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Sammanfattning 
 
Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka yrkesverksamma personalvetares uppfattning 
om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och om det arbetsmiljöarbete som bedrivs i förebyggande 
syfte mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa på deras arbetsplats. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
är ett växande fenomen som orsakas av den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet är 
till stor del lagreglerat i arbetsmiljölagen, som genomgick en korrigering under 2016. 
Forskning visar dock att de riktlinjer som framtagits är svåra att implementera och utvärdera i 
det verkliga arbetslivet, att det råder brist på engagemang från arbetsgivaren, samt ett ökat 
krav på individer att förvärva kunskaper för att främst öka organisationers effektivitet. De 
teoretiska ramverk som använts för studien är det livslånga lärandet, och ämnar att förklara 
hur förvärvandet av kunskaper om arbetsrelaterad psykisk ohälsa gått till, och dessa 
kunskaper används i arbetslivet. Studien utgick från åtta intervjuer och resultaten 
presenterades genom en tematisk analys. Det visade sig att formell utbildning många gånger 
är svårt att sätta i en verklig kontext, att fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa ofta är 
svårbemött, och att det är genom det informella lärandet som informanterna lärde sig att 
bemöta det. Det visade sig även att särskiljandet av den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön upplevdes som svåra att separera, och att den psykosociala arbetsmiljön då ofta 
inte synliggjordes i samma utsträckning som den fysiska. Resultaten visade även på att 
samarbetet med företagshälsovården på arbetsplatser hjälpte till att synliggöra ett 
arbetsmiljöarbete. Chefens roll var avgörande många gånger för synliggörandet samt känslan 
av ett inkulderande i arbetsmiljöarbetet. Det informella lärandet visade sig vara av stor 
betydelse för informanternas möjlighet att kunna hantera faktorer i arbetslivet, men att det 
finns en avsaknad av icke-formellt lärande eller formellt lärande i arbetslivet, som bekräftar 
den kunskap som kommer från det informella lärandet.  
 
Nyckelord 
Arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö, arbetsrelaterad psykisk ohälsa, livslångt lärande 
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Abstract 
 
This study aims to bring knowledge about human resources specialists perception and 
experiences of poor work-related mental health through different channels of learning, how 
they feel that work environment management is visible and how they get involved in it in 
organizations. This work environment management is largely regulated by the Work 
Environment Act, which was undergoing a correction in 2016. Research has shown that the 
developed guidelines are difficult to implement and evaluated in the real working life, due to 
lack of commitment from employer, and the increased requirement of individuals to acquire 
knowledge have increased, and then primarily focused on organizations efficiency. The 
theoretical framework used for the study is the lifelong learning, and aims to explain how the 
acquisition of knowledge about poor work-related mental health has taken place, and how 
these skills are used in the daily working life. The material for the study was collected 
through eight interviews  and the results were presented through a thematic analysis. The 
results showed that formal education is often difficult to put in a real context, that the poor 
work-related mental health is often difficult to handle, and that it is through the informal 
learning that the informants learned to meet the phenomenon. It was found that the distinction 
between the physical and the psychosocial work environment was experienced as difficult to 
separate, and that the psychosocial work environment is often not seen to the same extent as 
the physical. The results also showed that occupational health services, and their cooperation 
with workplaces helped to make the work environment management visible for the 
employees. The role of the boss was crucial for the visualization, and also the sense of 
incentive in the work environment management. Informal learning proved to be of great 
importance to informants ability to be able to handle factors in the working life, but there is a 
lack of non-formal learning or formal learning that confirms the knowledge gained from 
informal learning. 
 
Keywords 
Work environment management, psychosocial work environment, poor work-related mental 
health, lifelong learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

1.0 Inledning 
  

“När jag kom in på sjukhuset så slängde dom upp mig på en bår, och så bara ropade dom kod röd, kod 
röd! Och den här kod röd förstod ju till och med jag då att det låter ganska illa. De trodde nog att det 
var en stroke, för hade ju tappat känseln i ansiktet och händerna och sådär. Det var det ju inte, det 
kunde dom utesluta ganska snabbt. De diagnostiserade då som akut stressreaktion. De sa åt mig att gå 
hem och vila, om några veckor skulle allt vara bra igen. Några veckor övergick liksom i flera år. Det 
var starten på min utbrändhet [...] Alltså jag har alltid haft en sida i mig som är otroligt 
prestationsinriktad, men samtidigt så är det så otroligt accepterat av samhället att man är det, då är 
man liksom en A-personlighet helt enkelt [...] Jag tror inte jag förstod hur allvarligt det kunde bli alltså 
att stressa för mig såhär, alla stressar.” (Sveriges Television AB, 2017). 
  

Fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa har ökat drastiskt i Sverige de senaste två 
decennierna. Studier som genomförts på den svenska arbetsmarknaden har visat att stress och 
psykiska påfrestningar är de vanligaste arbetsrelaterade besvären, och att en försämring av 
den psykosociala arbetsmiljön ofta ligger till grund för dessa besvär (Arbetsmiljöverket, 
2016, s. 10-12). Stress i sig är ingen sjukdom, men kan vara en bidragande faktor till 
psykiatriska sjukdomar (Läkartidningen, 2010). Vanligaste orsaken till stress är när individen 
inte får tillräckligt med förutsättningar för att hantera de krav och uppgifter som ges 
(Socialstyrelsen, 2003). Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan bland annat leda 
till diagnosen utmattningssyndrom, eller även kallad utbrändhet. Detta innebär en rad olika 
symptom såväl psykiska som fysiska. Orkeslös, nedstämdhet, ångest, 
koncentrationssvårigheter och sömnstörningar är några av de psykiska aspekter som kan 
uppkomma. Kroppen kan även reagera med hjärtklappning, ljudkänslighet, yrsel och 
magproblem (1177, 2017). På 1177 (2017) beskrivs att symptom kan komma snabbt och 
intensivt, och ett fall av detta beskrivs i citatet ovan. 
 
Arbetstagares arbetsmiljö har försämrats inom tjänstesektorn som en följd av den 
samhällsförändring som genomgåtts, där globaliseringen och teknologins utveckling gjort det 
möjligt för organisationer att konkurrera på världsmarknaden. Det i sin tur har medfört stora 
krav på flexibilitet i företagen, som behöver anpassa sig efter konjunktursvängningarna i 
världsekonomin (Widmark, 2005, s. 13-19). Företag har därför antagit kostnadseffektiva 
åtgärder som inneburit ökat krav på arbetstagarna. Förändringarna av individers arbetsmiljö 
har ökat arbetsbelastningen, gett otydligt formulerade mål, otrygga anställningsformer, samt 
högre krav på anpassningsförmåga (Colardyn & Bjornavold, 2004, s. 69). I kombination med 
detta så har ett nytt synsätt på individen trätt fram, vars mål är att uppnå självförverkligande 
genom ett ständigt lärande, även kallat det livslånga lärandet (Widmark, 2005, s. 16-17). Det 
livslånga lärandet har uppkommit i takt med att arbetet gått från en kollektiv karaktär till en 
självständig aktivitet, med fokus på resultat och utveckling. De nya kraven på arbetstagare att 
själva ansvara för sitt lärande har medfört ett minskat stöd för arbetstagare i arbetet genom ett 
försämrat ledarskap, där de humana arbetsvillkoren och den psykosociala arbetsmiljön fått en 
lägre prioritet (Widmark, 2005, s. 16-17).  
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Krav på individens tillgodogörande av kunskaper har fått ett allt större fokus i vårt samhälle 
och flera forskare menar på att kompetensförsörjning avgör vår överlevnad på 
arbetsmarknaden (Widmark, 2005, s. 16-19). Teknologins utveckling har också bidragit till 
att arbetslivet har fått ny karaktär i form av ett så kallat gränslöst arbete som medför 
ytterligare krav på arbetstagaren, där nya förväntningar ställs på arbetstagarens tillgänglighet 
och flexibilitet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson Lundberg & Skärstrand, 1998, s.3). 
Idag är det ovanligt att man stannar på samma arbetsplats år in och år ut, och därför är det av 
vikt för individen att sporadiskt förse sig med nya kunskaper för att vara attraktiv på 
arbetsmarknaden. Förvärvandet av nya kunskaper innebär ytterligare krav på de anställda att 
hela tiden lära sig och utvecklas (Colardyn & Bjornavold, 2004, s. 69). I och med den 
försämrade arbetsmiljön, har även forskning visat att arbetsrelaterad psykisk ohälsa har ett 
nära samband med en försämring av den psykosociala arbetsmiljön (Jensen, 2015, s. 7, 
Hultberg, 2007, s. 114). En åtgärd som gjorts för att minska fenomenet är ett förtydligande av 
riktlinjer kring den psykosociala arbetsmiljön i arbetsmiljölagen och den trädde i kraft 2016 
(Arbetsmiljöverket, 2015, s. 26).  
 
Eftersom högre krav ställs på individens arbete och kunskaper genom det livslånga lärandet, 
är det av stor vikt att arbetstagare tillgodogör sig kunskaper om arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa, och arbetsmiljöns betydelse för fenomenets ökning. Dels för att uppmärksamma 
potentiella hälsorisker på arbetsplatsen, och dels för att kunna vara delaktig i det strategiska 
arbetsmiljöarbetet i förebyggande syfte. Detta för att minska risken för att själv drabbas, men 
även för att kunna vara uppmärksam även så att kollegor eller underanställda inte drabbas. 
Därför menar vi att arbetstagarnas perspektiv och uppfattning om arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa och arbetsmiljöns betydelse är av stor vikt i arbetsmiljöarbetet att bromsa det ökade 
fenomenet. En grupp som ofta står mellan organisation och resterande anställda inom 
företaget, men även ofta har personalansvar, är personalvetare. I och med detta, bör denna 
yrkesgrupp stå närmast informationen om riktlinjer, företagspolicys och arbetsgivaransvar. Vi 
har därför valt denna yrkesgrupp som urval för vår undersökning. Vårt bidrag till det 
pedagogiska och det vetenskapliga forskningsfältet har för avsikt att förklara hur 
personalvetare uppfattar att de lär sig om fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa genom 
olika kanaler inom det livslånga lärandet, samt deras uppfattning om synliggörandet av det 
lagreglerade arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom organisationer.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Studien syftar till att undersöka yrkesverksamma personalvetares uppfattningar om 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa och om det arbetsmiljöarbete som bedrivs i förebyggande syfte 
mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa på deras arbetsplats. Syftet operationaliseras till fyra 
frågeställningar; 
 

- På vilket sätt upplever yrkesverksamma personalvetare att de tillgodogör sig 
kunskaper om arbetsrelaterad psykisk ohälsa?  

- I vilken utsträckning upplever personalvetare att de kan bemöta arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa?  

- Hur upplever yrkesverksamma personalvetare att arbetsmiljöarbetet mot 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa synliggörs på arbetsplatsen? 

- Upplever yrkesverksamma personalvetare att de involveras i det strategiska 
arbetsmiljöarbetet mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa på arbetsplatsen? 

 
1.2 Disposition 
Rapporten består av sju delar, där detta kapitel utgör det första, och fokuserar på att klargöra 
avgränsningen för studien, begrepp, samt sökprocessen för litteratur och forskning inom 
fältet. Andra kapitlet beskriver arbetsmiljölagens regleringar med fokus på det strategiska 
arbetsmiljöarbetet och den senaste korrigeringen av lagen. Denna del följs av en tidigare 
forskningsdel som består av fyra olika delar som tillsammans är ämnade att skapa en bred 
bild över forskningsområdet, samt forskningsresultat som indikerar att vissa brister återfinns i 
det arbetsmiljöarbete som bedrivs idag. I del fyra presenteras de teoretiska utgångspunkterna, 
som består av det livslånga lärandets olika typer av lärande, samt validering. I del fem 
presenteras den kvalitativa metod som använts, samt tillvägagångssättet för de respektive steg 
som genomförts. I del sex analyseras och tematiseras det empiriska materialet. Därefter i del 
sju återfinns en resultatsammanfattning, diskussion och en slutsats. Slutligen finns en 
referenslista, samt bilagor bifogade.  
 
1.3 Avgränsningar 
Studien syftar inte till att undersöka enskilda personalvetares faktiska kunskaper om 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa, eller hur deras arbetsplatser faktiskt bedriver arbetsmiljöarbete 
mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Istället ämnar studien till att ta reda på hur personalvetare 
tillgodogör sig information om fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa samt deras 
uppfattning om det arbetsmiljöarbete som bedrivs på deras arbetsplats.  
 
1.4 Begreppsapparat 
För att öka förståelsen och enhetligheten kring begrepp som används i denna rapport, samt 
dess olika definitioner som använts för studien, presenteras begreppsförklaringar nedan. 
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Personalvetare  
För att få en klar vy av hur personalvetare kan arbeta och vilka kunskaper en personalvetare 
besitter har en sammanställning gjorts av samtliga personalvetarutbildningar i Sverige. Denna 
summering har gjorts genom att bearbeta samtliga hemsidor från de universitet som erbjuder 
utbildningen. I Sverige erbjuds femton olika utbildningar spridda över hela landet och vid 
olika universitet som alla mynnar ut till en personalvetarexamen. De gemensamma ämnen 
som finns inom alla dessa utbildningar är någon form av pedagogik, psykologi, arbetsrätt, 
sociologi samt någon form av ekonomisk del. Alla dessa delar ger en helhet som ämnar att 
täcka de arbetsuppgifter som en personalvetare vanligtvis har. En personalvetare finns 
överallt på arbetsmarknaden och arbetar främst med personal och organisationsfrågor. Den 
formella utbildningen som en personalvetare läser är tre år på universitetet, och motsvarar 
180 högskolepoäng. Efter kandidatexamen kan även en magisterexamen, samt en 
masterexamen läsas för att fördjupa kunskaperna inom ämnesgrenen (SACO, 2017).  
 
Arbetsrelaterad psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa orsakat av arbetsmiljön som bland annat kan ge upphov till stress, ångest och 
depression. Sambandet mellan psykisk ohälsa och faktorer i arbetsmiljön har genom 
forskning visats ha en stark koppling (Jensen & Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015, s. 7). 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
Den psykosociala arbetsmiljön är sammantaget arbetsmiljön i sin helhet som omfattar alla 
aspekter av en arbetssituation, och ingriper därför såväl de fysiska som de psykiska delarna 
av arbetsmiljön (Abrahamsson & Johansson, 2013, s. 10). 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
“Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall 
i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” (AFS 2001:1). 
 
Utmattningssyndrom/ Utbrändhet 
Utmattningssyndrom, eller som det tidigare benämndes, utbrändhet är ofta en följd av 
långvarig stress utan återhämtning, vilket innebär såväl psykiska som fysiska symptom 
(1177, 2017). 
 
1.5 Sökprocess 
Den forskning och litteratur som använts i studiens bakgrund och forskningsöversikt har 
majoriteten hämtats från Uppsala Universitets elektroniska bibliotek. Google och databasen 
ERIC (Education Resources Information Center) har också använts men inte i lika stor 
utsträckning. Genom att sökningarna begränsades via databaserna ERIC och Uppsala 
Universitets elektroniska bibliotek till granskade publikationer så omfattade sökningarna 
endast vetenskaplig forskning.  
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För att få relevanta träffar med hänsyn till studiens problemområde, psykisk ohälsa och 
organisationers arbetsmiljöarbete så användes sökorden: arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete, 
psykosocial arbetsmiljö, utbränd, utmattningssyndrom, arbetsrelaterad ohälsa, 
stressrelaterad ohälsa, psykisk ohälsa i arbetslivet. Många av referenserna hittades genom ett 
snöbollsurval, som innebar att en intressant uppsats som hittades genom ett av sökorden, 
ledde oss vidare till flera referenser genom dennes referenslista. Det har funnits svårigheter 
att hitta relevant tidigare forskning då många studier är praktiska och rådgivande, och utgår 
från arbetsmiljölagen. Vi har hittat begränsat med studier som berör hur arbetsmiljöarbetet 
bedrivs i praktiken, och saknar helt hur specifikt medarbetare upplever arbetsmiljöarbete. 

De publikationer och faktamaterial som hittats av relevans presenteras nedan under rubriken 
bakgrund och forskningsöversikt, och har valts ut med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningar, och behandlar därför såväl psykisk ohälsa, arbetsmiljöarbete och vikten av 
lärandet. Forskningsöversikten är tänkt att ge läsaren djupare kunskap och möjliggöra en 
jämförelse mellan denna studies resultat och resultaten av tidigare forskning.  
 

2.0 Bakgrund 
Nedan presenteras en sammanfattning av arbetsmiljölagen och dess föreskrifter om ett 
strategiskt arbetsmiljöarbete som ska bedrivas i förebyggande syfte mot arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa inom organisationer. Denna del är ämnad att ge läsaren kunskaper i vilka 
riktlinjer företag har att förhålla sig till idag.  

2.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagens föreskrifter om att bedriva ett strategiskt arbetsmiljöarbete har funnits 
sedan början av 2000-talet och reglerar de krav som ställs på företag idag med huvudsyfte att 
förhindra ohälsa och olycksfall (AFS 2001:1). Som en åtgärd av den arbetsrelaterade 
psykiska ohälsans tillväxt korrigerades lagen år 2016. Förändringen av lagen innebar en ny 
föreskrift som förtydligar tidigare föreskrifter kring den sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön med hänsyn till bland annat osunt arbetstempo och för hög arbetsbelastning 
(Arbetsmiljöverket, 2015).  

