
Inkluderande 
och hållbart arbetsliv
Book of abstracts – FALF 2016

13–15 juni 2016, Östersund

FALFforum för
arbetslivsforskning





Book of abstracts
– FALF 2016





Book of abstracts – FALF 2016            3

Innehåll

Program...........................................................................................................................................................................................................................4
Key-note speakers................................................................................................................................................................................................6
Session 1: Can we lean on Lean?.........................................................................................................................................................10
Session 2: Tourism work and workers: New directions in research................................................................13
Session 3: Arbetets moraliska ekonomi........................................................................................................................................17
Session 4: Sprickor, öppningar och krackeleringar: nya perspektiv på arbetsmiljö.........................19
Session 5: Arbetsliv och hälsa................................................................................................................................................................22
Session 6: Arbetsplatsens organisation, arbetsplatsens utformning, 
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och nya sätt att arbeta......................................................................29
Session 7: Välfärdsstaten och aktiveringspolitiken............................................................................................................33
Session 8: Sårbara grupper i arbetslivet.......................................................................................................................................39
Session 9: Entreprenörer och små företag av betydelse för hållbar utveckling.....................................42
Session 10: Ledarskap i det föränderliga arbetslivet........................................................................................................47
Session 11: Different perspectives on diminishing boundries in today’s work life..........................50
Session 12: Centrum och periferi i nyliberal tid: intersektionella perspektiv på 
arbete och organisering i välfärdssektorn...................................................................................................................................53
Session 13: Jämställdhet och genus i arbetslivet..................................................................................................................56
Session 14: Sociala innovationer och ett inkluderande arbetsliv..........................................................................59
Session 15: Arbetsmiljö och säkerhetsarbete............................................................................................................................62
Session 16: Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv.................................................................................................65
Session 17: Hållbart arbetsliv.................................................................................................................................................................68
Anteckningssidor..............................................................................................................................................................................................70



4            Book of abstracts – FALF 2016

Program

Måndag 13 juni

11.00    Registrering, Ljushallen hus G
13.30   Konferensen öppnas, sal F 229
  Rektor hälsar deltagarna välkomna
13.45   Praktiska detaljer gås igenom av medlemmar ur konferensgruppen 
14.00    Keynote 1, sal F 229
  Christophe Vanroelen
  Longer working careers and sustainable work
15.00    Fika
15.30    Bussar avgår mot Jamtli
16.00–17.30   Guidad tur på Jamtli
  Vi får besöka Jamtli historieland och deras 70-talsutställning där bland
  annat julkalendern 2015 och Historieätarna spelats in.
18.00    Mingelbuffé på Östersunds Rådhus
  Kommundirektör Anders Wennerberg hälsar välkommen till Östersunds   
  kommun och Östersunds Rådhus.

Tisdag 14 juni

08.00–09.00   Registrering, Ljushallen hus G
09.00    Keynote 2, sal F 229
  Paulina de los Reyes
  Ojämlikhet i arbetslivet, behövs ett intersektionellt perspektiv?
10.00    Fika
10.30–12.00   Parallella sessioner: 1, 2a, 3, 5a och 8
12.00    Lunch, hus G
13.00    Keynote 3, sal F 229
  Steven Tufts
  Canada’s ‘Scandinavian Dreams’
14.00–15.30  Parallella sessioner: 2b, 7a, 9a, 15 och 17
15.30    Kaffe
16.00–17.00   Parallella sessioner: 5b, 6a och 10
17.00–18.00   Årsmöte, sal F 229
19.00    Konferensmiddag på Gamla Teatern , Thomegränd 20, Östersund
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Onsdag 15 juni

09.00–11.00   Parallella sessioner: 4, 7b, 9b, 11 och 14
  (kaffe stående)
11.00    Keynote 4, sal F 229
  Annika Härenstam 
  Inkludering, hållbarhet, och jämlikhet
12.00    Lunch, hus G
13.00–14.00   Parallella sessioner: 5c, 6b, 12, 13 och 16 
14.10    Paneldebatt – Framtidens hållbara och socialt inkluderande arbetsliv -  
  utmaningar, strategier och finansiering, sal F 229
15.15    Konferensen avslutas
  och stafettpinnen överlämnas till…

Sessioner

1: Can we lean on Lean? Philosophic and practical discussions
2: Tourism work and workers – New directions in research
3: Arbetets moraliska ekonomi
4: Sprickor, öppningar och krackeleringar – Nya perspektiv på arbetsmiljö
5: Arbetsliv och hälsa
6: Arbetsplatsens organisation, arbetsplatsens utformning, den fysiska och psykosociala   
       arbetsmiljön och nya sätt att arbeta
7: Välfärdsstaten och aktiveringspolitiken
8: Sårbara grupper i arbetslivet
9: Entreprenörer och små företag av betydelse för hållbar utveckling
10:  Ledarskap i det föränderliga arbetslivet
11:  Different perspectives on diminishing boundries in today’s work life
12:  Centrum och periferi i nyliberal tid: intersektionella perspektiv på arbete och 
       organisering i välfärdssektorn
13:  Jämställdhet och genus i arbetslivet
14:  Sociala innovationer och ett inkluderande arbetsliv
15:  Arbetsmiljö och säkerhetsarbete
16:  Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv
17:  Hållbart arbetsliv
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Key-note speakers

Inkludering, hållbarhet, och jämlikhet – Vilken slags arbetslivsforskning 
behövs som tar hänsyn till dessa värden?

Arbetslivsforskning är, och har alltid varit ett forskningsfält som är politiserat, där många 
olika krafter och intressen möts. Oavsett forskarens ambition och förmåga att vara objektiv 
och oberoende av särintressen påverkas vi av samhällsdebatten och rådande tidstrender och 
finansieringssystemen i synen på vad som är viktigt.

Det handlar både vad vi forskar om, vilka teorier och begrepp vi väljer, hur vi formulerar 
hypoteser och forskningsfrågor, vilka grupper vår forskning omfattas av, vilka metoder vi 
använder för att samla kunskap och analysera data och hur vi sedan informerar om våra 
resultat och samverkar med det omgivande samhället.

Jag kommer att ta forskning om arbetsorganisation och arbetsmiljö som utgångspunkt för att 
diskutera problem, behov och möjligheter för arbetslivsforskningen. Jag kommer också att 
diskutera forskningens roll och ansvar för att bidra med kunskap som är relevant i relation 
till utmaningar som kännetecknar dagens arbetsliv.

Jag problematiserar perspektiv som utgår från ett individperspektiv och individualisering 
av problem som arbetsrelaterad ohälsa och presenterar idéer om hur arbetslivsforskning kan 
ha ett mer kontextuellt och strukturellt perspektiv.

Hur kan forskningen bidra till att identifiera särskilt problematiska arbetsmiljöer och förstå 
hur dessa bemannas? Vilken kunskap behövs för att komma åt mekanismer involverade i 
exkludering, segregering och polarisering och dess motsatser, dvs värden som är dagens 
trendord; inkludering, hållbarhet och jämlikhet? Hur kan forskningen utformas som 
minskar klyftan mellan forskning och tillämpning?

Jag kan givetvis inte svara på dessa stora frågor men vill ge mina reflektioner och 
förhoppningsvis bidra till en diskussion.

Annika Härenstam
Professor i arbetsvetenskap, tidigare vid Göteborgs universitet, numera 
verksam vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
 Annikas forskningsinriktning handlar om arbetsorganisation, 
arbetsmiljö och genus. Under senare år har hennes forskning handlat om 
förutsättningar för chefskap i offentlig sektor.
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Christophe Vanroelen
Assistant professor of sociology at the Vrije Universiteit Brussel, Belgium. He 
obtained a Phd in Social Health Sciences and a master degree in Sociology.
 Cristophe obtained a Phd in Social Health Sciences and a master degree 
in Sociology. His research focuses on the impact on health of determinants 
related to work and employment, the welfare state and social and health 
services.

Longer working careers and sustainable work: 
the issue of social inequality

In the past decade almost all European countries have taken policy measures aiming at 
prolonging working careers. These measures have consisted of delaying the legal retirement 
age, discouraging early exit from the labour force and giving incentives for workers to stay 
longer in employment (even after the retirement). All these reforms have the clear objective 
of increasing the employment rates, especially in older age groups.

While these measures make sense given the on average higher life expectancy and better 
health of most citizens, the issue of equity is largely absent from the debate. Nevertheless, in 
most European countries important socio-economic differences in (healthy) life expectancy 
persist. These inequalities are in part related to the differential exposure to a complex but 
increasingly diffuse set of health-affecting working conditions throughout workers’ careers.

In this presentation, I will use current debates with regard to pension reform in Belgium, to 
reflect on current challenges related to creating sustainable careers and equitable retirement 
schemes across the socio-economic ladder.
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Paulina de los Reyes
Professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
 Paulinas forskning handlar om arbetsliv, makt och intersektionalitet 
ur ett ekonomisk historiskt perspektiv. Hon har bland annat publicerat 
boken Intersektionalitet. Kritiska reflexioner om ojämlikhetens 
landskap (tillsammans med Diana Mulinari) och varit redaktör för 
forskarantologierna Arbetslivets (o)synliga murar (2006) och Inte bara 
jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i 
arbetslivet (SOU 2014:34).

Ojämlikhet i arbetslivet, behövs ett intersektionellt perspektiv?

Skillnaderna mellan kvinnor och män ifråga om bland annat anställningsvillkor, arbetsmiljö, 
löner, egen tid och karriärmöjligheter har sedan länge uppmärksammas av forskare, 
praktiker och politiker.

Samtidigt vet vi att ojämlikheten i arbetslivet inte bara handlar om könsskillnader. Ålder, 
nationalitet, hudfärg, sexualitet, funktionsförmåga och klass har också betydelse för 
de möjligheter och hinder som människor möter i arbetslivet. Att dessa aspekter spelar 
roll säger inte bara något om de ojämlika villkoren i arbetslivet, det låter också ana de 
osynliga normer, värderingar och attityder som särskiljer, under ordnar eller marginaliserar 
människor som uppfattas som annor lunda.

I min föreläsning kommer jag att diskutera vad ett intersektionellt perspektiv kan tillföra 
analysen av arbetslivets informella hierarkier. Min utgångspunkt är att intersektionaliteten 
kan erbjuda nya sätt att utforska hur olika for mer av ojämlikhet interagerar och skapar 
specifika normer, före ställningar, värderingar och förhållningssätt kring människors o(jäm)
lika positioner i arbetslivet.
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Canada’s ‘Scandinavian Dreams’

For some mainstream social democrats in Canada, Scandinavia is often viewed as an ideal 
of social democratic practice. In terms of economic and social policy, Sweden, Norway and 
Denmark in particular are often looked to as sources of alternative models ranging from 
resource development practices to the regulation of employment.

This address reviews a few key political economic developments in Canada over the last 
decade and their implications for working lives. I will also address how these changes are 
constructed and debated by progressive commentators in Canada.  

First, I will address Canada’s resource dependency and the re-emergence of debates over the 
‘staples’ economy and its environmental challenges. Second, I will address debates around 
settler-colonial relations in Canada and the changing role of immigration.

Lastly, I will discuss the growth of right-wing populism in Canada, with special attention 
to its urban formation in Toronto under the Mayoralty of the infamous Rob Ford. Taken 
together these developments are indicative of a social trajectory that, in some cases, has 
surpassed the neoliberalism of the United States itself.

I conclude that the social transformation needed to address these challenges must be much 
more extensive than appeals to an idealized Scandinavian dream, which is itself a changing 
model. 

Steven Tufts
He began his academic career at McGill University (B.A. Hons ’93). 
He continued his studies at Queen’s University (M.A. ’96) where his 
interests in how workers shape economic landscapes focussed his research.
 Steven Tufts is an Associate Professor and Chair, Department of 
Geography at York University. His research interests are related to the 
geographies of work, workers and organized labour. 
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Session 1: ”Can we lean on Lean?”
Tisdag 14 juni kl 10.30-12.00, rum G1350
Chair: Ingela Bäckström

Lean is a management system considered to be receptive to the needs of people in 
business and bring better outcomes for stakeholders. Criticism has been raised against 
Lean and its effect on the working environment. Lean can have both positive and negative 
effects on the working environment and it depends on how it is practiced within the 
organization. The effect is more a result from the implementation process and the context 
in which Lean is being implemented. Can Lean create an inclusive and sustainable 
working life in different types of business?

