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Abstract 
 
Rising needs and dwindling resources has caused more attention to be placed on long-term              
sustainability. In recent years social sustainability has taken its place, alongside           
environmental and economic sustainability, as a subject of intense focus and inquiry. We are              
two university students in the field of behavioral sciences writing for the purpose             
completing our candidate exam in pedagogy. In this paper we discuss our study into the               
wellbeing and social interactions of workers within an organization currently working with            
social sustainability strategies. The pedagogical focus of the paper lies in understanding the             
learning processes connected with the implementation of strategies promoting social          
sustainability. A qualitative methodology is used in the study. Through interviews with            
management and personnel, we have attempted reach an understanding of how co-workers            
experience their work environment and current social sustainability strategies. Evidence was           
also collected from previous scientific research. Results show that attaining a socially            
sustainable workplace is complicated, time consuming and requires constant reevaluation of           
progress and processes. The results also reveal differences in opinions between management            
and personnel regarding the perceived success and effectiveness of current strategies in use.             
We would like to continue and expand our research to other organizations in order to create                
more effective implementation strategies for promotion long-term social sustainability         
within the workplace. 
 
Key words: Code of Conduct, competence, education, working environment and workplace           
organisation.  
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Förord 
 
Arbetet med den här uppsatsen har varit både spännande och roligt. Vi har blivit väl bemötta vid                 
förfrågningar om att få hålla intervjuer och det märks tydligt att ämnet engagerar. Vi vill passa på att tacka                   
våra respondenter för att de tog sig tid att svara på våra frågor. Det har varit skönt på många sätt att skriva                      
tillsammans, vi kompletterar varandra och när någon av oss har tappat fokus en stund så har den andra                  
hjälpt till. Det har hjälpt oss att kunna reflektera tillsammans i alla olika moment under arbetets gång.                 
Modellen med att ha flera seminarier för handledning tillsammans med studiekamrater och handledare har              
varit ett otroligt stöd för att kunna förstå, hålla strukturen och att få ihop hela uppsatsen. Vi är så tacksamma                    
för allt stöd vi fått från våra studiekamrater och även från våra förstående familjemedlemmar som låtit oss                 
sitta i timmar i tid och otid med vår uppsats. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Calle Hansson                     
för ett engagerat och hjälpsamt handledarskap. Vi vill rikta ett extra stort tack till vår fantastiska                
studiekamrat Kristine Åkerlund som med sin enastående skarpsinnighet och sitt stora engagemang har             
funnits vid vår sida som bollplank och vän. 
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1. Introduktion  

1.1 Inledning  
Social hållbarhet är högst aktuellt i dagens samhälle. Det handlar om säkerhetsställande av att kommande 
generationer kan tillgodose sina behov. Genom Brundtlandrapporten 1987 slog begreppet hållbar utveckling            
igenom och definierades då som ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov               
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Andrews och Granath,             
2012, 1). När begreppet hållbarhet nämns förs oftast tankarna i första hand till den fysiska miljön och                 
ekonomin, inte till den sociala hållbarheten; trots att social hållbarhet är en viktig länk för att alla tre                  
komponenterna ska fungera. Folkhälsomyndigheterna beskriver begreppet social hållbarhet på sin hemsida           
med att  
 

Ett social hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan rättfärdiga                   
skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor                 
känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 
Social hållbarhet syftar på de grundläggande mänskliga rättigheterna och är en betydande faktor för              
individens välmående genom att det handlar om hur människor mår och lever tillsammans. I grund och                
botten handlar hållbarhet om överlevnad; precis som social hållbarhet handlar om mänsklighetens            
överlevnad handlar organisationers kulturella och ekonomiska hållbarhet om dess långsiktiga överlevnad.           
Definitionen av begreppet social hållbarhet följer med samhällets utveckling med dess normer och             
värderingar. Eftersom de flesta spenderar en stor del av sina liv på arbetet och i skolan blir därmed                  
arbetsmiljön en betydande del för människors välmående. Social hållbarhet påverkar även           
arbetsorganisationens utveckling, organisationskulturen samt organisationens överlevnad enligt Bijl (2011).         
Därför påverkas arbetet på alla plan av hur en arbetsplats fungerar socialt. Galpin (2015) menar att en                 
organisationsstruktur som främjar hållbarhet har en positiv inverkan på både medarbetarnivå och            
organisationsnivå. Vad vi lär, och hur vi lär oss av social hållbarhet påverkar samhället och individerna som                 
i sin tur även påverkar arbetsmiljön. 

Den här uppsatsen beskriver en mindre fallstudie som fokuserar på hur arbetsorganisationen            
arbetar med, implementerar, underhåller och utvecklar social hållbarhet i arbetsmiljön. Fokus riktas främst             
på hur social hållbarhet förmedlas inom arbetsorganisationen samt vilka eventuella utmaningar det kan             
finnas vid implementeringen. Valet av ämne till uppsatsen framstod efter funderingar med stöd av de frågor                
som Bie (2015) presenterar; varför vill vi göra på det här sättet? Hur fick vi idéerna till detta? Har vi tidigare                     
erfarenhet av frågorna? Har vi några yrkesmässiga motiv med valet av ämne och tillvägagångssätt? Har vi                
tillräckliga kunskaper för att genomföra vår undersökning? Valet att undersöka och skriva om socialt              
hållbara arbetsmiljöfrågor grundades ur vår samstämmiga passion för arbetsgivarfrågor och att vi båda             
arbetat som arbetsgivare och vill vidareutveckla vårt ledarskap. Vi har erfarenhet av ledarskap och ser det                
som viktigt för ett företag att redan vid rekryteringen skapa och förmedla företagets policy för sitt sociala                 
hållbarhetsarbete. Vi vill med vår uppsats lyfta fram vikten av social hållbarhet inom arbetsmiljöarbete samt               
bidra med kunskap om hur arbetsorganisationer kan arbeta med de frågorna.  
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1.1.1 Disposition och definitioner  
Uppsatsen är indelad i en första del med inledning, bakgrund, teoretisk introduktion och metod. I den andra                 
delen presenteras resultaten erhållna av genomförda intervjuer samt en sammanfattning med analys efter             
varje delfråga. Avslutningsvis diskuteras vilka läroprocesser som sker inom arbetsorganisationen vid arbetet            
med en socialt hållbar arbetsmiljö. Diskussionen går även in på organisationskulturens förändringskapacitet            
och vilka påverkanseffekter kulturen har på arbetsorganisationens aktuella situation. Som avslutning nämns            
våra funderingar runt eventuellt fortsatta studier inom det här området. Här nedan följer en introduktion               
om de begrepp och definitioner som används i uppsatsen. Nyckelbegreppet är social hållbarhet som syftar               
på de grundläggande mänskliga rättigheterna och är en betydande faktor för individens välmående genom              
att det handlar om hur människor mår och lever tillsammans och förklaras mer ingående under bakgrund.                
Uppförandekod (Code of conduct) är riktlinjer som arbetsorganisationer själva tar fram, som innefattar hur              
arbetet ska fungera etiskt, socialt och miljömässigt och inkluderar alla som ingår i företaget eller               
organisationen. Många ser även uppförandekoden som en riktlinje för hur olika samarbetspartners och             
underleverantörer bör agera i olika tillfällen. Beteendebaserad säkerhet är en modell för att öka säkerheten               
på arbetsplatsen där medarbetare observerar varandras beteende vid olika arbetsmoment och ger            
återkoppling för att utvecklas tillsammans. 

1.1.2 Avgränsningar 

En arbetsorganisation måste ta hänsyn till ekonomi, klimatpåverkan samt de människor som arbetar i och               
tillsammans med organisationen. Den här uppsatsen är avgränsad till den psykosociala delen av             
arbetsmiljön i en arbetsorganisation. För att skapa en djupare förståelse hade även en kvantitativ metod med                
enkäter till medarbetarna kunnat användas. Med tanke på tid och resurser för detta arbete valdes endast                
kvalitativa intervjuer för insamlandet av empiriskt material. 

1.1.3 Kunskapsbidrag  

Denna uppsats kan bidra med att öka kunskap om begreppet social hållbarhet som fortfarande är relativt                
odefinierat trots att det introducerades på 90-talet. Förhoppningen är att skapa förståelse för eventuella              
läroprocesser som sker inom en arbetsorganisation vid implementering av social hållbarhet i arbetsmiljön.             
Studien kan belysa olika kompetenser som är gynnsamma eller missgynnsamma vid implementering och             
utvecklande av en socialt hållbar arbetsmiljö. På så sätt blir studien intressant för andra arbetsorganisationer,               
fackförbund, företagshälsovård, medarbetare; ja i princip alla som arbetar med att främja en god och hållbar                
arbetsmiljö. 

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Social hållbarhet  
Begreppet ”sustainable development” (hållbarhet) myntades 1981 av miljövetaren Lester Brown. Sedan dess            
har det till störst del handlat om hållbar miljö, trots att begreppet hållbarhet omfattar tre områden nämligen                 
miljö, ekonomi och det sociala. 1987 fick begreppet hållbarhet en internationell spridning genom             
Brundtlandkommissionen i rapporten Vår gemensamma framtid. Kommissionen leddes av Norges dåvarande           
statsminister Gro Harlem Brundtland som menade att ”social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjlig              
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att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras” (Andrews och Granath, 2012, 1).             
Därmed är det miljöns villkor som styr utveckling och tillväxt. För att uppnå målen i de tre delarna inom                   
hållbarhet; ekonomisk, miljö och social, har Sverige delat upp dem i sex större områden; hälsa, hållbar                
konsumtion och produktion, ekonomisk utveckling, social sammanhållning, miljö och klimat samt global            
utveckling (Fegler & Unemo, 1999; Lunds universitet, 2018). Social och ekologisk hållbarhet är enligt Helms               
Jørgensen (2006) en integrerad del av alla medborgares behov som kan föras in i företag och vidga den snäva                   
företagsekonomiska horisonten. Det har påvisats att Social hållbarhet även kan öka affärsnyttan och det syns               
i allt fler årsredovisningar (Länsförsäkringar, 2017; Roslagens Sparbank, 2017). Mot denna bakgrund har det              
skett en tydlig förändring; där många svenska börsföretag numera allt oftare uttrycker visioner om bredare               
socialt och miljömässigt samhällsansvar tillsammans med ekonomisk hållbarhet (Linköpings universitet,          
2019). 

För att gå vidare och förklara begreppet social hållbarhet kommer vi in på att de mänskliga                 
rättigheterna är grundläggande och universella, d v s att de gäller för alla över hela världen, utan åtskillnad,                  
oavsett land, kultur eller situation (Regeringskansliet, 2019b). Flera av Förenta Nationernas (FN) globala mål              
påvisar även vad begreppet social hållbarhet innefattar. Medlemsstaterna i FN ställde sig bakom             
deklarationen, där människan står i centrum och social utveckling anges som en del av hållbar utveckling.                
Sverige har utvecklat strategin, Agenda 2030 för sitt globala utvecklingssamarbete inom hållbar social             
utveckling. ”Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål kan bara uppnås genom samverkan och tydliga             
kopplingar mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social utveckling”              
(Regeringskansliet, 2019a). Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla individers rättigheter              
är respekterade. Eftersom att samhället förändras över tid ändras även värderingar, uppfattningar och             
normer, vilket har medfört att det är svårt att hitta någon enhetlig definition på social hållbarhet.  

