shanks (2015) framgår det att feedback är en faktor i arbetslivet som kan leda till att 

arbetstagare upplever arbetsförhållanden som goda. Detta påpekar även (Siegrist, 1996) i sin studie 

där han beskriver den teoretiska modellen “effort-reward-model”. Modellen utgår från teorin att det 

arbete som utförs bör stå i balans mot den belöning som ges, för att ohälsa och otillfredsställelse i 

arbetet ska undvikas (Vingård, 2015). Belöningen kan utmärka sig i form av bekräftelse, 
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uppskattning, förtroende, feedback och lön (Siegrist, 1996). Vidare stärks detta även av (Åkerlund, 

Larsson & Ljungblad, 2013) som också menar att uppskattning och feedback från exempelvis chef 

och ledning är viktigt för individen. Balansen mellan ansträngning och belöning kan påverka 

anställdas arbetsbelastning antingen direkt eller indirekt genom att arbetstillfredsställelsen först 

förbättras i arbetet. Att utforma och verkställa policys på arbetsplatsen kan bidra till att fördelningen 

av belöning blir rättvis mellan arbetstagare utifrån deras prestationer, vilket kan bidra till minskad 

stress (Devonish, 2017). 

5. Inflytande och delaktighet:  

Delaktighet kan bland annat innefatta att arbetstagare har möjlighet att framföra sina åsikter samt att 

få gehör för detta från chef samt ledningsgrupp. Därmed kan delaktighet anknytas till 

kommunikation (Ahlberg et al., 2008), vilket även var en av de faktorer som respondenterna ansåg 

som viktig för att främja hälsa. Detta anser även Hultberg, Skagert, Ekbom och Ahlborg jr (2010) 

som menar att flertalet av de faktorer som bidrar till en friskare arbetsplats är beroende av att det 

finns en väl fungerande kommunikation, både mellan chefer och arbetstagare, men också kollegor 

emellan. Det är därför av vikt att skapa en god kommunikation samt goda relationer på 

arbetsplatsen (Hultberg, Skagert, Ekbom och Ahlborg jr, 2010). Detta kan vara svårt att uppnå i 

organisationer som är stationerade på olika ställen och inte på endast en arbetsplats. Det ställer 

högre krav på en god insikt gällande den insats som krävs för att nå en väl fungerande 

kommunikation (Ahlberg et al., 2008). Om arbetet även innefattar ensamarbete, kan det leda till 

brist på stöd från kollegor (Wadman & Kjellberg, 2007). Socialt stöd från kollegor och chef samt 

god sammanhållning inom arbetsgruppen var något som respondenterna uppgav som friskfaktorer, 

vilket även Angelöw (2002) benämner som viktigt för nå en god och tillfredsställande arbetsmiljö. 

Även att skapa en kultur där möjligheten finns att tala om icke arbetsrelaterade saker ibland, kan 

bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö (Hultberg, Skagert, Ekbom och Ahlborg jr, 2010). 

Att arbetstagaren upplever delaktighet och inflytande kan bland annat åstadkommas genom en 

möjlighet att delta vid beslutsafattande angående arbetsrelaterade frågor (Leineweber, Kecklund, 

Theorell, Åkerstedt, Alexanderson & Westerlund, 2013). Om arbetstagare upplever att de har 

inflytande samt kontroll gällande den egna arbetssituationen kan det leda till att det blir lättare för 

arbetstagare att hantera de krav samt den arbetsbelastning som uppkommer i arbetet (Aronsson et 

al., 2012). Höga krav samt hög arbetsbelastning var två faktorer som respondenterna uppgav som 

risker i den psykosociala arbetsmiljön. Även Ljungblad och Näswall (2009) benämner detta som 
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riskfaktorer. Vidare stärks detta av krav-kontroll-modellen som belyser att för höga arbetskrav i 

relation till lågt handlingsutrymme kan resultera i stress och ohälsa (Karasek, 1979) Krav i 

arbetslivet kan ofta genomsyras av en upplevelse av pressande arbete samt en känsla av för lite tid. 