Helping leaders develop healthy work cultures to support Lean transformation
Kristen Snyder, (kristen.snyder@miun.se); Ingela Bäckström; Christer Hedlund; 
Pernilla Ingelsson och Johan Lilja, Mittuniversitetet

The evolution of LEAN over time places it as “one of the most influential new paradigms 
in manufacturing. Part of the attraction is the integration of tools and processes to support 
efficiency combined with a value on people and continuous improvement. However, 
implementing Lean appears to be more challenging than many perceive and criticism has 
consequently emerged around the concept. Numerous studies have demonstrated that Lean 
initiatives often fail due to a lack of understanding about what it means to lead a culture 
of transformation. While companies adopt the Lean approach to reduce costs and improve 
delivery reliability, initiatives fall short as leaders do not recognize the importance of work 
environment and culture as a variable for enhancing quality. There is a growing recognition 
that it is important to address the complex array of needs in an organization, including 
production flow, technical support, tools with as much as fifty percent of the input focusing 
on supporting the employees and the work environment. The question is can leaders create 
working environments that address the complexity and combine the structure, tools and 
values embedded in the Lean concept. The purpose of this paper is to present findings from 
year one of a project designed to explore how business leaders can create conditions in the 
working environment that integrates organizational culture with Lean principles, tools 
and methods. The findings presented in this paper are part of a larger three-year multi-site 
action research study designed to generate new approaches to the development of a value-
based Lean Leadership in manufacturing. Respondents in the study represent the leadership 
teams in three Swedish manufacturing companies.

Measuring sustainable working environment and Lean
Pernilla Ingelsson (pernilla.ingelsson@miun.se), Ingela Bäckström; Kristen Snyder; 
Christer Hedlund; Johan Lilja, Lektor, Mittuniversitetet.

Leaders have the complex challenge in today’s global industry to understand the market, 
adapt to changes in the market and meet customer needs and expectations. As a result, 
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emphasis on greater efficiency has increased in order to improve operational performance,
 as well as to develop healthy work environments. Different management concepts have 
been used to meet the demands of promoting change, health and development towards 
business excellence. One that has gained much attention lately is Lean. A prerequisite for 
the successful application of Lean is developing the culture within the organization, which 
many businesses fail to do. One way to help business address this challenge is to measure 
values in Lean Initiatives as an indicator of organizational cultural and working
environment. Although several authors stress the importance of measuring the performance 
of an improvement initiative such as Lean, few understand how to measure soft values, 
which reflect culture. Most quality performance measurement approaches focus on financial 
figures or hard measurements such as cost of quality, reduced inventory and delivery 
dependability when measuring organizational effectiveness and success. Performance 
measures typically reflect this focus, measuring statistical outcomes and ignoring cultural 
dynamics. To fill the void, a survey was developed, based on several earlier tested surveys 
to meet the demands of measuring soft values and co-worker health. The purpose of this 
paper is to present results from a survey designed to measure; Leadership commitment, 
Participation of everybody, Lean values and perceived co-worker health. The survey has 
been used as a part to measure baseline data in a Knowledge Foundation project. The results 
are mean values for each measured value and correlation test between those values.

Lean home care– improved working environment and better quality for clients 
Madeleline Blusi, FoU Västernorrland, (madeleine.blusi@kfvn.se)

Home care is a sector with fast increasing demand, related to the aging society. It is also
a sector with mostly female workforce, declining financial resources, multiple problems 
related to working environment, high levels of work-related illness and shortage of labor. 
For society to meet future demand for homecare and improve the work environment, 
change is necessary. Sustainable, improved work methods are needed. A Swedish 
municipality has within its home care organization implemented a systematic work process 
based on the Vanguard method which is lean for service organizations, designed to absorb 
the greater variety in customer demand. Aim for session: - Practical examples of how lean 
can be used and implemented in home care and how it affects the workers and quality
of services delivered - Illustrating implementation processes - Results achieved - Lessons 
learned. Method: The organization is studied as a holistic system. Based on knowledge 
about their organization home care staff actively participate in re-designing their services 
to improve performance and drive out costs. During the process waste of resources (failure 
demand) are identified and acted upon. The purpose is to eliminate failure demand and 
focusing on work which contribute with value. Implementing systems-thinking demands 
new ways of leadership. Result: Implementing lean-service has positively affected the work
environment for home care staff; decrease in work-related illness, reduced stress and higher 
work satisfaction. Essential measures of quality for service delivery have increased, both 
from staff and client perspectives. Financial measures have improved. However there are 
still issues that need to be further addressed. Conclusion: Management systems and work- 
processes inspired by lean can contribute to sustainability and improved work environment 
in the home care sector while at the same time increasing quality of services delivered.
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Gemensamma förhållningssätt för en fungerande verksamhet 
– Implementering av en medarbetaridé i en kommunal förvaltning
Karin Kilhammar, Jönköping University (karin.kilhammar@ju.se)

I organisationer finns en strävan att skapa gemensamma förhållningssätt hos medarbetare och 
chefer för att åstadkomma en fungerande verksamhet. Ofta uttrycks de i policydokument som 
arbetats fram inom organisationen. Ett sådant arbete har genomförts i en kommun,
där resultatet sammanfattades i en ”medarbetaridé”. Medarbetaridén kretsar kring 
nyckelkomponenterna medarbetarskap, ledarskap, samverkan och kommunikation och 
förmedlar det förhållningssätt som förväntas prägla arbetsplatserna i kommunen. En plan 
för implementeringen upprättades där intentionen var att väva in medarbetaridén i det som 
pågick i organisationen, i stället för att skapa särskilda strukturer för implementeringen.
Som forskare har jag följt processen från framtagandet av medarbetaridén till två år efter 
att medarbetaridén antagits. Det övergripande syftet med forskningsprojektet var att öka 
kunskapen kring förutsättningar för implementering av personalpolitiska värderingar 
med fokus på medarbetarskap och ledarskap i organisationer, specifikt i de komplexa 
organisationer som kommuner utgör. Den teoretiska referensramen utgörs av teorier 
kring implementering och lärande i arbetslivet, kombinerat med nyinstitutionell teori, där 
översättningsbegreppet är centralt. Studien omfattar det övergripande arbetet och som 
bedrivits under ledning av den centrala personalavdelningen samt hur medarbetaridén 
mottagits och integrerats i verksamheten vid två enheter vid socialförvaltningen.
Socialförvaltningen driver ett kvalitetsarbete med inspiration av lean production, vilket de 
studerade enheterna berördes av. Cheferna hade ansvar för att informera om innehållet i 
medarbetaridén, påbörja arbetet med förverkligandet av dess intentioner och att hålla den vid 
liv. Syftet med fallstudierna vid enheterna var för det första att följa hur medarbetaridén togs 
emot och översattes i ord och handling. För det andra att undersöka huruvida det pågående 
arbetet med kvalitetsutveckling främjade att intentionen i medarbetaridén uppnåddes. 
Fallstudierna baserades på observationer av personalmöten, dokumentstudier samt 
återkommande intervjuer med chef och fyra medarbetare vid respektive enhet.
Av resultatet framgår att medarbetaridén spridits och använts marginellt, men att 
kvalitetsarbetet i viss mån främjade uppnåendet av medarbetaridéns intentioner.
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Session 2: Tourism work and workers: 
New directions in research
Tisdag 14 juni kl 10.30-12.00 samt 14.00-15.30, rum G 1352
Chair: Dimitri Ioannides, Mid Sweden University

This session aims at exploring the processes and mechanisms fashioning todays’ tourism 
labour markets, the work itself and the (working) lives of employees. 

“Volontourism” – international aid work and tourism
Cecilia Jonsson, Linnéuniversitetet, (cecilia.jonsson@lnu.se)

Over the last decades a new form of tourism has emerged, volunteer-tourism or 
“volontourism”. This is vacation and aid work in one package. With the argument of 
making a difference travel agents sell trips which include volunteer work for example at 
orphanages or building houses for poor people. This transforms tourists to volunteer
workers with access to areas considered as “real” and “genuine”, traditionally not connected 
to the tourist industry. Consequently volontourism is built up by two parts: tourism and 
international aid work. However, international aid work with volunteers has a long history. 
It has been conducted by non governmental organizations for more than hundred years.
My aim is to discuss (i) how international aid work is integrated into the commercial travel 
market, (ii) who the typical volontourist is and (iii) the connection between volontourism 
and the labour market.

Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views 
on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.
Maria Warne, (maria.warne@miun.se) och Stig Vinberg, Mittuniversitetet 

Winter tourism hires thousands of young seasonal workers every year. Work, but mostly 
skiing and party attracts them to stay at the ski resort for four or five months. Previous 
research shows that seasonal employment is associated with hazardous drinking and  risk 
taking behaviors. Seasonal workers’ health and healthy working environment are important 
issues for the tourism sector. Between 2014 and 2016 the project “Safe in Åre – employer 
against drugs” is running with the purpose to reduce alcohol and drugs among seasonal 
employees. A qualitative method was used to understand critical factors for
alcohol prevention among seasonal workers. Twelve HR leaders in tourism companies were 
interviewed about alcohol prevention and the role of alcohol in seasonal workers’ daily 
lives. The interviews were analyzed with content analysis together with one open ended 
questions about seasonal workers view of the companies’ alcohol- and drug prevention.
The question was answered by 611 of 1313 employees. The results shows that HR leaders’ 
views on alcohol prevention was two-edged. They contribute to the preservation of existing 
alcohol norm but have policies to control soberness at work. Emerging themes were: 
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Retention of existing alcohol norms and Alcohol-controlled working environment. But it 
was also a tendency of a preventive approach among some HR managers. The results are in 
progress but the preliminary conclusion is that the double message from the leaders to the 
seasonal workers contribute to the normalization of a “party culture”.

Working with unions and the challenge of ’elite voice’: Some methodological 
considerations for tourism research and labor geography
Steven Tufts, York university, (tufts@yorku.ca)

This paper is a reflection on the challenges confronting researchers working closely with 
labor unions in tourism-related industries. The first section of the paper reflects on the 
tensions academic researchers face in working with organized labor - a very specific 
’community actor’. The second part of the paper examines how this relationship with 
unions operating in tourism-related sectors (i.e., foodservices, accommodation, and air 
transportation) is further complicated when researchers are positioned as ’elite voices’ by 
unions themselves. The section draws on two projects in which the author is currently 
involved as: 1) a board member of a hospitality training center and 2) a labor representative 
on a large airport’s community consultative committee. The paper draws on personal
 experience and argues that tourism research and labor geography can benefit from the 
insights gained through the ’elite voice’ given to researchers. Further, while there are 
benefits to unions who can place an advocate in spaces too often occupied by non-labor 
friendly ’elites’, there are also contradictions and tensions. Specifically, when the ’elite voice’ 
takes a stance against short term union goals and objectives that complicate the research 
relationship.

Mobility, career moves and place attachment 
– work-life biographies among hospitality managers
Susanna Heldt Cassel, Maria Thulemark, Dalarna University, (shc@du.se)

Tourism destinations often offer attractive natural amenities, which might explain why 
the distinction between leisure and work among tourism employees is sometimes blurred 
(Duncan, 2008; Bianchi, 2000; Wilson et al. 2010). The industry is also characterized by 
seasonal fluctuations and high labour turnover which calls for a high degree of mobility on 
the labour market. Mobility among tourism employees is then not only connected to the 
content of the job itself, but also to the place of work and residence as well as the way in 
which the individual value a certain lifestyle possible at that place (Thulemark, 2015). In
this paper we focus on hotel and resort managers and their individual career strategies and 
how these are affected by the local labour market, place characteristics and their perceptions 
of mobility/immobility as part of their work-life. We have conducted semi-structured 
interviews with hotel and resort manages at different types of destinations (mountain, small 
city and metropolitan). Parts of the interviews contained narratives of work-life biographies 
with a focus on life phase and relation to places. Preliminary results show that the ways in 
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which individual hotel managers narrate their career strategies are influenced by how they 
value specific workplaces, the place of residence/work and the opportunities offered on the 
local labour market. The perceptions of mobility and/or immobility both geographically
and within the hospitality sector are crucial in understanding individual’s career paths. The 
knowledge about mobility and career paths of individuals in the tourism and hospitality 
industry in Sweden is incomplete and the existing research within this area is based on 
studies from other countries. Through a better understanding of mobility between positions, 
occupations and destinations within the sector, better strategic decisions regarding human 
resource management and measures for keeping certain staff of key importance could be 
developed.

Labour turnover in the hospitality and tourism sector in Sweden
Mats Lundmark, Örebro universitet, (mats.lundmark@oru.se) and Daniel Brandt, Örebro University 
and Dalarna University

The labour market in the hospitality and tourism industry show some distinct 
characteristics. Seasonal variations and sharp turns in the business cycle cause considerable 
shifts in the demand for labour, which in turn calls for a high degree of flexibility on the
 
labour market. This is reflected in low barriers of entry, short term contracts, part time work, 
low income and a young labour force, and a high level of labour turnover. Longitudinal 
micro data is used to investigate the extent of, and factors determining, labour turnover at 
the level of the workplace. We distinguish between different sectors (hotels, restaurants, and 
tourism and travel activities) and different types of destinations in Sweden (medium sized 
cities, destinations based on industrial heritage, the traditional Siljan area in Dalarna, and 
ski resorts in Dalarna). We use different measures (crude labour turnover and replacement 
turnover) for descriptive analysis of labour churning in different sectors and locations.
Fixed effect regressions is used to determine the impact of both workforce characteristics 
and labour market variables on labour turnover. Preliminary results indicate that labour 
turnover is substantially higher in the tourism sector than other sectors, in particular in 
hotels and restaurants. Turnover is also higher in larger cities, and in ski resorts. When 
controlling for workforce and labour market characteristics, these differences still remains. 
Labour turnover at the workplace level is affected by the workforce composition in terms of 
age, income and commuting distance. The size of the workplace has a negative effect
on turnover, whereas the size of the surrounding labour market has a positive effect. The 
findings are discussed from the perspective of institutional and cultural differences between 
sectors and destinations.