Genom arbetsmiljölagen och kravet på företag att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i 
det dagliga arbetet kan en hälsofrämjande arbetsmiljö skapas. Arbetsmiljöarbetet ska enligt 
arbetsmiljölagen vara väl förankrat i organisationen genom en fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter på arbetstagare genom alla led. Det ska finnas tydliga arbetsmiljörutiner 
och ett klimat där arbetsgivare och arbetstagare samarbetar i arbetsmiljöfrågor. Vidare står 
det i arbetsmiljölagen att arbetsmiljön rymmer både fysiska, psykiska, sociala och 
organisatoriska förhållanden och ingriper därför bland annat arbetsbelastning, psykisk 
belastning, sociala kontakter, ledarskap och möjlighet till återhämtning. Dessa faktorer i 
arbetsmiljön har en stor betydelse för arbetstagarnas hälsa och trivsel (Arbetsmiljöverket, 
2015).  
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Ansvaret för arbetsmiljön och det strategiska arbetsmiljöarbetet tillskrivs arbetsgivaren enligt 
arbetsmiljölagen, och ska omfatta alla arbetstagare samt tas i beaktning i samtliga aspekter av 
verksamheten. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är en viktig del för att kunna 
upptäcka risker i arbetsmiljön, och därför är det av stor vikt att inkludera och uppmuntra 
arbetstagarna att engagera sig, samt delta i arbetsmiljöarbetet och gemensamt komma fram 
till arbetsmiljörutiner. Därför behandlar en stor del av arbetsmiljölagen främjandet av 
arbetstagarnas delaktighet, då kunskaper om arbetsmiljöns betydelse och potentiella risker för 
ohälsa är viktiga att tillgå. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen introducera och 
informera arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Besitter man inte dessa kunskaper som 
arbetstagare är man pliktig att anmäla det till arbetsgivaren. Detta för att kunna identifiera 
risker i arbetsmiljön i förebyggande syfte. Enligt arbetsmiljölagen är det även reglerat att 
åtgärder skall tas fram i utredning av potentiell ohälsa. Detta ska ingå som en del av det 
strategiska arbetsmiljöarbetet, såväl som att bedöma risker för att kunna undvika upprepning 
av eventuell ohälsa. Detta genom exempelvis enkäter, intervjuer eller liknande. Till sist ska 
det årligen ske en uppföljning för att kunna utvärdera om det systematiska arbetsmiljöarbetet 
faktiskt bidrar till en bättre arbetsmiljö. Om ett företag inte har den kompetens som behövs 
för att bedriva ett strategiskt arbetsmiljöarbete så är företaget skyldigt enligt arbetsmiljölagen 
att anlita extern hjälp, exempelvis genom företagshälsovården (Arbetsmiljöverket, 2015). På 
senare tid har organisationens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön fått ett allt större 
fokus i arbetet på företagshälsovården (Josefson & Kindenberg, 2004, s. 24).  
 

3.0 Tidigare forskning  
Denna del ämnar att ge läsaren kunskaper i den statistiska ökningen av fenomenet 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa och djupare kunskap i den forskning som bedrivits inom 
området arbetsmiljöarbete. Avslutningsvis presenteras forskning om vikten av individens 
lärande och handlande.  
 
3.1 Den Arbetsrelaterade psykiska ohälsans tillväxt 
Omfattande forskning har gjorts om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och dess ökning. År 2001 
presenterades resultat i Läkartidningen att forskning visar en drastisk ökning av 
stressrelaterade sjukdomar som kan kopplas till arbetslivet. Reaktioner till följd av långvarig 
stress kunde ge diagnoser såsom utmattningssyndrom och utbrändhet, som i sin tur orsakade 
långtidssjukskrivningar (Läkartidningen, 2001). År 2010 togs nya forskningsresultat fram om 
att den stressrelaterade ohälsan fortsätter att öka och blivit en av de vanligaste anledningarna 
till långvarig sjukskrivning (Läkartidningen, 2010). Mellan år 2010 och 2015 uppgav 
försäkringskassan att stressrelaterade besvär ökade med 66 % av den totala ökningen av 
98000 nya sjukskrivningar. Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser numera den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning i Sverige visar statistik från en undersökning gjord av 
försäkringskassan (Försäkringskassan, 2016).  
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De vanligaste besvären är stress och psykiska påfrestningar. Detta bekräftar även en 
undersökning genomförd av EUs arbetsmiljöbyrå 2014 som visade att Sverige toppar listan i 
Europa med psykosociala arbetsmiljörisker, som i sin tur ökar risken till arbetsrelaterad stress 
och ohälsa (Dagens arbete, 2015). År 2016 gjordes en mätning av försäkringskassan att 
antalet sjukskrivningar i Sverige fortsatt att öka på grund av stressrelaterade besvär. 
Forskning har visat att 22 % av Sveriges arbetande befolkning lider av arbetsrelaterade 
besvär, vilket är drygt var femte sysselsatt svensk (Arbetsmiljöverket, 2016, s. 10-12).  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning är hög arbetsbelastning och svårighet med det 
sociala samspelet i arbetet, faktorer i arbetsmiljön som kan utlösa arbetsrelaterad stress 
(Arbetsmiljöverket, 2017). Företagshälsans forskningsgrupp har tagit fram vetenskapliga 
bevis på att arbetsmiljön kan ge en negativ effekt på individers psykiska hälsa och välmående 
(Jensen & Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015, s. 7). De ökade kraven på de anställda i 
kombination med ett minskat stöd i arbetslivet pekar på att arbetsmiljön är en bidragande 
faktor till arbetsrelaterad psykisk ohälsa, ofta angiven som stressrelaterad.  
 
3.2 Riktlinjer för arbetsmiljön 
För att företag ska kunna minska arbetsrelaterad psykisk ohälsa och följa arbetsmiljölagen har 
en rad olika riktlinjer för företag framtagits som stöd för att företag ska kunna uppfylla de 
krav som ställs på arbetsgivaren. Flera institutioner såsom stressmedicin och företagshälsan 
har bidragit med dessa riktlinjer för hur företag kan agera i ett hälsofrämjande arbete som 
arbetsmiljölagen lyfter, och bidrag från dessa två beskrivs nedan. Ett komplext och 
mångfacetterat begrepp som hälsofrämjande arbetsplats inkluderar många strategier, men 
sett till vad forskning visat så skulle det innebära att hälsa är när krav och mål regleras utifrån 
de resurser som tillhandahålls (Hultberg, 2007, s. 114-120). 
 
Institutionen för stressmedicin har tagit fram riktlinjer som berör den psykosociala 
arbetsmiljön, och lyfter vikten av rimligt ställda krav, behovet av inflytande och chefernas 
roll i att öka delaktigheten från medarbetare. Det sociala stödet är viktigt från såväl kollegor, 
som chefer, och blir en viktig faktor för medarbetare att kunna känna mening i arbetet. Detta 
kan göras genom att synliggöra resultat, ge belöningar och möjlighet till en förutsägbarhet 
inom organisationen. Från ledningen är det även av stor vikt att förmedla företagets 
värdegrund, och att som medarbetare få förståelse för vikten av sin delaktighet i 
arbetsmiljöarbetet (Hultberg, 2007, s. 114-120). 
 
Företagshälsans riktlinjegrupp som består av forskare har tillsammans arbetat för att ta fram 
riktlinjer genom evidensbaserad praktik (EBP). EBP eftersträvar att utveckla den bästa och 
åtkomliga kunskapen efter utredningar och insatser har skett. Denna utveckling av kunskap 
hämtas i sin tur från tidigare forskning och andra källor i praktiken, såsom klinisk erfarenhet 
eller organisationens möjligheter (Jensen & Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015, s. 5). 
Riktlinjegruppen beskriver också sambandet mellan psykisk ohälsa och arbetsmiljön.  
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De menade att det är problematiskt och ibland till och med omöjligt att dra en skiljelinje för 
vilka aspekter som påverkar den psykiska ohälsan, samt på vilket sätt arbetstagare kan 
påverkas. Riktlinjerna som framtagits har även formats i flödesscheman för att kunna 
förenkla en implementering i organisationers arbetssätt. Forskargruppens syfte med 
riktlinjerna var att kunna tillföra en forsknings- och evidensbaserad grund till företagshälsans 
arbete i att stötta organisationers arbete för att kunna förebygga arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa. Riktlinjerna innehåller både stöd i implementeringen på arbetsplatsen, och 
rekommendationer (Jensen & Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015, s. 8). I rapporten skriven 
av Jensen och företagshälsans riktlinjegrupp (2015, s. 9) benämns att undersökningar som 
gjorts bevisat att det i många fall är en sammankoppling av stressfaktorer från arbetsliv och 
privatliv, när någon anställd drabbas av utmattningssyndrom eller utbrändhet. Oberoende av 
orsak till de uppkomna besvären beskrivs insatser på arbetsplatsen som essentiella. 
Företagshälsans riktlinjegrupp menar även på att det vetenskapliga området är i behov av mer 
kunskap och vidare forskning för att kunna minska såväl som åtgärda arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa (Jensen & Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015, s. 9). Riktlinjerna är främst utformade 
för användningen inom företagshälsan, men kan även ses som ett stöd för arbetsgivaren. 
Tvärvetenskaplig forskning pekar på en enig bild av vad som karakteriserar en god 
arbetsmiljö samt riktlinjer för detta, där fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön. 
Utöver det som ovan nämnt så visar forskning att en god psykosocial arbetsmiljö ger de 
anställda förutsättningarna att ha ett rikt och hållbart privatliv (Abrahamsson & Johansson, 
2013, s. 22 ). 
 
3.3 Arbetsmiljöarbetets problematik 
Arbetsmiljöarbetet kan liknas med en policy med riktlinjer som organisationer förväntas 
anamma, med stort fokus på samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Införandet av 
förändringar i en organisation utgör inte en enskild åtgärd, utan kräver en mer avancerad och 
uttänkt process, kombinerat med olika strategier som går i linje med de förutsättningar som 
finns där åtgärden har för avsikt att implementeras (Jensen & Företagshälsans riktlinjegrupp, 
2015, s. 37). En studie om hållbart arbetsliv av Svensson (2007, s. 98) visar på att 
medarbetares delaktighet och möjlighet till påverkan är viktiga beståndsdelar för att kunna 
leva upp till en organisations riktlinjer. Enligt Weick et.al. (2005, s. 409-418) är det den 
praktiska överföringen från riktlinjer till handling där problem kan uppstå. Kontexten är 
bland annat av stor betydelse för medarbetarna, för det är i sammanhanget medarbetare 
verkar och där förståelse och tolkningar uppstår av de riktlinjer organisationen försöker 
implementera. Forskning har kommit fram till resultat som visar att det är det först när 
medarbetare förstår organisationens intentioner med deras riktlinjer som ett gemensamt 
förhållningssätt kan antas (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005, s. 409-418). Förutom de 
negativa faktorerna av arbetsrelaterad psykisk ohälsa som påverkar individen och samhället, 
uppkommer även konsekvenser för organisationen där individen är verksam (Bruhn & Frick, 
2010, s. 575).  
 

12 



 

En undersökning som gjordes av Arbetsmiljöverket mellan 2001 och 2003 hade för avsikt att 
underlätta utvecklingen av bättre metoder för att kunna inspektera den psykosociala 
arbetsmiljön och hitta potentiella risker inom organisationer. Denna undersökning 
misslyckades till viss del på grund av att det fanns en brist i gemensamma bestämmelser om 
den psykosociala arbetsmiljön, bristande engagemang och vägledning (Bruhn & Frick, 2010 
s. 579). Bruhn och Frick beskrev även att det fanns avsaknad av tillräckligt med kompetens i 
projektet och en ovillighet att vilja utmana organisationers psykosociala arbetsmiljöfrågor, 
och även de andra organisatoriska frågorna. En bristande insats från arbetsmiljöverkets sida 
beskrivs, där ledningens engagemang kritiserades (2010, s. 575). Bruhn och Frick menar även 
att det krävs en gedigen analys och en förförståelse för arbetsmiljöns förutsättningar samt 
komplexitet. Slutligen argumenterar de för att om ett lyckat psykosocialt arbetsmiljöarbete 
ska vara möjligt, krävs det ny forskning, där myndigheter kliver in och försöker finna svar på 
de komplicerade frågor och problem som finns för att kunna skapa och utveckla fungerande 
metoder för inspektioner, samt implementeringen av dessa (Bruhn & Frick, 2010, s. 581). 
 
Ett institut kallat Arbetslivsinstitutet lades istället ned 2006 och resulterade i en minskning av 
forskning inom fältet. På grund av detta har arbetsmiljöområdet blivit mindre synligt och fått 
en lägre status de senaste tio åren, vilket även kan ha inneburit en negativ effekt i arbetslivet 
(Abrahamsson & Johansson, 2013, s. 22). Abrahamsson och Johansson menar att kunskaper 
om just arbetsmiljön därför enkelt försummas, och då blir svåra att implementera i 
utvecklingen av organisationer. Vidare menar Abrahamsson och Johansson att tidigare 
problem i arbetsmiljön nu uppdagats i nya kontexter, yrkesgrupper och branscher. Trots den 
forskning och kunskap som gjorts om hur en fungerande arbetsmiljö bör formas, menar 
Abrahamsson och Johansson att denna tillgängliga kunskap inte verkar behjälplig, utan att 
utvecklingen av arbetsmiljön snarare går i motsatt riktning (2013, s. 22).  
 
En faktor som kan vara bidragande till den fortsatta problematiken som rör arbetsmiljön 
pekar på brist på engagemang från arbetsgivarens håll. En kvalitativ studie gjord av 
Martinsson, Lohela-Karlsson, Kwak, Bergström & Hellman (2016, s. 11) visade på att 
arbetsgivare ofta är nöjda, så länge de uppnår det som lagen reglerar och kräver från denne. I 
studien kom de även fram till att fler riktlinjer för det praktiska arbetsmiljöarbetet krävs 
(Martinsson, et.al., 2016, s. 11). Martinsson et.al. beskriver forskning som har visat att det 
finns kostnadseffektiva sätt att kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljön och främja 
hälsosamma arbetsplatser. Det som dock beskrivs vara problemet är barriären mellan 
forskningsresultaten och det som används i det praktiska arbetet. Detta anas vara på grund av 
svårigheten att implementera forskningsbaserad kunskap till specifika arbetsplatser. De 
lagreglerade kraven anses vara viktiga för att organisationer ska delta i arbetsmiljöarbetet 
(Martinsson et.al., 2016, s. 2). En undersökning gjord av Arbetsmiljöverket visade dock på att 
även om många arbetsmiljöaspekter är lagreglerade, är det många arbetsgivare som inte 
fullföljer det lagen faktiskt kräver. I och med detta behövs fler extra insatser i organisationer 
för att kunna förebygga risker i arbetsmiljön (Martinsson et.al., 2016, s. 2). 
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3.4 Vikten av lärande och handlande 
Lundgren (1996, s. 14) beskriver att forskning ofta sett till kortvariga lösningar och 
perspektiv på lärande, istället för de långsiktiga. Det är just därför det livslånga lärandet tagit 
allt större roll för individer, men även för organisationerna där individerna är verksamma. Det 
livslånga lärandet ställer därför nya krav på individen att hela tiden förvärva nya kunskaper. 
Inte bara för att kunna hänga med i utvecklingen inom en organisations snabba svängningar, 
utan även för att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden, då inte samma trygghet finns efter 
samhällsförändringen (Widmark, 2005, s. 16-19).  
 
Individen har således för avsikt att tillgodogöra sig kunskaper, medan organisationer också 
avser att individen ska lära sig, men ibland andra typer av kunskaper än de som individen 
personligen har mest användning av. Parterna kan därför eftersträva olika viljor och mål. Det 
livslånga lärandet blir således en fråga om vems mål som ska prioriteras, organisationen eller 
individens (Livingstone, 1999, se Van Noy, James & Bedley, 2016, s. 20). Organisationer 
fokuserar på lärande som har för avsikt att öka konkurrenskraften, medan individen snarare 
kan vara i behov av andra former av lärande och utveckling (Van Noy et.al., 2016, s. 20). Det 
har diskuterats kring huruvida dessa oenigheter om lärandet även kan ligga till grund för 
försämringen av den rådande arbetsmiljön. Sedan 80-talet har det livslånga lärandet 
diskuterats, samt det ökade behovet av individers tillgodogörande av kunskaper. Under tiden 
har kritik riktats mot främjandet av att sätta organisationens behov före individens (Van Noy 
et.al., 2016, s. 21). Forskningen som gjorts om lärandet på arbetsplatsen har visat 
meningsskiljaktigheter mellan effektivitet hos anställda till organisationens fördelar och 
stöttning för arbetstagares utveckling. Det ligger oftast prioritet för de mål som tjänar 
organisationens intresse, och ofta är det just detta perspektiv som presenteras i litteraturen om 
lärande i organisationer. Lärandet handlar således om att utbilda arbetstagaren till att arbeta 
konkurrenskraftigt, snarare än fokus på vad för utveckling och kunskaper arbetstagaren kan 
dra fördel av (Livingstone, 1999, se Van Noy et.al., 2016, s. 21).  
 
Forskningsresultat har påvisat att arbetsvillkoren är av vikt för att individen ska kunna 
utvecklas. Arbetsuppgifter och organisationen har en väsentlig position för individens 
utveckling och för att individen ska kunna engagera sig i andra aktiviteter utanför arbetet 
(Ellström, 1996, s. 8). Individen illustreras som analyserande, förnuftig och handlande, 
medan Ellström (1996, s. 9) menar att detta blir motsägelsefullt, sett till andra 
forskningsresultat. Dessa resultat av empiriska studier har istället visat på att individens sätt 
att handla snarare sker efter rutin, samt bundet till miljön, och baseras på instinkter. Detta kan 
därför bli problematiskt, då individens handlingar därför kan vara svåra att formas utifrån 
givna krav och uppställda mål (Ellström, 1996, s. 9). Forskningen har även påvisat rutiners 
kraft att bli stabila i sociala sammanhang, även om något inte från början var avsiktligt, kan 
ändå bli kvarvarande, då individer kan lära sig genom andras handlingar och beteende. Det 
kan efter stabilisering bli svårt att sedan ändra inlärningen, och det är därför av stor vikt att 
tillfälliga och sämre lösningar inte stagneras i företagen (Ellström, 1996, s. 10).  
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3.5 Sammanfattning 
Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan har stegrat i Sverige, och har därför lett till ett stort 
ökat antal långtidssjukskrivningar ofta kopplade till utmattningssyndrom och utbrändhet, som 
i sin tur ofta är beroende på stress. Dessa har visats genom forskning ha ett samband med 
arbetsmiljön. För att underlätta för arbetsgivare att kunna implementera lagreglerade krav 
som arbetsmiljölagen ställer, har en rad riktlinjer tagits fram. Dessa riktlinjer har framtagits 
genom forskning från ett flertal institutioner, som till exempel stressmedicin och 
företagshälsan. Dock finns en problematik med att införa dessa riktlinjer i en organisations 
dagliga arbete, då forskning har visat att det inte enbart hänger på en insats, utan är en 
komplicerad och tidskrävande process. Något som betonas är arbetstagarens och 
arbetsgivarens samverkan, engagemang och involvering. Arbetsmiljöverket har genom ett 
projekt försökt att finna ett sätt att utveckla behjälpliga metoder för att kunna göra 
inspektioner av den psykosociala arbetsmiljön, samt se till de eventuella risker som kan 
uppkomma i arbetsmiljön, men detta misslyckades på grund av brist av bland annat 
kompetens och engagemang. Arbetslivsinstitutet lades även ned, vilket bidrog till en 
minskning av forskningen inom fältet. Det livslånga lärandet har ställt högre krav på 
individen, och detta har lett till att kraven på individen har ökat. Både i syfte att hänga med i 
organisationsförändringar, men även för att som enskild individ ha tillräckliga kunskaper för 
att klara arbetslivet. Något som visats vara problematiskt är huruvida individen eller 
organisationens prioriteringar av kunskaper bör prioriteras, då organisationer snarare ser till 
vikten av att öka konkurrenskraft och effektivitet, medan anställda kan vara i behov av andra 
kunskaper för att utvecklas. Dessa skillnader har diskuterats ha ett samband med en sämre 
arbetsmiljö. Inom delar av fältets forskning, framställs individen som analyserande och 
förnuftig, medan empiriska forskningsresultat snarare har visat på att en individs handlande 
är bundet till rutin och miljöns kontext. Rutiner kan i sin tur leda till att individer lär in 
icke-önskvärda beteenden från andra som då kan leda till att det blir svårt att bryta mönster 
för dessa.  
 