Denna aspekt kan även inkludera en hög arbetsbelastning samt plötsliga och stressfulla situationer 

som uppkommer (Arbetsmiljöverket, 2016). Att som arbetstagare ha möjlighet att kunna bestämma 

över sin arbetstakt samt att inte arbeta under för hård tidspress med för höga krav samt att det finns 

resurser tillgängliga för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt, är variabler som kan leda till att 

risken till sjukfrånvaro minimeras (Aronsson & Lindh, 2004). Studier visar att kombinationen av 

höga krav och hög kontroll kan leda till positiva resultat bland arbetstagarna som exempelvis 

arbetstillfredsställelse (de Jonge, Dollard, Dormann, Le Blanc & Houtman, 2000). Detta kan leda 

till ett ifrågasättande om arbetstagarna i denna studie skulle behöva ännu större handlingsutrymme i 

form av inflytande och kontroll för att öka arbetstillfredsställelsen, eller om kraven i form av 

tidspress eller pressande arbete skulle behöva motarbetas, eftersom respondenterna idag upplever 

arbetskraven samt arbetsbelastningen som stressande. Exempel på organisatoriska faktorer som kan 

bidra till en hälsosam arbetsbelastning är bland annat att anställa mer personal men också att 

rekrytera extrapersonal som kan hjälpa till och avlastar ordinarie personal när det är mycket arbete 

som ska utföras. Men även att ta hänsyn till arbetstider och till arbetstagarnas privatliv, för att 

arbetstagarna ska få chansen att återhämta sig (Angelöw, 2002). 

6.2 Metoddiskussion  

Studien utgick från ett induktivt förhållningssätt vilket ofta relateras till det kvalitativa perspektivet 

(Bryman, 2008). Utifrån ett induktivt förhållningssätt betyder det att slutsatser drogs utifrån det 

insamlade materialet från intervjuer angående arbetstagares upplevelser (Ahrne & Svensson, 2011). 

Som stöd i diskussionen kring resultatet användes PATH-modellen där de frisk- och riskfaktorer 

som framkom i studien kopplades till de olika stegen i modellen. Dock kunde inte alla steg i 

modellen kopplas till de frisk- och riskfaktorer som framkom. Detta kan bero på att studien utgick 

från ett induktivt perspektiv, vilket betyder att PATH-modellen inte var utgångspunkten när 

intervjuguiden skapades. Alltså tillfrågades inte respondenterna utifrån de olika stegen i modellen, 

vilket kan förklara att inte alla delar i modellen berördes i respondenternas svar. Exempelvis 

tillfrågades inte respondenterna om organisatoriska faktorer som exempelvis det arbetsmiljöarbete 

som finns på arbetsplatsen idag och inte heller angående möjlighet till kompetensutveckling. Det 

var inte heller något som arbetstagarna uppgav som faktorer som de ansåg kan påverka 

arbetsmiljön.  
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Kvalitativ metod valdes att användas i denna studie just för att kunna fånga upp syftet om 

arbetstagarnas upplevelser, eftersom ett kvalitativt förhållningssätt syftar till att samla in data 

gällande upplevelser och yttranden (Ahrne & Svensson, 2011). Inom kvalitativ forskning nämns 

fyra delkriterier för tillförlitlighet. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet 

att styrka och konfirmera. Med trovärdighet menas om studiens resultat stämmer överens med 

verkligheten, vilket den kan anses göra eftersom tidigare studier och vetenskaplig litteratur stärker 

studiens resultat. Med överförbarhet menas om studiens resultat är representativt och kan överföras 

till andra miljöer. Detta kan vara en brist då studien är utförd i en viss miljö med ett fåtal 

respondenter och urvalet är dessutom inte ett slumpmässigt urval, utan ett bekvämlighetsurval med 

hänsyn till den tid och resurser som fanns tillgängliga. Pålitlighet är en aspekt som tar hänsyn till 

om studien är betrodd och utförd på korrekt sätt. Under metoddelen har en noga redogörelse för hur 

studien är genomförd beskrivits, vilket gör det möjligt för utomstående att följa samt bedöma de 

metoder som har använts. Möjlighet att styrka och konfirmera, inom kvalitativ forskning som ofta 

är subjektiv finns det en risk att studien påverkas av undersökarens tolkningar och bedömningar. 