16            Book of abstracts – FALF 2016

Human Resource Management as Driver behind Employee Satisfaction and 
Organisational Performance
Matthias Fuchs, (matthias.fuchs@miun.se); Kai Kronenberg, Sven Kühne, 
Bernhard Rieder, ETOUR/Mittuniversitetet. 

The employment situation in the hospitality sector is often characterised by seasonality, 
unfavourable work schedules and limited career opportunities, which is, in turn, explaining 
the usually short-term staff membership, the high share of youth employment and the 
relatively low level of employee satisfaction (Ooi et al. 2016). Employee satisfaction, 
however, is considered as the central indicator for imbalances within the organizational and 
personnel structure of entire branches (Matzler et al. 2004). Therefore, the proposed research 
aims at operationalizing the construct of employee satisfaction for the Tyrolean (Austria) 
hotel sector. Subsequently, its influence on customer satisfaction and organizational 
performance is empirically detected by the use of Linear Structural Equation Modelling 
(SEM). First, the paper theoretically discusses the relationship between employee 
satisfaction, customer satisfaction and firm performance. Secondly, the hypothesized 
relationships of this triad will be empirically estimated for Tyrol’s hotel sector. In a second 
vein of analysis, the obtained results based on causal analysis (SEM) allow to systematically 
identify those strategic human-resource-management measures which are most capable
to increase organizational performance. The final section is discussing the top-10 among 
the identified strategic human-resource-management measures for the hotel branch and 
is presenting an outlook to a knowledge-based holistic style of leadership and the need 
for future research. Since the research refers to data gained already in 2005, it is especially 
proposed to conduct follow-up studies for the purpose of longitudinal cross-cultural/ 
country comparisons. References Matzler, K., Fuchs, M. & Schubert A. (2004): Employee
 Satisfaction - Does Kano’s Model Apply? Total Quality Management, 15(9/10): 1179-1198. 
Ooi, N., Mair, J. & Laing, J. (2016): The Transition from Seasonal Worker to Permanent 
Resident: Social Barriers Faced within a Mountain Resort Community, Journal of Travel 
Research, 55(2): 246-260.

Labour (im)mobility and the accumulation of knowledge in hotel companies
Kristina Zampoukos, Mittuniversitetet, (kristina.zampoukos@miun.se)

This paper deals with labour mobility among hotel staff and how it affects the accumulation 
of knowledge and, by extension, how it impacts on the quality of service in hotel companies. 
The empirical basis is made up of case-studies of three hotel companies located in different 
geographical settings; a small seasonal hotel located in the county of Jämtland, mainly 
attracting Swedish ski tourists; a luxury hotel in Stockholm catering to business travelers 
and celebrities from all over the world; and an international chain hotel situated in a 
Stockholm suburb, serving a relatively diverse crowd. The aim of the paper is twofold: i) to 
critically examine the construction of knowledge in the tourism and hospitality literature on 
labour mobility and knowledge transfer, and ii) to demonstrate in what ways labour (im) 
mobility affects the accumulation of knowledge and service quality in the case-study hotels.
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Session 3: Arbetets moraliska ekonomi
Tisdag 14 juni kl 10.30-12.00, rum G1353 
Chair: Ann Bergman

Arbete är inte någonting autonomt som fungerar oberoende av moraliskt och normativt 
grundade överväganden. Även om lönearbete är en ekonomisk transaktion där 
arbetskraften säljer sin förmåga att arbeta under en avtalad tid, är arbetets organisation 
och formerna för dess utförande beroende av informella, icke reglerade förväntningar och 
överenskommelser. Arbete, liksom allt mänskligt handlande, är inbäddat i samhälleliga 
normer och värderingar. Den legitimitet och de förväntningar som ligger inbäddade
i arbetet är centrala i såväl arbetsmarknadens traditioner som en idag allt vanligare 
normstyrd arbetsreglering.

 
Lojalitet och lydnad
Markus Arvidson och Jonas Axelsson, Institutionen för sociala och psykologiska studier och 
Handelshögskolan, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet, 
(Jonas.Axelsson@kau.se)

Vi fokuserar i detta paper de näraliggande begreppen lojalitet och lydnad, samt
relationen dem emellan. Utgångspunkten är bland annat vårt tidigare teoretiserande om 
lojalitetsbegreppet, där vi har hämtat inspiration från Royce och Simmel. Metodmässigt är 
vi här, liksom i vårt tidigare arbete, inspirerade av Richard Swedbergs idé om ”theorizing” 
som en omistlig del i samhällsvetenskapen. En av de lojalitetsformer som vi diskuterat är 
vertikal ofrivillig lojalitetsform. En viktig fråga som vi skall ta upp i detta paper är hur vi 
skall se på gränsen mellan vertikal ofrivillig lojalitet och lydnadsbegreppet. När övergår 
lojalitet till att bli blind lydnad? Var är lojalitetens och lydnadens yttre gränser? Mer konkret 
tar vi upp arbetslivets lojalitetsplikt och diskuterar om denna plikt snarast bör ses som en 
lydnadsplikt.

Løgstrup-Machiavelli-grafen
Jonas Axelsson, Hans Christian Høyer, Karlstads universitet, Høgskolen i Hedmark, 
(jonas.axelsson@kau.se)
 
I en pågående studie om styrning och styrningssignaler i samband med händelserna
22 juli 2011 i Norge har vi kommit fram till att två olika dimensioner framträder som 
särskilt avgörande och intressanta. Den första dimensionen berör planering-spontanitet 
och den andra berör storleken på det ”vi” som adresseras i styrningssignalerna – vi ser 
extremvärdena på denna dimension som egoism och altruism. De två dimensionerna har 
kopplats samman till en graf. Denna graf bedömer vi som relativt generell och alltså inte 
enbart aktuell i det statsvetenskapliga och organisationsteoretiska sammanhang där den 
först växte fram. För att belysa kontrasterande utfall i grafen har vi valt att använda två
namn på betydande teoretiker. Machiavellis klassiska text Fursten får här tjäna som exempel 
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på kombinationen planering och egoism. Den danske filosofen K E Løgstrups resonemang
om ”suveräna livsyttringar” blir en motpol. De suveräna livsyttringarna är spontana, och 
allmänmänskligt och altruistiskt orienterade. I detta paper vill vi utforska hur Løgstrup- 
Machiavelli-grafen kan användas i forskning om ledning och relaterade fenomen inom 
arbetsorganisationer.
 

Det prekära arbetslivet – betydelsen av socialt kapital och visibilitet
Danka Miscevic och Anna Peixoto, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 
vid Göteborgs universitet (anna.peixoto@av.gu.se)

Det nutida arbetslivet beskrivs ofta som föränderligt och flexibelt där den utbredda 
förekomsten av otrygga anställningsförhållanden framställs som en betydande utmaning. 
Detta paper tar sin utgångspunkt i den diskussion som finns kring prekaritet i arbetslivet 
och dess påverkan på den enskilde individen. Särskilt fokus läggs på betydelsen av 
innehavet av socialt kapital som en resurs för etablering och framtida arbetstillfällen. Det 
empiriska materialet grundar sig på två avhandlingsstudier där den ena berör frilansade 
skådespelares villkor på arbetsmarknaden och den andra forskarstuderandes villkor 
inom akademin. Skådespelare och forskarstuderande har varit föremål för det ”nya” 
arbetslivet sedan länge och kan därför tjäna som goda exempel för att illustrera prekaritet. 
I båda studierna tillämpas kvalitativa intervjuer där det framgår att innehavet av socialt 
kapital är av stor vikt och att det kan upplevas som mer betydelsefullt än formella meriter 
för att möjliggöra en framtida yrkesverksamhet. Förväntningarna på visibilitet är mer 
framträdande hos skådespelarna även om det också återfinns hos de forskarstuderande, 
med då på andra arenor. Ett instrumentellt förhållningssätt till nätverkande framgår 
däremot hos båda grupperna, ett förhållningssätt som även kännetecknas av ambivalens 
i olika avseenden då innehavet av ett socialt kapital även skänker möjligheter till stöd och 
vänskap. Hos de frilansande skådespelarna kan nätverkande också förknippas med ett 
obehag i synnerhet om det inte är kopplat till erkännande, utan sökande efter arbete inom 
yrket. Med dessa resultat som grund finns en ambition att fördjupa och utveckla förståelsen 
för prekaritet och den betydelse påverkan denna position har på en enskilde.
 

Kooperation och arbetsformer – en livsformsteoretisk upplösning 
av Rothsteins paradox
Jonas Axelsson, Karlstads universitet, (jonas.axelsson@kau.se)

Paradoxen att fackföreningsrörelsen har varit ointresserad av, eller negativt inställd till, 
demokratisering av arbetslivet i form av ökad grad av kooperation, är utgångspunkt för 
detta paper. Olika skäl bakom denna paradox har framförts i tidigare forskning. I
detta paper argumenteras det för att den påstådda paradoxen inte är en verklig paradox, 
om man belyser temat kooperation utifrån den så kallade livsformsteorin. Författaren 
problematiserar också sin egen syn på kooperation utifrån resonemanget om livsformer.
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Session 4: Sprickor, öppningar och krackeleringar: 
nya perspektiv på arbetsmiljö
Onsdag 15 juni kl 9.00-11.00, rum G1352
Chairs: Angelika Sjöstedt Landén, Gunilla Olofsdotter och Malin Bolin

De förändringar som kännetecknar dagens arbetsliv beskrivs ofta i termer av 
flexibilisering, globalisering och effektivisering. Detta kan i sig betraktas som en sedan 
länge rådande ordning även om dessa aspekter är sådant som ofta görs till kännetecken 
för det så kallade ”nya arbetslivet”. Det går att ifrågasätta vad i detta som är nytt,
men det kan dock inte avfärdas bara som en retorisk figur. Till exempel innefattar 
det nya typer av exploatering av arbetskraft. För arbetslivsforskningens del betyder 
det att på nytt teoretisera och analysera relationen mellan kön och arbete. I takt med 
arbetslivets förändring har inte arbetsmiljöområdet utvecklats i motsvarande grad.
Många av de rådande teorierna och metoderna utvecklades utifrån studier av manliga 
industriarbetare under 1960- och 70-talet. Med denna session vill vi därför ta ett steg mot 
en Arbetsmiljö(forskning) 2.0.

Den attraktiva staden som arbetsmiljö ur ett kulturgeografiskt perspektiv
Kristina Zampoukos, Mittuniversitetet, (kristina.zampoukos@miun.se)

I spåren av (de västerländska) städernas avindustrialisering sker en omvandling där 
slakthusområden och hamnar, lokstallar och industrilokaler ersätts av, eller omstöps till, 
arenabyggen och kongresshallar, designhotell och konsthallar, gallerior och shoppingcentra. 
Den industriella staden blir till en stad för upplevelser avsedd att attrahera den ”kreativa 
klassen”. Men denna stad tarvar också - då som nu - sina arbetare: Hotellstäderskor, 
receptionister, butiksbiträden, konferensvärdinnor, servitriser, kockar och diskare – alla  
som bidrar till att reproducera såväl staden som besökaren och den kreativa klassen.
Med servicearbetet följer också vissa krav och förväntningar: Att framstå som attraktiv, 
charmig, vänlig och välkomnande sträcker sig ända in i märgen på de anställda, särskilt 
för dem som möter kund. Syftet med den här texten är att bidra till ett kulturgeografiskt 
perspektiv på begreppet ”arbetsmiljö”, och för att göra det använder jag mig av exemplet 
det excellenta hotellet i den attraktiva staden. Diskussionen tar utgångspunkt i idén att 
arbetsmiljön (i vid bemärkelse) är formad av kapitalets cirkulation, en process som kan 
avläsas i såväl stadsomvandling, på den enskilda arbetsplatsen och i omdaningen av den 
arbetande människan. Det är också genom denna process som olika geografiska skalnivåer 
länkas samman. I syfte att attrahera kapital genomgår staden själv, men även arbetaren på
hotellarbetsplatsen, en akt av (själv)disciplinering för att verka/vara tilldragande, trygg, ren
och underhållande.
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Den svenska arbetslivsforskningen som förändrande kraft
Jan Johanssson och Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, (jan.johansson@ltu.se)

Svensk arbetsmiljö- och arbetslivsforskning har varit framgångsrik och har etablerat sig 
som en viktig del i många vetenskapliga discipliner. Den har dessutom institutionaliserat 
sig i egna forskningsinstitut och universitetsinstitutioner med egna professurer och hade 
under en period även ett eget forskningsråd. Internationellt håller forskningen en hög 
standard och Sverige är ofta flitigt representerad på internationella konferenser. Nu finns 
det emellertid mycket som tyder på att denna framgångsrika period är över. Vi kan se en 
institutionell nedrustning där arbetsmiljöbegreppet vidgas till att omfatta arbetslivets alla 
aspekter, samtidigt som allt mindre forskningspengar förs till sektorn. Parterna som tidigare 
varit djupt engagerade i forskningen vänder den nu ryggen. En förklaring kan vara att 
arbetsmiljöfrågorna integrerats med produktionstekniken i så hög grad att det inte längre 
finns något behov av egen sektorsforskning. En annan förklaring kan vara att forskningen 
inte har någon politiskt drivande kraft längre. Hur skall vi då vända denna utveckling
så att forskningen åter kan vinna parternas förtroende och bidra till utvecklingen av det 
praktiska arbetsmiljöarbetet? För att få ett perspektiv på dessa frågor måste vi se hur svenskt
 arbetsliv har formats och utvecklats. Vi måste studera vilka aktörer som varit tongivande 
och vilka politiska och ideologiska föreställningar som funnits. Utifrån detta diskuterar hur 
den svenska arbetslivsforskningen har utvecklats under de senaste 50 åren, och vilka frågor 
som har studerats och hur detta har påverkat den institutionella strukturen. Avslutningsvis 
försöker vi oss på några spekulationer om vad som kommer att ske i framtiden.