Sociala aspekter av hållbarhet är enligt Bijl (2011) betydelsefulla med anledning av dess             
instrumentella och inneboende betydelser därför att samhällen behöver gemenskap och engagemang           
eftersom det sociala kapitalet påverkar dess dragningskraft. Enligt den politiska forskaren Robert Putnam             
(refererad av Bijl, 2011) handlar socialt kapital om relationer mellan människor och socialt nätverkande som               
kan skapa ömsesidighet och tillit. Det sociala kapitalet kan variera över tid genom att vara starkare ibland                 
och svagare vid andra perioder. I många diskussioner ses socialt kapital som något positivt, men intressant                
är även det som sociologen, antropologen och filosofen Pierre Bourdieu (refererad av Bijl, 2011) tar upp, att                 
socialt kapital även kan bidra till ojämlikheter om det skapas elitgrupper i ett samhälle. Däremot kan                
solidaritet motverka ojämlikhet i det sammanhanget (Ibid.).  

Vid slutet av 70-talet utvecklade den medicinske sociologen, Aaron Antonovsky, begreppet           
salutogenes, en optimistisk människosyn där människan betraktas som kapabel, erfaren och resursstark.            
Denna teoribildningen består av två nyckelbegrepp; känsla av sammanhang (KASAM) och generella            
motståndsresurser (GMR) mot stress. Antonovsky menar att KASAM uppnås genom integrering av            
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och GMR som god självkänsla, meningsfull sysselsättning,           
sociala relationer och kontakt med sina inre känslor stärker KASAM (Eriksson, 2016). Enlig Antonovsky är               
det avgörande för människors hälsa och välmående, att känslan av sammanhang är förståelig och              
meningsfull (Angelöw, 2010; Ahrenfelt, 2013). Känner aktörerna inte en delaktighet i förändringsprocessen            
leder det till stress som i sin tur kan motarbeta en förändring. 
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1.2.2 Arbetsmiljö  
Arbetsmiljön påverkar både medarbetarnas välmående och arbetsorganisationens effektivitet. Den omfattar          
fysiska, psykiska och sociala aspekter, i praktiken är de två sistnämnda ofta sammanslagna till psykosocial               
arbetsmiljö. Vanligast är dock att fokus är inriktat på den fysiska arbetsmiljön. Abrahamsson och Johansson               
(2013) menar att det inte går att särskilja den fysiska och psykiska arbetsmiljön utan att de sammanflätas                 
med varandra. Att arbetsmiljön är säker och bidrar till medarbetarnas välmående är även lagstadgat inom               
arbetsmiljölagen. Frågor om social hållbarhet är numera placerade högre på agendan för företagen i Sverige               
genom Arbetsmiljöverkets införande av nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS            
2015:4). De främsta riskerna för arbetsrelaterad stress ses som problem med socialt samspel och för hög                
arbetsbelastning. Arbetstagarna ska ges möjlighet att medverka i att ta fram mål för den organisatoriska och                
sociala arbetsmiljön, de ska känna till sina arbetsuppgifter samt vilka resultat som ska uppnås och               
arbetsgivarna ska möjliggöra en regelbunden dialog om arbetsuppgifterna (Arbetsmiljöverket, 2018).          
Eftersom att uppsatsen inriktas på social hållbarhet är den psykosociala delen av arbetsmiljön i fokus.  
 
”Psykosocial arbetsmiljö handlar om människans samspel med omgivningen, hur människor påverkas av arbetsmiljön men också hur                
människan utvecklas av och utvecklar arbetsmiljön” (Abrahamsson & Johansson, 2013, 10). 
 
De psykosociala arbetsmiljöriskerna är de svåraste att hantera (Arbetsmiljöverket, 2015). Generaldirektör           
Erna Zelmin-Ekenhem uppmärksammade på världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (28/4)            
genom ett inlägg på Dagens Nyheters debattsida att arbetsrelaterade sjukdomar dödar långt fler än olyckor i                
arbetet (Arbetsmiljöverket, 2019).  

Två olika begrepp som Hällstén & Tengblad (2006) använder för att beskriva medarbetaren i              
praktiken är empowerment (egenmakt) och medarbetarskap, som ”utgår från hur medarbetarna hanterar            
relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och sina arbetskamrater, medan empowerment mer handlar om hur               
organisationen skall hantera medarbetarna” (Hällstén & Tengblad, 2006, 18). Det gäller att hitta ett hållbart               
samarbete och förståelsen mellan dem. Medarbetare som känner att medarbetarskapet ”ägs” av dem själva;              
när chefer och medarbetare utövar ett gemensamt ledarskap baserat på ömsesidigt förtroende, engagemang,             
samarbete och ansvarstagande, skapar ansvarsbalans och medledarskap (Hällstén och Tengblad, 2006).           
Habermas (1984, 1990) menar enligt Alvesson och Sköldberg (2017) att systemet (ekonomi, administration,             
juridik och politik) koloniserar vår livsvärld (meningssammanhang, upplevelser och tolkningar). Mot denna            
bakgrund sker en rationalisering som utarmar vår livsvärld och vår socialisation. Jakten på resultatet i det                
moderna välfärdssamhället är förklaringen till många av dagens sociala och psykiska problem. Ömsesidig             
kommunikation där människor har möjlighet att uppnå förståelse genom dialog är viktig för att motverka               
detta. Habermas menar att människor tolkar och förstår sin livsvärld som han även benämner kulturell               
horisont och att det krävs störningsfri, ärlig och uppriktig kommunikation för sammansmältning av             
individers horisonter (Alvesson och Sköldberg, 2017).  

Forskning har funnit en länk mellan företagens sociala prestationer och dess attraktion som             
arbetsplats enligt Jepsen och Grob (2015), vilket påvisat behovet av hållbarhet inom rekryteringsprocesser.             
För de personalansvariga är rekrytering en av de mest synliga funktionerna, med sin roll som port för nya                  
medarbetare. Hållbarhetsprinciper vid rekrytering visar inte bara ett engagemang för planeten, människor            
och vinster, utan kan även vara avgörande för företagets dragningskraft på arbetsmarknaden (Ibid.)  
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1.2.3 Organisationskultur 

Organisationer är sociala system som består av människor som handlar och interagerar tillsammans. Enligt              
Jacobsen (2013) är sociala system indeterminerade, vilket betyder att de är förbundna med stor osäkerhet               
runt förändringar där vissa lösningar inte ger önskade effekter och några istället skapar nya problem.               
Förändringar präglas många gånger av tillfälligheter när de grundar sig på antaganden snarare än den               
faktiska verkligheten. Organisationer måste anpassa sig till omgivningens kulturella normer och värderingar            
eftersom de är som en integrerad del av samhället och för att uppnå en hållbar och attraktiv arbetsplats                  
(Jacobsen, 2013). Redan vid rekryteringen ges en första introduktion till arbetsorganisationens kultur,            
värderingar och människosyn, genom de bedömningsmetoder som används vid rekryteringen (Kahlke och            
Schmidt, 2002). En organisationskultur är resultat av en livslång socialisationsprocess menar Jacobsen            
(.2013), med en kärna av grundläggande antaganden och uppfattningar. Stora arbetsorganisationer som den             
här har svårare med helhetsförändringar på grund av ökad komplexitet, därmed kan informationen vara              
svårare att få fram och kan förvrängas. Vissa organisationer har en stark och homogen kultur och andra har                  
en mer fragmenterad eller svag kultur och det kan vara svårare att göra förändringar i en stark kultur. De                   
har oftast ett gemensamt synsätt på en fråga, därmed blir det svårare för ett nytt synsätt att accepteras.                  
Förändringar består av händelser med olika känslomässiga processer och de kan som regel bara ske med ett                 
långt tidsperspektiv genom strategier med långsiktig upplärning, utbildning och socialisation. Utmaningen           
handlar om balansen mellan tidsperspektivet och att skapa en känsla av att förändringen är nödvändig.               
Organisationer som bäst anpassar sig till förändringar har kulturer med stark tillit mellan medarbetarna,              
normer som understryker betydelsen av det kollektiva, samarbete och öppen kommunikation (Jacobsen,            
2013). 

När en person anställs sker en socialisationsprocess som Kramer (2010) menar sker mellan individen              
och organisationen där det finns olika mål och arbetssätt som hjälper den processen. Genom assimilering och                
socialisation skapas därigenom förändringar och anpassningar hos individen till förmån för organisationen,            
vars kultur påverkar de nyanställda. Ledarskapet är en starkt påverkande faktor för att assimilationen ska               
bli en positiv upplevelse. Det sker en metamorfos inom individer under assimileringen till en organisation,               
oftast vid nyanställning, men kan även ske vid andra slags förändringar inom organisationen.             
Organisationskulturen är en starkt påverkande faktor i hur organisationen agerar inom olika frågor och              
kommunikationen inom organisationen är nyckeln till hur kulturen formas och bildas (Ibid.). 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att belysa hur en arbetsorganisation skulle kunna arbeta med, implementera,              
underhålla och utveckla social hållbarhet. I uppsatsen undersöks vilka kompetenser som krävs för arbete              
med socialt hållbar arbetsmiljö vilket specificeras genom följande forskningsfrågor:  

● Hur kan social hållbarhet implementeras i en verksamhet?  
● Hur upplevs ledningens medvetenheten om läroprocesser vid implementering av social hållbarhet i            

arbetsmiljön? 
● Hur kan en arbetsorganisation säkerställa att social hållbarhet uppnås?  
● Hur upprätthålls ett arbete med social hållbarhet? 
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1.4 Teori  

1.4.1 Läroprocesser  

Kognitivismen har en rationalistisk syn på lärande och utveckling med ett humanistiskt synsätt som              
fokuserar på hur människan tänker och tolkar sinnesintryck. Kunskap ses som avbildningar av omvärlden,              
vilket lagras i vårt minne och aktiveras vid behov där lärande sker inom individen när vi tänker och tolkar.                   
Lärandet befäster information i långtidsminnet genom repetition (rehearsal) och ses som en process (Säljö,              
2014). En av de främsta pedagogerna och didaktikerna, John Dewey (1859-1952) menade att alla i en social                 
grupp har rätt till lika möjligheter i intellektuell mening och om fritt och rättvist umgänge saknas, resulterar                 
det i en intellektuell obalans. Isolering i en grupp skapar antisociala individer med statiska och själviska                
ideal. Därmed kräver ett vaket och utvecklande mentalt liv mer kontakter. Konflikter tvingar människor till               
umgänge, möjliggör lärande och vidgar därigenom människors horisonter (Dewey, 2006).  

Vuxnas inlärningssätt skiljer sig inom pedagogiken för barns inlärning, vilket Knowles, Holton III &              
Swanson (2015) benämner som andragogik vilket förespråkar sex principer, behovet att veta (varför? vad?              
och hur?), självuppfattning (självständig i sitt lärande), tidigare erfarenheter, att vilja lära sig, orientering och               
motivation. De vuxna är mer självständiga, oberoende och har enskilda mål för lärande. En vuxen är                
intresserad av att lära sig nya saker som är relaterade till arbetet eller det verkliga livet.  