4.0 Teoretiska utgångspunkter 
Det teoretiska ramverk som använts för studien utgör det livslånga lärandet och dess olika 
delar, det formella, informella och det icke formella lärandet, samt validering. 
Lärande kan ses som en förändring av beteende som uppkommer på grund av erfarenheter, 
och kan därför beskrivas som en effekt av erfarenheter på en individs beteende (De Houwer, 
Barnes-Holmes & Moors, 2013, s. 631). Denna effekt kan i sin tur uppkomma under olika 
förhållanden, och kan beskrivas som ett flöde av ny kunskap som äger rum i vissa situationer 
(Lundgren, 1996, s. 16). Omvärlden har blivit bättre på att värdera och öka medvetenheten 
om kunskap och lärandets betydelse i stort och därför läggs stor vikt i var och i vilket 
sammanhang kunskapen produceras (Lundgren, 1996, s. 13-14). Genom att se till det 
livslånga lärandet som presenteras nedan, återfinns och beskrivs en rad olika sätt att kunna 
förvärva kunskap på, samt dess vikt i det dagliga samhället.  
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4.1 Livslånga lärandet 
Det livslånga lärandet pågår från tidig ålder, till efter en individ går i pension. Begreppet 
avser att täcka upp allt lärande som sker i alla miljöer, där lärandet ses som en process som 
fortlöper överallt och hela livet (Laal, 2011, s. 470). Det livslånga lärandet beskriver 
särskiljandet mellan det formella, informella och det icke formella lärandet och relationen 
mellan dessa olika typer av lärande. Dessa tre olika typer av lärande presenteras nedan. Det 
livslånga lärandet har beskrivits som en viktig del i arbetet att öka möjligheten för individer 
att utvecklas inom och på olika nivåer (Colardyn & Bjornavold, 2004). Det har även uttalats 
som essentiellt för en individ i det moderna samhället, där individen behöver kunna vara 
adaptiv snabbt till olika arbetssituationer genom att anpassa och tillgodogöra sig med sina 
kunskaper och kompetenser till givet arbete och situation (Loredana Tudor, 2013, s. 821). 
Just för att arbetssituationer generellt har förändrats från att en individ antar en livslång eller 
mer fixerad arbetsroll, till att istället byta arbete flera gånger under sin livstid, blir det 
livslånga lärandet en alltmer viktig aspekt att förhålla sig till. Det har dessutom blivit en mer 
integrerad del inom företagspolicies för att både stärka företagets kompetenser, men även den 
enskilda individens livslånga lärande och kunskaper (Colardyn & Bjornavold, 2004, s. 
69-70). Det livslånga lärandet behöver dock inte alltid vara till individens fördel i en dålig 
psykosocial arbetsmiljö. Det kan istället påverka individens adaptiva förmåga att lära sig att 
anpassas efter sämre arbetsförhållanden, vilket i längden kan orsaka negativa konsekvenser 
för individen som exempelvis passivitet (Ellström, 1996, s. 1). 
 
En validering kan förklaras som en process avsedd att kunna synliggöra, identifiera och 
bedöma, samt skapa ett erkännande för en individs olika typer av kunskaper och breda 
kompetenser som tillgodogjorts genom olika lärandesituationer i livet (Colardyn & 
Bjornavold, 2004, s. 69). I det livslånga lärandet blir denna process essentiell för att kunna 
synliggöra och kartlägga det en individ besitter. Hur kunskapen förvärvats, i vilken form och 
sammanhang, synliggörs dock inte i en validering. En validering av en anställds kunskaper 
kan vara av vikt för individen, som får ett typ av erkännande av sina förvärvade kunskaper, 
såväl som för en organisation som individen arbetar i, då detta kan komma att förenkla 
resurshanteringen, samt att kunna möjliggöra användandet av den kunskap som de anställda 
redan besitter från tidigare lärandeprocesser (Colardyn & Bjornavold, 2004, s. 69-71).  
 
4.2 Formella lärandet 
Det formella lärandet är det lärandet som sker genom formell utbildning, där innehållet är 
strukturerat och arrangerat. Lärandet sker genom formell utbildning i form av studier från 
universitet eller högskola eller genom utbildningar i företaget, där lärandet kan ge något typ 
av erkännande, såsom ett examensbevis eller ett certifikat efter utförd utbildning (Colardyn & 
Bjornavold, 2004, s. 71). Det formella lärandet ter sig alltid organiserat och har uttryckliga 
lärandemål. Individen som deltar i lärandet har ett givet mål att förvärva ny kunskap eller ny 
kompetens (OECD, 2017).  
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Ett problem med det formella lärandet kan vara att kunskaperna kan bli svåra att applicera 
och överföra praktiskt till olika situationer eller uppgifter i arbetet. Därför ses ofta inte det 
formella lärandet som det mest effektiva sättet för en individ att förvärva nya kunskaper som 
direkt kan kopplas till arbetet eller när en förändring av ett specifikt beteende ska ske hos en 
individ (Spaan, Dekker, Van der Velden & de Groot, 2016, s. 378). 

 
4.3 Informella lärandet 
Det informella lärandet sker i samband med aktiviteter i vardagen, som kan vara i relation till 
både arbetet, familjesituationer, samt fritid. Lärandet kan även kallas för erfarenhetslärande, 
och kan delvis ses som ett lärande som inte är avsiktligt. Strukturen av lärandet är inte 
närvarande. Vanligtvis härleder denna typ av lärande inte till någon typ av certifiering 
(Colardyn & Bjornavold, 2004, s. 71). Inlärningen struktureras eller leds inte heller av någon 
form av lärare (Spaan, et.al. , 2016, s. 379). Informellt lärande i form av arbetsplatsinlärning 
kan ge individen en möjlighet att använda och öva på sina förvärvade nya kunskaper, och på 
så vis kunna komma ihåg dem, samt utveckla dem. Utbildning i form av informellt lärande 
sker ofta i såväl enklare situationer, som i professionella kontexter. Det informella lärandet 
återfinns i många olika former och kan uppkomma som en oavsiktlig konsekvens av ett 
arbete. Viljan att lära sig något kan vara behjälplig för att kunna uppnå önskvärda resultat av 
lärandet. Det kan många gånger vara svårt att göra en observation eller bedömning av vad 
som lärts in under en informell lärprocess, då man inte alltid reflekterar över den nya 
kunskapen. Samverkan mellan individer, lära sig genom tidigare misstag som begåtts och 
återkopplingsmoment i form av feedback har framställts som positivt i påverkan av det 
informella lärandet på en arbetsplats (Spaan, et.al. , 2016, s. 378). Inte alla personer har 
däremot möjlighet att tillgodogöra sig informellt lärande. Olika egenskaper, såsom 
motivation hos individen och kognitiva förmågor kan ha inverkan på en individs möjlighet att 
lära sig genom informellt lärande. Individer med en högre formell utbildning har visats kunna 
dra mer nytta av det informella lärandet som sker i olika kontexter. Både ålder och kön kan 
också vara faktorer som kan ha inverkan på en individs kapacitet till informellt lärande. När 
det gäller lärande som förekommer på arbetsplatsen, kan det ibland finnas skiljaktigheter i 
individens egna mål att lära sig något, i relation till organisationens mål att till exempel öka 
produktivitet hos arbetstagarna (Van Noy, James & Bedley, 2016,  s. 1-2).  
 
4.4 Icke-formella lärandet 
Det icke formella lärandet sker i planerad form av aktiviteter som dock inte precist behöver 
uttryckas som en lärande aktivitet, men innehåller viktiga faktorer för lärande. Det 
icke-formella lärandet blir avsiktligt från individen som har en intention att lära sig något 
(Colardyn & Bjornavold, 2004, s. 71). Det icke-formella lärandet kan ses som relativt 
organiserat och kan även ha mål för lärandet. Lärandet kan både ske på individens eget 
initiativ, eller som ett resultat av någon mer organiserad aktivitet som individen deltar i. 
Denna typ av lärande kan ses som ett mellanting mellan det formella och den informella 
lärandet (OECD, 2017). 
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4.5 Applicering av teori 
För att skapa en förståelse för hur personalvetare uppfattar såväl arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa som arbetsmiljöarbetet på deras arbetsplatser, så har det livslånga lärandet använts 
som teoretiskt verktyg. Genom det livslånga lärandet och betydelsen av att vi lär oss i alla 
sammanhang genom hela livet, kan vi förstå syftet utifrån det teoretiska verktyget, genom att 
se till hur personalvetare tillgodogör sig kunskaper om fenomenet och arbetsmiljöarbetet i 
förebyggande syfte. Vidare kan vi utifrån det livslånga lärandet ta reda på var och hur 
kunskap produceras och görs tillgänglig för personalvetare, samt vikten av olika former av 
lärande. Genom att se till kunskapskällan kan vi få en bredare bild av hur personalvetare 
uppfattar arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 
 
4.6 Sammanfattning 
Det teoretiska ramverk som presenterats för studien är det livslånga lärandet, som utgår från 
att en individ lär sig från början till slut. En individ kan lära sig genom olika typer av 
lärandesituationer, det formella lärandet som utgår från formell utbildning som ges i skolform 
eller via en utbildning som arbetet tillgodoser. Denna typ av lärande ger individen ofta någon 
form av erkännande, och kan vara i form av ett examensbevis eller en certifiering. Det 
informella lärandet kan ses som det formella lärandets motsats, och sker i samband med olika 
aktiviteter, både i vardagslivet och på arbetsplatsen. Denna typ av lärande kan även kallas för 
erfarenhetsbaserat lärande och som oftast sker oavsiktligt, vilket därför inte ger individen 
någon typ av formellt erkännande. Det tredje lärandet benämns som det icke-formella 
lärandet och kan ses som ett mellanting mellan det formella och det informella. Lärandet sker 
avsiktligt för individen, men kan ske under lärandesituationer som inte behöver uttryckas som 
en aktivitet för lärande.  
 
5.0 Metod  
Följande avsnitt behandlar metodansatsen för studien och motivering till de metodval som 
använts vid planering, genomförande samt databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis 
diskuteras etiska överväganden samt studiens validitet, reliabilitet  och generaliseringsbarhet.  
 
5.0.1 Metodval 
Vår studie ämnade att undersöka personalvetares upplevelser, samt utifrån dessa göra en 
tolkning av det empiriska materialet, och därför ansågs en kvalitativ studie, med intervjuer 
som metodval vara lämpligt. Bryman (2011, s. 40-41) särskiljer en kvantitativ studie från en 
kvalitativ studie, då man i det sistnämnda söker kunskap om individers sociala verklighet och 
deras uppfattning av denna. I en kvantitativ studie finns betoning istället på kvantifiering, 
vilket vi inte hade för avsikt undersöka.. Syftet och frågeställningarna, forskningsöversikten, 
samt vårt teoretiska ramverk, det livslånga lärandet, lade grunden för metodvalet, då det 
sammantaget innebar ett tolkande synsätt. Då studien hade ett tolkande synsätt utifrån 
personalvetares uppfattningar, så har studien en fenomenologisk karaktär.  
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Enligt Bryman (2011, s. 32-33) innebär detta ett tolkningsperspektiv som ingriper att studien 
studeras utifrån informanternas perspektiv och tolkning av världen de befinner sig i. Detta 
kunskapsteoretiska synsätt karakteriserar kvalitativa metoder, och vilar på en grundförståelse 
av att individen tillskriver sin sociala verklighet en mening som i sin tur gör handlingarna 
meningsfulla. Som forskare hade vi därför i uppgift genom en fenomenologisk ansats att göra 
tolkningar utifrån informanternas perspektiv. Kvalitativa intervjuer är en användbar 
datainsamlingsmetod för att fånga intervjupersonens upplevelser, tankar och uppfattning, då 
den utgår från en öppen dialog med möjligheten till en djupare förståelse mellan parterna 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 165). Genom det fenomenologiska ansatsen söktes förståelse i 
informanternas svar och beskrivningar (Brinkman & Kvale, 2009). Eftersom vi ville 
undersöka personalvetares uppfattning så gav även intervjutillfället möjlighet att kunna ge 
förklaring på frågor som kändes oklara för informanterna. Intervjuerna var av 
semistrukturerad karaktär, som Bryman (2011, s. 654) beskriver är när intervjun utgår från en 
redan utformad intervjuguide. Samtalet centreras då snarare kring vissa teman, samt ett 
mindre antal öppna frågor som sedan täcktes upp under samtalets gång. Här har därför 
informanterna en större möjlighet till att påverka för vilken information eller innehåll som 
vikten lades vid. Här behövde vi som intervjuare vara uppmärksamma på svaren för att sedan 
kunna ställa följdfrågor av värde (Alvehus, 2013, s. 82-83).  
 
5.1 Planering  
Efter valet av kvalitativ metod för studien, påbörjades planeringen genom att se till vilket 
urval som behövde frågas för att få ut relevanta svar för vår studies frågeställningar, hur dessa 
skulle kontaktas, samt påbörja planeringen av intervjuguiden och samtyckesformuläret.  
 
5.1.1 Urvalsprocess 
Då fokus i vårt urval låg på personalvetare beskrivet enligt begreppsapparaten behövdes vissa 
kvalifikationskrav sättas upp. Våra informanter skulle inte vara för nya i sina yrkesroller för 
att inte kunna ge relevanta svar om arbetsmiljön och företagens riktlinjer, men inte heller för 
distanserad från den tidigare personalvetarutbildningen som genomgåtts. Därför valdes 
informanter som varit yrkesverksamma minst sex månader, och som mest 3 år. Ett annat 
krav var att de i någon form skulle arbeta med personalfrågor. Åtta informanter intervjuades, 
som passade in på de kompetenskrav vi valt ut för vårt urval. De utbildningar som 
informanterna gått kunde ses som likvärdiga, med mindre skiljaktigheter i upplägg och 
kurser. Typen av urval blev ett strategiskt urval, då de informanter vi eftersökte skulle besitta 
specifika kompetenser för att kunna besvara våra intervjufrågor (jfr Alvehus, 2013, s. 67). 
 
5.1.2 Förberedelser  
För att nå ut till potentiella informanter, användes sociala medier som en plattform för att nå 
ut. Då främst genom grupper på facebook, som vi visste sedan innan hade många medlemmar 
som besatt kvalifikationerna för vårt urval. I annonserna som lades ut i grupperna, 
presenterades studiens syfte, kvalifikationskrav, samt viktiga aspekter från 
samtyckesformuläret om de etiska principerna som tillämpades i relation till datainsamlingen.  
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5.1.3 Intervjuguide 
I förberedande syfte arbetades en intervjumall ut, med frågor valda utifrån syftet och 
frågeställningarna, men även utifrån det valda teoretiska ramverk som använts för studien. 
Informanternas erfarenhet bör styra intervjufrågornas innehåll och utformning enligt Alvehus 
(2013, s. 67), vilket vi tog hänsyn till i förberedelserna. Guiden fungerade som vägledning för 
att kunna täcka av alla intresseområden. Intervjuguiden innehöll 4 olika delar, en som 
behandlade kort information om informanten, ett mer allmänt block om arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa och arbetsmiljö, en del som såg till kunskaper som tillgodogjorts genom 
arbetslivserfarenhet, samt en del som såg till den tidigare utbildningen. Frågorna byggdes upp 
så att informanten skulle ha möjlighet att prata relativt fritt om sina upplevelser och känslor, 
som sedan avsmalnar till lite mer konkreta och snäva frågor, som rekommenderas enligt 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 172).  
 
5.2 Genomförande 
Informanterna fick själva bestämma om de ville utföra intervjun genom ett möte eller via 
telefon. De bestämde även då vilken tid och plats som de upplevde passade bäst. Två stycken 
ville träffas, och de resterande sex informanterna ville intervjuas via telefon. Ena mötet 
skedde i en hotellobby och det andra i informantens hem, detta för att det kan vara negativt 
att boka in ett möte i anslutning till arbetsplatsen (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107-108). 
Ett samtyckesformulär skickades ut till informanterna innan intervjutillfället, för att de i lugn 
och ro kunde läsa igenom informationen om studien. De etiska principerna som studien under 
hela processen förhållit sig till, fanns beskrivna i formuläret. Innan frågorna ställdes till 
informanterna lästes samtyckesformuläret upp, och frågan om medgivande ställdes till 
informanterna för att försäkra att de tagit del av informationen, samt att godkände villkoren 
som ställdes. Vi valde att för samtliga informanter få ett muntligt samtycke som spelades in 
vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna spelades in för att sedan lättare kunna gå tillbaka i 
materialet och lyssna i efterhand. Detta för att försäkra oss som forskare att vi inte utifrån 
våra egna tolkningar utformade åsikter för stunden, eller glömde aspekter efter 
inspelningarna. Vi ansåg att detta blev en säkerhet för både oss som forskare, men främst för 
informanterna, för att undvika att förmedla felaktig information från uppgiftslämnarna (jfr. 
Alvehus, 2013, s. 85). Transkriberingar utfördes efter de åtta inspelade intervjuerna, och blev 
ett grundläggande steg för analysen. Vi försökte efter bästa förmåga få med alla små fragment 
av ljudinspelningen, och tog därför med både stakningar och talspråk för att inte utelämna 
något från det empiriska materialet (jfr Alvehus, 2013, s. 85). 
 