Den tåliga och självständiga ungdomen? – flexibilitet och uppskjutet 
vuxenblivande på svensk arbetsmarknad
Ulrika Schmauch, Umeå universitet, (Ulrika.schmauch@umu.se)

Det nya arbetslivets ökade flexibilisering får särskilda konsekvenser för unga människor 
som i sig anses representera flexibilitet, nytänkande och uthållighet. Statistiska centralbyrån 
visar att 70 procent av dem som hade tillfälliga anställningar år 2014, var under 35 år (SCB 
2015). Många unga vittnar om svårigheter att ställa krav på sin arbetsgivare, inte minst p g 
a osäkra anställningsvillkor. Detta får inte bara konsekvenser för ungas levnadsstandard, 
boende och hälsa utan även för deras möjligheter till vuxenblivande, eftersom en fast
anställning fortfarande räknas som en viktig nyckelövergång mellan ungdom och vuxenhet.
I den här texten tittar jag närmare på den motsägelsefulla positionen många unga hamnar 
i där ungdom å ena sidan är ett ideal som även äldre förväntas sträva efter, och å andra 
sidan att tillhöra en grupp som förväntas acceptera sämre arbetsförhållanden eftersom de 
anses vara fysiskt tåligare, sakna omsorgsförpliktelser och därmed ha lägre utgifter. Vilka 
strategier använder sig unga människor av för att hantera sin situation och position på
arbetsmarknaden? Vilka typer av stöd har man tillgång till? Denna motsägelsefulla position 
kompliceras ytterligare om hänsyn tas till sociala kategorier så som kön, klassbakgrund och 
ras/etnicitet och de intersektioner som finns dem emellan.
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Identitet och genus under förändring i en gruvlig miljö 
Lena Abrahamsson (lena.abrahamsson@ltu.se), Jan Johansson och Eira Andersson, Avdelningen för 
arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Syftet med artikeln är att utifrån ett genusperspektiv reflektera över hur individ och 
organisation skapar och återskapar identiteter och kön i mötet med ny teknik och nya 
kvalifikationskrav. Det empiriska materialet kommer från en gruvkontext men kommer 
att generaliseras utöver detta. Vi har valt gruva som illustration eftersom könsmärkningen 
är extra stark här, vi arbetar med en motvillig kontext, en gruvlig kontext. Idag arbetar 
gruvarbetare i en produktionscentral ovan jord varifrån de fjärrstyr maskinerna under jord. 
Arbetsplatsen är ett high-tech kontrollrum i kontorsmiljö. Här finns också många aspekter 
av smarta fabriker. Detta skapar nya typer av gruvarbeten och här kan vi se en kommande, 
och i många avseenden redan tydlig, kunskapstransformation från gamla och föråldrade
 kroppsliga och tyst yrkeskunskaper och färdigheter till något nytt. Dessa nya kunskaper 
och färdigheter är i vissa avseenden mer abstrakta och teoretiska, medan de ur andra 
aspekter fortfarande bygger på kroppsliga och tyst kunskaper – bara annorlunda. Även 
gruvarbetarnas yrkesidentiteter och syn på gruvarbetet påverkas, något som innebär att den 
gamla gruvarbetarmanligheten successivt tonas ned eftersom den inte längre fungerar som 
bas för effektivt arbete eller önskad kompetens på arbetsplatsen.

Nya perspektiv på arbetsmiljö
Angelika Sjöstedt-Landén, (angelika.Sjostedt-Landen@miun.se); Gunilla Olofsdotter och 
Malin Bolin, Mittuniversitetet

Syftet med vår presentation är att väcka frågor om hur vi kan förstå och utveckla nya 
perspektiv på arbetsmiljö genom att lyfta fram de sprickor, öppningar och krackeleringar 
som vi kan se i dagens arbetsliv och människors arbetsmiljö. Vi befinner oss i en tid av 
arbetsmarknadens omvandling där marknadslogiken växts allt starkare även inom offentlig 
sektor, där industriarbetet inte längre står i centrum och arbetskraftens sammansättning 
förändras. En långvarig forskartradition visar med all tydlighet hur arbetsmiljön bidrar till 
(o)hälsa hos anställda och hur detta är ojämnt fördelat mellan olika grupper av anställda och 
inom olika delar av arbetsmarknaden. Trots denna omfattande kunskap ökar ojämlikheten 
på den svenska arbetsmarknaden i sjukfrånvaro, hälsa och arbetsmiljö. En sådan systematisk 
ökning av ojämlika förhållanden indikerar arbetsmarknadsförändringar som stärker de 
strukturella skillnaderna. Vi vill därför understryka vikten av ett uppdaterat arbete med 
begreppet arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete med utgångspunkt från samhällsvetenskapliga 
och humanistiska perspektiv! Med en sådan utgångspunkt följer maktkritiska perspektiv 
som innehaft relativt marginaliserade positioner inom arbetsmiljöforskningen. 
Organisationer, offentliga som privata, är arenor som bidrar till (o)jämlika arbetsvillkor.
Vi menar därför att intersektionella perspektiv och genus erbjuder särskilt användbara 
begrepp för att sätta fokus på maktfrågorna när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
Vi vill också sätta det rumsliga i centrum för att problematisera arbetsmiljöarbete och 
begreppet arbetsmiljö. Vi behöver därför problematisera för-givet-tagna begrepp och 
förhållanden, anlägga ett ”brett” intersektionellt perspektiv på arbetsvillkor och arbetsmiljö, 
uppmärksamma de som arbetar och sätta fokus på makt och organisering i arbetslivet.
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Session 5: Arbetsliv och hälsa
Tisdag 14 juni kl 10.30-12.00 samt 16.00-17.00 och Onsdag 15 juni kl 13.00-14.00, rum F229
Chair: John Selander, Mittuniversitetet

Arbetsliv och hälsa hänger samman på flera olika sätt. Ett bra arbetsliv med väl 
fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan. Ett hälsosamt arbetsliv 
minskar också sociala skillnader i ohälsa och är på så sätt en viktig faktor i arbetet för en 
allmänt förbättrad folkhälsa. Ett bra arbetsliv är också en nödvändig förutsättning för en 
hållbar tillväxt. Arbetsmiljön måste vara god och arbetsgivaren har ett stort ansvar i det 
avseendet, men det finns också andra viktiga aktörer. Arbete som präglas av en säker och 
trygg miljö, fysiskt såväl som psykiskt och socialt, bör eftersträvas. Till grundvillkoren 
hör att ha kontroll, att känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete och hur det 
ska utföras. Att bli sedd, vara någon som räknas med samt ha utvecklingsmöjligheter
i arbetet är andra viktiga faktorer. Det räcker dock inte att endast förebygga ohälsa. 
Det behövs även insatser som främjar hälsa i arbetslivet. Begreppet Hälsofrämjande 
arbetsplatser står för arbetsplatser som motverkar ohälsa, men samtidigt är arena för
hälsofrämjande synsätt och aktiviteter i vid mening. Målet bör således inte endast vara att 
uppnå hälsofrämjande arbetsplatser utan även att uppnå ett hälsofrämjande arbetsliv.

Lärares arbetsvillkor och hälsa i efterdyningarna av 90-talets skolreformer
Jannicke Kjellström, Centre for Health Equity Studies (CHESS) (jannike.kjellstrom@chess.su.se)

Sedan början av 1990-talet har den svenska skolan genomgått ett flertal stora reformer med 
stegvisa försämringar av lärarnas arbetsvillkor som följd. Den senaste statistiken visar att 
lärare är bland de mest stressade yrkesgrupperna i Sverige med en högre arbetsbelastning, 
mindre stöd från överordnade, sämre upplevd kontroll i arbetet och högre sjukfrånvaro, 
jämfört med andra yrkesgrupper. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur 
arbetsvillkor och hälsa bland högstadielärare i Stockholm fördelas med avseende på olika 
individuella och skolrelaterade bakgrundsfaktorer. I ett nästa steg undersöks hur dessa 
aspekter av arbetsvillkor hänger samman med lärarnas hälsa, i form av stress, nedstämdhet 
och allmänt hälsotillstånd. Slutligen analyserar vi hur stor andel av ohälsan inom lärarkåren 
som potentiellt skulle kunna reduceras om lärarnas arbetsvillkor förbättrades. Metod: 
Studien baseras på ett enkätmaterial insamlat bland högstadielärare i Stockholms kommun 
år 2014 (n=1087). Analyserna bygger på regressionsanalys och beräkning av ”förklarande 
fraktioner”. Resultat: Resultaten visar att många lärare befinner sig i en ”anspänd 
arbetssituation”, är missnöjda med återkopplingen från skolans ledning samt upplever att 
arbetstiden inte används till rätt uppgifter. Det framkommer även att lärare som arbetar
på fristående skolor generellt sett upplever bättre arbetsvillkor och mindre ohälsa jämfört 
med lärare på kommunala skolor. Lärare med ogynnsamma arbetsvillkor rapporterar högre 
stressnivåer, sämre allmänhälsa och mer nedstämdhet. Våra beräkningar tyder vidare på
att det finns påtagliga hälsovinster med att förbättra arbetsvillkoren för högstadielärare, 
särskilt när det gäller möjligheten att förfoga över den egna arbetstiden. Slutsats: Om lärare 
i högre utsträckning gavs tid att ägna sig åt yrkets centrala arbetsuppgifter så skulle deras 
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stressnivåer och allmänna hälsotillstånd märkbart kunna förbättras. Detta skulle sannolikt
också ge bättre förutsättningar till lärande bland eleverna, något som därmed borde göra 
frågan om lärarnas arbetsvillkor till en given utgångspunkt i arbetet med att bryta trenden 
av försämrade utbildningsresultat i den svenska skolan.

Att arbeta i samma sektor, organisation och yrke: Likheter och skillnader i 
arbetsklimat och hälsobesvär bland kvinnor och män som arbetar som läkare 
Helena Falkenberg, Stockholms universitet, (hfg@psychology.su.se); Katharina Näswall, University of 
Canterbury, Nya Zealand; Petra Lindfors och Magnus Sverke, Stockholms universitet

Arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad. Det innebär att kvinnor och män i hög grad 
arbetar i olika sektorer och har olika yrken. Det gör att sektor och yrke behöver tas med 
när hälsoskillnader mellan kvinnor och män ska undersökas. Den här studien undersöker 
likheter och skillnader i arbetsklimat och hälsobesvär bland kvinnor och män som arbetar 
i samma sektor, i samma organisation och har samma yrke. Först jämförs arbetsklimat och 
hälsobesvär mellan kvinnor och män. Sedan undersöks sambanden mellan arbetsklimatet 
och hälsobesvär för kvinnor och män. Resultaten baseras på självrapporter i enkäter från 95 
kvinnor och 105 män som arbetade som läkare på ett och samma akutsjukhus i Stockholm.
Resultaten visade inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kvinnor och män när 
det gällde upplevelser av arbetet, arbetsrollen, ledarskapet eller organisationen. Dock 
rapporterade kvinnorna att de upplevde sammanhållningen och samarbetet i
arbetsgruppen som lägre än männen. Kvinnorna rapporterade också mer av både psykiska 
och fysiska hälsobesvär jämfört med männen. Både sammanhållning och samarbete 
i arbetsgruppen var relaterade till färre hälsobesvär, men bara för männen. Den här 
explorativa studien visar att det kan finnas likheter i arbetsklimatet bland kvinnor och män 
när arbetssituationen är likartad, men tyder också på att en del av de skillnader som finns 
i den segregerade arbetsmarknaden också tycks vara närvarande för kvinnor och män som 
arbetar i samma sektor, organisation och yrke.