Därför har ett opartiskt förhållningssätt eftersträvats genom arbetets gång för att varken 

intervjuarna, respondenterna eller resultatet skulle påverkas av tidigare erfarenheter och kunskaper. 

För denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Detta för att ge respondenterna möjlighet 

att svara relativt fritt på intervjufrågorna men med en viss struktur och vägledning utifrån förvalda 

teman. Genom semistrukturerade intervjuer gavs en god möjlighet till att fånga upp respondentens 

upplevelser och uppfattningar på ett bra sätt (Bryman, 2008). Det som kan utgöra en svaghet vid 

denna metod är att intervjuaren och deltagaren inte tolkar frågorna på samma sätt, vilket kan 

resultera i ett missvisande svar (Ahrne & Svensson, 2015). Avsaknad av erfarenhet att genomföra 

intervjuer hos undersökarna kan också utgöra en svaghet för denna studie. Som intervjuare kan det 

vara bra att besitta en viss erfarenhet dels för att intervjun ska bli väl genomförd, men även för att 

respondenten ska känna sig trygg (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån etiska principer har inga 

personliga frågor ställts under intervjuerna och samtliga intervjuer genomfördes med goda avsikter 

(Ahrne & Svensson, 2011). Under intervjuerna har hänsyn tagits till att lyssna engagerat på vad 

respondenterna ville förmedla samt att följdfrågor har ställts för att hjälpa respondenterna. Även att 

inte avbryta eller ifrågasätta respondenterna har tagits i beaktning. Detta för att få respondenterna 

att trivas i intervjusituationen och känna sig trygga och våga berätta mer, vilket också kan leda till 

att intervjun genererar rik och meningsfull information (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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En kritisk reflektion gällande kvalitativ innehållsanalys är att metoden kan medföra vissa problem, 

bland annat finns det en risk för att helhetsbilden av innehållet förstörs om kodningen är för 

detaljerad. Ingen information som kan relateras till syftet får väljas bort på grund av svårigheter att 

kategorisera materialet. Inget material får hamna mellan olika kategorier eller platsa i flera olika 

kategorier. Detta kan vara svårt att uppnå då respondenternas svar ibland är så likvärdiga att de går 

ihop med varandra, vilket kan vara vanligt förekommande om undersökningen handlar om 

individens egna upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I studien gav flera av 

respondenterna liknande svar, vilket gav en känsla av mättnad i materialet. Detta kan uppstå vid 

kvalitativa intervjuer och det kan leda till att fler antal intervjuer inte tillför något nytt till studien 

(Ahrne & Svensson, 2015). Därav tillfrågades inga ytterligare personer att delta vid 

undersökningen.  

6.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka vad arbetstagare upplever som frisk- och riskfaktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön samt skapa förståelse för hur arbetet kan organiseras för att nå en 

hälsofrämjande arbetsplats. Av det resultat som framkom, det vill säga de friskfaktorer och 

riskfaktorer som respondenterna uppgav, kunde samtliga kopplas till litteratur eller tidigare 

forskning, vilket kan indikera att nämnda faktorer i denna studie kan vara förekommande i 

arbetslivet i övrigt. En del av de faktorer som uppkom kunde också kopplas till PATH-modellen, 

som kan användas för att nå en hälsofrämjande arbetsplats. Det kan dock uppfattas som 

problematiskt att använda vetenskapliga modeller på arbetsplatser, som exempelvis PATH-

modellen, då det kan vara svårt att implementera en modell rakt av, på grund av att olika 

arbetsplatser har olika förutsättningar och olika struktur. Det kan därför vara en idé för arbetsplatser 

att kombinera olika modeller för att uppnå en arbetsmetod som är anpassad efter den enskilde 

arbetsplatsen.  

För att uppnå ett optimalt arbetsmiljöarbete på en arbetsplats, krävs även att både chefer och 

anställda samarbetar. Det är därför av vikt att ta anställdas upplevelser i beaktning, för att identifiera 

risker såväl som positiva aspekter på arbetsplatsen. Med denna uppsats hoppas författarna att kunna 

bidra med insikt angående vikten av att organisera arbetet på ett sådant sätt som gör att det blir mer 

hälsofrämjande för de anställda, både för att öka hälsa men också för att minska ohälsa och 

sjukskrivningar. Detta är inte bara positivt för individens välmående, utan också för såväl individens 

som för företagets och samhällets ekonomiska lönsamhet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

- Berätta om ditt arbete. 

- Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? Hur ser din arbetsdag ut? 

Arbetsmiljö 

- Vad är arbetsmiljö för dig? 

- När du tänker på arbetsmiljö, vad tänker du på då?  

- Vad tror du kan påverka arbetsklimatet/arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen? 

- Vad får dig att trivas på arbetsplatsen  

- Vad kan leda till att du inte skulle trivas i ditt arbete? Kan något förbättras? 

     

Riskfaktorer 

- Vad tror du kan leda till problem eller ohälsa på arbetsplatsen för de anställda?  

- Vilka risker ser du i arbetsmiljön?  

- Vilka faktorer tror du kan leda till att människor inte mår bra/inte känner tillfredsställelse på 

arbetsplatsen?  

Friskfaktorer 

- Vad tror du främjar hälsan på din arbetsplats?  

- Vad tror du behövs på din arbetsplats för att du ska trivas?   

Är det något ytterligare du vill tillägga?  

Exempel på följdfrågor 

- Hur tar det sig uttryck på arbetsplatsen? 

- Varför kommer det sig tror du?  

- Kan du berätta om en specifik situation då du upplevt detta?    
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Bilaga 2. Exempel på genomförande av kvalitativ innehållsanalys 

Domän Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Kategori Tema

Friskfaktor Själv tycker 
jag… har en bra 
relation med 
chefen och HR-
ansvarig. Jag 
tycker det är 
viktigt att ha en 
bra dialog 
mellan chef och 
anställda.

Att ha en bra 
dialog med 
anställda, chef 
och HR är 
viktigt.

Bra dialog 
mellan 
anställda och 
chef är viktigt.

Kommunikation 
på 
arbetsplatsen.

Kommunikation

Friskfaktor Vi pratar en del, 
ganska bra 
tycker jag… om 
det är någon 
problem. Är det 
någonting som 
man vill ta upp 
så gör man det, 
man behöver 
inte gruva sig.

Pratar med 
varandra och 
vågar säga vad 
man tycker om 
det finns ett 
problem. 

Pratar och våga 
säga vad man 
tycker.

Kommunikation 
på 
arbetsplatsen.

Kommunikation
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Bilaga 3: Informationsbrev till respondenter 

Inbjudan till att medverka i en undersökning till C-uppsats angående 
arbetstagares upplevda arbetsmiljö  

En stor del av våra liv spenderas på arbetet. Det är därför viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljöfrågor 

för att arbetstagare ska orka ett helt arbetsliv. Arbetsmiljö är viktigt för anställdas hälsa och 

välbefinnande. Syftet med studien är därför att undersöka hur arbetstagare upplever sin arbetsmiljö.  

Eftersom att studien vill fånga upp arbetstagarens egna upplevelser, kommer det att genomföras 

intervjuer med ett antal anställda på er arbetsplats. Vi räknar med att intervjun kommer att ta 

omkring 30 till 40 minuter. För att säkerställa dokumentationen och för att kunna bearbeta 

materialet önskar vi att använda oss av ljudupptagning under intervjun.  

Arbetet som vi genomför utgår från ett antal etiska principer. Detta innebär att ditt deltagande är 

frivilligt, du kan välja att inte svara på vissa frågor och du kan även när som helst och utan 

förklaring avbryta din medverkan. De uppgifter som samlas in kommer även att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att inga obehöriga kommer att ta del av materialet och resultatet 

kommer inte att redovisas så att enskilda individer kan pekas ut. Materialet kommer endast att 

användas för vår c-uppsats i Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid 

Mittuniversitetet.  

Vid frågor angående studien är du välkommen att kontakta nedanstående 

Studenter: 

Sara Strandberg  
sast1505@student.miun.se  
076-848422 
Olivia Olofsson 

olol1501@stundet.miun.se  
070-3204422 

Handledare: 

Åsa Tjulin  
asa.tjulin@miun.se  
010-1428404 
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