5.3 Databearbetning och analysmetod 
I en studie av kvalitativ karaktär som denna, så läggs stor vikt vid forskarens tolkning av det 
empiriska materialet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 211). Dock saknas i kvalitativa studien en 
ofta given analysform, och därför måste kategoriseringar och sortering av det empiriska 
materialet skapas genom andra strategier (Ahrne, 2015, s. 15).  
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Vi valde därför att basera vår analys på en tematisk analysstrategi, som beskrivs av Braun och 
Clarke (2006, s. 79) som en process där centrala teman urskiljs genom identifiering av 
mönster av begrepp i det empiriska materialet. Vidare beskriver Braun och Clarke (2006, s. 
78) att en tematisk analys gör det möjligt att få med ett rikt och detaljerad innehåll av det 
empiriska materialet, vilket gör analysen representativ i relation till frågeställningen. Ahrne 
och Svensson (2015, s. 116) menar i likhet med Braun och Clarke (2006, s. 84) att vid 
deduktiv ansats är det av vikt att bekanta sig med det valda teoretiska ramverket, som utgör 
en grund i inläsningsfasen. Centrala teoretiska begrepp är vägvisare och gör det möjligt att 
kategorisera materialet utifrån frågeställningen (Ahrne & Svensson, 2015, s. 116-220). Då vi 
ämnade att undersöka personalvetares uppfattningar kring deras lärande av såväl 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa som det strategiska arbetsmiljöarbete som bedrivs på deras 
arbetsplats, valdes det livslånga lärandet som det teoretiska ramverket. Denna del 
sammanfattades strax innan analysen påbörjades så att vi bekantade oss med teorin och hade 
den färsk i minnet. 
 
Innan analysen tog form lästes transkriberingsmaterialet igenom noggrant ett flertal gånger 
för att vi skulle bli förtrogna med det empiriska materialet. Ahrne och Svensson (2015, s. 
222) i likhet med Braun och Clarke (2006, s. 87) beskriver att detta är en viktig inledning för 
att lära känna sitt empiriska material och för att kunna göra meningsfulla tolkningar. Under 
inläsningen av det empiriska materialet hade vi de teoretiska glasögonen på samt 
frågeställningen i åtanke. Detta är av stor vikt enligt Braun och Clarke (2006, s. 87) då det 
krävs ett aktivt deltagande för att kunna urskilja återkommande begrepp. Detta då teman är 
inget som plötsligt gör sig synligt, utan är något som arbetas fram. Vidare beskriver Bryman 
(2011, s. 529) att vid sökning av begrepp och teman i en tematisk analys så är det bra att hålla 
utkik efter repetitioner, likheter och skillnader samt språkliga kopplingar. Då dessa fanns i 
minne och den valda teorin, det livslånga lärandet i blickfånget, kunde vi fokusera på de 
material som sade oss något om tillgodogörandet av kunskap. Utifrån detta och 
frågeställningen i åtanke kunde vi se återkommande begrepp, vilket uppenbarade sig när vi 
hade bekantat oss med det empiriska materialet. Begreppen ökade i antal och blev en process 
som ingrep en framtagning av mönster, som Braun och Clarke (2006, s. 79) beskriver. 
Framtagningen av begrepp som så småningom bildar mönster är en del av vad Ahrne och 
Svensson (2015, s. 227) nämner som sorteringen av det empiriska materialet. Genom att vi 
växlade mellan det teoretiska ramverket och det empiriska materialet kunde materialet 
avgränsas och centrala begrepp urskiljas. Återkommande begrepp från det empiriska 
materialet som så småningom bildade det första huvudtemat, var utbildning, jobb, vänner, 
media med fler. För att skapa ett karakteristiskt material av det sorterade materialet menar 
Ahrne och Svensson (2015, s. 228) att det är nödvändigt med reduktion.  
För att forskaren ska uttrycka sig innehållsrikt så är det material som lockar fram det 
analytiska engagemanget hos forskaren som ska bevaras. Vidare menar Ahrne och Svensson 
(2015, s. 228) är det i detta skede viktigt att behålla ett representativt material som belyser 
materialet i sin helhet.  
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I detta skede slogs flera begrepp ihop som skapade våra huvudteman, varav det första blev 
Informationskanaler, utifrån ovan nämnda begrepp, och fick underteman: utbildningen och 
dess begränsningar, arbetslivserfarenhet och dagsaktuellt i privatlivet. Våra huvudteman 
belyser frågeställningen då de representerar personalvetares uppfattning om deras 
tillgodogörande av kunskaper om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och det arbetsmiljöarbete på 
deras arbetsplats. För att säkerställa representativiteten skapades flera underteman och på så 
sätt kunde begreppen förankras i analysen. Med hänsyn till teorin och forskningsfrågorna 
kunde samtliga av de utvalda begreppen användas, och de övriga materialet som inte berörde 
dessa kunde sållas bort. Därefter valdes de citat ut som bäst kunde analyseras utifrån såväl 
teorin som den aktuella forskningsfrågan. Därmed reducerades materialet i förhållande till de 
valda huvudteman, med en eller flera underteman. 
  
I den avslutande delen av analysen beskriver Ahrne och Svensson (2015, s. 231) 
argumentationen som den del som utmärker studien från övriga studier inom samma 
forskningsområde. I denna fas försökte vi förankrat våra argument i analysen genom att citat 
användes frekvent, och att vår analys hade tydliga kopplingar till det teoretiska ramverket. 
Detta beskriver Ahrne och Svensson (2015, s. 2016) som viktig del då en kvalitativ ansats 
alltid till viss del förblir subjektiv, då det är svårt att förhålla sig helt objektiv i sina tolkningar 
av analysen. Därför låg stor vikt vid denna fas att ha väl förankrade argument genom att våra 
tolkningar av det empiriska materialet genomfördes med noggrannhet och hela tiden med 
stöd av såväl teorin som av citat. 
  
5.4 Etiska principer och god forskningssed 
De etiska principer som tagits i beaktning är vetenskapsrådets riktlinjer för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Både vetenskapsrådets fyra huvudkrav informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som presenteras nedan, samt 
riktlinjer för att utöva god forskningssed. Det sistnämnda har vetenskapsrådet framtagit ett 
dokument som behandlar god forskningssed, som forskare bör ha i åtanke när man utför en 
studie. Det handlar om öppenhet och att vara sanningsenlig. De övergripande riktlinjerna som 
bör tas i beaktning, har nedan klippts in från vetenskapsrådets dokument (Vetenskapsrådet, 
2017, s. 8), och lyder; 

 
Dessa åtta punkter har varit behjälpliga genom studiens gång för att underlätta riktlinjerna för 
arbetet, samt att ha den öppenhet som krävs av en som forskare i åtanke. 
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5.4.1 De fyra huvudkraven 
Informationskravet innebär att forskaren har som krav att delge relevant information om 
studiens avsiktliga syfte. Informanterna sk ges information om vad uppgiften gäller och de 
villkor som finns om informantens medverkande. Deltagaren ska informeras om att 
medverkandet är frivilligt, och att de har rättigheten att avbryta sitt deltagande. Informationen 
som ges ska även innehålla de aspekter som potentiellt skulle kunna ha inverkan på 
informantens vilja att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Under sökandet av 
potentiella informanter, gavs direkt information ut om vad studien syftade till att undersöka. 
Direkt vid första kontakt gavs essentiell information om informanternas rättigheter, estimerad 
tid för deltagandet, samt val av fysiskt möte eller telefonintervju. Enligt detta huvudkrav ska 
man även uppge kontaktuppgifter och institution man forskar vid, vilket även det angavs 
direkt i anslutning till kontaktandet. Informanterna fick namn, telefonnummer samt 
e-postadresser. I samtyckesformuläret som varje informant fått skriftligt, samt uppläst under 
intervjutillfället, angavs även hur materialet skulle komma att användas. Dels genom 
publicering av färdig rapport, men information om vilka som skulle komma att ta del av 
transkriberingsmaterialet.  
 
Samtyckeskravet handlar om informantens rättighet att styra över sitt deltagande. Detta kräver 
att man som forskare behöver informanternas samtycke för att kunna samla in information för 
studien. Detta krav beror på undersökningens utformning, och informanternas aktivitet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). Då kvalitativa intervjuer utfördes, krävdes det ett samtycke 
innan genomförandet. Det är även informanten som bestämmer själv över både tid de vill 
delta, samt under vilka förutsättningar. Dem ska även ha möjlighet att avsluta deltagandet om 
det av någon anledning skulle kunna ha negativa konsekvenser för dem. Om deltagaren inte 
vill delta i studien från början, eller vill avsluta deltagandet, ska denne inte utsättas för någon 
typ av påtryckning att delta eller slutföra (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). Inför intervjuerna 
klargjordes detta för informanterna. Vi informerade dem även om att om en fråga som de inte 
ville svara skulle dyka upp, skulle vi direkt övergå till nästa fråga, utan att ifrågasätta detta 
val.  
 
Konfidentialitetskravet utgör kravet för att informanternas personuppgifter ska hållas med 
största tänkbara konfidentialitet, där uppgifter om dem ska hållas oåtkomliga för 
utomstående. I publicering av studien ska information som uppgiftslämnare delat med sig av 
inte kunna identifieras från utomstående. Även inte kunna anknytas till en enskild individ, 
och därför får varken namn ges, eller detaljerad information som skulle kunna identifieras av 
vissa (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). För att minimera risken för att röja någons identitet, 
valde vi att samla in enbart den information om informanterna vi upplevde var essentiellt för 
själva studien. Vi avvek därför från att fråga om kön, ålder, arbetsplats, och fokuserade på 
vad studien hade för avsikt att undersöka. Därefter slumpmässigt kodade vi informanterna 
med siffror, 1-8. Informanterna fick även information om tillvägagångssätt för inspelning och 
att det inspelade materialet, samt transkriberingar efter studiens publikation skulle komma att 
raderas. 
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Nyttjandekravet innebär att den information som angivits av informanten enbart får användas 
för forskningssyfte. Således får det uppsamlade materialet inte nyttjas för annat än den 
studien som angivits till informanterna från början. Informationen av deltagarna skall därför 
enbart användas på det vis uppgiftslämnaren har tillåtit och samtyckt till (Vetenskapsrådet, 
2002, s. 14). I och med ovanstående, har informanterna informerats om även detta krav, då 
materialet inte använts för något annat än det som avses att undersökas just i denna studie.  
 
5.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, eller även kallat tillförlitligheten, ska svara för huruvida studien är replikerbar 
av potentiella andra forskare, där resultatet skulle bli likvärdigt med det resultatet denna 
studien frambringat (Alvehus, 2013, s. 122). Validiteten, eller giltigheten, ämnar att ge svar 
för om det som var avsett att mätas, faktiskt mäts (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 361). Dessa 
två är inte beroende av varandra utan det ena kan vara högt, medan det andra lägre (Alvehus, 
2013, s. 122). Informanterna i studien svara på både mer allomfattade frågor, och även frågor 
till följd av deras svar. Detta kan i sint tur påvisa en lägre möjlighet till replikering av studien, 
och därför även lägre reliabilitet (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014, s. 224-226). Följdfrågor var 
dock av vikt för att kunna gå in mer på djupet, samt att informanterna kunde utveckla sina 
svar, och på vis blev det mer tyngd i materialet.  
 
Det var av stor vikt för validiteten att vi som forskare var mottagliga och låter informanterna 
tala, för att kunna få ut sanningsenliga svar. Detta kan enligt Kvale och Brinkmann bidra med 
högre validitet för studien (2014, s. 226-228). Något som kan vara problematiskt med en hög 
validitet för kvalitativa intervjuer som ansats, är att man som forskare färgar och tolkar saker 
i enlighet med sina åsikter istället för att faktiskt fokusera på just det material som 
framkommer under en intervju (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 226-228). Vi försökte därför 
vara så opartiska som möjligt i tolkningen, och lyssnade därför om och diskuterade materialet 
tillsammans för att undvika den personliga tolkningen (jfr. Alvehus, 2013, s. 123).  
 
5.6 Generaliserbarhet 
Vår studie var inte ämnad att göra en möjlig generalisering av, då studier av kvalitativ 
karaktär är avgränsade till ett ämnesfält genom en snäv och fokuserat urval, och därmed svåra 
att generalisera. Även om just utfallet av resultatet kan vara svårt att generalisera, kan det 
teoretiska ramverket öka möjligheterna till en relevant generalisering för andra studier som 
utgått från teorin det livslånga lärandet som utgångspunkt (Larsson, 2009, s.1-2). Ett annat 
tillvägagångssätt för en generalisering är att framhäva likheter från en situation till en annan, 
för att på så vis kunna göra potentiella liknelser av ett annat fall (Schofield, 1993 se Larsson, 
2009, s. 5). Generaliseringen måste dock då ske med varsamma överväganden om 
forskningsresultaten verkligen går att överföra till andra situationer och miljöer (Ahrne & 
Svensson, 2011, s. 26-27). Det är därför svårt att generalisera en kvalitativ studie, och dessa 
bristfälliga tekniker har kritiserats inom den kvalitativa forskningen (Larsson, 2009 s. 5).  
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Denna problematik talar dock inte för om studien anses meningsfull eller inte, utan en 
kvalitativ studie kan vara relevant utan att kunna generaliseras till något (jfr. Larsson, 2009, s. 
2 ). För att kunna göra en meningsfull generalisering av denna studie, hade det varit enklare 
med en större studie, och inte enbart åtta informanter. Detta hade man kunnat göra genom att 
bredda urvalet med fler informanter från olika lärosäten, fler delar av Sverige eller liknande, 
och sedan jämfört dessa. Genom detta, kan då fler faktorer med största sannolikhet kopplas 
ihop, och således få en högre trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2011, s. 66).  
 
5.7 Metodreflektion 
Då vårt urval bestod av enbart personalvetare, som ofta står närmst organisationen i många 
hänseenden, hade det möjligtvis varit av intresse att undersöka arbetsmiljöarbetet från en 
annan nivå, såsom andra medarbetare. Enligt Alvehus (2013, s. 67) finns en risk att genom ett 
strategiskt urval, välja för strategiskt, och rikta in sig på det urval som blivit självklart. Man 
hade istället kunnat se till hur medarbetare utan en ansvarsroll ser det strategiska 
arbetsmiljöarbetet, för att på det sättet få svar på hur det genomsyrar hela organisationer.  
Vår urvalsgrupp hade för avsikt att vara homogen, men blev dessvärre inte det. Urvalet kom 
från två olika lärosäten, och arbetslivserfarenheter samt informanternas befattningar varierad. 
Att istället fokusera på en specifik organisation och avdelning hade möjligtvis varit ett bättre 
val för homogeniteten. Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara att istället vara ännu mer 
specifik i sökandet av informanter med mer likställda förkunskaper och arbetsbefattning.  
 
Vi valde att spela in intervjuerna, för att lättare kunna komma ihåg och i efterhand kunna 
bearbeta materialet. Detta kan enligt Alvehus (2013, s. 85) vara negativt i den mening att 
informanterna blir återhållsamma med information, och att detta kan störa för det material 
som kommer ut av intervjuerna. Detta hade kunnat göras genom anteckningar för att få 
informanterna att potentiellt kunna tala mer obehindrat, då informationen vi ville få ut var av 
ett känsligare slag. Dock ansågs detta, som beskrivet ovan, snarare som en säkerhet för både 
informanterna, men även för oss som forskare, då en intervju som plockas från 
minnesanteckningar lätt kan förvrängas av den som tolkar, och försöker komma ihåg 
(Alvehus, 2013,  s. 85). Det kan dock ha resulterat i mindre uttömmande svar.  
 
Vi använde oss främst av telefonintervjuer, vilket enligt Bryman (2011, s. 208-210) kan vara 
till fördel. Distansen kan motverka att informanternas svar påverkas av vad de tror att 
intervjuaren vill ha för svar. Dock behöver det inte vara exceptionella skillnader mellan 
fysiska intervjuer och telefonintervjuer. Nackdelen med telefonintervjuer är däremot att vi 
gick miste om kroppsspråket. Dock tror inte vi att det gjorde någon skillnad av vår tolkning 
av materialet att vi gick miste om eventuella gester. Vid analysen och bearbetningen av det 
empiriska materialet är det enligt Bryman (2011, s. 368-369) svårt att vara helt och hållet 
objektiv då vi alltid har en viss förförståelse som kan påverka våra tolkningar. Därför är det 
viktigt att vara medveten om det och reflektera över detta faktum. Därför fanns denna 
medvetenhet med oss under hela analysprocessen och påverkade valet av att använda citat 
frekvent för att tydligare förankra våra argument i empirin.  

25 



 

Då denna studie hade fenomenologisk ansats och tolkande synsätt hade det kunnat vara av 
vikt med en respondentvalidering, som Bryman (2011, s. 353) beskriver är att få studiens 
resultat bekräftat av att vi som forskare har tolkat informanternas uppfattningar rätt. Dock 
beskriver Bryman att det är svårt att avgöra om informanterna har såväl intresse som kunskap 
för validera resultatet, samt att det kan medföra risken av att informanterna vill ta bort delar 
av analysen. Då vi inte kände oss säkra på intresset bland informanterna samt har ont om tid 
så valde vi att avstå från detta.  
 
6.0 Resultat och analys 
Syftet med denna studie var att undersöka yrkesverksamma personalvetares uppfattningar om 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa samt om det arbetsmiljöarbete som bedrivs i förebyggande 
syfte mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa på deras arbetsplats. I detta kapitel redovisas en 
analys utifrån det empiriska materialet baserat på syftet och de angivna forskningsfrågorna. 
Det empiriska materialet är grundat på åtta olika intervjuer med informanter som har en 
personalvetarexamen från antingen Uppsala universitet eller Örebros universitet, med 
examensår mellan januari 2015 och januari 2017. Samtliga har varit yrkesverksamma minst 
nio månader och upp till tre år. I analysen nedan har vi valt att benämna informanterna vid 
nummer 1-8 för att behålla deras anonymitet. Analysen av det insamlade empiriska materialet 
har en deduktiv ansats där det empiriska materialet har studerats utifrån den valda teorin; det 
livslånga lärandet. Utifrån forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket har de centrala 
temana: Informationskanaler, Svårbemött fenomen, Arbetsmiljöarbetets synliggörande och 
Chefens roll framtagits ur det empiriska materialet. Dessa teman presenteras nedan och har 
även underteman som redovisats under respektive tema, och har samtliga analyserats fram ur 
intervjumaterialet som ett resultat av studien. Bilden nedan är ämnad att ge läsaren en 
översikt bild över studiens centrala teman med respektive underteman. Följt av ett kort avsnitt 
om stress som den gemensamma nämnaren, för att fånga in informanternas uppfattning av 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa, och därmed belysa vad informanterna utgår ifrån för 
kunskaper.  
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Bild 1 - Översiktlig bild över studiens centrala teman med respektive underteman. 
 