Vad elever i yrkesutbildningar lär sig om risker i arbetet, hur de introduceras i 
arbetslivet och vad de anser om attraktivt arbete 
Ing-Marie Andersson, (ima@du.se) Kristina Gunnarsson, Högskolan Dalarna och 
Gunnar Rosén, Uppsala Universitet

Negativa hälsoeffekter på grund av dålig arbetsmiljö är vanligare bland unga arbetstagare 
jämfört med äldre. En förklaring kan vara att de yngre har en låg medvetenhet om
risker, brist på säkerhetsutbildning och att introduktionen till arbete är otillräcklig. En 
studie har gjorts med fokus på elever i några av gymnasieskolans yrkesutbildningar. Deras 
kunskaper och erfarenheter om eventuella arbetsmiljörisker i ett framtida arbete
har studerats. Studien har dessutom fokuserat på undervisningen och kunskap hos 
lärares, handledare samt elevernas syn på attraktivt arbete. Frågeformulär delades ut 
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till 225 tredjeårselever i yrkesprogrammen industri, restaurang, transport, och hantverk/ 
trä i tio gymnasieskolor. Frågorna fokuserade på grundläggande kunskaper om 
arbetsmiljörisker samt arbetsmiljölagstiftningen. Resultaten från enkäterna följdes upp med 
fokusgruppsdiskussioner. Rektorer, lärare och handledare på elevernas praktikplatser
intervjuades om undervisningen. Ett år efter avslutad utbildning svarade 86 före detta elever 
på en enkät om attraktivt arbete. Den teoretiska utbildningen om säkerhet på arbetsplatsen 
genomfördes i den första av de tre år på de yrkesförberedande programmen. Resultaten 
visade att eleverna i allmänhet hade begränsad kunskap att arbetsgivare måste, enligt lag, 
analysera och förebygga risker. Det var vanligt att de såg sig själva som huvudansvarig
för säkerheten. Elever i alla program tar upp akut risk som den största risken på jobbet. 
Lärare och handledare utgick i sin undervisning från äldre egna erfarenheter av yrket. Det 
konstaterades att en systematisk strategi för elevernas utbildning i arbetsmiljö saknas. I 
skolan är det ingen signifikant skillnad på hur elever värderar innehållet i ett viktigt arbete. 
Den grupp elever (17) som inte har ett arbete ett år efter avslutad utbildning sänker sina 
värdringar på hur viktigt ett arbete är för att vara attraktivt. Elever (69) som fått arbete efter 
skolan förändrar inte sin syn men de anser att deras nuvarande arbete inte helt uppfyller 
innehållet i ett attraktivt arbete.

Making Economic Social Decisions for Improving Work Environment 
Mahmoud Rezagholi, (madrei@hig.se), Högskolan Gävle 

To prevent work-related disorders and promote occupational health at the workplace,
the entire work environment must undergo regular intervention and maintenance. Any 
efficient decision on changing the work environment should be made by using cost-benefit 
analysis (CBA), on which the investment costs are compared with the benefits of improving 
work environment. The benefits are, in turn, related to the economic costs of work-
related disorders. Thus, the assessment of the costs is the first necessary step in the work 
environmental intervention. However, the few studies attempting to estimate costs of work- 
related disorders suffer from poor applied methodologies. Further, as the costs are often 
limited to the company, decisions about investment in improving the work environment 
are made at the company level. Moreover, as the occupational health interventions needs 
access to information about psychosocial, ergonomic, and physical dimensions of the work 
environment, economic decisions should first be made for work environmental studies.
The economic decisions are made in the basis of a cost-value approach of information that 
would be produced during such studies. The ongoing postdoc research aims to help policy 
makers in their decisions on improving the work environment by introducing appropriate 
methodologies for the assessments of 1) the socio-economic impacts of work-related 
disorders, 2) the investment costs of preventing disorders and improving occupational 
health, 3) the value of information produced during the work environmental studies,
and 4) the marginal effects of work environmental exposures and efforts on the labour 
productivity. Two articles in the research area are recently published, and two additional 
articles are in progress.
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FHV-NySam - Processtöd som metod i förändringsarbetet
Annemarie Hultberg, (annemarie.hultberg@vgregion.se) och Jan Winroth, Institutet för stressmedicin.

FHV NySam är ett AFA-finansierat forskningsprojekt med syfte att följa, stödja och 
utvärdera nya samarbetsformer utifrån Västra Götalandsregionens nya riktlinjer för sin 
interna FHV. Syfte: Beskriva och analysera processtöd som metod för att implementera nya 
riktlinjer som syftar till att använda FHV som strategisk resurs och i större utsträckning 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Utgångspunkten är verksamheten. FHV
och HR utgör ett stöd för chefer och ledning, vilket kräver en god samverkan. Metod: 
Processtödet sker i tre faser med kvartalsvisa träffar av erfarenhetsutbyte, ny kunskap 
och stöd i pågående förändringsarbete. I Fas 1 (2014) träffades FHV, HR och chefer var för 
sig i grupper med fokus på nulägesanalys, att utveckla gemensamt språk samt etablera 
användbara verktyg. Fas 2 (2015) handlade om förändringsarbete. Utgångspunkten var 
den egna processen i respektive förvaltning. Här mixades intressenterna. Varje förvaltning 
var en gemensam grupp som mötte andra. Processtöd och reflektion skedde utifrån den 
gemensamma plattform i språk och verktyg som skapats i Fas1. Fas 3 (våren 2016) har 
tyngdpunkt på lärande, utvärdering och fortsatt process. Resultat: Om FHV skall vara
en strategisk resurs krävs att de får tillträde till strategiska forum. Vilka inom FHV har den 
strategiska kompetensen kring arbetsmiljö och hälsa, då grundbemanningen bygger på 
expertfokus? Tendenser till mer inslag av förebyggande och hälsofrämjande kan ses
i handlingsplaner och på processtödsträffarna, men det krävs mer utbildningsinsatser 
om dessa perspektiv skall stärkas. Samverkan har på vissa förvaltningar utvecklats väl 
medan andra ännu söker sina former. Villkor och förutsättningar är olika. Slutsats och 
praktisk tillämpning: Om förändringsarbetet bygger på berördas frågor och processer utgör 
processtöd en lämplig metod, som också ligger i linje med ett hälsopromotivt sätt att tänka 
och arbeta. AFS 2015:4 ger ytterligare möjlighet att lägga fokus på organisationshälsa.

Ökad risk för hörselrelaterade symtom hos förskollärare jämfört med 
slumpmässigt utvalda kvinnor – en kohortstudie
Sofie Fredriksson, (sofie.fredriksson@gu.se) Jeong-Lim Kim, Kjell Torén, Lennart Magnusson,
Kim Kähäri, Kerstin Persson Waye, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Buller har studerats ingående inom mansdominerade yrken såsom byggnads och industri, 
främst med fokus på hörselnedsättning. En stor andel förskollärare, fler än genomsnittet, 
rapporterar besvär av ljudmiljön i arbetet enligt Arbetsmiljöverket. Tidigare studier har 
visat höga ljudnivåer i förskolan, men det saknas kunskap om risk för hörselrelaterade 
symtom bland personalen. En enkätstudie genomfördes bland förskollärare som fått sin 
examen i Västra Götalandsregionen mellan 1980-2012. Dessa jämfördes med slumpmässigt 
utvalda kvinnor i regionen födda 1943-1989. Totalt svarade 51 % av förskollärarna och 38 % 
av kontrollerna på enkäten. I analysen ingick 4 932 kvinnliga förskollärare 5 065 kontroller. 
Förekomsten av hörselrelaterade symtom (hörselnedsättning, svårighet att uppfatta tal, 
tinnitus, ljudöverkänslighet och ljudtrötthet) är högre och den relativa risken (prevalence 
ratio) är förhöjd bland förskollärare jämfört med kontroller. Risken är fördubblad för 
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symtomen ljudtrötthet (PR: 2,2 med 95 % KI: 2,1–2,3) och ljudöverkänslighet (PR: 2,1
med 95 % KI: 1,9–2,2), medan risken är för hörselnedsättning och tinnitus inte är högre i den 
yngsta gruppen förskollärare (24 till 29 år). Trots att majoriteten av förskollärarna
 
(81 %) uppger att de exponeras för höga ljud i arbetet minst 1/4 av arbetstiden, så 
använder endast 3 % hörselskydd. Bland kontrollerna uppger 31 % bullerexponering 
och 4 % använder hörselskydd. En signifikant (p<0,0001) högre andel förskollärare (7 %) 
anger att de bytt yrke eller arbetsplats på grund av buller eller hög ljudnivå jämfört med 
kontroller (2 %). Förskollärare har särskilt hög risk för ljudöverkänslighet och ljudtrötthet. 
Ljudöverkänslighet kan innebära svårigheter att fortsätta arbeta i förskolan. Ljudtrötthet 
kan påverka fritiden. Det är troligt att industriliknande bullerexponering och de symptom 
som rapporteras av exponerade i traditionellt mansdominerade yrken utgör normen för 
bullerskada. Utifrån ett genusmedicinskt perspektiv är det intressant att diskutera huruvida 
det innebär att symtom från kommunikationsintensiva miljöer i kvinnodominerade yrken 
tas på mindre allvar.

Förutsättningar i arbetet som främjar arbetsglädje, motivation och absorption: 
en longitudinell flernivå-analys
Anna-Carin Fagerlind Ståhl, Linköpings Universitet, (anna-carin.fagerlind.stahl@liu.se)

Flow är en upplevelse av motivation, absorption och arbetsglädje, som uppstår i situationer 
där utmaningar kan bemötas med en hög grad av färdighetsanvändning. Genom att 
uppleva flow och ha förutsättningar att bemöta utmaningar med en hög grad av färdigheter 
kan ett lärande ske där ytterligare färdigheter kan tillägnas och handlingsförmågan stärkas.
Flow kan i sig ses som en resurs som främjar prestation och motiverar till skapandet av 
en hälsofrämjande arbetsmiljö. Syftet med denna studie är att identifiera förutsättningar i 
arbetet som främjar upplevelser av flow på arbetet. Det empiriska materialet består av en 
enkät som besvaras av 1722 anställda i 7 organisationer, vid två tillfällen med två års
mellanrum. Enkäten inkluderar frågor om krav och kontroll, socialt kapital och innovativt 
lärandeklimat på arbetet, samt i vilken utsträckning anställda arbetar med metoder
som inspirerats av lean produktion. Resultatet visar att individer som upplever ett gott 
beslutsutrymme och socialt kapital på arbetet oftare upplever flow två år senare. Vidare 
upplever individer som ofta arbetar med lean-verktyget värdeflödesanalys oftare flow 
två år senare. Slutsatsen är att individer befinner sig i en social kontext i arbetet, som kan 
organiseras så den stärker handlingsförmågan och möjliggöra upplevelser av motivation, 
absorption och arbetsglädje. Resurser för flow utgörs av möjligheter att fatta beslut som
rör det egna arbetet, samt att kollektivt i grupp lösa problem och tänka nytt. Få studier har 
undersökt konsekvenser av lean produktion för anställdas välbefinnande. Konsekvenser av 
lean produktion beror på vilka metoder som används, och vilka möjligheter individer har 
att fatta beslut som rör sitt arbete och använda sina färdigheter. För att främja hälsa såväl 
som lärande och prestation, bör arbete organiseras så individer har möjligheter att fatta 
beslut som rör sitt eget arbete, och att använda sina färdigheter i arbetet, både individuellt 
och kollektivt i grupp.
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Genusperspektiv på arbetskada vid bullerexponering och hörselskada
Kerstin Persson Waye, (kerstin.persson.waye@amm.gu.se) Sofie Fredriksson, Kjell Torén, Eva 
Schömer, Arbets och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ett inkluderande och hållbart arbetsliv bör vara könsneutralt och genusmedvetet vid 
bedömning av riskexponeringar och hälsorisker. Forskning inom Arbets- och miljömedicin, 
Göteborgs universitet, indikerar att personal inom kvinnodominerade yrken såsom skola, 
hälso- och sjukvård rapporterar hörselskador av annan karaktär än vad som kan förväntas.
En möjlig orsak är att ljudmiljön inom dessa kvinnodominerade yrken till skillnad från t 
ex industribuller orsakas av mänsklig aktivitet, är kommunikationsintensiv och mycket 
oregelbunden med plötsliga starka ljud. Pågående analyser visar att rapportering av 
hyperakusis är fördubblad för förskollärare jämfört med en kontrollgrupp. Vetenskaplig 
evidens för samband mellan buller och hörselskada är till stor del baserad på forskning 
inom mansdominerade yrken. Det är troligt att den typ av bullerexponering som återfinns 
inom traditionellt manliga yrken och de symptom som rapporteras av exponerade i dessa 
miljöer utgör normen för hur en bullerskada bedöms. Det föranleder frågeställningen
om bedömning av arbetsskadeanmälningar som rör hörselskada skiljer sig åt mellan 
kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Projektet utgår från tesen att beviljande 
av arbetsskada utgör en viktig signal om skadans betydelse och kostnader för individ och 
samhälle. En låg beviljningsgrad leder till negativ återkoppling för individen och
på sikt berörda yrkeskategorier som minskar incitament till att anmäla. Vi tror även att 
förekomst av anmälningar är en viktig påverkansfaktor för intensitet av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och tillsynen. Hypotesen är att beviljande av arbetsskada påverkas av 
kunskap men även av informella strukturer. Vi planerar undersöka om och i sådant fall 
vilka skillnader i beviljandegrad för hörselrelaterade sjukdomar och symptom som finns 
mellan kvinnor och män, med hänsyn tagen till yrke. Kvaliteten i bedömningsunderlaget 
från arbetsplatsinspektioner och medicinskt underlag granskas med avseende på 
underlagets omfattning och grad av vetenskaplig evidens. Vidare undersöks om det i 
huvudsak är exponeringsbedömning, symptombedömning eller samband däremellan som 
föranleder avslag på arbetsskadeanmälan.