1.4.2 Kollektivt lärande 

Psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) hade en stor betydelse för språkets funktion inom lärandet. Hans              
teorier bygger på språkets betydelse för lärandet och utveckling. Utvecklande av ett språk sker vid samspel                
och social interaktion. Tanke och språk bildar ett logiskt tänkande. Synen på lärande och utveckling är                
ständigt pågående processer enligt Vygotskij som menar; när man väl behärskar en sak så är man också nära                  
att behärska något nytt, då är man i en utvecklingszon (Kroksmark, 2011). Redan på 1920-talet utvecklades                
det kontextuella/sociokulturella perspektivet på lärande med Vygotskij (1896-1934) som menar att språket            
fungerar på två nivåer, dels mellan människor och dels inom människor. Hans sociokulturella             
inlärningsteori är att individen lär i samspel med andra människor och att utveckling sker i ett kulturellt och                  
socialt sammanhang. Learning by doing är ett välkänt inlärningssätt där individen lär av att se och utföra                 
själva. Att tänka och kommunicera innebär att människor använder sig av kulturella redskap när de förstår                
och analyserar omvärlden. Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp som             
förklarar interaktionen mellan människan och det kulturella redskapet. Vygotskij uttrycker detta som att             
människor inte upplever världen direkt, utan de tänker ”i omvägar” med hjälp av medierande (språkliga)               
redskap. Han gav en stor betydelse för redskapens roll i lärandet; där språket sågs som det viktigaste av                  
dessa verktyg. Eftersom språket kan hjälpa människor att beskriva/förklara, förstå och tolka omvärlden. När              
en person lär sig att använda ett kulturellt redskap, så approprieras (införlivas) kunskapen till att bli ens                 
egen. Kunskap överförs inte mellan människor, kunskap är något vi deltar i genom interaktion och               
kommunikation (Lundgren, 2014). Roger Säljö (1948) professor i pedagogisk psykologi, delar Vygotskijs syn             
på lärandet, att språk och tanke är integrerade, därigenom formar språklig kommunikation vårt tänkande              
(Kroksmark, 2011). Vygotskis teori om lärandet i samspel med andra människor utgör också en viktig grund                
för Lave och Wengers teori (Abrandt, Dahlgren och Laginder, 2009); att människor tillhör olika              
praktikgemenskaper med sin historia, traditioner, riter, symboler och språk. 
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Lärandet är integrerat i vårt vardagsliv och det är inte säkert att vi lär oss mest när vi tror det, som i formella                       
lärmiljöer. Vi lär oss även när vi är inte är medvetna om det och vi kan lära oss andra saker än det vi har                        
förväntat oss. Lärandet påverkar även vår identitet. Vem vi är handlar om vad vi gör varje dag, och det                   
innefattar även hur andra ser oss. Människors identitet är temporär och beroende av omständigheter,              
gemenskaper och genomgår en ständig förhandling samt förändringsprocesser av den vi är. Wenger (1998)              
menar att engagemang i gemenskapen är det bästa bidrag var och en kan ge, han beskriver det som att det                    
handlar om att bli en ”social konstnär”. Det är den lärandes största utmaning att utforma sin egen identitet                  
genom olika sociala sammanhang, vilket Wenger (1998) kallar att modifiera sin identifikation. När en grupp               
människor samlas och arbetar mot ett gemensamt mål, pratar man om praktikgemenskap. Varje             
praktikgemenskap producerar verktyg, symboler, historier, termer och egna begrepp som reifierar           
praktiken. Reifikation är en projektion och en abstraktion som upplevs verklig och uppehåller en stor del av                 
vår kollektiva energi. Ju mer vi tänker på och föreställer oss något, desto mer verkligt blir det. Det finns fyra                    
huvudpelare hur vi uppnår lärande, genom gemenskap (tillhörighet), praktik (utöva något praktiskt),            
mening (meningsfullhet med världen och livet) och identitet (hur vi ser oss själva). Lärandet är en social                 
produkt och sociala praktiker sker löpande. Inlärning är en inneboende naturlig process som pågår hela livet                
och lärande handlar om social energi och kraft som drivs av identifieringar och är beroende av förmågan att                  
förhandla sig till medlemskap i gemenskaper. Människan lär sig hela tiden i gemenskaper från att vi leker i                  
lekparken, går i skolan, är aktiv i en förening och umgås med arbetskollegor på lunchen. Gemenskap har tre                  
dimensioner; en gemensam uppgift, ett ömsesidigt engagemang (skapas när individer är engagerade och             
förmedlar engagemang) och en delad repertoar (skapas när människor samverkar i samma miljö). Genom              
individens gemenskaper och sociala tillvaro skapas identiteter, därmed har individen flera olika identiteter. I              
dagens globaliserade samhälle blir identiteten en produkt av individen skapad av olika erfarenheter och              
vägval. Identiteten är det som är viktigast när det kommer till lärandet och inte läroplanen (Wenger, 1998).  

1.4.3 Formellt och informellt lärande 

Formellt och informellt lärande är två olika tillvägagångssätt som lärandet kan uppnås genom. Skillnaden              
mellan formellt och informellt lärande är att vid formellt lärande som en utbildning får individen ett bevis                 
(betyg eller titel) på kunskapen. Det informella lärandet kan ske på arbetsplatser i samspel mellan människor                
med gemensamma intressen och mål (Hrastinski, 2009). Största delen av lärandet på arbetsplatsen sker              
genom informellt lärande mellan medarbetare och av egen erfarenhet menar Gu, Churchill och Lu (2014).               
Trots att formellt och informellt lärande utspelas i olika miljöer är de båda lika viktiga för utvecklingen av                  
professionella arbetare (Tynjälä, 2008). Jaldemark (2013) menar att ett livslångt lärande sker genom en              
kombination av formellt och informellt lärande.  
 

1.4.4 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning i en arbetsorganisation handlar om att säkerställa vilken kunskap/färdighet som finns            
inom organisationen, vilken kompetens behövs inom en snar framtid samt hur den önskvärda kompetensen              
kan uppnås. Det är betydelsefullt med en arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande genom              
kompetensutveckling för de anställdas hälsa, välbefinnande och personliga utveckling. Några faktorer som            
är gynnsamma för organisationen vid kompetensutveckling är; delaktighet, stödjande företagskultur,          
utvecklingsinriktad atmosfär och tillgång till stöd för lärande (Kock, 2010a). För att kartlägga             
kompetensbehovet inom organisationen bör en arbetsanalys genomföras, som är ett redskap vid både kort-              
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och långsiktiga planer för en verksamhet. Där undersöks vilka kompetenser som behövs för att utföra               
arbetsuppgifterna sedan tittar man på den kompetens som finns inom företaget (Kahlke och Schmidt, 2002).               
Önskad kompetens kan uppnås genom rekrytering, befordran, formell eller informell utbildning eller            
arbetsplatslärande (on the job learning) (Kock, 2010b). En annan fråga som organisationen behöver undersöka              
är vilka av medarbetarna som behöver vidareutvecklas.Validering är ett sätt att identifiera, beskriva,             
bedöma och erkänna en individs kompetens. Den kan även ge ett bruksvärde för organisationen när               
kunskap blir synlig eller ett mervärde för individen, då processen ökar motivation, självkännedom och              
självförtroende. Valideringen kan sätta igång motivation till en fortsatt vidareutveckling (Kahlke och            
Schmidt, 2012). 

2. Metod 

2.1 Ansats  

Uppsatsen utgår från socialkonstruktionismen, en kunskapsteori med utgångspunkt i hur människor           
konstruerar och formar förhållningssätt och handlingsstrategier. Att undersöka sambandet mellan den           
kunskap som konstrueras och hur människorna beter sig som är målet i ett socialkonstruktionismens              
perspektiv (Lindgren, 2015). Verkligheten är inte fast och given utan det är människors interaktioner som               
konstruerar samhället (Alvesson och Sköldberg, 2017). Lärandet i uppsatsen undersöks från ett            
sociokulturellt perspektiv, eftersom att vi utgår från vad vi lär oss i olika situationer och inte om vi lär oss.                    
Kunskaper och färdigheter utvecklas i samhället genom interaktioner mellan människor (Säljö, 2010). Det             
medför även att kunskaperna kan variera i olika samhällen. 

När en planering av en forskning påbörjas finns det en avgörande faktor vid valet av               
forskningsstrategi, forskningsdesign och metod, och det är frågeställningen i forskningen. Formuleringen av            
vetenskapliga frågor och genomförande av forskningen påverkas av det ontologiska antagandet och de             
förpliktelser som forskaren har (Bryman, 2016). Den kvalitativa metoden inbjuder till en forskningsnära             
miljö där forskaren är i den sociala verklighet som undersöks (Bryman, 2016), vilket ger en förståelse för den                  
föränderliga sociala verkligheten som individerna skapar och konstruerar. När fokus ligger på hur             
individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, kan avstånd tas från den naturvetenskapliga normen              
och tillvägagångssättet (Bryman, 2016). Samhällsforskaren är en del av forskningen, en del av själva              
samhället, när samhället förändras gör även forskningen det och resultaten blir aldrig slutgiltiga (Ahrne och               
Svensson, 2015). En kvalitativ metod används för att skapa en förståelse för hur individerna uppfattar och                
tolkar sin sociala verklighet enligt en induktiv strategi (Bryman, 2016; Alvesson och Sköldberg, 2017).              
Ingemann (2016) menar att forskaren på ett hermeneutiskt sätt, genom dialog, kan nå förståelse för               
informantens meningshorisont och få den att smälta samman med sin egen. Det är en grundförutsättning att                
forskare har med sig sina fördomar och föreställningar utifrån egna erfarenheter och tolkningar, vilket enligt               
en hermeneutisk vetenskapsfilosofi är en styrka (Ingemann, 2016). Den här uppsatsen utgår ifrån att fånga               
individers uppfattningar och tolkningar om en arbetsorganisations arbete med social hållbarhet i            
arbetsmiljön, därmed har en kvalitativ metod använts med en induktiv strategi. Synsättet innebär att              
resultatet leder till en teori och målet är därmed teorigenererande.  
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2.2 Urval  
När det kommer till kvalitativa undersökningar som intervjuer kan det finnas svårigheter att ta sig in i vissa                  
undersökningsfält, en så kallad tillträdesproblematik (Rennstam och Wästerfors, 2015). För att minimera            
tillträdesproblematiken, valdes en organisation som vi uppfattat jobbar med en hållbar arbetsmiljö. Därefter             
kontaktades personer i vår omgivning med kontakter inom den valda arbetsorganisationen för tips om              
personer att tillfråga för intervjuer. Det gjordes ett målstyrt urval som Bryman (2016) benämner det, eftersom                
respondenterna valdes utifrån relevans för våra forskningsfrågor. Även ett snöbollsurval användes, som            
Trost (2010) beskriver, när vi efter en intervju med en chef frågade efter ytterligare personer som skulle                 
kunna passa in att intervjua till vår uppsats. Det är en speciell variant av bekvämlighetsurval som går att ta                   
till vid slutet av en intervju.  