6.0.1 Stress som den gemensamma nämnaren 
Första frågan till våra informanter var vad de tänker på när de hör arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa, och vad de förknippar det med. Här svarade samtliga informanter stress, antingen 
med hänvisning till något de själva upplevt i arbetslivet, eller som de kände till andra som 
upplevt, som citatet nedan exemplifierar: 
 

7: “Ehm, jag personligen skulle nog inte säga att jag har det, man har varit i stressiga perioder i 
arbetslivet så, men inte upplevt någon psykisk ohälsa hos mig, däremot har jag ju kommit i kontakt med 
det genom familj och vänner…” 

 
Utifrån det informella lärandet som är en stor del av det livslånga lärandet, så förstår vi 
utifrån den gemensamma nämnaren stress, att det finns ett stort värde av det 
erfarenhetsbaserade lärandet. Detta då samtliga informanterna förknippade fenomenet med 
stress, eftersom det antingen var de själva som upplevt stress eller fått höra talas om andra 
som upplevt stress i samband med arbetet. Därmed var det genom ett informellt lärande som 
de tillgodogjort sig denna kunskap.  
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6.1 Informationskanaler 
Ur det empiriska materialet kunde det första temat Informationskanaler bearbetats fram där 
även flera underteman kunde urskiljas: utbildningen och dess begränsningar, arbetslivets 
erfarenhet och dagsaktuellt i privatlivet.  
Informationskanaler med dess underteman utgör svaret på den första forskningsfrågan; På 
vilket sätt upplever yrkesverksamma personalvetare att de tillgodogör sig kunskaper om 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa? 
I det empiriska materialet blev tydligt att det inte bara fanns ett sätt att lära sig om 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa, utan att det fanns många olika kanaler som informanterna 
kunde hämta hem kunskap från. Dessa kanaler innefattar alla delar av en människas vardag. 
För att fånga in allt empiriskt material skapades därför flera underteman som kunde belysa 
materialet in sin helhet. Det gemensamma för dessa underteman är just att de utgör en 
kunskapskälla, en informationskanal där informanterna har tillgodogjort sig kunskap om 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Det första undertemat som utgör en av dessa 
informationskanaler presenteras nedan. 
  
6.1.1 Utbildningen och dess begränsningar 
När vi frågade informanterna var de upplevde att de främst tillgodogjort sig sina kunskaper 
om stress som arbetsrelaterad psykisk ohälsa, svarade inledningsvis majoriteten av 
informanterna deras utbildning. Generellt sett talade informanterna väldigt gott om 
personalvetarutbildningen och nämnde utbildningen som en självklar informationskanal där 
de bekantat sig med arbetsrelaterade besvär. Nedan följer ett citat som tydliggör 
utbildningens värde: 
  

5: ”Ja… alltså jag kan tycka att vi läste ganska mycket om stress under utbildningen, och jag 
tycker att jag fick med mig ganska många dimensioner av hur stress kan, kan uppkomma, 
konsekvenser, situationer och relationer och sådär. Sen tycker jag också att jag fick ganska bra 
verktyg för att reflektera om stress och se stress, så.” 
  

När vi sedan försökte fråga vad de mer specifikt fått lära sig i utbildningen samt i vilket 
forum under utbildningen så som kurser, uppgift etc, som de tog med sig kunskapen ifrån, så 
skapades en osäkerhet. Då blev det tydligt att utbildningen mer var som en första instans där 
de först hört talas om fenomenet och bekantat sig med begreppet arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa. Utifrån det livslånga lärandet och det formella lärandet, så förstår vi det som att en 
utbildning som ger ett erkännande och en typ av certifikat, ger ett förtroende på att vi vet vad 
vi pratar om. Det vill säga att när informanterna hänvisar till utbildningen som en 
informationskanal, så ger det en form av erkänd kunskap från en tillitsfull källa. Dessa 
kunskaper som har fått ett erkännande, ifrågasätts inte på samma sätt som kunskaper som 
tillgodogjort via erfarenhet. Eftersom vi alla upplever och hanterar olika situationer på olika 
sätt och får därför olika personanpassade erfarenheter. Så när vi refererar till en utbildning så 
är det till en erkänd kunskapskälla och därför inget vi ifrågasätts för eller bli anklagade över 
att ha hittat på.  
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Under samtalets gång framkom dock att i samtliga av dessa fall där informanterna 
poängterade utbildningens värde i fråga om vart kunskap tillgodosetts om arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa, att det snarare var en kombination av utbildningen och andra praktiska 
erfarenheter som låg till grund för djupare kunskaper om fenomenet.  
De praktiska erfarenheterna la då grunden till hur fenomenet kan te sig i praktiken och vad 
det faktiskt kan innebära för besvär. Främst nämndes då arbetslivserfarenhet som en praktisk 
erfarenhet, och att de tillsammans utgjorde grunden för deras kunskaper om arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa. Citatet nedan förtydligar detta när hen svarade på frågan: ”Så du känner ändå 
att den mesta kunskapen som du fått om stress och så kommer från utbildningen?” 
  

5: ”ja, jaaaa, både och, jag har faktiskt hunnit med att vara sjukskriven en gång på tretton 
månader, ehm, så att delar har jag väl också lärt mig därifrån, den lärdomen tror jag mer 
handlade om att känna igen det jag kunde faktiskt, och se när det händer i verkligheten. Så jag 
upplever kanske inte att jag fick ett sånthära, ¨aa såhär kan det vara med stress¨, utan visste 
nog det innan, men nu fick jag liksom känna på och sätta det i relation och se att, det kan ju 
faktiskt hända.” 
  

Citatet ovan beskriver även en distinktion mellan utbildningens teori och arbetslivets praktik, 
vilket framkom av flera informanter. Flertalet informanter nämnde senare att utbildningen var 
till stor del faktabaserad och teoretisk, vilket gjorde att kunskaperna från utbildningen var 
svåra att utnyttja i arbetslivet. Utbildningen verkade däremot som sagt ha gjort många 
bekanta med fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Vilket styrks av följande citat; 
  

1: ”…men utbildningen gav väl mer fakta, det andra är väl mer …. Annat, hur det ser ut i 
verkligheten, alltså mer vad man ska säga case, det lät konstigt, men mer personanpassat.” 
  
7: ”Ja under seminarium och liksom så under kurserna, men sen tror jag att det var mer när 
man kom ut i arbetslivet man tog mer fäste på det skulle jag nog säga…” 

  
Genom teorin det livslånga lärandet kan man förstå detta som att kunskaper genom en formell 
utbildning, som i detta fall är informanternas personalvetarutbildning, kan vara svåra att 
applicera i praktiken som exempelvis på en arbetsplats. Dessa citat ovan kan därför relateras 
till det informella lärandet och dess betydelse, som är en vanlig inlärningsprocess på en 
arbetsplats. Genom det informella lärandet, som exempelvis informanterna har fått när de 
stött på problem i arbetet och därmed fått erfarenheter, så får individen möjlighet att omsätta 
sina teoretiska kunskaper från en formell utbildning till praktisk verksamhet. På så sätt blir 
det en kombination av det formella lärandet i form av utbildningen och det informella 
lärandet på arbetsplatsen. Dessa lärandeformer gör det möjligt för individen att öva på sina 
förvärvade teoretiska kunskaper i kombination med praktiska. Därigenom omvandlas de 
teoretiska kunskaperna från personalvetarutbildningen till mer användbara praktiska 
kunskaper som blir mer applicerbara i exempelvis arbetet. Detta tolkar vi som att med endast 
en utbildning i bagaget är det svårare att komma ut i arbetslivet, än den som har både 
utbildning och arbetslivserfarenhet.  
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6.1.2 Vikten av arbetslivserfarenhet 
Majoriteten av informanterna kom in mer på erfarenheter från arbetslivet som en viktig 
komponent i lärandet om arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Återigen blev det tydligt med den 
formella utbildningen och dess begränsningar som visar att reella problem i arbetslivet blir 
svårhanterliga endast med en formell utbildning i bagaget. När man talar i termer av det 
livslånga lärandet så talar man mycket av vikten av att lära sig via olika lärandeformer för att 
kunna vara adaptiv till nya situationer i livet. I detta fall innebär det att med teoretiska 
kunskaper så är det svårt att tackla utmaningar i arbetslivet. Därför är det viktigt och 
betydelsefullt i arbetslivet att man genom en kombination av formellt, icke-formellt och 
informellt lärande lättare kan hantera nya situationer. Det skulle kunna innebära att en 
utbildning kompletteras med praktik så man redan under utbildningen får praktisera de 
teoretiska kunskaperna man besitter. Citatet nedan berättar om en situation där det formella 
lärandet hade behövt kompletteras med det informella lärandet för att lättare kunna hantera 
utmaningar, och belyser därför vikten av erfarenheter som kommer bland annat genom det 
informellt lärande på arbetsplatsen. 
  

2:”äh, ja först och främst egentligen från studierna, hmm där man pratade lite om det, men inte 
alls mycket, men att man vet att det finns, hälsoproblem eller vad man ska säga, äh, men jag har 
inte tänkt och reflekterat så mycket över det egentligen, förens jag faktiskt började jobba. Äh, så 
nu när jag började min anställning så, jag jobbar ju mycket med personalfrågor, med 
rekrytering, äh och konsulterna, och jag jobbar mycket med yngre personer, äh.. och det blev 
faktiskt en chock för mig. Jag sitter jättemycket i medarbetarsamtal som ibland faktiskt kan 
utbryta i… amen personen i fråga kanske inte kan göra sina arbetsuppgifter, åh arbetsgivaren 
är arg för det, men att det faktiskt kanske ligger grunder bakom som man kanske inte vet om och 
som ahh, inte alla gånger så bra. Så där blev det lite to my face, där egentligen.” 

 
I de flesta fall då informanterna uppgav arbetslivet som den primära källan i tillgodogörandet 
av kunskaper, oavsett om det var tydligt från början eller blev tydligt efter samtalets gång, 
visade det sig att det informella lärandet varit mest framträdande. Det var ofta som ett 
oavsiktligt erfarenhetsbaserat lärande då informanterna stött på utmaningar i arbetslivet. Det 
kunde ske i form av att informanterna i deras yrkesroll bemött medarbetare, kollegor eller 
underanställda med symptom eller besvär av psykisk ohälsa som bland annat härletts från 
arbetet. Sett ur det livslånga lärandet är även oreflekterad kunskap av vikt för individen, men 
lättast kan det bli när man sätter upp egna mål och har för egen avsikt att lära sig. Vi tolkar 
det som att när man går in för en situation och vill tackla en utmaning i arbetet så härleds då 
också ett mer målinriktat lärande. Så även om det är kunskap som man inte reflekterar så 
mycket kring så är det en erfarenhet som gör det lättare att möta nya situationer. En 
ytterligare positiv påverkan av det informella lärandet är när man avsiktligt ber om feedback 
och återkoppling då det indikerar på lärandemål. Följande citat belyser detta: 
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2: ”jag skulle säga learning by doing, mycket är learning by doing, iallafall mycket som jag.. 
utifrån mitt håll. Äh, så jag har liksom inte fått någon undervisning i det här, utan, man har 
liksom haft ett samtal och då har det här dykt upp och då får man på nått sätt agera efter det, 
äh, och så lär man sig efterhand, men okej i den här situationen så gjorde jag såhär och det 
blev såhär, okej då kanske jag ska tänka på det här nästa gång, eller.. att man bollar med sina 
kollegor eller chefer om man har möjlighet till det åsså. Så mycket skulle jag säga learning by 
doing.” 

  
Som berörts tidigare så var den gemensamma uppfattningen bland informanterna att 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa härleds av stress. Det framkom även då att flera av 
informanterna hade egna upplevelser av arbetsrelaterade psykiska besvär i form av stress, och 
hänvisade därför till sin egna erfarenhet. Därmed har de genom ett erfarenhetsbaserat lärande, 
som är vanligt i det informella lärandet, tillgodosett sig kunskaper om arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa. Detta belyser återigen vikten av erfarenheten som kommer från exempelvis arbetet, då 
kunskaper om vad stress faktiskt innebär är inget som kan läras in genom enbart en formell 
utbildning. Följande citat belyser vikten av informantens erfarenhet: 
  

4: “Ähh… det första jag tänker på är, det första som egentligen kommer upp är stress äähh och 
även för att det är det som jag själv relaterar utifrån egen erfarenhet med psykisk ohälsa i 
kombination med arbete. Så det första som kommer upp är stress och ähh..inte känna sig 
tillräcklig.” 

  
En annan inlärningsprocess beskrivs i citatet nedan och visar ett icke-formellt lärande, men 
som endast två av informanterna haft erfarenhet ifrån. Detta visar utifrån det livslånga 
lärandet, att arbetet skapat ett avsiktligt inlärningstillfälle med ett gemensamt motiv för 
lärandet, i detta fall via utbildning. På detta sätt när lärandet sker avsiktligt med en viss 
agenda, även om det i de flesta fall inte leder till en certifiering med icke-formellt lärande, så 
finns det oftast lärande ändamål som förmedlar en enig bild av vad som karakteriserar en god 
arbetsmiljö. Genom icke-formellt lärande så blir det tydligt från företagets sida vad de anser 
är viktigt och vilka värderingar de vill förmedla till arbetstagarna. Detta skapar även en form 
av erkänd kunskap där man via arbetet tillgodogjort sig kunskaper som kan hänvisas till 
arbetsplatsen och företagets vision. 
  

1: ”… Och i utbildningar, vi har ju utbildningar och sånt hos oss också, å jag är ju med i och 
hjälper till å fixar just dom grejerna så jag får veta mycket därifrån. Ja just hälsoskapande 
hälsofrämjande.” 
  

6.1.3 Dagsaktuellt i privatlivet 
Utöver utbildningen och arbetslivet som informationskanaler så hade majoriteten av 
informanterna närstående, vänner eller bekanta som haft problem med arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa. De som inte uppgav att de hade närstående med problemet, nämnde att det ändå var 
ett vanligt förekommande samtalsämne då fenomenet upplevs som dagsaktuellt. På grund av 
detta beskrev många att det var vanligt att läsa om fenomenet via sociala medier och att 
kunskap även tillgodogjort därifrån. 
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Via privatlivet som informationskanal blev det tydligt att intresset för fenomenet påverkade i 
vilken utsträckning man såväl pratade om det med vänner och bekanta eller klickade sig 
vidare via sociala medier och fick information om arbetsrelaterad psykisk ohälsa därifrån. 
Intresset hos informanterna varierade något, men i överlag tyckte de flesta att det var ett 
intressant ämne och att bekanta såväl som sociala medier var en viktig kunskapskälla. 
 
Denna mer oavsiktliga inlärning beskrivs vara en del av det informella lärandet och ingå som 
en naturlig del av det livslånga lärandet. Via denna form av lärande anses de med en formell 
utbildning eventuellt ha en lättare inlärningsförmåga som ofta leder till ett oreflekterat 
lärande. Detta kan ha och göra med att om utbildningen har varit en första instans när man 
bekantat sig med fenomenet så kan det av intresse påverka att man vill veta mer om hur 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa ter sig  praktiken. Eller att de som utbildar sig har en annan 
kunskapstörst som påverkar att man söker upp information i en större utsträckning. Som 
personalvetare kan det också påverkas av att det är något vanligt förekommande i arbetet som 
gör att man lättare kan ta till sig av information som man läser, eller ställa följdfrågor vid en 
konversation. Följande citat belyser hur pass dagsaktuellt fenomenet är idag: 
 

 4: ”ja jag pratar ganska mycket om det med kompisar. Nära vänner i min närhet, och det är ju 
så att det är så vanligt idag och det känns som att det är många i min närhet som antingen varit 
nära att falla dit eller som ah, är där nu, eller har varit där, så det är ett ämne som kommer upp 
ganska ofta.”  

  
6.2  Svårbemött fenomen 
Det andra centrala temat som bearbetats fram ur det empiriska materialet är Svårbemött 
fenomen, och ger svaret på den andra forskningsfrågan: I vilken utsträckning upplever 
personalvetare att de kan bemöta arbetsrelaterad psykisk ohälsa? Trots en mängd möjliga 
informationskanaler om arbetsrelaterad psykisk ohälsa, så upplevs fenomenet generellt sett 
som svårt att bemöta. Här blev det även tydligt att erfarenheten var av stor betydelse, och 
belyser därför undertemat: erfarenhetens betydelse. 
  
Något som majoriteten av informanterna uttryckte var svårigheten med att bemöta 
närstående, kollegor eller underanställda som drabbats av eller känner av symptom på 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Här kom det fram från ett flertal av informanterna att det 
grundade sig i avsaknad av tillräckligt med information, antingen för att fånga upp de som 
redan drabbats, kunna se de som är på väg att drabbas eller svårigheten med att förstå varför 
man drabbas. Många av informanterna upplevde att det inte talas tillräckligt om fenomenet, 
och hur man faktiskt hanterar eller bemöter dessa personer med arbetsrelaterade besvär. Det 
kan även uppstå en osäkerhet när man som företrädare för en arbetsgivare inte har kännedom 
om de regler som bör tas hänsyn till i ärendet som ett par informanter talade om. Eftersom 
informanterna till stor del tillgodogjort sig kunskaper via informellt lärande, så tycks det 
sakna information i hur man faktiskt bemöter personer som drabbats.  
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Ämnet upplevs som känsligt och svårhanterligt av informanterna, vilket tyder på att kunskap 
från icke-formellt lärande saknas. Som tidigare nämnt så ger inte kunskap från ett informellt 
lärande erkänd kunskap, vilket påverkar informanterna i hur de ska bemöta personer med 
besvär. Därför uppstår en osäkerhet. Det tolkar vi som att kunskap från enbart ett informellt 
lärandet inger inte samma förtroende som exempelvis en formell utbildning, som vi 
analyserade tidigare. Genom icke-formellt lärande kan riktlinjer konkretiseras och man kan få 
verktyg i hur man kan bemöta och hantera problem. Denna kunskap blir då en erkänd 
kunskap, som man vågar anförtro sig till, och ger en verktyg baserat på företagets 
tillvägagångsätt. Nedan följer ett citat som belyser avsaknaden av tillräckligt med verktyg 
och erkänd kunskap: 
  

1: mm, nej skulle jag säga., inte just.. skulle ja. Det finns mycket man kan säga fel, åh, med 
liksom dom lagar och regler som vi har på vårt företag, så jag skulle säga att jag inte har den 
möjligheten att göra det, inte den kunskapen att göra det. 
  