Nytänkande i hemtjänsten – effekter på arbetsmiljö och medarbetares hälsa
Madeleine Blusi, FoU Västernorrland, (madeleine.blusi@kfvn.se)

Ökad arbetsmiljörelaterad ohälsa inom vård, omsorg och hemtjänst uppmärksammas allt 
mer. Från hela landet rappporteras om hög arbetsbelastning, stress och utbrändhet.
En mängd faktorer nämns som orsaker, bland annat den press anställda upplever 
som föremål för ständiga nedskärningar. De tvingas prioritera mellan svårbegripliga 
riktlinjer och styrs av ekonomiska mål samtidigt som de kämpar för att göra sitt bästa för 
äldreomsorgstagarna. Likartade bilder ges oavsett om det gäller resultat från
forskningsstudier, reportage i lokala medier eller hemtjänstanställdas egen beskrivning av 
arbetsmiljön. Effektivitetskrav begränsar anställdas utrymme att utföra arbetet på sätt som 
möter vård- tagarnas förväntningar och samhällets värderingar, vilket resulterar i att
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 anställda känner sig bakbundna. Ett vanligt sätt att effektivisera verksamheten är att införa 
nya planeringssystem, vilket ofta leder till ytterligare press på personalen. En kommun 
som valt att organiserat sin hemtjänst på ett annorlunda sätt - genom att avskaffa centrala 
planeringssystem och istället ge medarbetarna ökat inflytande över hur arbetet ska utföras
– har lyckats stoppa den negativa sjukskrivningstrenden. Syfte med anförandet: Presentera 
hur en hemtjänstorganisation genom ett nytt sätt att tänka och organisera arbetet uppnått 
förändringar gällande arbetsmiljö och medarbetares hälsa samt presentera konkreta 
resultat från studien. Metod: Mixed method design med kvalitativa och kvantitativa data. 
Kvantitativa mått för bl.a. sjukskrivningar, vikarier, kontinuitet och tid före och efter 
förändringen. Fokusgrupper genomfördes med medarbetare. Själva förändringsprocessen 
har följts och illustrerats genom processkartläggning. Resultat: Genom att utgå från
ett s.k. systemtänkande istället för traditionellt tänkande har man ett helhetstänkande 
med syftet med verksamheten i fokus. Personalen fick ökat ansvar för planering och 
ökat mandat att fatta beslut. Chefernas roll har förändrats. Personalen upplevde mindre 
stress, ökad delaktighet, ökat inflytande och har återfått arbetsglädjen. Den förbättrade 
arbetsmiljön har även haft positiva effekter i deras privatliv. Sjukskrivningar har minskat. 
Slutsatser: Arbetsliv och hälsa hänger samman. Väl fungerande arbetsvillkor minskar den 
arbetsrelaterade ohälsan. Genom förändrat arbetssätt där personalen fick ökat inflytande 
och utföra arbetsuppgifter i enlighet med sin kompetens istället för tidskrav sågs förbättrad 
hälsa samtidigt som meningsfullheten och kvaliteten på utfört arbete förbättrades.
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Session 6: Arbetsplatsens organisation, arbetsplatsens 
utformning, den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 
och nya sätt att arbeta
Tisdag 14 juni kl 16.00-17.00 och Onsdag 15 juni kl 13.00-14.00, rum G1352
Chair: Susanna Toivanen

Organisatoriska faktorer och arbetsplatsens fysiska utformning har betydelse för 
anställdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Detta i sin tur påverkar anställdas 
hälsa, hälsobeteenden, välbefinnande och prestationer. För många grupper innebär 
det moderna arbetslivet ökande krav på flexibilitet i flera avseenden vilket bidragit till 
nya arbetsmiljörisker i form av gränslöst arbete; att arbetet kan göras varsomhelst och 
närsomhelst.
 Utvecklingen mot gränslöst arbete i tid och rum uttrycks även i utformningen 
av dagens arbetsplatser. Den rådande trenden uppbackad av den snabba tekniska 
utvecklingen förespråkar färre och mer effektivt utnyttjade kvadratmeter, mer 
gemensamma arbetsytor och mindre individuella ytor i form av egna rum.
I så kallade flexkontor förutsätts arbetstagarna vara fullt flexibla i det öppna 
kontorsrummet där ingen har egna fasta arbetsplatser. Fungerar flexkontor för alla 
typer av verksamheter? Behöver vi nya sätt att arbeta som stöttar anställdas hälsa och 
prestationer i det moderna flexibla arbetslivet?

Integrerad Planering för hälsa och miljö
Lars-Åke Mikaelsson, Mittuniversitetet, (Lars-Ake.Mikaelsson@miun.se)

Integrerad planering är en modell för produktionsplanering som utvecklats genom 
mångårig forskning i den svenska byggbranschen (Mikaelsson/Larsson; 2014). I modellen 
involveras byggprocessens aktörer i planeringen av sin egen verksamhet. Det är i grunden 
en modell för att operativt hantera medbestämmande löpande i arbetsprocessen. Här ingår 
även att operativt hantera ledningssystem för kvalitets-, miljö och arbetsmiljöstyrning.
Erfarenheterna från byggbranschen visar att Integrerad planering har positiva effekter när 
det gäller att förena effektivitet med god hälsa och miljö. Modellen skulle med fördel kunna 
tillämpas även inom andra branscher och verksamheter som har likartade förutsättningar 
som byggbranschen. Dessa förutsättningar är projekt- eller projektliknande
planeringssituationer som kännetecknas av permanent föränderlighet med krav på 
samordning av många företag, yrkesgrupper på samma arbetsställe. Syftet med
Integrerad Planering för hälsa och miljö är att formulera en generell modell för integrerad 
verksamhetsplanering och att samordna denna med det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatser med ovan nämnda förutsättningar. Några riktlinjer för hur detta kan göras 
finns presenterade i boken ”Systematiskt arbete med Hälsa-Miljö-Säkerhet” (Prevent; 2007). 
Där beskrivs i detalj hur man bygger upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och successivt 
utifrån detta kan integrera även andra ledningssystem som kvalitet och miljöledning. Det 
går även mycket bra att även integrera arbete med jämställdhet, friskvård och riskhantering 
i SAM-strategin. I denna artikel presenteras några riktlinjer och exempel på hur Integrerad 
Planering för hälsa och miljö kan genomföras i praktiken.
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Ökad effektivitet av arbetsmiljöförbättrande åtgärder
Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna (ima@du.se) Gunnar Rosén, Carl-Olof Bernsand, 
Alexis Rydell Högskolan Dalarna

Bra arbetsmiljö har en avgörande betydelse både för att minska negativa hälsoeffekter 
i arbetet och ge förutsättning för individen att utvecklas i arbetet. Det gäller både 
fysiska arbetsförhållanden såväl som arbetsorganisation och ledarskap. Att investera i 
arbetsmiljöförbättrande åtgärder har visat sig vara mycket lönsamt för arbetsgivaren, 
dels ur ett kvalitetsperspektiv och dels för minskade utgifter för sjukskrivningar. Hur bra 
utrustning man än investerar i så ligger en betydande del av dess effekt i hur den
används. Det är därför nog så viktigt att specifikationen vid upphandlingen görs utifrån 
verksamhetens behov som att den installeras korrekt. Det övergripande syftet är att
ta fram dokumentation och studiematerial kring möjligheterna att öka effektiviteten i 
arbetsmiljöinvesteringar. Projektet genomförs i nära kontakt med arbetsmarknadens parter 
vilket ger förutsättningar för fokusering på relevanta branscher och arbetsuppgifter inom 
tillverkningsindustrin, svensk besöksnäring samt transportindustrin. Ett antal fallstudier har 
genomförts på arbetsplatser där arbetsmiljöinvesteringarna har varit inriktade
mot att minska exponeringen för exempelvis svetsrök, lösningsmedel och damm. En 
noggrann kartläggning av investeringen har gjorts genom att ta fram bakgrund till beslut, 
kravspecifikation och tekniska data. Ledning och personal har intervjuats om processens 
gång, involvering, utbildning i investeringens funktion och utvärdering efter installation 
och drift. Personalens exponering har kartlagts med bland annat PIMEX-metoden. I de 
undersöka fallen så har inte några riskanalyser genomförts som underlag för beslut om
en arbetsmiljöinvestering eller de krav som specificerats i upphandlingen. Det innebär att 
resultaten från exponeringsmätningarna inte kunnat jämföras med den situationen som 
rådde innan förändringen genomfördes. I alla de undersöka fallen har dock ytterligare 
möjligheter till förbättring i samband med studien kunnat konstateras. Exponeringen för 
berörd personal har minskat med 50-87% då personalen fått kunskap om hur exponering 
uppkommer och hur den nya lösningen kan användas optimalt.

The organisation makes the difference
Minke Wersäll (minke.wersall@av.se) Ruth Carlsson, Arbetsmiljöverket

The Swedish Work Environment Authority has been commissioned by the Swedish 
government to work with women´s work environment 2011-2016. Lessons learnt will 
be disseminated. Introduction Overall conclusions from the project 2011-2014, factors 
explaining why women are more likely than men to suffer from occupational diseases:
- gender patterns in working life are the same as in the society: women´s work is lower 
valued - the systematic work environment management needs a gender perspective - the 
labour market is gender segregated and differences in work tasks contribute to women 
being at greater risk to suffer from musculoskeletal disorders Objectives The objective is to 
share knowledge and experiences on the working conditions and health of females from 
different perspectives of relevance to inequality, such as organisational structures, physical 
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workloads and social factors. Methods Results and conclusions are resumed, management 
and implementation of new knowledge into our organisation will be described. Five areas 
are covered in the current project: State of knowledge: a review to be published in April: 
why have women more ill-health caused by organisational and social factors than men?
Communication: seminars and conferences are organised, information material is produced. 
Education: inspectors increase knowledge about the impact of organisational and social 
factors, ergonomics and gender issues.. Inspection: support to perform planned inspections 
with gender perspective. Evaluation: of internal and external results of the program 2011- 
2014 Conclusions Importance i stressed about the organisation taking into account what 
gender means for management of health and safety and the need to focus on psychosocial 
factors. A learning organisation has to visualise, compare and reflect in order to take 
effective preventive measures for a sustainable work environment.