Personer som skulle kunna inneha kompetens om social hållbarhet och kunskap om hur             
organisationen implementerar en hållbar arbetsmiljö kontaktades och tillfrågades om att delta i en intervju.              
De var alla tillmötesgående och ställde upp. Allt eftersom intervjuerna utfördes skapades en bredare              
förståelse om olika begrepp och metoder som respondenterna använde och därmed kunde fler följdfrågor              
ställas för att kontrollera om vi uppfattat rätt. Inspelningen som skedde under intervjuerna underlättade vid               
transkriberingen och på så sätt kunde vi även ha bättre närvaro vid intervjuerna. Vid den sista intervjun med                  
cheferna frågade vi om respondenten kunde komma på några fler personer som skulle kunna passa som                
kandidater till vår studie. Vi fick förslag på två personer till vilket visade sig vara en tillgång då de var                    
medarbetare. På så sätt maximerades variationen av respondenter, som Hartman (2004) rekommenderar, för             
att få fram olika perspektiv och skapa så bred förståelse som möjligt. Det visade sig senare att medarbetaren                  
numera är en före detta medarbetare, vilket vi såg som positivt. En enkätundersökning till alla medarbetare                
kunde varit till fördel för denna studie, fast med anledning av tid och kapacitet uteslöt vi                
enkätundersökningen då den är tidskrävande och kan vara svår att nå ut till alla medarbetare. 

2.3 Datainsamlingsmetoder  
Empirin insamlades genom sökande efter relevant forskning i databaser; Academic Search Elite, DiVA, Eric              
via EBSCO och Eric via ProQuest med sökorden, social hållbarhet/social sustainability, social arbetsmiljö/social             
work environment, samspel på arbetsplatser/interaction at workplaces, engagemang i arbetslivet/commitment to           
working life, rekrytering/recruitment och känsla av sammanhang/sense of coherence. Tidigare forskning har            
också använts om arbetsmiljö, social hållbarhet och vuxenpedagogik samt de intervjuer som genomförts             
under studiens gång. 

För insamlingen av empirin genomfördes semistrukturerade intervjuer. För att motverka att få korta             
ja och nej svar användes öppna frågor som inbjöd till diskussion som Patton (2015) och Trost (2010) nämner.                  
Detta gav oss möjligheter att komma med följdfrågor så att svaren kunde utvecklas och fördjupas i enlighet                 
med vad Bell (2006) menar. För att inte missa viktig information spelades intervjuerna in, efter att                
respondenterna givit sitt samtycke, för att sedan kunna gå tillbaka och analysera vad som sagts samt                
reflektera om vad som var användbart, vilket Patton (2015) och Yin (2006) rekommenderar.  

Under intervjuerna uppmuntrades respondenterna att berätta med egna ord och att använda termer             
de var vana vid så att intervjusituationen blev lättsam och flöt på bra.  

 
 
Karin Jansson Vikström & Marie Walkes Nylén  
VT 2019 PE014G  
 

  
 
 

 
12 



 

2.4 Instrument  

Vid utformandet av intervjuguiden utgick frågorna från frågeställningen om hur social hållbarhet kan             
implementeras inom en arbetsorganisation. Därefter formulerades relevanta semistrukturerade frågor och          
följdfrågor till var och en av cheferna. Intervjuguiden till medarbetarna blev annorlunda, där utgick vi från                
att undersöka deras uppfattning av det cheferna berättat. Vi upplevde det som en stor fördel att utföra                 
semistrukturerade intervjuer istället för enkäter eftersom vi nu kunde specificera med följdfrågor.  

2.5 Procedur/genomförande  
För att respondenterna skulle förstå begreppet social hållbarhet började vi med att beskriva hållbarhet och               
dess tre huvudkomponenter; ekonomisk hållbarhet, klimatmässig hållbarhet och social hållbarhet. Vi           
förklarade sedan vad vi avser med social hållbarhet, vilket även stod med i informationen som skickades ut                 
efter bokningen av intervjun, i enlighet med vad Trost (2010) rekommenderar. Vid första kontakten med               
respondenterna förklarades uppsatsens syfte, hur intervjuerna ska gå till, att information kommer att sändas              
per mail innan för möjlighet att sätta sig in i frågeställningarna samt att respondenten när som helst kan                  
avbryta intervjun. Vi tog fasta på Trosts (2010) varning för en rädsla för tomrummet, kallad horror vacui, en                  
tendens att ta med för mycket inför intervjuerna. Vi påminde varandra inför varje intervju om att våga vara                  
tysta även när respondenten var tyst en kort stund. Det var svårt i början, men efter några intervjuer                  
lyckades vi fokusera bättre på det viktigaste för uppsatsen och våra frågeställningar blev allt mer förståeliga                
för respondenterna och det gick lättare att låta dem prata mer fritt själva.  

2.6 Analysmetod 
När intervjuerna var gjorda påbörjades analysen av datamaterialet. Det finns olika sätt att gå tillväga och vid                 
en analytisk induktion väntar man med att analysera tills all data är insamlat för att inte påverka kommande                  
intervjuer (Hartman, 2004). I denna uppsats inspirerades vi av grundad teori vid bearbetningen av data,               
därmed har datan analyserats allt eftersom intervjuerna genomförts. En analys delas oftast in i två delar som                 
är beroende och påverkar varandra. Först måste datamaterialet reduceras genom en kategorisering som             
oftast görs är kodning vilket innebär ”...att finna de begrepp i textmassan som man finner intressanta, och                 
det andra är att finna kategorier som sedan hjälper oss tolka och förstå de företeelser vi är intresserade av”                   
(Hartman, 2004, 287). Efter intervjuerna transkriberades allt datamaterial och kodades i olika kategorierna             
med olika färger med utgångspunkt från studiens forskningsfrågor; Hur kan social hållbarhet            
implementeras i en verksamhet? Hur ser arbetsorganisationens lärandeprocesser ut vid implementering av            
social hållbarhet i arbetsmiljön? Hur säkerställer organisationen att social hållbarhet uppnås? Hur            
upprätthålls arbetet med social hållbarhet? Dessa kortades sedan ner till ett ord ur respektive mening;               
implementering, lärandeprocesser, säkerställande och upprätthållande. Vi arbetade var för sig med           
kodningen, för att se om vi kom fram till samma kategorisering, för att inte glömma något och därmed bli                   
förtrogna med datamaterialet samt hitta variationer i texterna.  

Redan vid insamlingen av datamaterialet är det hjälpsamt att ha en överblickbarhet enligt Rennstam              
och Wästerfors (2015), vilket skapades genom att datamaterialet delades upp i olika dokument för varje               
intervju och att olika kategorier bestämdes som sedan kodades med färger. Variation och innebörden i               
texterna är viktig och det gäller för forskaren att läsa sitt material många gånger och bli så förtrogen med                   
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det, det är som att umgås med sin data (Ibid.). Studiens frågeställningar styrde vilka begrepp i datamaterialet                 
som respondenterna använde för att beskriva sin situation i arbetsmiljön. Begreppen delades i kategorier              
genom klassificering, där alla begrepp som handlade om samma tema hamnade i samma grupp.              
Avslutningsvist slogs kategorierna som var i relation till varandra ihop och skapade en uppfattning om hur                
respondenterna upplever sin situation, vilket sedan som Hartman (2004) föreslår resulterat i en teori.  

2.7 Kvalitetskriterier 
Tillförlitlighet och äkthet är begrepp som ofta används inom kvalitativ forskning. Tillförlitlighet i en              
kvalitativ metod består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att             
styrka och konfirmera. Överförbarhet handlar om att studiens resultat går att överföra till en annan miljö och                 
andra situationer (Bryman, 2016). Resultatet av denna studie kan vara överförbart när det kommer till hur                
andra organisationer kan främja en socialt hållbar arbetsmiljö om studien kan påvisa några effektiva              
metoder. För att stärka undersökningens pålitlighet redogörs alla studiens processer; problemformulering,           
val av respondenter, intervjuguide. Här gäller det även att vara professionellt objektiv för att skapa               
trovärdighet precis som Schultz och Schultz (2014) påpekar genom att vara medveten om våra egna normer,                
värderingar och förväntningar (Ahrne och Svensson, 2015). Vi har agerat i god tro i undersökningen för att                 
styrka och konfirmera studien, det är omöjligt att vara 100 % objektiv i en samhällelig undersökning (Ibid.).                 
Genom att diskutera normer, värderingar och förväntningar vid studiens start, har vi som Schultz och               
Schultz (2014) rekommenderar, förhållit oss professionellt objektiva och fria från subjektiva bedömningar            
eller bias. Respondenternas svar har vävts in i texten som citat för att skapa intresse för läsaren och en bättre                    
förståelse samtidigt som det inger en högre trovärdighet och bevisar att författarna inte dragit sina egna                
slutsatser och uppfattningar. 

2.8 Forskningsetik 

I arbetet med den här studien har vi följt de fyra huvudkrav inom forskningsetiken som Bell (2006) och                  
Vetenskapsrådet (2002) uppmanar till. Respondenterna fick information om villkor och syftet med            
intervjuerna, förklaring om vad studien handlade om samt en beskrivning av social hållbarhet innan              
intervjutillfällena enligt informationskravet. Deltagandet var frivilligt och utan påtryckning enligt          
samtyckeskravet och respondenterna kunde avböja att svara på en fråga eller när som helst avbryta sin                
medverkan under intervjuens gång. Allt arbete har skett konfidentiellt och uppsatsen avslöjar varken             
respondenternas, arbetsorganisationens eller kommunens namn, därmed har respondenternas identiteter         
skyddats vid känsliga uppgifter enligt konfidentialitetskravet. Uppgifterna som samlats in används enbart till             
den här studien enligt nyttjandekravet. Information om samtyckeskravet och nyttjandekravet fanns med i det              
informationsbrev som sändes till respondenterna före intervjuerna och stämdes sedan av med dem vid              
intervjutillfällena så att de förstått detta och att de gav sitt samtycke. Vid intervjutillfällena informerades               
även om att uppsatsen inte avslöjar någon identitet som kan härledas till person eller till organisationen                
samt att allt material som insamlats kommer att raderas efter det att uppsatsen är examinerad. Studien har                 
även följt Vetenskapsrådets riktlinjer från 2017. Forskningsetik är viktigt, speciellt i en kvalitativ             
undersökning som denna eftersom det är endast fem respondenter som intervjuas om ett känsligt område,               
som relationerna på arbetsplatsen. På så sätt kan respondenterna bli mer utsatta, därför utgick vi även från                 
House (1993) grundpelare inom forskningsetiken som också handlar om att försäkra sig om att inte               
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undanhålla syftet med uppsatsen för respondenterna, utsätta dem för handlingar som kan skada dem,              
undanhålla fördelar eller göra intrång på deras privata liv.  