6.2.1 Erfarenhetens betydelse 
I denna del där svårigheten av bemötandet av arbetsrelaterad psykisk ohälsa konstaterades, 
blev det tydligt att erfarenheten var av stor betydelse. Beroende på hur många gånger eller 
hur vanligt förekommande det var för informanten att behöva bemöta personer med 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa, så avgjordes också i vilket utsträckning man upplever att man 
kunde bemöta individer med besvär. Detta beskriver ett informellt lärande, där informanten 
genom sina erfarenheter lär sig att bemöta arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Det informella 
lärandet ses som särskilt betydelsefullt när man avsiktligt önskar uppnå resultat, eller då det 
finns återkopplingsmoment. Om man i sin yrkesroll träffar underanställda med besvär av 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa, kan det generera ett mål att faktiskt lära sig för att kunna 
bemöta personer med besvär på bästa sätt. Det kan även vara så att i ett möte med en 
underanställd ges direkt återkoppling i form av en personens reaktion, som då bekräftar hur 
man lyckades hantera situationen. Och på så sätt lär man sig att lättare bemöta personer med 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa. På detta sätt blir erfarenheten avgörande i fråga hur man 
upplever att man kan bemöta personer med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. detta belyses av 
citatet nedan: 
 

 3: ”Det är sunt förnuft som jag har fått använda mig av, och sånt har man ju lärt sig under tiden 
liksom.” 
 

Nackdelen med enbart erfarenhetsbaserat lärande är att det kan finnas svårigheter med att 
bedöma en individ med enbart kunskaper som lärts in via det informella lärandet, då denna 
form av lärande ofta sker oreflekterat och är personanpassat. Detta innebär att på en och 
samma arbetsplats kan personalen hantera ett och samma problem väldigt olika, beroende på 
deras tidigare erfarenheter. Som tidigare nämnt anses det finnas en brist på information hur 
man kan bemöta personer med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Genom ett enbart 
erfarenhetsbaserat lärande så kan det finnas en risk till att lagar och regler förbises eller att 
personalen agerar okonsekvent på en och samma arbetsplats.   
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6.3 Arbetsmiljöarbetets synliggörande 
Samtliga av informanterna hade goda kunskaper i vad som symboliserar såväl en positiv som 
negativ psykosocial arbetsmiljö samt kände till arbetsmiljölagen och dess krav på företag att 
bedriva ett strategiskt arbetsmiljöarbete.  
Med dessa kunskaper i bagaget ställde vi frågan om de upplever att det strategiska 
arbetsmiljöarbetet i förebyggande syfte mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa på respektive 
informants arbetsplats, synliggörs för dem. Här kunde sedan det tredje centrala temat 
urskiljas i det empiriska materialet: arbetsmiljöarbetets synliggörande, och ger svaret på den 
tredje forskningsfrågan: Hur upplever yrkesverksamma personalvetare att arbetsmiljöarbetet 
mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa synliggörs på arbetsplatsen? För att fånga in allt 
empiriskt material har sedan fyra underteman identifierats: Synliggörandets avsaknad, Den 
fysiska vs den psykosociala arbetsmiljön, Vikten av företagshälsovården inverkan och När 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa uppstår. Dessa fyra underteman visar på ett eller annat sätt hur 
informanterna upplever att det strategiska arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats 
synliggörs eller dess avsaknad. 
  
6.3.1 Synliggörandets avsaknad 
Ett par av informanterna tyckte att arbetsmiljöarbetet inte synliggjordes på arbetsplatsen i den 
utsträckning som det borde göra, och en informant kände att den inte alls var framträdande. 
För dessa hade det inte funnit någon möjlighet till utbildning, kurs, möten, workshops eller 
dylikt som innefattade någon form av arbetsmiljöfrågor. Om man ser till hur informanterna 
lärt sig om betydelsefulla psykosociala arbetsmiljöfaktorer så framkom det ur det empiriska 
materialet att många hänvisade till sin egen erfarenhet. Det vill säga att de nämnda aspekter 
av arbetsmiljön som de själva tycker är viktiga och har lärt sig tack vare sin erfarenhet av att 
arbeta. Det innebär ett informellt lärande, som må ske i detta fall helt oavsiktligt men är en 
viktig del av lärandet. På detta sätt tillgodogör de sig kunskaper i vad som symboliserar en 
bra respektive negativ arbetsmiljö även när det inte är avsiktligt från såväl arbetsgivarens håll 
eller deras egna. Trots denna kunskap som informanterna hade så upplevde de inte att 
arbetsmiljöarbetet var tydligt för dem, dvs hur det arbetades med arbetsmiljöfrågor och hur 
det synliggjordes. Dessa informanter uttryckte en saknad av värdefull information. Vilket 
visar återigen på att med icke-formellt eller formellt lärandet så bli kunskapen erkänd, vilket 
gör det lättare att dels kunna uppmärksamma hur man kan arbeta med ett strategiskt 
arbetsmiljöarbetet, men också få sina kunskaper godkända och därmed lättare kunna 
poängtera brister i arbetsmiljön. Följande informant tyckte att arbetsmiljöarbetet inte alls var 
framträdande, och svarade med nedan citat att hen önskade att det var tydligare: 
 

2: “Jamen det tycker jag, speciellt i det jobbet som jag har. Äh, det är väldigt många olika anställda i 
rullning hela tiden, och att det händer väldigt mycket saker när det är mycket folk, äh och att det som 
sagt, om man är mer medveten om själva arbetsmiljölagen och hur man kan gå tillväga i olika 
sammanhang, skulle göra mitt jobb både lättare och effektivare och kunna veta både vad jag kan ge 
mina anställda, men också till vad jag har rätt till som anställd.” 
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6.3.2 Den fysiska vs den psykosociala arbetsmiljön 
När flera informanter pratade om ett strategiskt arbetsmiljöarbete i form av den fysiska 
arbetsmiljön, blev det tydligt att det är en svår distinktion mellan den fysiska och den 
psykosociala arbetsmiljön. Flera informanter tyckte att det strategiska arbetsmiljöarbetet var 
synligt, men när vi bad dem specificera hur, blev det tydligt att arbetsmiljöarbetet i form av 
den fysiska miljön var den mest framträdande.  

 
7: Ja definitivt, vi har köpt in sånahära skärmar för skrivborden för att jag har propsat på det, så jag 
det tycker jag verkligen, det är väldigt välkomnande också att få tycka till om sådana saker.  

 
När vi då frågade om det bara är den fysiska arbetsmiljön man tar hänsyn till, uppstod en viss 
osäkerhet och flera tillskrev då chefen ansvaret. Det vill säga att det är chefens ansvar att ha 
koll på arbetsbelastningen osv, och att hur det strategiska arbetsmiljöarbetet mot psykisk 
ohälsa synliggörs på arbetsplatsen var i så fall via medarbetarsamtal. Här skilde sig svaren 
något mellan informanterna då vissa beskrev sin chef som lyhörd som ställer rätt frågor, 
medan andra menade att det är ett samtalsämne som kan komma på tal vid dessa tillfällen, 
utan att vara en punkt på agendan. Det fanns även en informant som hänvisade till 
hr-avdelningen. Det gemensamma för dessa informanter var att de tyckte att det strategiska 
arbetsmiljöarbete synliggjordes på deras arbetsplats, men att det var otydligt hur det faktiskt 
arbetades med ett strategiskt arbetsmiljöarbete. Här blir det återigen tydligt att det saknas ett 
komplement till det informella lärandet som skulle kunna ge informanterna en form av 
erkänd kunskap i vad som symboliserar en bra psykosocial arbetsmiljö. Via det formella och 
icke-formella lärandet kan detta ske då dessa inlärningsmetoder oftast innefattar ett 
lärandemål. Eftersom samtliga informanter hade bra kännedom i vad som symboliserar en bra 
respektive dålig psykosocial arbetsmiljö, så hade denna kunskap behövt bli erkänd. Genom 
att informanterna får sin kunskap erkänd så skulle det kunna bli tydligare skillnad vilket 
arbetsmiljöarbete som bedrivs i förebyggande syfte mot den fysiska arbetsmiljön och mot den 
psykosociala arbetsmiljön. Dessutom kan en icke-formell eller formell utbildning så som kurs 
eller liknande via företaget kunnat göra det synligt för arbetstagarna i hur arbetsgivaren 
faktiskt arbetar med det strategiska arbetsmiljöarbetet mot psykisk ohälsa i förebyggande 
syfte. Följande citat förtydligar osäkerheten i hur arbetsmiljöarbetet synliggörs: 
  

7: ”Att vi jobbar med det vet jag, men på vilket sätt är jag inte jätteinsatt i faktiskt.” 
  
6.3.3 Vikten av företagshälsovården inverkan 
Även om flera var osäkra vid första anblick när vi frågade om och hur det strategiskt 
arbetsmiljöarbete bedrivs och hur detta synliggjordes för informanten, så var det tydligt för 
samtliga informanter när vi frågade om och hur de kände till företagshälsovården. Däremot 
varierade svaren i hur de kände till företagshälsovården och hur deras samarbete med 
företagshälsovården synliggjordes på deras arbetsplats. För samtliga informanter hade 
företagshälsovården nämnts i skrift under deras kontraktsskrivning vid anställningens början.  
Dock var det majoriteten som ändå kände sig osäkra på vad den informationen innebar som 
gavs vid detta tillfälle, och få kände till vad företagshälsovården hade att erbjuda.  
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Istället berättade flera att det var först när de själva, kollegor eller underanställda drabbats av 
psykisk ohälsa som de hade fått bättre information om företagshälsovårdens tjänster.  
De flesta av dessa informanter berättade att de då hade fått mer information via arbetsplatsens 
intranät som hade information att tillgå, eller att informationen meddelats av kollegor eller 
ens chef. Detta innebar att de själva sökte upp information eller tog kontakt med den person 
som kunde ge nödvändig information, och kan därför ses som ett informellt lärande. Via 
informellt lärandet tolkar vi det som att information kan tolkas väldigt olika, och att det kan 
eventuellt finnas en avsiklig tanke från företaget varför det inte sker ett lärande tillfället. 
Icke-formellt lärande har ofta lärandemål, vilket gör att på en arbetsplats ges en enig bild av 
exempelvis i detta fall, hur företagshälsovården ska användas. Men genom att inte ha ett 
organiserat tillfälle för lärande så är det utifrån alla informantens enskilda erfarenhet som de 
får lära sig om företagshälsovården och dess tjänster. Vilket  påverkar informanternas 
varierade svar i hur och när företagshälsovårdens tjänster skulle användas. Detta bidrar att när 
man går miste om ett icke-formellt lärande så kan man också miste om att ta hjälp av 
företagshälsovården, trots att det finns ett samarbete med företaget. Följande citat beskriver 
att hens arbetsplats inte nödvändigtvis tar hjälp av företagshälsovården trots ett samarbete: 
  

2: ”det var när jag själv fick case på bordet, äh om en anställd som inte mådde så bra. Äh och i den 
frågan, vad gör jag nu. För jag hade liksom ingen erfarenhet eller kunskap av hur man faktiskt gör, äh. 
Och bollade då med min närmaste chef, varpå han nämnde att de här möjligheterna finns, det är de 
agerande vi kan göra, och då nämnde han företagshälsovården. Så det är väl på den vägen. Och sen 
mer ingående det jag vet om företagshälsovården, är att jag som arbetsgivare kan rekommendera de 
till min anställd, för att hjälpa dom, om dom inte själva kan söka vård, att man först, att man i första 
hand, som jag förstått det rätt, så försöker man få dom att söka vård, att företagshälsovården är den … 
sista utvägen. Egentligen.” 

  
Informanten i citatet ovan berättade att det var i sista utväg företagshälsovårdens resurs skulle 
användas, och denna informant hade inte fått kunskap via ett icke-formellt lärande. Sett till 
ovan citat så tolkar vi avsaknaden av icke-formellt lärande som avsiktligt från arbetsgivarens 
håll,  just på grund av att arbetsgivaren inte vill ta till företagshälsovårdens tjänster i första 
taget. Andra informanter menade däremot att de hade uppmuntrats att ta kontakt för att få 
hjälp, antingen för egen del eller för att hjälpa en underanställd. Vilket vi tolkar speglas i hur 
företagshälsovården och dess tjänster används på den enskilda arbetsplatsen. För de 
informanter som var osäkra på vad samarbetet med företagshälsovården innebar, så saknades 
det för samtliga av dessa informanter ett tillfälle för information på arbetsplatsen.  
 
För de informanter som hade god kännedom om företagshälsovården och deras tjänster var de 
informanter vars arbetsplats hade ett tydligt samarbete med företagshälsovården. Det kunde 
ske genom ett inledande möte med företagshälsovården vid anställningens början, som ett 
obligatoriskt moment, eller där det var självklart med regelbundna hälsoundersökningar via 
företagshälsovården.  
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Detta påvisar vikten av det icke-formella lärandet, som ger en samstämmig bild av viktiga 
aspekter av arbetsmiljön, och på så sätt en erkänd kunskap i vad som symboliserar en sund 
arbetsmiljö, som då företagshälsovården bekräftar. Det fanns även de informanter vars 
företagshälsovård hade regelbundna skyddsronder där de då kom och besökte arbetsplatsen. 
För dessa blev arbetsmiljöarbetet en självklarhet.Informanter berättade att 
företagshälsovården även då ställde specifika frågor om arbetsbelastning och deras 
upplevelse av arbetsmiljön. För dessa informanter blev arbetsmiljöarbetet inte bara synligt, 
utan tydligt hur arbetsmiljön arbetades med. vilket följande citat beskriver: 
 

1: “… Och sen har vi också facket som går runt och hör hur det är. Vi har ju sånna här skyddsronder, 
hur arbetsmiljön är och sånt.” 

  
6.3.4 När arbetsrelaterad psykisk ohälsa uppstår 
Flera av informanterna pratade om att arbetsmiljöarbetet blev framträdande först när det 
började uppmärksammas sjukskrivningar på arbetsplatsen. Som följande citat beskriver: 
  

7: ”… men det är inget som man ser i det dagliga arbetet. Utan det är nog mer när man är i en sådan 
situation, då tas det upp.” 

  
Flera nämnde att det då synliggjordes ett arbetsmiljöarbete i form av enkätundersökningar där 
de fick anonymt svara på hur de mådde och hur de upplevda arbetsmiljön. De fick därigenom 
svara utifrån sina kunskaper som de tillgodogjort sig via den erfarenheten de hade. 
Ett par av informanterna informerade även om att de fått gå på en kurs och konferens där 
bland annat balansen mellan arbetslivet och privatlivet samt copingstrategier behandlades, 
som berör individens egen förmåga att hantera stress. Timemanagement var ett förslag på 
agendan på ett annat företag, som en informant delgav, som berör hur man som arbetstagare 
kan jobba mer effektivt för att hinna göra sitt arbete inom sin angivna arbetstid. Genom dessa 
kurser som behandlar arbetstagarnas egen förmåga att balansera arbetsliv och privatliv samt 
effektiviseringen av tid och hanteringen av stress, så tolkar vi det som att ansvaret tillskrivs 
arbetstagarna. Det förtydligas av när vi frågade sedan informanterna om de upplevde en 
skillnad i arbetsmiljön efter deras medverkan i arbetsmiljöundersökningarna, vilket visade sig 
att informanterna inte upplevde. Vilket följande informant beskriver genom följande citat: 
  

4: ”det där har jag funderat mycket på och det känns lite som att det ska se bra ut utåt sätt, 
amen vi har undersökningar, vi lägger fokus på det här, vi har en konferens där vi satsade på 
dom här bitarna, och vi skickar ut undersökningen och vi har den här utbildningen, men den 
tycker inte jag att det förvaltas på ett sätt som det borde göra. Äh det följs inte upp på det viset 
som jag tycker att det borde göra, och det tar inga direkta actions mer än att man förmedlar 
information. Så där tycker jag att det brister. Ganska mycket. Och mycket handlar ju om att folk 
är stressade för att man har mycket, om jag ser tillbaka på mig själv, man har höga mål och 
man ska uppnå de, man får inte misslyckas och så vidare, och det har ju inte förändrats 
någonting. Fast folk säger men gå hem nu du, nu är klockan fem, ja fast jag har ju fortfarande 
inte uppnått mina mål här som jag måste. Och då blir det ju så här dubbelt.” 
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Här blir det tydligt att de icke-formella lärandet via kurserna som arbetsplatsen anordnat, 
tillskriver individen ansvaret, vilket bidrar till att den psykosociala arbetsmiljön blir 
oförändrad. Det här kan beskrivas genom det livslånga lärandet, att tillgodogörandet av 
kunskaper på en arbetsplats kan bli en direkt konflikt mellan arbetstagarna och 
organisationens mål. I detta fall innebär det att kunskaperna om en bra psykosocial 
arbetsmiljö som informanterna tillgodogjort sig via det informella lärandet, är inte densamma 
som företag i dessa fall förmedlar. Via de kurser som företag erbjuder i form av 
copingstrategier och balans mellan arbetsliv och privatliv, så fokuserar man på arbetstagarnas 
förmåga att hantera höga mål och den stress som följer med det. Inte vad som behöver 
förändras i arbetsmiljön, eventuella åtgärder i form av mindre arbetsbelastning eller ökade 
förutsättningar och resurser för att hantera de krav som faktiskt ställs på arbetstagarna. En 
nackdel av det livslånga lärandet är att individen kan lära att anpassa sig vid dåliga 
psykosociala arbetsförhållanden. I detta fall när företaget lägger över ansvaret på individen så 
lär sig arbetstagarna att det är deras egna fel, vilket gör att de inte försöker förändra den 
dåliga arbetsmiljön. Istället jobbar man med sig själv, och när man misslyckas skyller man 
också på sig själv. Vilket leder till en negativ spiral. 

  

6.4 Chefens roll 
Det sista och fjärde temat som plockats ut från det empiriska materialet är: Chefens roll, och 
ger svaret på den sista forskningsfrågan: Upplever yrkesverksamma personalvetare att de 
involveras i det strategiska arbetsmiljöarbetet mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa på 
arbetsplatsen? Eftersom en del av den psykosociala arbetsmiljön är således abstrakt kan vi 
utifrån ovan skrivet konstatera att synliggörandet av ett strategiskt arbetsmiljöarbete i 
förebyggande syfte inte alltid är så tydligt. När vi sedan frågade huruvida informanterna 
upplevde att de involverades i arbetsmiljöarbetet blev det tydligt att stort ansvar lades på 
chefen och dennes ansvarsroll att ha koll på sina medarbetare och öppna upp för frågor som 
berör arbetsmiljön. Det vi också kunde urskilja var konsekvensen av när det talas för lite om 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa och när chefen ledarskap blir avgörande för delaktigheten i 
arbetsmiljöarbetet. Här kunde då undertemat: Ledarskapets påverkan identifierats. 
 