Illegitima arbetsuppgifter
Gunnar Aronsson, Stockholms universitet, (Gunnar.Aronsson@psychology.su.se)
Christin Mellner

Klassisk arbetsrelaterad stressteori liksom arbetsvetenskaplig forskning har sitt fokus på de 
typiska uppgifterna i individens arbete eller i yrkesrollen. Det är dessa som undersöks och 
får uppmärksamhet både i positiv och i negativ mening. Ett outtalat antagande verkar vara 
att arbetsuppgifter som i förhållande till huvuduppgiften är att betrakta som perifera har så 
begränsad betydelse att de kan negligeras och att stressens källa är huvuduppgifterna.
Fokus ligger på intensitet/hur mycket (t ex tidspress), på hur ofta/frekvens och på 
fysiologiska och psykologiska mobiliserings- och utmattnings- och återhämtningsreaktioner. 
En utgångspunkt för ett breddat psykologiskt angreppssätt är att människor strävar mot 
mål och att hinder och tillkortakommanden inte bara hör samman med mobilisering och 
återhämtning utan även påverkar individens självbild, självuppfattning och identitet.
Ju tätare en individs mål hör samman med den önskade identiteten desto starkare blir 
individens reaktioner på krav som hotar uppnåendet av de åtråvärda målen. Under de 
senaste åren har ett teoribygge växt fram inom den arbetsinriktade stressforskningen 
med arbetsuppgifters legitimitet och individers självbild och självuppfattning som 
förklaringsvariabler. När självbilden hotas kan man tala om identitetsrelevanta stressorer
och stress som en attack mot självet (stress as offense to self – SOS), vilket kan väcka starka 
stressreaktioner. Illegitima arbetsuppgifter – onödiga och oskäliga uppgifter - är just 
sådana potentiella identitetsrelevanta och identitetshotande stressorer. För att åskådliggöra 
perspektivet presenteras de centrala begreppen och resultat från några egna studier 
av olika yrkesgrupper -läkare, skolledare med flera. Ur ett organisatoriskt perspektiv 
har inriktningen på illegitima arbetsuppgifter en potential att bidra till ökad klarhet i 
arbetsuppdraget och att fånga den ökande stress, som sannolikt ligger i att alltmera av
administrativa uppgifter tillförs arbetsroller med andra huvuduppgifter. Rollinnehavarna 
kan därför komma att betrakta dem som illegitima då de bidrar till extra ansträngning och 
hotar möjligheterna att genomföra huvuduppgiften på ett professionellt sätt.
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Activity Based Work - Conflict, Resistance and the Symbolic Meaning of Space 
Calle Rosengren, Lunds universitet, (calle.rosengren@wts.lu.se)

This article focus on the social meaning of time spent at the office. Apart from being a place 
to actually carry out work, the office is also viewed as a place where workplace identities 
can be signaled and affirmed through various gestures and behaviors. The office setting
– whether it consists of cubicles, cell offices, open offices or a mixture of settings – offers a 
stage where, for example, the role of a “Dedicated Worker” (personal distinctiveness) or an 
“Excellent Teacher” (social distinctiveness) is enacted through texts, words and gestures. 
This perspective is obviously inspired by early writings by Ervin Goffman, and more recent 
work by Kimberley Elsbach on the symbolic aspects of office space. As workplace
design changes, so does its symbolic meaning, and the different ways of affirming personal 
and social distinctiveness. This is often forgotten both in research but also by practitioners 
trying to implement new ways of working, and who thereby have difficulty
understanding different types of discontent and resistance to change. From this perspective, 
an understanding of the various forms of conflict and resistance in the implementation
of a non-territorial office concept, Activity Based Workplace (ABW), is called for. The 
article argues that the non-territorial base of ABW is looked upon as a threat towards the 
workplace oriented identity. This is because a large part of the possibility to express
oneself is lost since the possibility to personalize one´s surroundings (to display permanent
physical identity markers) is limited in this kind of environment. The article is built upon 
a case study on a multinational technology company in relation to an ongoing effort to 
implement ABW, at a local site in southern Sweden. The case study comprised of in depth 
interviews with representatives from top-level management and focus group interviews 
with representatives from different branches of the organization.

School leader resilience in turbulent times: The interplay between individual capacity 
and organizational resources in the psychosocial work environment
Hope Witmer, Ander Edvik, Malmö Högskola, (hope.witmer@mah.se)

Swedish schools have undergone several reforms during the past decades resulting in 
increasing and often conflicting demands and challenges for school leaders. This has led to 
difficulties recruiting and retaining school leaders. Earlier studies are limited to addressing 
pedagogical aspects or governance, while there is a lack of research concerning the school 
leaders’ psychosocial work environment. This presentation will describe a project that 
includes all categories of school leaders from pre-school to upper secondary school in both 
the private and public sector. Utilizing a mixed method approach (questionnaires and 
interviews) the aim is to study school leaders’ psychosocial environment with a focus on 
the concept of leadership resilience that can be understood in terms of proactive problem 
solving and improvisation skills in stressful and challenging conditions. The Job Demands-
Resources (JD-R) Theory is used to generate a deeper understanding of the psychosocial 
work environment and the impact of work environment demands and resources. Employing 
the JD-R theory with a focus on school leaders’ resilience in the organizational context, this 
project will contribute new knowledge to the research area of school leadership and has 
relevance for the school sector as a whole.
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Session 7: Välfärdsstaten och aktiveringspolitiken
Tisdag 14 juni kl 14.00-15.30 och Onsdag 9.00-11.00, rum G1351
Chair: Sara Hultqvist

Aktiv arbetsmarknadspolitik har varit ett kännetecken för den nordiska välfärdsmodell 
som rönt stort intresse internationellt. Sedan politikområdets etablering på 1950-talet har 
en rad olika program och insatser passerat. Arbetslinjen har hela tiden funnits
med som politisk princip men dess innebörd har skiftat. Traditionellt har arbetslösa 
varit den huvudsakliga målgruppen för den aktiva arbetsmarknadspolitiken och 
målet har varit återgång i lönearbete. Historiskt har aktiveringspolitiken ofta varit 
detsamma som att staten, via utbildningsinsatser och ekonomiska bidrag, underlättat 
för medborgaren att anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad. Under det senaste 
decenniet har fler och fler insatser riktats mot sjuka människor och personer med 
funktionsnedsättning. Allt större tonvikt har lagts på individens eget ansvar att försörja 
sig via lönearbete. Som konsekvens är nu arbetslinjen en viktig politisk princip inte bara 
i arbetslöshetsförsäkringen men också i sjukförsäkringen. Vilka är konsekvenserna av 
att den aktiva arbetsmarknadspolitiken idag omfattar också personer med medicinskt 
betingad ohälsa? Ändrar aktiveringsinsatserna karaktär när målgrupperna för politiken
skiftar? Vad händer när aktiveringspolitik blir till praktik i välfärdsstatens organisationer
- på vårdcentraler, på Försäkringskassan och hos olika rehabiliteringsaktörer?

Den här sessionen ägnas studier som behandlar aktiveringspolitiken och dess 
konsekvenser för personer som av välfärdsstaten klassificerats som ”arbetsoförmögna 
på grund av medicinska skäl”. Såväl undersökningar av välfärdsstatens intentioner 
och faktiska innehåll i politiska program som samma politiska programs utfall på 
gräsrotsnivå välkomnas.

Att forma den önskvärda medarbetaren: Styrning av chefs- och 
handläggarrollen i Försäkringskassan
Ida Seing, Linköpings universitet, (ida.seing@liu.se)

År 2012 inledde Försäkringskassan ett omfattande internt förändringsarbete under 
benämningen ”Vår gemensamma resa” med syftet att öka medborgares förtroende för 
myndigheten och socialförsäkringen. Genom en så kallad leanbaserad filosofi har ett centralt 
mål varit att vända den negativa utvecklingen med ”pinnjakt” och minska detaljstyrningen
i myndigheten. I Försäkringskassans nya managementkultur betonas vikten av anställdas 
handlingsutrymme, autonomi och egenansvar i utförande av arbetsuppgifter. Med 
utgångspunkt i Michel Foucaults koncept “governmentality” (styrningsmentalitet) belyser 
föreliggande studie Försäkringskassans roll i att forma den ”önskvärda medarbetaren” 
(chefen och handläggaren). Syftet är att analysera Försäkringskassans interna styrning
och kontroll av chefs- och handläggarrollen. Fokus ligger på vilka typer av kompetenser, 
egenskaper och förmågor som anses som önskvärda i rollen som chef och handläggare på 
Försäkringskassan. Vidare kartläggs vilka teknologier som används centralt i 
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Försäkringskassan (huvudkontoret) i syfte att styra (realisera styrningen) och forma
det önskvärda medarbetarskapet. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer på 
Försäkringskassans huvudkontor med nyckelpersoner involverade i styrningen av chefs- 
och handläggarrollen i myndigheten. Intervjumaterialet har kompletterats med analys av 
organisationsdokument (t.ex. anställningsannonser, utbildningsmaterial, interntidningar, 
policies för rekrytering, medarbetarsamtal och rekryteringen). I studien illustreras hur 
Försäkringskassan centralt bedriver ett omfattande utvecklingsarbete för att initiera ett 
”nytt medarbetarskap”. Chefer förväntas att ha ett ”coachande ledarskap” genom att stötta, 
motivera och skapa förutsättningar för medarbetare (handläggare) att uppnå de så kallade 
kundlöftena. Genom ett så kallat ”teambaserat arbetssätt” eller ”självstyrande grupper”
förväntas handläggare att jobba i grupp och ha få ökad frihet i utförande av arbetsuppgifter.

Det dolda arbetet, en studie om tillämpningen av Supported Employment-metodiken 
i arbetsmarknadspolitiskt syfte
Julia Peralta Prieto, Genusvetenskap, Södertörn universitet, (julia.peralta@sh.se)

I Sverige, liksom i många andra välfärdssamhällen, har vi under de senaste åren sett en 
tydlig etablering av ”aktiveringslinjen”, där ”den aktiva individen” som skaparen av sitt 
eget livsöde är en betydelse¬full komponent. Denna förändring speglas i intensifieringen 
beträffande användningen av Supported Employment-metodiken (SE). I denna artikel riktas 
uppmärksamheten mot ett växande initiativ, tillämpningen av SE-metodiken
i Arbetsförmeldingens arbetet med att stödja arbetssökande att nå, få och behålla ett 
arbete. SE började under tidigt 1980-tal användas i USA som ett alternativ till traditionella 
sysselsättningsalternativ för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Över tid 
har SE utvecklats och börjat användas för andra målgrupper, exempelvis personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. SE började användas i Sverige under 1990-talet och 
metodiken har sedan dess fått en ökad betydelse inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Speciellt under senare delen av 2000-talet har SE kommit att användas allt mer inom 
välfärdsstatens olika aktörer. År 2003 initierade Arbetsförmedlingen en försöksverksamhet 
riktad till ” vissa invandrare” Det rörde sig om så kallad Särskild arbetsplatsintroduktion 
för vissa invandrare (SIN). Mer specifikt gick verksamheten ut på att specialutbildade 
arbetsförmedlare skulle med hjälp av SE, ”… förmedla kontakt med lämpliga arbetsgivare, 
bistå den arbetssökande och arbetsgivaren under den sökandes första tid på arbetsplatsen 
och ansvara för uppföljning”. Arbetsförmedlingen hade sedan tidigare erfarenhet av
SE eftersom det tillämpas inom ramen för SIUS-verksamheten, där SE visat sig vara 
framgångsrik i arbetet riktat till så kallade ’arbetshandikappade’. Försöksverksamheten 
har successivt upphört men metodiken tillämpas än idag även i arbetet med andra 
arbetssökande. I denna artikel analyseras SIN som arbetsmarknadspolitiskt program riktad 
till arbetssökande med en viss invandrarbakrund. Avsikten är belysa vad för slags arbete 
som erbjuds inom ramen för SIN. I ett vidare perspektiv belyser studien vad det är för syn 
på dessa arbetssökande som arbetskraft som uttrycks genom programmet. Studien bygger 
på semistrukturerade intervjuer genomförda under hösten 2008 och fram till hösten 2010. 
Vid denna tidpunkt fanns uttalade SIN-verksamheter i två kommuner i landet. Därmed 
gjordes det intervjuer med arbetsförmedlare, arbetssökande och arbetsgivare i direkt 
anknytning till båda dessa arbetsförmedlingskontor.
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Young adults with disabilities, opportunities for work and education
Björn Jakobsson & Bengt Åkerström, Department of Health Sciences, Mid Sweden University 
(bengt.akerstrom@miun.se)

Background Unemployment for young adults is a focus of interest in Sweden, especially 
the group called NEET:s (Not in Employment, Education or Training). In this group social, 
cognitive and psychiatric problems indicates the need for special measures regarding 
education, training and rehabilitation in order to be able to work. A number of projects have 
been created, often locally, to meet these needs but there is still a lack of comprehensive 
knowledge about how effective these projects are. The Navigator Centre in Östersund, 
Sweden is such a project, working with coaching and collaboration activities for young 
adults aged 16 – 29 years that are not in work or education. Aim To establish a cooperation 
framework between Mid Sweden University and the municipality of Östersund in 
developing methods to improve support to young people and forming a research
plan to evaluate different aspects of the Centre’s activities within both a national and an 
international perspective. Method A pilot case study with the Navigator Centre as a “case” 
was conducted using interviews with the head of the Centre, focus group interviews with 
staff (coaches), participant observations of selected activities and analyzing preliminary 
statistics. Results The Navigator Centre is a many-sided enterprise with activities on both 
individual and group level. Important collaboration partners are the offices of employment 
and social insurance, different municipal organizations and employers. During 2014, 222 
persons concluded their participation in the Centre and 83 % went on to work, education, 
special forms of youth employment or activities planned with other authorities. Conclusion 
In research and evaluation of an enterprise such as the Navigator Centre many perspectives 
need to be explored and a variety of methods to be used. Research areas include evaluating 
the effects of the complete Navigator Centre enterprise compared to “traditional” 
employment measures as well as subgroup studies regarding youths with different special 
needs.

Integrated and individualized services. Paradoxes in the implementation 
of labor market polices in Sweden.
Katarina Hollertz (katarina.hollertz@socwork.gu.se), Göteborgs universitet

This presentation will highlight a paradox in the implementation of activation policies for 
the long-term unemployed in Sweden. This paradox refers to the articulated goals of both 
the Swedish Employment Service (PES) and the municipalities to offer individualized and 
tailor-made services to unemployed citizens. However, previous studies (Ulmestig 2013, 
Bengtsson 2014, Van Aerschot 2011) and have shown that individualization is at risk at the 
implementation stage of activation policies in Sweden. It is argued that regulations in the 
field of activation as well as normative assumptions in relation to the long-term unemployed 
limit organizational possibilities to individualize service provision. As an organizational 
response to these limitations, coping strategies are developed at the local level. Financial 
pooling is one such strategy, leading to an increased room for manoeuvre of the actors in the 
field of activation. This will be discussed and analysed in the presentation.”