2.9 Metoddiskussion 

Det tog tid och krävdes reflektioner för att komma fram till frågeställningen i den här studien samtidigt som                  
den förändrades under arbetets gång. Det medförde att vi fått stanna upp och planera om under vissa                 
perioder. Det har varit en spännande och intressant utmaning eftersom att vi undersökt ett socialt fenomen                
(social hållbarhet) som utspelas i en social konstruktion (arbetsorganisation) i en föränderlig social             
verklighet. Vi har tagit till oss det som Arvastson och Ehn (2009) skriver om att de som intervjuar även är                    
observatörer och ska granska sitt ”seende” kritiskt. Värderingar och föreställningsvärldar döljer sig bakom             
yttre synbilder så det gäller att reflektera över det och lära sig läsa av ”bilden i bilden” (Ibid.). Vi hade stor                     
glädje av våra diskussioner mellan intervjuerna och att vi skrivit loggbok där vi fört in våra reflektioner.                 
Personer som skulle kunna inneha kompetens om social hållbarhet och kunskap om hur organisationen              
implementerar en hållbar arbetsmiljö kontaktades och tillfrågades om att delta i en intervju. Urvalet blev               
både från chefssidan och medarbetarsidan för att skapa balans mellan olika perspektiv. Vi hade även stor                
glädje av förberedande samtal före varje intervju och diskussion med reflektioner efter varje intervju.              
Inspelningen som förts under varje intervju underlättade vid transkriberingen. En enkätundersökning till            
alla medarbetare kunde varit till fördel för denna studie, men med anledning av tid och kapacitet uteslöts                 
enkätundersökning eftersom den är tidskrävande och kan vara svår att nå ut till alla medarbetare. 

3. Resultat och analys 
Här redovisas resultat och analys av empiriskt material från fem intervjuer som utförts under studien. Tre                
chefer är intervjuade och de benämns C1, C2 och C3, samt två medarbetare som benämns M1 och M2.                  
Otydliga ord och personliga upprepningsord såsom ju och liksom har utelämnats i citaten för att göra texterna                 
mer läsvänliga. Utelämnad text markeras med [...]. 

3.1 Hur social hållbarhet implementeras 
Den undersökta arbetsorganisationens hållbarhetsprofil innefattar sociala, ekonomiska, miljörelaterade mål         
som integreras i hela organisationens arbete och affärsutveckling. De ser helheten och hållbarheten är              
integrerad, täcker och omfattar hela verksamheten. En effektiv resursanvändning innebär också ett            
människoperspektiv vilket även innefattar effektiva arbetsprocesser och ansvar för människor och samhälle. 
 

[...] hållbarhetsarbetet på något vis är vårat arbete och vårt kulturarbete och hur vi är mot varandra (C1). 

 
För att uppnå en socialt hållbar arbetsmiljö anser den här arbetsorganisationen att det är viktigt att arbeta                 
inom alla tre hållbarhetsområdena; ekonomiskt, klimatmässigt och socialt. Det framkom tydligt att den             
ekonomiska biten är styrande inom organisationen. 
 

I basen har vi vår värdegrund, våra syften och kärnvärden. Lönsam tillväxt ingår i vår strategi eller vår strategi är                    
att vara lönsamma och det är också en förutsättning för att vi ska kunna leverera annan hållbarhet, att vi är                    
lönsamma och tvärtom (C1). 
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Det är både naturligtvis, ekonomiskt försvarbart att hjälpa människor som är på jobbet så att företaget kan tjäna                  
mer pengar och det finns en vinst i det också, om man tänker så. Det är en del i välbefinnande delen (C3). 

 
Men nu var det ju den sociala delen… där hade de ju varit jättestort tryck… alltså man har ju fokuserat mycket på                      
kostnadsbesparingar (M1). 

 
Organisationens tanke är att hållbarhetsarbetet ska genomsyra allt de gör, det ska ingå i det dagliga arbetet                 
för alla inom organisationen. Målet är även att den direkta verksamheten ska bidra till medarbetarnas               
välbefinnande i vardagen. Vissa faktorer tyder på att den ekonomiska och fysiska välmåendet går i första                
hand även om det finns satsning på det psykiska välmåendet också.  
 

Vårt mål är ju att alla ska komma hem friska och oskadda och att vi då ska måna om varandra så vi trycker mycket                        
på det här att vi bryr oss [...] Tittar vi på den sociala biten så gör vi väldigt mycke men vi inser inte allt vi gör och                           
det är ju mycket svårare att vara kommunikativ runt de bitarna (C1). 
 
Det är olika engagemang som musik, teater, bio, sport det är ju också saker som människor uppskattar... att få                   
ledigt när behovet finns, har ju också med välbefinnandet att göra, att få vara ledig när det finns ett behov (M2). 
 
[...]har haft ett väldigt fokus på [...], det har de gått ut hårt med och det har handlat enormt mycket om hur deras                       
arbetsmiljö fysiskt är, liksom arbetsställningar och risktagande och initiering av risktagande och det har det jobbats                
med jättehårt under två års tid [...] på miljösidan, där tycker jag de gör det bra. Sedan vet jag inte hur mycket det                       
faller in på arbetsmiljön och hur bra man mår i jobbet (M1). 
 

Några riktlinjer som organisationen använder för att främja en hållbar arbetsmiljö är tydliga mål,              
tydligt ledarskap och att man känner sig stolt att arbeta för organisationen. 
 

[...] ledarskapsförmåga att se, höra, ta in och vara närvarande i stunden samt att medarbetare tar eget ansvar att                   
vara intresserad och påverkar till förbättringar (C1). 
 
[...] man kanske är stolt över vad man åstadkommer så det tycker jag att man kan, det känner man, tyck ja (M1). 

 
Arbetsorganisationen har lokala HR avdelningar samt en rekryteringsavdelning där tjänstemanna          
rekryteringar görs. De lokala HR avdelningarna har varit överbelamrade med rehabfall, arbetsrätt och  
lönekartläggningar och därför har detta stöd inrättats. Cheferna på respektive enheter rekryterar fortfarande             
övrig personal.  
 

Ibland tyckte man att det var jättesvårt och man gjorde det jättesällan och kände sig ringrostig varje gång när man                    
skulle rekrytera. Så då bestämde man att vi ska ha en central enhet för tjänstemanna rekrytering [...] Testerna utgör                   
en liten del av beslutsunderlaget, det är en liten pusselbit på samma sätt som med referenserna som vi ringer. Detta                    
är ett nytt stöd som cheferna inte haft förut vid nyrekrytering [...] de flesta HR cheferna tycker också att det är                     
jättebra, att de får den här hjälpen. Sen får de vara informerade, alltså man får ju informera dem lite grann också                     
under processen. Men det är väl vissa HR chefer som har tyckt att det har varit svårt att släppa (C2). 
 

På organisationens senaste rekryteringsevent hade de sökande många olika etniciteter. Mångfald inom en             
arbetsgrupp är en del som leder till en hållbar arbetsmiljö som i sin tur främjar bättre lönsamhet för                  
organisationen. Organisationen satsar även på kommande generationer och speciellt tjejer genom olika            
aktiviteter för att väcka deras intresse för arbetsorganisationen.  
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Det är ett jätte fokus för oss och det är en överlevnadsfråga inte bara för att vi tycker det är roligt. Mångfald är                       
viktigt för det blir en bättre arbetsmiljö om man är en blandad arbetsgrupp på alla möjliga sätt och vis; ålder, kön,                     
etnicitet och då blir det bättre lönsamhet också [...] sommarkollo med tjejer också, unga tjejer. Sen gör vi andra såna                    
här insatser eller sponsrar grejer som har med tjejer och teknik att göra (C2).  

 
Det har införts någon sån här t ex jämställdhetsambassadörsdel [...] och det kan jag säga att det är som en                    
skyltdocka för att visa att det finns. Man blir inte involverad på nå vis alls i arbetet som sådant [...] det var väldigt                       
att jobba i motvind [...]. Det ligger mycket i att det är mycket yngre människor som vill förändra hur det funkar                     
inne på huvudkontoret, det sitter i väggarna där hur det ska va (M1). 
 
 [...] vi har identifierat mångfald som ett förbättringsområde för oss (C1). 
 

En bakomliggande orsak till att organisationen inte kommit längre fram i arbetet med mångfald kan vara att                 
det inte finns någon specifik utvecklingsstrategi för hur enheterna ska arbeta med jämställdhet och              
mångfald, det är upp till varje lokal enhet att ta fram en egen strategi. Intervjuerna visar att medarbetarna                  
upplever att organisationskulturen är mansdominerad och att det behövs ett nytänk angående mångfald             
medan ledningen ser hela organisationen och antyder att det finns enheter som har kommit längre i                
utvecklingen med mångfald. Det finns en medvetenhet om att de bör arbeta mer med mångfald inom hela                 
organisationen. 
 

[...] arbetar på att få in mer tjejer inom organisationen sedan absolut, behövs det en satsning på mångfald. De har                    
ingen övergripande plan men enskilda bolagen har egna planer för jämställdhet. [...] På en enhet har de också gått i                    
bräschen för det här med jämställdhet och där hade de nästan 50/50 tjejer och killar förra året på sommarjobben och                    
det är jättebra men då måste man ha den strategin att vi måste ta in mer tjejer och vi måste ta in mer utlandsfödda                        
(C2). 
 
Det är bara för några år sedan som det vart strukit med klädkod inne där… och det är kanske fem år sedan som                       
kvinnor skulle ha kjol. [...] Fortfarande mansdominerat och lite tjejer här [...] Men samma här också att med                  
nysvenskar är det dåligt. Men det tror jag är väl lite halvdåligt överallt. [...] På en sådan här stor arbetsplats behövs                     
det lite förnyelse och lite annat också så att det blir lite blandning. Annars blir det för mycket det här med egoistiska                      
(M1). 
 

Alla intervjuer som genomförts tyder på att de försöker bryta organisationskulturens mönster för att öka               
mångfalden. Det ser ut att vara ett svårt uppdrag, med flera motarbetande faktorer som t ex attityder och                  
inställningar. För att skapa ett nytänk inom organisationskulturen har externa föreläsare tagits in. 
 

Det har varit ett stort upprop efter ”meetoo” [...] jätte fokus med besvärliga jargonger och sånt där (M1).  
 
Vi hade ju det här med ja...det var ju blandat med invandrare och kränkande, då hade vi hit en föreläsare som var                      
invandrare som hade en bra föreläsning som fick folk att inse vad det handlade om (M2).  
 
Det finns även ett utvecklingsområde om jämställdhet inom organisationen där vissa enheter har gått ut med att de                  
vill anställa tjejer som jobbat inom hemtjänsten; för de är vana att ta i och jobbar på (C2). 
 

Inom arbetsorganisationen sker de grundläggande besluten hos ledningen därefter är det varje lokal enhet              
som tolkar och implementerar de olika besluten inom verksamheten. Det leder till att det kan se olika ut                  
beroende på vilken enhet som undersöks. Trots detta så känner medarbetarna att besluten är centraliserad               
och att de inte kan vara med att påverka.  
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Då kan man ju säga att när ledningen bestämmer sig för att det här ska vara värdegrunden på vårt företag, och vad                      
de menar med det, så har det ju betydelse för oss här nere. Inte det de har pratat om, men det vi pratar om. Det får                          
betydelse för verksamheten. Alla är medvetna om den (C3). 

 
[...] annat ska centraliseras och du ute på fältet blir väldigt… känner dig väldigt… som jag sagt hela tiden, att du                     
blir styrd. Det kommer de att måsta ändra på att få ut de centraliserade besluten, att vi faktiskt kan vara med och                      
påverka det som händer (M1).  