Flera av informanterna hänvisade till chefen och dennes ansvarsroll när vi frågade om 
informanterna upplevde att det fick var med och tycka till om arbetsmiljön. Många hänvisade 
då främst till medarbetarsamtal som ett forum där möjlighet fanns att lyfta dessa frågor. För 
en del informanter var det tydligt att det var på chefens initiativ och menade att chefen var 
lyhörd och ställde “rätt” frågor som berör just arbetsbelastning, upplevd stress osv. De som 
upplevde att de hade en lyhörd chef kände också att det blev tydligt att deras åsikt räknades 
och att de därmed inkluderades i arbetsmiljöfrågor. För andra informanter var det inte lika 
tydligt att det skedde på chefens initiativ, men att upplevelsen fanns att vid medarbetarsamtal 
så gavs möjligheten att tycka till, oberoende om chefen ställde frågor eller inte. För de 
sistnämnda informanterna behövde det inte nödvändigtvis vara en självklar del av samtalet 
eller som en punkt på agendan, men att upplevelsen fanns för dessa informanter är chefen 
som bär ansvaret och i forum med chefen som finns möjligheten att tycka till. 
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Det gemensamma för dessa informanter var upplevelsen av att det var chefens ansvarsroll att 
se över arbetsbelastning och att i forum med chefen fanns möjligheten att involveras och lyfta 
frågor om man så ville. Ett ytterligare sätt för en del av informanterna var att involveras via 
arrangerade möten där de upplevde att de fick tillfälle att säga till om arbetsmiljön, även om 
en del informanter menade att arbetsmiljön inte explicit diskuterades som en punkt på 
agendan. Nedan följer två citat som talar om vikten av chefens ansvarsroll: 
 

3: “ja, då har vi apt, arbetsplatsträffar, de är deras forum där dom kan prata med chefen om det åsså. 
Sen har dom alltid rätten att prata om det under arbetstid med sin chef om det är något man inte tycker 
funkar liksom.” 
 
5: “Ehm, de svarar ju för miljö och kvalitet, så det ska ju ligga på dom att kanske, jag tror såhär, 
egentligen ligger ju det här ansvaret på varje chef, vad har min personal för belastning, det är 
egentligen inte deras jobb, dom jobbar med just miljö och kvalitet, klart dom kan stötta lite och ta upp 
frågor, jobba hand i hand med HR för processens skull, men ansvaret ligger ju någonstans hos chefen, 
[...] Och sen vad det gäller belastning och sånna saker, det måste varje chef se till sin grupp så.”  

 
Med dessa ovan citat blir det tydligt att ansvaret tillskrivs chefen att dels se över sina 
medarbetares arbetsmiljö och också öppna upp för möjligheten att involvera sina medarbetare 
i arbetsmiljöfrågor. Som tidigare bekräftat så är det via det informella lärandet som 
majoriteten av informanterna tillgodogjort sig kunskaper om den psykosociala arbetsmiljön.  
Ställer chefen frågor som berör arbetsmiljön som blir det likt ett icke-formellt lärande, en slag 
erkänd kunskap. Chefen har då möjlighet att bekräfta arbetstagarnas kunskaper och öppna 
upp för frågor. Detta visar vilket mandat chefen får och vilken viktig vägvisare och 
ansvarsroll chefen har.  
  
6.4.1 Ledarskapets påverkan 
Ett undertema som kunde urskiljas i denna kategori är ledarskapets påverkan som en viktig 
del i chefens arbete. Trots att majoriteten tyckte att det fanns forum att involveras i 
arbetsmiljöfrågor, så påtalade flera informanter att arbetsrelaterad psykisk ohälsa var 
tabubelagt. Detta kan medföra konsekvenser såsom att det inte tas på allvar eller att man som 
arbetstagare inte vågar framföra sina åsikter om arbetsmiljön. När ansvaret tillskrivs chefen 
så blir det väldigt individuellt vad man vågar framföra för åsikter, då det beror på chefens 
ledarskap. Nedan följer ett citat som exemplifierar detta: 
  

6: ”Ja men det tycker jag, och sen upplever jag att just arbetsrelaterad psykisk ohälsa är 
ganska tabu ofta, fortfarande det skrivs ju mycket och man hör mycket om det, men när det väl 
kommer till kritan kanske man inte vågar plocka ut det konkreta riktigt, men jag tycker ändå att 
man tar upp på medarbetarsamtal och så.” 

 
De kunskaper som informanterna lärt sig via det informella lärandet i form av vad som 
karakteriserar en bra psykosocial arbetsmiljö, tycks återigen sakna erkänd kunskap.  
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Som tidigare berörts har det icke-formella eller formell lärandet lärandemål och kan ge en 
certifiering, vilket ger arbetstagarna en slags erkänd kunskap. Det i sin tur skapar 
förutsättning att utöva sina kunskaper. Trots att samtliga av informanterna påvisade en 
gedigen kunskap i frågan om en såväl positiv som negativ psykosocial arbetsmiljö, så finns 
en risk att kunskaperna inte används i den utsträckning som det behövs om fenomenet 
upplevs tabubelagt. Dessutom får alla väldigt olika förutsättningar beroende på vilken chef 
man har och dennes förmåga att öppna upp för delaktighet och dialog. Genom det livslånga 
lärandet betydelse blir det allt mer viktigt med validering, som också kan ge en form av 
erkänd kunskap då en kunskaper kartläggs. På så sätt kan arbetstagarna få sina kunskaper 
bekräftade, och därmed använda sina förvärvade kunskaper. I detta fall när fenomenet 
upplevs som tabubelagt, är det viktigt med bekräftad kunskap, för att våga tycka till om 
arbetsmiljön. Genom enbart informellt lärande som ofta sker oreflekterat, så kanske inte 
denna kunskap alltid känns trovärdig. Vilket eventuellt kan påverka i vilken utsträckning 
kunskaper kommer till användning som förvärvats via informellt lärande. Genom erkänd 
kunskap så behöver inte chefen få samma mandat, vilket innebär är man som medarbetare 
vågar vara mer ärlig och uttrycka sin åsikt oavsett chefens ledarskap.  
  
6.5 Resultatsammanfattning  
Nedan redovisas studiens resultatsammanfattning under respektive forskningsfråga, och är 
baserat på den analys som gjordes i föregående avsnitt.  
 
På vilket sätt upplever yrkesverksamma personalvetare att de tillgodogör sig kunskaper 
om arbetsrelaterad psykisk ohälsa? 
Som svar på den första forskningsfrågan som ovan angivits kunde temat Informationskanaler 
urskiljas i analysen. Det fanns flera sätt för personalvetare att få information om 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa och därför skapades flera underteman. Utbildningen och dess 
begränsningar var första undertemat och belyser dels utbildningen som en viktig första 
informationskanal där fenomenet bekantats. Men också det formella lärandets begränsningar i 
form av upplevelsen av för teoretisk och abstrakt kunskap, och därmed svårt att använda i 
praktiken. Källan till djupare kunskap visade sig vara en kombination av utbildning och 
praktisk erfarenhet. Arbetslivserfarenhet var det andra undertemat som kunde urskiljas och 
antydde på vikten av att lära sig genom situationer och utmaningar i arbetslivet. Då de flesta 
hade kollegor, underanställda eller egen erfarenhet med besvär av arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa, så gav det informella lärandet en möjlighet att praktisera de teoretiska kunskaperna 
från utbildningen. Genom arbetslivserfarenhet så följde ett oavsiktligt erfarenhetsbaserat 
lärande som utgjorde en viktig informationskanal. Dagsaktuellt i privatlivet var det tredje 
undertemat som kunde urskiljas och som visade en enig bild av arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
som tidsenligt. Genom privatlivet så var såväl sociala medier som vänner och bekanta en 
ytterligare informationskanal där kunskaper tillgodogjorts om fenomenet. 
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I vilken utsträckning upplever personalvetare att de kan bemöta arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa? 
På den andra forskningsfrågan kunde temat Svårbemött fenomen bearbetas fram. Majoriteten 
av personalvetarna tyckte att på grund av avsaknad av information så upplevdes det svårt att 
bemöta personer med besvär av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Detta kan antydas vara på 
grund av avsaknaden av icke-formellt lärande som kan ge riktlinjer hur man bemöter personer 
med fenomenet. Erfarenhetens betydelse var undertemat som kunde urskiljas och belyser 
vikten av att lära sig genom erfarenhetsbaserat lärande. Denna form av lärande avgjorde i 
vilken utsträckning informanterna upplevde att de kunde bemöta fenomenet. Vilket visade sig 
att ju mer erfarenhet desto lättare att bemöta. 
  
Hur upplever yrkesverksamma personalvetare att arbetsmiljöarbetet mot 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa synliggörs på arbetsplatsen?  
På den tredje forskningsfrågan kunde temat Arbetsmiljöarbetets synliggörande identifierades, 
och belyser hur informanterna på olika sätt upplevde att det strategiska arbetsmiljöarbetet på 
respektive arbetsplats synliggjordes. Synliggörandets avsaknad är det första undertemat som 
kunde urskiljas och poängterar det faktum att trots att informanterna visade på en grundlig 
kunskap om psykosociala arbetsmiljöförhållanden, så upplevde inte alla informanter ett 
synliggörande av arbetsmiljöarbetet. Här framkom en saknad av värdefull information som 
kunde hjälpa dem i med deras rättigheter, samt de anställdas. Detta bekräftar avsaknaden av 
erkänd kunskap via exempelvis icke-formellt lärande, som också skulle göra det tydligare hur 
arbetsmiljöarbetet bedrivs.  
 
Den fysiska vs den psykosociala arbetsmiljön blev det andra undertemat och visade att 
arbetsmiljöarbetet mot den fysiska arbetsmiljön gjorde att arbetsmiljöarbetet mot den 
psykosociala arbetsmiljö kom i skymundan. Generellt visade resultatet att det fanns en 
osäkerhet bland flera informanter hur arbetsmiljöarbetet synliggjordes, men att det fanns en 
upplevelse att det arbetades med det. Det kan tyda på att det saknas ett organiserat tillfälle 
med lärandemål som både gör det tydligare hur det arbetas med det, och som ger erkänd 
kunskap i vad som faktiskt innefattar en bra psykosocial arbetsmiljö.  
 
Vikten av företagshälsovården inverkan var det tredje undertemat som kunde urskiljas och 
visade att ett sätt för företag att synliggöra arbetsmiljöarbetet var deras samarbete med 
företagshälsovården, vilket samtliga informanter hade kunskap om. Dock varierade 
kunskaper i vad företagshälsovården hade att erbjuda samt hur företag använde sig av 
företagshälsovården. För de informanter vars företag hade ett tydligt samarbete som innebar 
att arbetstagarna hade möten eller träffar med företagshälsovården så fanns det en större 
kunskap om företagshälsovården och deras tjänster. För dessa informanter blev 
arbetsmiljöarbetet inte bara synligt, utan tydligt hur arbetsmiljön arbetades med.  
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När arbetsrelaterad psykisk ohälsa uppstår var det fjärde undertemat och visade ett resultat 
av att arbetsmiljöarbetet blev först framträdande när fenomenet uppstår genom bland annat 
enkätundersökningar och utbildningar. Dessa organiserade utbildningar visade sig tillskriva 
arbetstagarna ansvaret då de berörde copingstrategier vilket gjorde att arbetstagarna inte 
upplevde någon skillnad av den psykosociala arbetsmiljön. Detta visade på en direkt konflikt 
mellan företagets mål att upprätta konkurrenskraftigheten och arbetstagarnas mål att lita på 
det informella lärandet om vad som symboliserar en bra psykosocial arbetsmiljö.  
 
Upplever yrkesverksamma personalvetare att de involveras i det strategiska 
arbetsmiljöarbetet mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa på arbetsplatsen? 
På den fjärde forskningsfrågan som ovan angivits, framhävs Chefens roll som sista centrala 
temat. Vikten av en lyhörd chef som ställde “rätt” frågor, eller känslan av att ha det blev 
tydligt avgörande huruvida informanterna upplevde om de var delaktiga i arbetsmiljöarbetet 
eller ej. Medarbetarsamtal eller möten var de viktigaste forum att kunna yttra åsikter. 
Resultatet visade att det fanns en samstämmighet över att ansvaret vilar på chefens 
ansvarsroll vilket tillskriver chefen mandat att agera vägvisare. Chefen har då möjlighet att 
bekräfta arbetstagarnas kunskaper och öppna upp för frågor och involvera sina anställda. 
Undertemat ledarskapets påverkan urskiljdes som en central del av chefens roll, som innebär 
en möjlig nackdel av att chefen tillskrivs ansvaret och agerar vägvisare i arbetsmiljöfrågor. 
Resultatet visade att arbetsrelaterad psykisk ohälsa upplevs som tabubelagt, vilket visade sig 
påverka att det fanns en tveksamhet bland informanterna vad de vågar yttra sig om. Återigen 
visade det sig att informanterna saknar erkänd kunskap via organiserade lärandetillfällen som 
gör att de litar på sina förvärvade kunskaper via informellt lärande. Genom bekräftad kunskap 
så behöver inte chefens ledarskap avgöra delaktigheten, vilket innebär är man som 
medarbetare vågar vara mer ärlig och uttrycka sin åsikt oavsett ledarskapet.  
 
7.0 Diskussion 
I avsnittet nedan diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskningsresultat följt av 
en slutsats som resonerar kring studiens resultat i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar, samt studiens bidrag till forskningsfältet arbetsmiljöarbete. Avslutningsvis 
presenteras studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning. 
  
7.1 Resultatdiskussion 
Vi vill förtydliga återigen att denna studie inte hade som avsikt att utvärdera enskilda företags 
strategiska arbetsmiljöarbete, utan att lyfta personalvetares perspektiv. Studiens syfte var att 
undersöka yrkesverksamma personalvetares uppfattningar om arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
och om det arbetsmiljöarbete som bedrivs i förebyggande syfte mot arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa på deras arbetsplats. Resultatet visar att personalvetare uppfattar arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa som något stressrelaterat. Denna kunskap om stress som ett arbetsrelaterat 
besvär visade studiens resultat ofta framkom ur ett informellt lärande, och tycks ske som en 
oavsiktlig konsekvens via informationskanaler genom såväl arbetslivet som privatlivet. 
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Antingen visade det sig att stress varit självupplevt för informanten eller där kännedomen 
infunnits via andra som drabbats. Oavsett om det är något självupplevt eller en närstående 
som drabbats, så bekräftar vårt resultat den statistik som finns idag enligt försäkringskassan 
(2016). Det vill säga att arbetsrelaterad psykisk ohälsa är både vanligt, dagsaktuellt och 
därför välkänt fenomen för våra informanter. Detta går alltså i linje med att stress är den 
vanligaste arbetsrelaterade besväret (Försäkringskassan, 2016). 
 
Det faktum att samtliga informanter kände till fenomenet samt lärt sig främst via det 
informella lärandet istället för formellt och icke-formellt lärande, tycks bekräfta vad 
Abrahamsson och Johansson (2013, s. 22) beskriver. Det vill säga att forskningsresultat som 
visar god psykosocial arbetsmiljö, tycks vara för svåra att använda i företag, och att 
arbetsmiljöarbetet generellt sett försämrats. Detta tolkar vi som att riktlinjer för företag är för 
abstrakta och därmed svåra att applicera i det dagliga arbetet. Via det livslånga lärandet kan 
detta förstås som att när företag tillgodogör sig kunskap via ett formell lärande kan dessa 
kunskaper bli svåra att omvandla till konkreta handlingar. Detta förtydligas även av 
Martinsson et.al (2016, s. 2) som pratar om implementeringssvårigheter av forskningsresultat 
till praktisk verksamhet på arbetsplatser. 
 
En till aspekt av det faktum att det var främst via informellt lärande som personalvetarna 
hade tillgodosetts sig kunskaper om fenomenet, är påvisandet av bristen av det icke-formella 
lärandet som avsiktlig av företag. Enligt Martinsson et.al. (2016, s. 11) kan försämringen av 
arbetsmiljön vara ett bevis på arbetsgivarens avsaknad av engagemang. Det skulle kunna vara 
en förklaring till att det informella lärandet dominerar och många går miste om utbildningar 
och kurser. De företag som hade erbjudit sina anställda utbildning, hade gett dessa i form av 
copingstrategier och balansen mellan arbetsliv och privatliv, vilket innebar att utbildningen 
handlade om en förändring av individens beteende och inte arbetsmiljön i sig. Detta kopplar 
vi till vad Livingstone (1999, se Van Noy et.al., 2016, s. 21) beskriver som att det kan finnas 
en konflikt mellan organisationens mål och individernas mål, som kan leda till en sämre 
psykosocial arbetsmiljö. Arbetstagarnas krav att lära för att vara attraktiva på 
arbetsmarknaden innebär att det är av stor vikt att lära sig om fenomenet för att kunna 
uppmärksamma såväl sig själv som andra, medan organisationers vilja att öka sin 
konkurrenskraftighet inneburit att det inte vill riskera att minska anställdas produktivitet. 
Vilket skulle kunna bli ett utfall om företag informerar sina anställda att dra ner på tempot för 
att minska stressnivån. Organisationen väljer därför att försöka åtgärda eventuella problem 
genom att tillskriva individen ansvaret, för att på så sätt inte riskera att minska deras 
produktivitet och försämra konkurrenskraftighet.  
 
Däremot finns det positiv en aspekt av denna typ av utbildning enligt Abrahamsson och 
Johanssons forskningsresultat (2013, s. 22 ), som beskriver att en bra psykosocial arbetsmiljö 
även innefattar balansen mellan arbetslivet och privatlivet. Utifrån detta tolkar vi det som att 
utbildning genom företag kan bidra till att förbättra arbetsmiljön, då arbetstagarna lär sig att 
dra en tydligare gräns mellan arbetslivet och privatlivet. 
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Det som dock saknas är en insats av företaget att förändra dera krav gentemot sina anställda 
och minska arbetsbelastningen och på så sätt underlätta gränsdragningen. Då visar företaget 
via det icke-formella lärandet vad som symboliserar en bra psykosocial arbetsmiljö, vilket ger 
arbetstagarna erkänd kunskap och deras informella lärande används i större utsträckning.  
  