3.1.1 Sammanfattning av implementering 

Arbetsorganisationens hållbarhetsprofil innefattar effektiva arbetsprocesser med ansvar för människor och          
samhälle, därmed arbetar de med alla tre hållbarhetsområden. Hållbarheten ska genomsyra allt            
organisationen gör. Det följer även Regeringskansliets (2019a) koncept med ”Agenda 2030” att            
hållbarhetsmål endast kan uppnås genom samverkan och tydliga kopplingar mellan alla tre            
hållbarhetsområden. Verksamheten ska även bidra till medarbetarnas välbefinnande i vardagen. De olika            
enheterna har lokala HR avdelningar samt en central rekryteringsavdelning som stöd för HR. Jacobsen              
(2013) menar att organisationer måste integreras inom samhället och anpassas till deras normer och              
värderingar. Arbetsorganisationen har inte någon specifik utvecklingsstrategi för mångfald utan låter varje            
lokal enhet arbeta fram sin egen. De försöker bryta organisationskulturens mönster för att öka mångfalden               
med bland annat externa föreläsare och specialinriktade rekryteringsmetoder som aktiviteter för tjejer.            
Grundläggande beslut tas hos ledningen och därefter är det varje lokal enhet som tolkar och implementerar                
de olika besluten inom verksamheten. Det framgår hur svårt det är att nå ända ut till alla medarbetare med                   
policys och nya arbetssätt. 

3.2 Läroprocesser 
I dagens samhälle blir det allt svårare att hitta personal inom alla områden, inte bara i Sverige utan i världen                    
globalt, med anledning av befolkningspyramiden, där många är äldre samtidigt som allt färre jobbar och               
färre människor föds. Det finns olika sätt att uppnå den kompetens som behövs genom intern eller extern                 
rekrytering. Organisationen satsar i första hand på intern rörlighet och intern kompetensutveckling, även             
formell utbildning kan företaget erbjuda om det skulle behövas för att lösa kompetensförsörjningen. 
 

[...] den interna rörligheten som är superviktig i och med att det också är en överlevnadsfråga, att få ha kvar                    
kompetensen och nyttja den på annat sätt. [...] Det finns ett driv idag att vi måste uppmuntra till intern rörlighet.                    
Därför att det blir svårare och svårare att hitta personal idag inom alla områden. Eftersom vi har den                  
befolkningspyramid vi har att det blir mycket äldre och vi blir färre som jobbar och färre som föds också om vi tittar                      
i världen globalt (C2). 
 
Vi klär på medarbetare det som behövs. Det är också en del i välbefinnandet när man kommer in på företaget att                     
man får utbildning, att vi gör det delvis på arbetstid, stor del av kostnaderna i form av lön står vi för (C3). 

 
Den största kompetensutvecklingen sker genom lärandet av varandra på jobbet och endast en bråkdel sker               
genom extern utbildning. 
 

Organisationen arbetar med strategisk kompetensförsörjning där man tänker 70/20/10 och då är 70 %              
kompetensutveckling som utgörs på jobbet i dagligdags genom att medarbetaren får lära dig av sin kollega. 20 % är                   
utbildning som är arrangerad internt, vi har en stor utbildningsportal med massor av interna utbildningar som t ex                  
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olika ledarutbildningar och säkerhetskurser. 10 % är externa utbildningar. Vi har individuella utvecklingsplaner för              
varje medarbetare så det kan ju vara olika behov (C2). 

 
Informellt och formellt lärande skapar förutsättningar så att ledarna kan påverka en bättre arbetsmiljö för               
medarbetarna. Organisationen bidrar till det genom ledarskapsutbildningar och medvetenhet för att öka            
förståelsen hur de ska arbeta med medarbetarnas välmående. Samtidigt krävs det att ledarna vet vad som                
förväntas av dem, att de blir sedda och får återkoppling för att utvecklas som en ledare. Organisationen har                  
många utbildningar för ledarna som de anser spelar en avgörande roll i ledarens utveckling. Utbildningarna               
sker oftast internt med externa utbildare som t ex utbildningen för bättre arbetsmiljö. 
 

Medvetenheten är viktigare än kompetens. Man satsar ju ganska mycket tycker jag på ledarskapsutbildningar och               
det är ju ett sätt att försöka få människor medvetna om vad det är vi satsar på för att få bra medarbetare, eller bra                        
och välmående medarbetare [...] om ledaren gör som bestämt så sprider det signaler till de andra och då blir det ett                     
lärande [...] att börja uppifrån med att förändra ledarstilar på det vis till det man vill ha det. Agera är viktigare än                      
det man säger (C3). 
 

Organisationen har olika sätt att bidra till medarbetarnas välbefinnande, genom att uppmuntra till             
vidareutveckling och möjliggöra det med studiemedel, finansiering eller till studiebesök för hela            
arbetsplatsen att åka tillsammans. 
 

Organisationen tar hand om deras medarbetare väl och ser hela människan inte bara den fysiska delen utan även                  
den psykosociala biten. Det är en positiv tolkning eftersom de inser att det är samma människor i hemmiljön som                   
på jobbet, de tar hand om hela människan (C3). 
 

Arbetsorganisationens säkerhetsarbete arbetar med ett informellt arbetsplatslärande genom en arbetsmodell          
som heter Beteendebaserad säkerhet. Det handlar om att föra en dialog vid olika arbetsmoment och att                
observera varandras beteende vid utförande av ett moment för att kunna ge återkoppling för att utvecklas                
tillsammans.  
 

[...] om en medarbetare ska göra t ex en inventering i förrådet, kan en person som gått utbildningen fråga - är det ok                       
att jag observerar dig? Om det är ok så kanske observeraren kommer till något som hen anser osäkert och säger då                     
är det ok om jag ger dig feedback eller en återkoppling till min observation? Syftet är att det ska gå att schemalägga                      
och att vem som helst inom organisationen ska kunna utföra den, när alla gått utbildningen. Men än är inte alla                    
våra medarbetare utbildade (C3). 
 
Beteendebaserad säkerhet har lett till fler dialoger där personalen inom verksamheten pratar mer med varandra när                
de får ett produktionsfel, vad det kan bero på och hur de ska lösa problemet. Förändringen som märks är att man                     
tänker efter före och att tillsammans är vi mycket bättre (C1).  

 
Uppförandekoden innebär ett informellt lärande och tillämpas genom riktlinjer från ledningen som sedan             
tolkas av varje arbetsgrupp enligt cheferna. Det blir en process som kan se olika ut på enheterna och kan                   
även variera beroende på om enheten består av tjänstemän eller medarbetare. Medarbetarna menar dock att               
det inte handlar om ett lärande utan mer är ett verktyg för cheferna att använda om medarbetare inte följer                   
riktlinjerna. Det är inte förens då som en diskussion förs om uppförandekoden bland medarbetarna. 
 

Vi har gjort den praktisk, när de har bestämt det, det är det här vi ska sikta på, vad betyder det för oss? hur vi ska                          
vara mot varandra... Varje verksamhet har sin egen tolkning, ja så måste det vara. Om man inte arbetar med det, då                     
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blir det var och ens tolkning, då är det meningslöst. Men vad menar vi? Vad får det för praktiska uttryck i vår                      
verksamhet… ja men då kan det bli värde i det (C3). 
 
Det sker samtal om uppförandekoden, men det har att göra med att man inte följer föreskrifter och så. Det är väl                     
mera som….. ett verktyg som man kan använda (M2). 

 
Tvärfunktionella nätverk är gynnsamt vid internt lärande inom organisationen. Det utövas mest på             
tjänstemannanivå och är inte lika vanligt bland övriga medarbetare.  
 

[...] tvärfunktionella nätverket … som kanske är äldst på miljösidan och det kommer mycket från den här                 
rapporteringen vi haft sedan 90-talet och där det är miljöchefen som leder den och det finns en miljöansvarig på                   
varje större enhet och varje affärsområde… Sedan har vi liknande på arbetsmiljösidan, där håller vi på att utveckla                  
vidare (C1). 
 
Det är väl företaget som har sina nätverk och vi har våra egna nätverk inom de fackliga organisationerna. [...] Idag                    
har det börjat bli mer av det här att man pratar om tvärfackligt; att vi har mycket frågor tillsammans med övriga                     
facket (M2). 
 
Jag kan inte komma på något mer med tvärfunktionella nätverk än något som stora förvaltningsmöten där alla                 
träffas och diskuterar [...] då är det högre upp i hierarkin, i så fall (M1). 

3.2.1 Sammanställning av lärandet 

Att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning inom de flesta arbetsorganisationer. Det är viktigt att ta tillvara                   
och stimulera lärande och kompetensutveckling för medarbetarnas välmående som Kock (2010b) påpekar.            
Arbetsorganisationen försöker ta tillvara den interna kompetensen och erbjuda anställda vidareutbildning genom formell             
utbildning om behovet finns, så att medarbetarna ska inneha rätt kompetens. Den största kompetensutvecklingen sker               
här via informellt lärande på arbetsplatsen som även Gu, Churchill och Lu (2014) menar är den största arenan för                   
informellt lärande. En arbetsuppgift för en ledare är att ge bästa möjliga förutsättningen att medarbetarna kan känna                 
KASAM (Eriksson, 2016). Organisationens strategi är att ledarens agerande ska avspeglas på medarbetarna, vilket har               
medfört att de har många olika utbildningar för att ledarna ska kunna öka förståelsen för arbetsmiljöns betydelse och                  
medarbetarnas välbefinnande. Beteendebaserad säkerhet är ett verktyg som lett till ett informellt lärande inom              
arbetsgrupperna. I Vygotskijs teori bildar tanke och språk ett logiskt tänkande (Kroksmark, 2011). Lundgren (2014)               
menar att genom interaktion och kommunikation uppstår kunskap. När beteendebaserad säkerhet används inom             
organisationen, pratar medarbetarna mer med varandra, som vid ett produktionsfel och försöker förstå varför det               
uppstod och hur de kan lösa det. Därmed går det att säga att beteendebaserad säkerhet bidrar till informella                  
läroprocesser inom arbetsorganisationen. Ett område som alla har som ett utvecklingsområde är mångfald. Ett              
förändringsarbete är dock svårare att genomföra i en starkt homogen kultur (Jacobsen, 2013). Här försöker ledningen                
bryta organisationskulturen genom bland annat externa föreläsningar. De är väl medvetna om att mångfald har en                
positiv effekt på social hållbarhet och ekonomisk lönsamhet. Uppförandekoden kan användas som redskap vid              
socialisationsprocesser (Kramer, 2010) som nyanställningar, dock krävs det att den även uppdateras regelbundet, den              
bör vara ett levande dokument. 

3.3 Hur social hållbarhet säkerställs 
Medarbetarna kan påverka arbetsplatsen via skyddsombuden som finns vid alla arbetsenheter inom            
organisationen och de jobbar med samverkan, en samverkansgrupp är högst upp där alla facken plus               
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företagsledningen deltar och där de större besluten tas. Sedan sker samrådsmöten ute på avdelningarna där               
alla skyddsombud och ledningen träffas ungefär varannan månad och pratar om olika skyddsfrågor, sedan              
tas det upp på arbetsplatsträffar som de har minst fyra gånger per år och då diskuteras även driften,                  
arbetsmiljön och hur det ser ut. Upplevelsen i vilken mån de kan påverka varierar. Människoperspektivet               
vägs in i alla aspekter, organisationen har en värdegrund som handlar om att göra produkter som kan bidra                  
till klimatutvecklingen och som samtidigt påverkar människor positivt. För att säkerställa att miljömålen             
följs finns en miljöchef och en miljöansvarig på varje större enhet och affärsområde som träffas några gånger                 
per år för att följa upp ärenden och lagen. 
 