Fenomenet visade sig upplevas som svårbemött och där erfarenheten avgör i vilken 
utsträckning man upplever att man kan bemöta andra som drabbats av arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa. Detta tycks vara ett resultat av att det informeras i för liten utsträckning genom 
organiserade former, antingen som Livingstone (1999, se Van Noy et.al., 2016, s. 21) 
beskriver som motstridiga krav, eller som Martinsson et.al. (2016, s. 11) beskriver som 
avsaknaden av en engagerad arbetsgivare. I vilket fall så förtydligar detta resultat vikten av 
att våga anförtro sig till det erfarenhetsbaserade lärandet, men också att det behövs ett 
komplement via icke-formellt eller formellt lärande som bekräftar kunskaperna som lärts in 
via informella lärandet.  
  
Studiens resultat visade att den fysiska arbetsmiljön gjorde att de psykosociala aspekterna av 
arbetsmiljön kom i vissa fall i skymundan. Vilket kan ses som en negativ aspekt av endast ett 
informellt lärande. Detta kan förklaras i likhet med Martinsson et.al. (2016, s. 11) påvisade 
om att så länge lagen följs så är arbetsgivare ofta tillfredsställda. Genom att de fysiska 
arbetsmiljön är lättare att dokumentera och ha rutiner kring så blir också denna del av 
arbetsmiljöarbetet lättare att inspektera, och således kan arbetsgivaren känna sig 
tillfredsställd. Eftersom de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön är svåra att utvärdera då 
det berör arbetstagarnas upplevelser så blir denna del av arbetsmiljöarbetet svårare för en 
myndighet att inspektera och utvärdera. Detta bekräftas av Bruhn och Frick (2010, s. 581) i 
likhet med Jensen och Företagshälsans riktlinjegrupp (2015, s. 9), som menar att det krävs 
mera forskning för att få kunskaper i hur det psykosociala arbetsmiljöarbetet ska kunna 
inspekteras. Vilket kan tyda på att det råder stora brister i inspektionsmetoden av det 
psykosociala arbetsmiljöarbetet idag. Vilket bekräftas av studiens resultat då de fysiska 
aspekterna är de framträdande.  
  
Företagshälsan använder resultat baserat på forskningsresultat och evidensbaserad praktisk 
erfarenhet i deras arbete att hjälpa företag i deras strategiska arbetsmiljöarbete (Jensen & 
Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015, s. 8). Sett till vad studien kom fram till vad gäller 
företagshälsans inverkan så möjliggjorde deras närvaro och arbete, att arbetsmiljöarbetet 
synliggjordes på arbetsplatsen. Och därmed visade studiens resultat att företagshälsans 
erfarenhet och kunskaper är av värde för att företag lättare kan synliggöra arbetsmiljöarbetet 
för sina anställda. Sett till det livslånga lärandet så är det en kombination av formell och 
informellt lärande som gör det lättare att applicera kunskaper till praktiska handlingar, vilket 
innebär i detta fall att en kombination av forsknings och evidensbaserad erfarenhet förenklar 
processen att omvandla resultat till konkreta handlingar. 
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Studiens resultat visade att chefen hade en central roll i frågan om personalvetare upplevde 
att de involverades i det strategiska arbetsmiljöarbetet på deras arbetsplats. Enligt 
forskningsresultat framtagna av institutionen för stressmedicin (Hultberg, 2007, s. 114-120) 
så belystes vikten av just chefens roll att göra sina medarbetare delaktiga och därmed skapa 
en bättre psykosocial arbetsmiljö. Denna studies resultat visade då även från det livslånga 
lärandet, betydelsen av det informella lärandet som uppstod via främst medarbetarsamtal och 
möten. Vidare visar forskningsresultat från institutionen för stressmedicin, vikten av socialt 
stöd från chefen (Hultberg, 2007, s. 114-120). Detta innebär att för medarbetare ska våga 
träda fram och berätta om sina upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön så krävs det 
förtroende gentemot sin chef. Det kan innebära att för dem som inte känner förtroende för sin 
chef, så riskeras deras åsikter aldrig få gehör. Då resultatet visade att fenomenet upplevs 
tabubelagt och att det finns risk att inte våga yttra vad man egentligen känner, finns det en 
direkt konsekvens av att chefens ledarskap agerar vägvisare, nämligen att alla åsikter kanske 
inte får gehör.   
  
Förutom att ansvaret tycks ligga på chefen att involvera sina medarbetare och låta de känna 
sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet, så tycks chefen ha ett väldigt stort ansvar gentemot 
organisationen också. Enligt Svenssons (2007, s. 98) studie om hållbart arbetsliv, påvisades 
vikten av delaktigheten från arbetstagarna för att riktlinjerna i en organisation ska kunna 
följas. Med detta sagt borde det finnas komplement som gör det lättare för arbetstagare att 
engagera sig och involveras i arbetsmiljöarbetet och inte låta allt ansvar vila på chefen. Sett 
till det livslånga lärandet så är det av vikt med alla former av lärande, men en negativ aspekt 
är att individen har en förmåga att anpassa sig, även vid en sämre arbetsmiljö och kan orsaka 
passivitet (Ellström, 1996, s. 1). Detta kan innebära utifrån det livslånga lärandet att 
medarbetare som vänjer sig vid en oengagerad chef och dålig psykosocial arbetsmiljö inte 
heller försöker förändra det negativa mönstret.  
 
7.2 Slutsats 
Genom att ha undersökt hur personalvetare upplever att de tillgodogör sig kunskaper med 
hjälp av det teoretiska ramverket; det livslånga lärandet, har informationskanaler, Svårbemött 
fenomenet, arbetsmiljöarbetets synliggörande och chefens roll identifierat som ett resultat av 
studien. Dessa teman med en eller flera underteman utgör svaret på samtliga av våra 
forskningsfrågor, och uppfyller därför studiens syfte, som sammanfattats under rubriken 
resultatsammanfattning. 
 
Studiens resultat visade personalvetare karakteriserar arbetsrelaterad psykisk ohälsa med 
stress, och att deras kunskaper om såväl fenomenet och arbetsmiljön tillgodoses primärt via 
informellt lärande. Resultatet visade att det strategiska arbetsmiljöarbete inte alltid är så 
tydligt och självklart för personalvetare, vilket är ett resultat av att det råder för lite 
organiserat lärande om såväl fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa och arbetsmiljöarbete. 
Detta visade sig medföra en rad olika konsekvenser. Dels visade resultatet att fenomenet 
upplevs svårbemött då det finns rädslor att göra något fel på grund av brist på information. 
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Ett annat resultat som en konsekvens av för lite organiserat lärande, är att arbetsmiljöarbetets 
hänsyn till de fysiska aspekterna gjorde att de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön lätt 
kom i skymundan. Vilket tyder på att det saknas information från företag hur det arbetas med 
den psykosociala arbetsmiljön. En ytterligare konsekvens av att det talas och informeras för 
lite om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och arbetsmiljöarbetet mot fenomenet, visade sig vara 
att fenomenet upplevs som tabulagt. Vilket visade sig kunna påverka hur och vad som vågas 
yttra om arbetsmiljöförhållanden. Vidare visade studiens resultat att chefen har en betydande 
roll i såväl synliggörandet samt upplevelsen av delaktigheten av arbetsmiljöarbetet. 
Företagshälsovårdens delaktighet på arbetsplatsen genom organiserade former visade sig 
också vara av stor vikt för framför allt arbetsmiljöarbetets synliggörande. 
  
7.3 Bidrag till forskningsfältet och förslag på vidare forskning 
Denna studie har bidragit till forskningsfältet inom arbetsmiljöarbete med personalvetares 
perspektiv och upplevelse av hur arbetet mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa synliggörs, vilket 
vi inte funnit någon tidigare forskning om, samt deras upplevelse av hur information om 
fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa tillgodogörs i alla aspekter av livet.  
Resultatet visade sammanfattningsvis att det informella lärandet dominerar, men att det 
saknas ett komplement av icke-formellt lärande som bekräftar de förvärvade kunskaperna, 
och att dessa kunskaper därför inte används i samma utsträckning. Studiens resultat visade 
därför att det många gånger är otydligt i hur företag 
arbetar med den psykosociala arbetsmiljön, och att denna lätt kom i skymundan 
av arbetsmiljöarbetet gentemot de fysiska aspekterna. 
 
Genom organiserade aktiviteter från exempelvis ett företag kan personalvetare få sin kunskap 
bekräftad, som gör att de använder sina förvärvade kunskaper i större utsträckning. Genom 
bristen av icke-formellt lärande blir personalvetare begränsade i utövandet av sin förvärvade 
kunskaper och går därför miste om tydligare kunna såväl uppmärksamma som att delta i det 
strategiska arbetsmiljöarbetet. Detta bekräftar tidigare forskning som förts om problematiken 
med implementeringen av granskning av de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön. Vilket 
tyder på att arbetsmiljöarbetet gentemot de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön kan se 
väldigt olika ut, och således slarvas med. Eftersom studiens resultat visade en brist av det 
icke-formella lärandet i arbetslivet som lättare synliggör arbetsmiljöarbetet, bekräftar även 
detta den forskning som bedrivits kring konflikten mellan arbetstagarens mål och 
arbetsgivarens mål. Företags vilja att förbli konkurrenskraftiga och inte riskera att minska 
arbetstagarnas produktivitet, bidrar med bristen av organiserat lärande om arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa och arbetsmiljöarbetet mot detta fenomen.  
 
Då denna studie har bidragit med kunskap utifrån en personalvetares perspektiv, med ett 
resultat av att arbetsmiljöarbetet många gånger inte är synligt och självklart för 
personalvetare, skulle denna undersökning kunna fungera som en förundersökning.  
Genom en större och mer ingående studie skulle det finnas möjlighet att få ett bredare 
spektrum i hur personalvetare upplever arbetsmiljöarbetet och hur det kan synliggöras. 
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För att få en mer sammanhållen bild och möjligtvis en mer ingående förståelse av hur det 
strategiska arbetsmiljöarbetet kan synliggöras på en arbetsplats hade det varit intressant att 
göra en fallstudie av ett företag där informanterna representerar en och samma avdelning. 
Eftersom denna studie visar att det kan se väldigt olika ut hur företag synliggörs sitt 
arbetsmiljöarbete mellan olika branscher, hade åtminstone val av samma bransch kunnat ge 
en mer ingående förståelse. Möjligheten i en större studie skulle kunna vara att göra flera 
fallstudier inom samma bransch för att därigenom kunna se om det går att generalisera till 
flera företag inom samma bransch.  
 
En annan möjlig fortsatt forskning inom samma område hade varit att undersöka chefers 
uppfattning av det strategiska arbetsmiljöarbetet, och om deras uppfattning är tydligare som 
representerar ett led ovanför. Genom denna kunskap skulle man kunna få en bredare 
förståelse om arbetsmiljöarbetet i en hel organisation. En intressant aspekt hade varit att 
sedan jämföra chefernas upplevelse med medarbetares, och på så sätt få en bredare kunskap 
hur det faktiskt arbetas med arbetsmiljön, och hur arbetsmiljöarbetet genomsyrar 
organisationen.  
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Samtyckesformulär  
 

Uppsala universitet 
Kandidatuppsats 

Studenter: Jessica Eriksson och Frida Ringström  
 

Till berörda deltagare 
Tack för att Du ställer upp på en intervju och hjälper oss genomföra vår undersökning. Du 
besitter värdefull kunskap som kommer att vara till hjälp för oss för att kunna utföra vår 

studie. 
 

Medgivande för deltagande i en intervjustudie om uppfattningen om arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa.  

  
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka yrkesverksamma personalvetares upplevda 
kunskap om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och hur denna kunskap har uppnåtts och lärts in.  
Studien syftar inte till att inventera enskilda arbetsplatser och hanteringen av arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa, och därför läggs ingen värdering i arbetsplatsens roll. Istället är de det egna 
upplevelserna och uppfattningarna i fokus, avseende hur information om arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa når fram till Dig som intervjuperson genom olika kanaler, både genom 
tidigare utbildning, från privatlivet och i arbetslivet.  
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av 8-10 intervjuer som kommer att genomföras och 
därefter analyseras. Vid medgivande av deltagande i studien kommer intervjun att spelas in 
och transkriberas. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 
kommer detta att raderas. Fokus för vår undersökning utgår inte från att bedöma enskilda 
individer, utan snarare att se till helheten av alla de intervjuer som genomförs.  

 
Deltagarnas rättigheter 
Intervjun är helt frivillig och förväntas ta cirka 45 minuter, men kan avbrytas av deltagaren 
när som helst under intervjutillfället. Det är upp till Dig som deltagare att bestämma över 
vilka frågor som Du vill svara på. Är det någon fråga som uppkommer under intervjun som 
du inte vill svara på, kommer vi inte ifrågasätta Ditt val.  
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Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat, i form av en färdig uppsats, kommer att redovisas genom            
seminarium och publiceras på Uppsala universitets uppsatsdatabas DIVA. All information          
om deltagare, arbetsplatser och andra aspekter som anses vara av vikt att tillhandahålla som              
anonyma för obehöriga, kommer i publikationsskedet ha dolts. Allt material såsom           
intervjuinspelningar och transkriberingsmaterial kommer endast nyttjas av Jessica Eriksson         
och Frida Ringström, samt handledaren Esther Hauer. Detta material kommer sedan att            
raderas efter att uppsatsen är publicerad i studentdatabasen DIVA. I uppsatsen kommer inga             
enskilda personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla             
personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att           
hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning          
(Personuppgiftslagen 1998:204).  

  
Medgivande: 
Denna fullmakt ger oss tillstånd att ljudinspela intervjun samt att använda det insamlade 
materialet till den undersökning som beskrivits. 

  
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja 
att under intervjun avbryta sin medverkan. 

 
□ Jag vill medverka i studien. 
□ Jag vill inte medverka i studien. 

  
Datum __________________________________________ 
 
Underskrift ___________________________________________________ 
 

 
Kontaktuppgifter: 

 
 
   Frida Ringström Jessica Eriksson 
Telnr: 073-xxxxxxx           Telnr: 076xxxxxxx 

    Mail: xxxxxxxx@hotmail.com        Mail: xxxxxxxx@live.se 
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Intervjuguide 
 
Om informanten 

 
Vart gick du din personalvetarutbildning? 
När tog du examen? 
Hur länge har du varit yrkesverksam efter din examen? 
Arbetade du under studierna? 
 
Allmän kunskap om psykisk ohälsa 

 
Vad tänker du på när du hör begreppet arbetsrelaterad psykisk ohälsa? 
 
Vart upplever du att du i första hand fått den kunskapen ifrån? 
 
Info: Arbetsrelaterad psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste åren och bidrar till den 
snabba ökningen av långtidssjukskrivningar, varav stressrelaterade symptom är den 
vanligaste orsaken. Långvarig stress kan leda till utbrändhet, eller utmattningssyndrom. Var 
5:e sysselsatt svensk lider arbetsrelaterade besvär och förutom det vanligaste besväret i form 
av stress så kan arbetsrelaterad psykisk ohälsa också bero på sociala problem, dåligt 
inflytande mm.  
 
Upplever du att du har någon erfarenhet av arbetsrelaterad psykisk ohälsa? 
(dvs har du egen erfarenhet eller känner någon i privat, arbete, utbildning som haft det?) 
 
Om ja: Hur upplevde du att du kunde hanterade det? (hur kom det sig att du agerade på det 
viset?) 
 
Om nej: Om någon i din närhet skulle bli drabbad, känner du att du har tillräckliga 
kunskaper inom ämnet för att kunna agera? 
 
Känner du till några symptom man bör vara uppmärksam på? (vid arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa) 
 
Kan du ge exempel på faktorer du upplever kan påverka arbetsmiljön negativt på en 
arbetsplats? 
 
Kan du ge exempel på faktorer du upplever kan påverka arbetsmiljön positivt på en 
arbetsplats? 
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Vad skulle du säga att du baserar dessa kunskaper på? Beror det på 
erfarenhet/utbildning/annat? 
 
Kunskaper genom arbetslivserfarenhet 
 
Info: Enligt arbetsmiljölagen så är det krav på att företag ska bedriva ett strategiskt 
arbetsmiljöarbete för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa på arbetsplatsen.  
 
Kände du till det? 
 
Om ja: minns du när och i vilket sammanhang du fick den kännedomen? 
 
Om nej: Varför tror du att du inte kommit i kontakt med arbetsmiljölagen? 
 
Hur upplever du ditt företags arbete med ett strategiskt arbetsmiljöarbete? 
 
Om ja: Tycker du att det är synligt för dig hur arbetsmiljöarbetet bedrivs? 
 
Om nej: Varför tror du att denna information inte synliggörs på arbetsplatser? 
 
Upplever du att du blivit erbjuden att vara med och tycka till om arbetsmiljön eller 
arbetsförhållandena? (arbetsplatsundersökning/något forum ex. möten) 
 
Känner du till företagshälsovården? 
 
Om ja: hur känner du till dem?  
 
Om nej: Företagshälsovården ämnar till att minska risker i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är 
skyldig att förse de anställda inom alla yrken den företagshälsovård som krävs för att 
minimera potentiella risker i arbetsmiljön. Det finns idag cirka 600 företag som arbetar aktivt 
med företagshälsan, såsom Previa. Dessa företag nyttjas för att hjälpa till med anpassning av 
arbete och rehabilitering. 
 
Vet du om ditt företag erbjuder företagshälsovårdens tjänster? 
 
Om ja: hur kände du till det? Är det något som synliggörs på din arbetsplats? 
 
Om nej: Upplever du att information om företagshälsovården saknas på din arbetsplats?  
 
Har du blivit erbjuden utbildning eller någon kurs inom området arbetsmiljö?  
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Har du blivit erbjuden utbildning eller någon kurs inom området arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa? 
 
Har du blivit erbjuden att delta på någon inspirationsföreläsning? workshops? om ämnet. 
 
Är arbetsrelaterad psykisk ohälsa ett samtalsämne som kommit upp i andra sammanhang på 
din arbetsplats? (ex samtal på lunchen med kollegor) 
 
Kunskaper genom utbildning 
 
Kände du att du fick några kunskaper om arbetsrelaterad psykisk ohälsa under utbildningen 
(följdfråga: På vilket sätt lärde du dig?) 
 
Om ja: Var det på eget initiativ eller något som ingick i en kurs? 
 
Om nej: Är det något du hade önskat att lära dig mer om i utbildningen? 
 
Var arbetsrelaterad psykisk ohälsa ett samtalsämne någon gång med kurskamraterna? 
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