Tittar vi på klimatnytta är det väldigt lätt för oss att prata om vad vi gör för någonting. Tittar vi på den sociala biten så gör vi                           
väldigt mycke men vi inser inte allt vi gör och det är ju mycket svårare att vara kommunikativ runt de bitarna (C1). 

 
Samrådsmöten, vi jobbar mycket inom samverkan [...] fackrepresentanten , arbetsställets huvudskyddsombud,           
säkerhetschefen och HR chefen har gått runt på arbetsplatsen på kvällarna och pratat, pratat allmänt, om skydd och                  
säkerhet hur folk mår (M2). 

 
Beteendebaserad säkerhet har organisationen lagt fokus på och själva byggt upp ett eget koncept runt, det är                 
en vedertagen arbetsmetod för att öka säkerheten. Vilket kan vara svårt att säkerställa när en medarbetare                
arbetar enskilt. 
 

I teorin funkar det väl men när man kom ut i arbetssituation och framförallt i en miljö där man är själv är det svårt                        
att få in det (M1). 
 
Beteendebaserad säkerhet används hela tiden. En del medarbetare tycker den är bra medans vissa inte tycker om                 
det (M2). 
 
En del arbetsgrupper har lyft att de känner en bättre gemenskap men inte alla så enligt så det för tidigt att se om det                        
finns något samband. Men det är ju klart att det öppnar ju upp för en mer konstruktiv dialog och också kanske                     
faktiskt ser varandra när någon gör något positivt (C3). 

 
För att organisationen ska säkerställa hantering vid konflikter ingår konflikthantering i           
ledarskapsutbildningarna. Sedan finns även företagshälsovården att tillgå som bollplank ect. Det är av vikt              
att medarbetaren delar organisationens värdegrund annars kan det leda till en konfliktsituation för de som               
inte delar värdegrunden. 
 

Men om de kör fast så har de sitt lokala HR och företagshälsovården som kan agera som bollplank till ledarna,                    
ibland kan det krävas externa specialister och då köps det in t ex psykologhjälp eller vad som kan behövas (C3). 
 

Medarbetarenkäter och hälsokontroller görs regelbundet och det finns ett system för att anmäla om det               
förekommer kränkningar på arbetsplatsen.  
 

Det finns ju ett signalsystem… som man kan signalera in i, anonymt tror jag faktiskt att det kan vara också, om det                      
hänt nåt eller kränkande behandling (C2). 
 
Vi har en hälso- säkerhetsvecka varje år (C1). 

 

Medvetenhet om psykisk ohälsa har ökat inom organisationen på senare tid och man uppmuntrar              
förebyggande insatser. Sjukskrivningstalet med anledning av psykisk ohälsa är lägre i företaget än den              
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aktuella kommunens genomsnitt. Detta kan bero på att organisationen arbetar med medarbetarnas            
välmående. Det kan även bero på att psykisk ohälsa inte accepteras inom kulturen och att ingen vill prata                  
om det.  
 

Det är jättesvårt för för 30 år sedan pratades det inte om psykisk ohälsa. Och när det handlar om psykisk ohälsa får                      
vi aldrig reda på det. Det är både med företaget och företagshälsovården. Det är jättesvårt då psyke är inblandat                   
(M2). 
 
Den psykiska delen [...] det har inte tittats på (M1).  
 
[...] de flesta andra företagen tänker sig att ohälsa skall vara arbetsrelaterad för att man ska få komma till                   
företagshälsovården. Så tänker inte vi på [...] utan säger att ohälsa ska påverka arbetet [...] Sjukskrivnings statistiken                 
inom organisationens enhet påvisar att de har ett lägre sjukskrivningstal med anledning av psykisk ohälsa än inom                 
kommunen där drygt 50 % av sjukskrivningarna är psykisk ohälsa och 21 % inom organisationen med ett                 
sjukskrivningsantal på 2,3 %. Det tänker jag är ett svar på, inte hur; men att vi arbetar med medarbetarnas                   
välbefinnande [...] I april påbörjas en pilotutbildning (rehabutbildning) för chefer som kommer att handla om               
psykisk ohälsa bland annat. Det finns även en utbildning som anställda kan söka till; medveten närvaro. Det är en                   
utbildning för medarbetare som uppfattar sig själva som lite stressade men inte är sjukskrivna. Syftet med denna                 
utbildning är att förebygga utmattningssyndrom (C3). 

 
Personalen kan söka pengar till t ex en operation. Det finns även möjlighet att söka boende för återhämtning                  
eller semestervistelse samt möjlighet att företagshälsovården söker pengar till inrikes- eller           
utlandsrehabilitering till en enskild medarbetare. Flera av arbetsenheterna har egna gym för personalen och              
regelbundna hälsokontroller erbjuds. 

 
[...] om t ex en medarbetaren har en knäskada och behöver en operation, men väntetiden är lång och den är                    
oförmögen att arbeta, då kan stiftelsen hjälpa till med pengar så operationen kan göras privat och därmed                 
tillfrisknar medarbetaren fortare och med en kortare sjukskrivningstid (C3). 
 

Ett av den här arbetsorganisationens policydokument är uppförandekoden som kan inge en uppfattning av              
organisationskulturen och vad som förväntas av medarbetarna. Den talar om hur människorna i             
organisationen egentligen lever sina värderingar och ger exempel på vägledning inom affärsetik; vad är ok               
och inte ok att göra? Beroende på vem som tillfrågas tolkas syftet av uppförandekoden olika. Lednings syfte                 
är att uppförandekoden ska ses som en ledstjärna som utformas på varje lokal enhet. Medarbetarna ser den                 
som ett dokument som finns och används som underlag vid t ex en erinran och att den inte gäller för alla                     
inom organisationen. 

 
 Vår uppförandekod är ett policydokument som styrelsen godkänner (C1). 
 
Ja den hänvisar ju de till väldigt mycket. Den pratar de mycket om. Sen så är ju frågan om hur mycket den följs. [...]                        
Det är en väldigt hierarkisk ordning i företaget där man pekar och så förväntas det att dom andra följer efter. Det                     
följs faktiskt efter i hela organisationen… att det är liksom en rädsla i organisation för att säga vad man tycker (M1). 

 
[...] den gäller för vissa och inte vissa [...] det är ju den man hänvisar till. Jag har ju varit med någon gång då någon                         
fått någon erinran och då står det ju där då att vi har den där koden att gå efter [...] och att man har ansvar. [...] vi är                            
på var sin sida men vi jobbar ju tillsammans och lösa problemen. Följer man inte föreskrifterna så har man ju brutit                     
mot koden [...] Sedan kan det ju bli en uppsägning om man inte följer den. Det är väl mera som…..ett verktyg som                      
man kan använda (M2). 
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3.3.1 Sammanfattning av säkerställande 

Resultatet visar att arbetsorganisationen inte lyckats helt med att säkerställa arbetet med social hållbarhet inom               
arbetsmiljön. En orsak kan vara att organisationens fokus länge varit inom det fysiska välmåendet. Arbetsmiljöverket               
(2015) menar att de psykosociala arbetsmiljöriskerna är svårast att hantera. Cheferna tycker att det är lättare att                 
synliggöra arbetet av det fysiska välmående än det psykosociala. Det kan bidra till att medarbetare kan uppleva att                  
organisationen inte arbetar med den sociala hållbarheten på ett tillfredsställande sätt. En respondent tar upp att man                 
måste jobba både med den fysiska och psykiska arbetsmiljön för att uppnå en socialt hållbar arbetsmiljö, Abrahamsson                 
och Johansson (2013) menar att de är sammanflätade med varandra. Ur studiens resultat framgår att den fysiska                 
arbetsmiljön säkerställs genom ett system för beteendebaserade säkerhet som de arbetar med för att utföra arbetet rätt.                 
Detta bidrar till bättre dialog och gemenskap inom personalgruppen. Målet är att medarbetarna ska dela organisationens                
värdegrund och på så sätt komma in i organisationskulturen som Kramer (2010) poängterar och det är även ett sätt att                    
förebygga konflikter (Dewey, 2006). Cheferna förespråkar uppförandekoden, samtidigt som medarbetare upplever att            
den bara gäller vissa inom organisationen. Arbetsorganisationen har även ett system dit alla kan anmäla kränkande                
behandling. Det kan fungera som ett hjälpmedel till att förebygga kränkande behandlingar på arbetsplatsen. För som                
Erna Zelmin-Ekenhem uttrycker så är det fler arbetsrelaterade sjukdomar som dödar än arbetsplatsolyckor             
(Arbetsmiljöverket, 2019). De erbjuder även olika utbildningar för att skapa medvetenhet och kunskap om psykisk               
ohälsa för både ledare och medarbetare.  

3.4 Hur social hållbarhet upprätthålls 
Basdokument och de styrande dokumenten i arbetsorganisationens hållbarhetsarbete är uppförandekoden          
och en hållbarhetspolicy och dessa hålls uppdaterade och levande. 
 

För att hålla uppförandekoden levande är det viktigt att föra dialoger kring olika infallsvinklar hur man ska tänka i                   
olika situationer. Här är beteendebaserad säkerhet ett bra verktyg som bidrar till dialog, vi kompletterar det med                 
värdegrunden och kärnvärden som ansvar, respekt och högklassighet som också visar hur vi ska bete oss i olika                  
situationer. Tillsammans blir de bra verktyg att använda för att visa goda exempel och sprida det inom                 
organisationen för att förbättra organisationskulturen (C1). 

 
Organisationen satsar på att kommunicera och lyfta deras medarbetare, genom att ge ut en tidning fyra                
gånger om året där medarbetare får berätta om sina upplevelser av t ex en arbetsplatsolycka eller ett                 
förbättringsarbete. Därmed får medarbetarna information om vad som hänt under året och upplysningar om              
olika utvecklingar och händelser inom företaget. 
 

På så sätt skapas också lite koll på vad som hänt under året och vad man lärt sig (C3). 
 
[...] då har vi i varje nummer lyft fram personer från organisationen som har jobbat eller gjort någon förbättring.                    

Det är ju ingen som tvingat någon, man har frågat om man kan tänkas ställa upp. Just för att förbättra kulturen. Det                      
är också ett sätt att försöka visa goda exempel och sprida (C1). 

 
De nyanställda får gå en introduktionsutbildning där det pratas om hälso- och säkerhetskultur och där bla                
uppförandekoden och beteendebaserad säkerhet tas upp. 
 

 
 
Karin Jansson Vikström & Marie Walkes Nylén  
VT 2019 PE014G  
 

  
 
 

 
23 



 

De nyanställda går även en e-utbildning där bland annat uppförandekoden finns med. Den får varje ny                
medarbetare genomgå och sedan görs frekvent uppdatering vart tredje år (C2). 
 

När det kommer till hållbarhet inom arbetsmiljön är intranätet ett verktyg inom organisationen som              
framhålls, det tillkom under arbetet med ett projekt för att få ner arbetsskador till noll. 
 

När man kommer in på intranätet så står det så här; nu har det gått 10 dagar sedan sista olyckan, för att                      
uppmärksamma på att det tar längre och längre tid mellan arbetsplatsolyckorna och så fort det är en olycka, då är                    
det uppe på intranätet (C2).  

3.4.1 Sammanställning av upprätthållande 

Organisationen försöker upprätthålla hållbarhetsarbetet genom att hålla olika dokument som          
uppförandekod och hållbarhetspolicy levande. Uppförandekod är som ett ”kontrakt” som talar om hur             
individer inom organisationen ska uppföra sig i olika situationer. Det är även viktigt att uppdatera dessa                
dokument allt eftersom samhällets värderingar och normer förändras. Strategidokumentet ”Agenda 2030”           
påvisar hur hållbarhetsmål uppnås genom att alla tre delar; ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet              
samverkar (Regeringskansliet, 2019a). Arbetsorganisationen lyfter upp olika händelser under året där           
medarbetaren är i fokus och får berätta med egna ord om speciella händelser, för att sprida kunskap och för                   
att inge trygghet. Det belyser grundläggande värden som arbetsorganisationen består av (Jacobsen, 2013),             
som en respondent sa; vårt mål är att alla ska komma hem friska och oskadda. Det visas tydligt att det satsas                     
på den fysiska arbetsmiljön, med bland annat har ett intranät som visar när senaste arbetsrelaterade olycka                
uppstod. Det framgår inte lika tydligt hur företaget arbetade med den psykiska arbetsmiljön idag, men det                
fanns planer på utbildning inom psykisk ohälsa; som säkert redan är igång när denna uppsats är skriven.                 
Det framkom även här hur beteendebaserad säkerhet möjliggör samverkan mellan ledare och medarbetare,             
genom gemensam kommunikation och problemlösning. Alla arbetslag kan arbeta tillsammans med den            
metoden och kan på så sätt skapa ett ömsesidigt förtroende, engagemang, samarbete och ansvarstagande              
(Hällstén och Tengblad, 2006). 

4. Diskussion 
I den här studien synliggjordes svårigheter med att implementera strategier för att utveckla en socialt hållbar                
arbetsmiljö. Den undersökta arbetsorganisationen saknar tydliga riktlinjer och handlingsplaner för social           
hållbarhet i praktiken. I och med att det handlar om olika människors välmående är det en utmaningen att                  
upprätta en mall för socialt hållbar arbetsmiljö, eftersom att alla människor har ett eget socialt kapital där                 
behoven för att utvecklas och må bra ser olika ut. Det är av vikt att organisationens ledning har en god                    
omvärldsanalys och kännedom om vilka förväntningar som finns hos medarbetarna. Arbetsorganisationen           
arbetar med att öka chefernas medvetenhet om hur de ska arbeta med medarbetarnas välmående genom               
ledarskapsutbildningar. Det är väsentligt att följa upp och utvärdera strategierna av social hållbarhet för att                
kunna göra nödvändiga förändringar kontinuerligt, eftersom att samhället och människor ständigt           
förändras. Arbetet med social hållbarhet är därmed ett arbete som aldrig blir en färdig produkt.  

I dagens samhälle ökar fokus på att se människan som en individ i sin helhet både psykiskt och                  
fysiskt. Förr var det fokus på den fysiska hälsan inom arbetsmiljöfrågor, nu har även den psykosociala                
hälsan fått en större betydelse. Här handlar det om att lära sig om att vara medveten om olika                  
påverkansfaktorer. För att uppnå en optimal lärmiljö inom arbetsorganisationen är delaktighet, stödjande            
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organisationskultur och tillgång till stöd för lärandet avgörande enligt Kock (2010). Den här             
arbetsorganisationen jobbar med att uppmuntra och stödja kompetensutveckling, erbjuda utbildningar,          
studiemedel och annan finansiering som i sin tur även påverkar medarbetarnas välmående. Organisationen             
har även en hög intern rörlighet och intern kompetensutveckling där den största delen av lärandet sker                
genom informellt lärande. Ytterligare ett steg i organisationens ansträngningar för bättre social hållbarhet är              
ett beteendebaserat säkerhetssystem som bidrar till en stor del av det informella lärandet inom              
organisationen där lärandet kan leda till en förändring. Det kan konstateras som en lyckad satsning för                
medarbetarnas välbefinnande, även om den inte har nått fram inom alla enheter än. Tillsammans kan alla                
bidra till en ökad känsla av sammanhang och därmed skapa en socialt hållbar arbetsmiljö. 

Läroprocesserna i verksamheten sker enligt resultaten till största del genom informellt lärande,            
vilket ledningen är väl medvetna om och lägger stor vikt vid. För att skapa förändringar i                
organisationskulturen krävs strategiskt arbete inom det sociala området, förslagsvis med en policy för social              
hållbarhet som medarbetarna är med och utarbetar. Från resultaten gör det att konstatera att i arbetet med                 
utvecklingen av den sociala hållbarheten i arbetsmiljön skulle den här arbetsorganisationen tjäna på att ha               
tydligare mål, öka samarbetet inom hela organisationen och förstärka tilliten mellan parterna.  

Att jobba med social hållbarhet på arbetsplatser innebär att det inte finns några färdiga mallar att                
arbeta efter. Det handlar om medarbetarnas känsla av sammanhang och delaktighet i förändringsprocessen             
med implementeringen av nya arbetssätt och policys samt att få bort uppdelningen av ett ”vi och dem”. Om                  
det faktiska behovet av en ny policy inte finns eller tydliggörs inom organisationen blir policyn bara en                 
skrivbordsprodukt. När styrdokument skapas för att de måste, som svar på myndigheternas krav, tillämpas              
de oftast inte i praktiken. I en större arbetsorganisation som den studerade kan det vara svårare att                 
implementera en strategi för social hållbarhet i arbetsmiljön. Eftersom människors uppfattning av vad som              
är socialt hållbart skiljer sig åt, vilket måste tas i beaktning i en policy. 

Som vi tolkar resultatet av vår studie synliggörs den här organisationens fokus, att värna om den                
fysiska arbetsmiljön, där de har ett väl utvecklat system när det gäller säkerheten i den fysiska arbetsmiljön.                 
Samtidigt är det svårt att ta fasta på konkreta insatser i arbetet med den sociala hållbarheten inom                 
organisationen. Enligt resultatet upplever cheferna att de gör ett gott arbete med den sociala hållbarheten,               
samtidigt kan det konstateras att det är delade meningar bland medarbetarnas upplevelser. Organisationen             
står inför en generationsväxling, därmed är det viktigt att arbetsmiljön är synligt socialt hållbar, för att                
arbetsorganisationen även ska vara attraktiv på arbetsmarknaden.  

4.1.1 Eventuell fortsatt studie 
Redan under sökandet i olika databaser efter tidigare forskning om den sociala delen av arbetsmiljön               
upptäckte vi att det inte var så lätt att hitta vetenskapliga artiklar om social hållbarhet inom                
arbetsorganisationer. Vi fann däremot en hel del forskning som gjorts inom utbildningsorganisationer.            
Frågor om sociala hållbarhet har uppmärksammats i media mer frekvent under de senare åren och i Sverige                 
har frågan lyfts genom att nya lagar stiftats inom arbetsmiljöområdet. Vi tror att forskning på det här                 
området kommer att öka och att det finns ett stort behov av att arbetsorganisationer ska kunna få det stöd de                    
behöver för att arbeta vidare med dessa frågor. I och med att vi finner att en socialt hållbar arbetsmiljö är                    
viktigt för organisationer och medarbetare, skulle det vara intressant att undersöka fler arbetsorganisationer.             
Det skulle då vara möjligt att se skillnader och likheter samt arbeta fram en mall som stöd för arbete med                    
social hållbarhet i arbetsmiljö.   
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Bilaga 1 
Brev till respondenter 
 
Hej, 
Vi vill börja med att tacka för din tid och möjligheten för oss att få utföra en intervju om social hållbarhet                     
med dig på din arbetsplats. Vi är två studenter med intresse för arbetsmiljöfrågor och har olika erfarenheter                 
av arbetsmiljö från olika perspektiv,vi går nu sista terminen på Beteendevetarprogrammet på            
Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi skriver nu vår C-uppsats i pedagogik och har valt att fokusera på social                 
hållbarhet i arbetsmiljö med syftet att undersöka hur en arbetsorganisation arbetar aktivt med,             
implementerar, underhåller och utvecklar social hållbarhet.  

Bakgrunden till att vi är intresserad av detta ämne och frågeställning är att social hållbarhet är högst                 
aktuellt i dagens samhälle och handlar om hur vi säkerhetsställer att kommande generationer kan tillgodose               
sina behov. När vi hör begreppet hållbarhet förs oftast tankarna i första hand till den fysiska miljön och                  
ekonomin istället för den sociala hållbarheten; trots att social hållbarhet kanske är den viktigaste länken för                
att alla tre komponenterna ska fungera. Social hållbarhet syftar på de grundläggande mänskliga             
rättigheterna och är en betydande faktor för individens välmående genom att det handlar om hur vi mår och                  
lever tillsammans. Definitionen av begreppet social hållbarhet följer med samhällets utveckling med dess             
normer och värderingar. De flesta spenderar en stor del av sina liv på arbetet och i skolan så arbetsmiljön är                    
av betydelse för människors välmående. Hur en arbetsplats fungerar socialt påverkar hur arbetet fungerar              
på alla plan, därmed påverkar företagets utveckling av social hållbarhet företagskulturen och företagets             
överlevnad.  

Vi ser fram emot intervjun med dig xxxdagen den X/X kl. XX:XX. Vårt syfte med denna intervju är                  
att analysera och använda dina svar till vår C-uppsats i pedagogik. Det underlättar för vår analys av data om                   
vi får spela in detta samtal, för det behöver vi ditt samtycke. Vi vill även påminna om att detta är en frivillig                      
intervju och kan när som helst avbrytas. Vi kommer att behandla informationen konfidentiellt och utelämna               
namn, företagets namn och kommun. I och med att vi planerat en intervjutid på 30 min skickar vi även med                    
vår preliminära frågeställning till dig så att du i lugn och ro kan titta igenom dem och tänka efter om det är                      
något annat som du känner är relevant att prata om när vi kommer. 

 
Vänliga hälsningar Marie och Karin 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Många av frågorna var samma till alla men några användes bara till vissa av respondenterna. 
 

● Hur arbetar arbetsorganisationen med medarbetarnas välbefinnande?  
(följdfrågor: vilka verktyg använder ni för att applicera det inom organisationen? Beskriv fokus för              
de sociala frågorna)  
 

● Upplever du några fördelar eller nackdelar med hållbarhetsarbetet inom företaget när det kommer             
till sociala aspekter?  
(följdfråga; upplever du att företaget/medarbetarna lär sig något om arbetsmiljön genom           
hållbarhetsarbetet inom det sociala området och om vad i så fall?) 
 

● Berätta om företagets uppförandekod (code of conduct). 
 

● Hur upplever medarbetarna sitt välbefinnande inom företaget?  
 

● Hur arbetar arbetsorganisationen med mångfald? 
 

● Hur har hållbarhetsarbetet inom det sociala området påverkat arbetsorganisationen arbetsmiljö? 
 

● Upplever du någon förändring i relationerna mellan ledning och medarbetarna? 
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