36 Book of abstracts – FALF 2016

Consequences of activation to work targeting young adults with health related 
problems - a comparison of activation policies in Sweden and Denmark
Sara Hultqvist och Iben Nørup, Nordic Centre for Welfare and Social Issues, Sweden and Dep. of 
Sociology and Social Work, Aalborg University, Aalborg, Denmark, (sara.hultqvist@nordicwelfare.org)

The Nordic countries have a long history of active labor market policy and over the years 
activation in different forms have with some success been used as a method to combat 
unemployment amongst unemployed with no problems beside not having a job. However 
activation policy is now permeating policy within the field of social and economic protection 
for young adults who for medical reasons cannot work. A strong emphasis on paid work
as the main source to social inclusion has legitimized work promoting activation targeting 
socially vulnerable groups such as young adults with comprehensive health problems,
a group that previously was considered unable to work. Nevertheless little knowledge 
exists of the effects and consequences of activation to work targeting people with health 
problems. In this paper we discuss the consequences of activation policy in two Nordic 
countries, Denmark and Sweden. Findings from two recently submitted theses (Hultqvist, 
2014, Nørup, 2014) constitute the empirical base and enable us to distinguish similarities 
as well as differences. We argue that the strong emphasis on work has counterproductive 
consequences when directed towards individuals whose problems are medical rather than 
related to their position on the labor market. We also argue that it constitutes a significant 
shift in the relation between the state and the individual. With these statements as a 
common starting point we elaborate on the different shapes activation policy takes in the 
Swedish activity compensation (aktivitetsersättning) and the Danish resource activation 
(ressourceforløb), and how it affects the young individuals it is targeting.

Projektförbannelsen och välfärdsinnovation
Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad, (mats.holmquist@hh.se)

Samordningsförbunden arbetar för att utveckla välfärdsarbetet i Sverige och förhindra 
rundgång mellan myndigheterna genom att bevilja pengar till insatser i form av temporära 
projekt. I dessa projekt ska välfärdsstatens organisationer tillsammans tillämpa en 
helhetssyn och arbeta effektivare för att ge individer som behöver ett samlat stöd,
en möjlighet att öka sin funktions- och arbetsförmåga. Målgruppen som faller mellan 
organisationsstuprören och är i behov av samverkansinsatser, uppgår till ca fem procent 
av befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Själva projektarbetet karaktäriseras för det mesta av 
engagemang, entusiasm och arbetsglädje. Teamen i projektgrupperna består av motiverade 
och engagerade personer med stora resurser och vida ramar att prova nya samarbetsformer 
och arbetsmetoder. Nya aktiviteter skapas som ger intressanta resultat.
Utvärderingarna visar nöjda deltagare. Projekten ger positiva resultat för individerna men 
har svårare att ge organisatoriska effekter hos myndigheterna där problemet egentligen 
ligger. Det temporära projektarbetet har svårigheter att leda till hållbara förbättringar i de 
permanenta verksamheterna. Vad beror det på? Vi har följeforskat i fem projekt som är 
finansierade av Samordningsförbundet Halland. I dessa har vi samlat data om vad som
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händer när samordningspolitik blir till praktisk projektverksamhet. Vårt fokus har varit 
systemnivån och hur styrgrupperna, som består av chefer och ansvariga i myndigheterna, 
tänkt, värderat och använt lärdomarna från projekten. Trots att de uttalat ett syfte att 
utveckla sina permanenta verksamheter med hjälp av projekterfarenheterna, har de i 
praktiken inte prioriterat att absorbera och förändra sina organisationer. Istället har de sökt 
nya finansieringsmöjligheter för att kunna fortsätta med projektverksamheten. I vårt
konferensbidrag kommer vi att ta upp exempel på och analyser av svårigheten att med hjälp 
av projekt stimulera välfärdsinnovation. Vi kommer även att diskutera om det i här finns en 
organisatorisk inlåsningsrisk snarare än en arbetslivsutvecklingsmöjlighet.

Finländska unga arbetslösa i kläm mellan dagens individualiseringsideal och 
aktiveringspolitikens krav 
Wrede-Jäntti & Wester, HU/ THL/ Ungdosmforskarnätverket, (matilda.wrede-jantti@helsinki.fi)

Unga arbetslösa i Finland kommer i kläm mellan dagens individualiseringsideal - bli 
vad du vill, våga förverkliga dina drömmar! - och aktiveringspolitikens krav på aktivitet, 
ansökningar och snabba beslut - oberoende av både vad de unga själva vill och vilka 
alternativ som för tillfället står till buds på såväl studie- som arbetsmarknaden.
Undersökningen baserar sig på en genomgång av två olika slags material: Dels 
officiella dokument - både myndigheters styrdokument och ungdomsverkstädernas 
verksamhetsbeskrivningar, dels individuella intervjuer med 40 unga arbetslösa i 
aktiveringsåtgärd vid s.k. ungdomsverkstäder. I fokus för studien står välfärdsstatens 
intentioner när det kommer till aktiveringsåtgärden ‘ungdomsverkstäder’ och utfallet av 
detta politiska programs målsättningar på gräsrotsnivå. Studien intresserar sig i
synnerhet för tolkningarna hos de unga verkstadsdeltagarna - de som utgör målgruppen 
för aktiveringsåtgärden: Vad utpekar de unga deltagarna som för egen del det mest 
betydelsefulla i verkstadsarbetet - och hur rimmar detta med de målsättningar för 
verksamheten som kan utläsas ur de officiella dokumenten?

En väg in – lösningen för samverkan mellan myndigheter?
Carolina Klockmo, FoU Västernorrland, (carolina.klockmo@kfvn.se)

Det finns ett antal personer i Sverige som är i behov av arbetsmarknads- och/eller 
rehabiliteringsinsatser för att ha en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Det är vanligt att flera myndigheter är involverade i dessa insatser. I flera kommuner 
har samverkan mellan myndigheter utvecklats i form av ”En gemensam ingång”. De 
myndigheter som är involverade är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och 
sjukvården och Kommunen (arbetsmarknadsenhet och socialtjänst). I Sundsvalls kommun 
drivs en sådan samverkan i form av ett projekt ”Arbetsmarknadstorget”. Projektet har 
inneburit att handläggare från olika myndigheter sitter under ett tak och delar därmed 
arbetsplats. Målgruppen är personer mellan 16 - 24 år som uppbär någon form av 
försörjningsstöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjukpenning eller
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 arbetslöshetsersättning och personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. 
För att bli aktuell på Arbetsmarknadstorget ska man också ha kontakt med minst två 
samverkande parter. Syftet med anförandet är att presentera på vilket sätt samverkan
utvecklats, svårigheter och möjligheter som funnits under projektets gång. Resultatet visade 
att samverkan mellan personal från olika myndigheter fungerat väl. De hade utformat 
gemensamma rutiner och dokument rörande sekretess, kartläggning, planering och 
uppföljning. Personalen upplevde det positivt att sitta ”under ett tak” då det var lättare att 
ta tag i varandra, rådfråga i enskilda ärenden samt att de hade lärt sig mycket om de andra 
ingående myndigheternas regelsystem. Den stora utmaningen fanns på strukturell nivå där 
samverkan påverkades av de ingående myndigheternas organisering, omorganiseringar och 
prioriteringar. De ingående myndigheterna hade valt att bemanna Arbetsmarkandstorget på 
olika vis, vilket också påverkade samverkan. En viktig kunskap som framkommit
genom projektet var att det fanns olikheter i insatser som personer erbjuds. Samverkan på 
handläggarnivå hade utvecklats väl, den stora utmaningen handlade om att organisera 
samverkansformerna utifrån myndigheternas olika förutsättningar. Resultatet visade att 
samverkan kan bidra till viktiga upptäckter och på betydelsen av att myndigheterna är 
överens om organiseringen av medverkan.
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Session 8: Sårbara grupper i arbetslivet
Tisdag 14 juni kl 10.30-12.00, rum G1350
Chair: Marianne Hedlund

Flera grupper har idag svag anknytning till arbetsmarknaden. Särskilt utsatta är personer 
med låg utbildningsnivå, ungdomar utan avgångsbetyg och nyligen invandrade personer. 
Flyktingströmmarna ökar och Sverige har under det senaste året tagit emot rekordmånga 
asylsökande. Ekonomiska invandrare och så kallade papperslösa individer utan 
arbetstillstånd är andra sårbara grupper på arbetsmarknaden. Att ha ett arbete är
en framgångsfaktor för integration och avgörande för enskilda individers försörjning 
och psykiska välbefinnande. Kunskaper om flyktingars och andra sårbara gruppers 
arbetslivserfarenheter är fortfarande begränsade. Det finns anledning att befara att några 
av dessa grupper finns på den informella arbetsmarknaden där arbetsmiljö och hälsa inte 
prioriteras och sociala skyddsnät saknas.

Kan psykologiska processer förklara diskriminering av kön och genus 
i arbetslivets urvalsprocesser?
Pär Löfstrand, Mittuniversitetet, (par.lofstrand@miun.se)

Många länder har infört lagstiftning mot diskriminiering i arbetslivet beroende på kön 
och etnicitet. Trots detta visar forskning på att det fortfarande är en nackdel för nyblivna 
mammor när de exempelvis vill göra karriär, (Cuddy, Glick & Fiske, 2004). Studier visar 
även att kandidater med utländska namn har sämre möjligheter än kandidater med 
svenskklingande namn när de söker jobb, (Agerstörm, Björklund, Carlsson & Rooth, 
2012). Negativa attityder till nyblivna föräldrar var för bara något årtionde sedan en stor 
nackdel och vanligt förekommande, nu är negativa attityder istället avvikande mot den 
gängse normbildningen. Förändringen i samhället innebär att fler och fler människor 
har ambivalenta attityder i frågor om exempelvis föräldraskap och utländsk bakgrund i 
rekryterings-situationer. I en studie vid avdelningen för Psykologi vid Mittuniversitetet
har 106 grupper (412 deltagare) studerats där deltagarna (3-5 stycken/grupp) tagit ställning 
till tre olika kandidater. Två av kandidaterna är samma i samtliga gruppen medan den 
tredje kandidaten ibland har ett barn och i hälften av gruppdiskussionerna är en man och
i hälften en kvinna. I 35 av grupperna har dessutom den tredje kandidatens namn bytts ut 
från Daniel eller Katarina till Abdullah eller Nasira. Syftet med studien är att undersöka hur 
föräldraskap och etnicitet påverkar beslutsfattandet i fiktiva rekryterings-situationer. De 
videofilmade gruppdiskussionerna analyserades kvantitativet (för att mäta skillnader) och 
kvalitativt (för att ingående studera dialogerna). Resultaten pekar på att föräldraskap och 
utländska namn spelar en stor roll i gruppdiskussionerna. Tre olika diskurser upptäcktes 
beträffande föräldraskap, ambivalenta attityder, värdebaserade attityder (positiva och/
eller negativa), samt förutfattade meningar. Dessa diskurser kan ses som både en fördel 
och en nackdel för kandidaterna med barn och/eller utländsk bakgrund. Argumenten var 
kompatibla med sterotyp kontentmodellen, (Fiske et al), och dess beståndsdelar, kompetens 
och värme. Kompetens-värderingar användes både som en fördel och som en nackdel för 
kandidaterna medan värderingar kopplade till värme i stort sätt enbart användes som 
fördelar.
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Hur handläggare och specialister inom etableringen vid Arbetsförmedling och 
kommuner i Västernorrlands län definierar hälsofrämjande faktorer i sina möten 
med nyanlända 
Heidi Carleby, Mittuniversitetet (heidi.carlerby@miun.se) & Runa Ödlund, Länsstyrelsen Västernorrland

En individs hälsotillstånd beror på en rad olika faktorer, vilka ofta ligger utanför det 
sakpolitiska vård- och omsorgsområdet. Både WHO och EU förordar att hälsoperspektiv 
integreras i policys inom andra sakområden. En holistisk bild av de asylsökandes 
omgivande miljö inklusive beaktande av hälsofrämjande faktorer är viktigt för en gynnsam 
hälsoutveckling och avgörande för om man ska lyckas förebygga, minska symptomen av 
och risken för psykisk ohälsa. Studier rörande preventiva insatser bland migrerade och 
flyktingar i Canada och hälsofrämjande insatser i heterogena populationer i Danmark har 
visat att ökat deltagande i samhället har positiva effekter för hälsoutvecklingen. Sedan 2010 
har Arbetsförmedlingen via etableringsuppdraget ansvaret för att möjliggöra för flyktingar 
att etablera sig i samhället. Kommunerna i är ansvariga för samhällsorientering, praktisk 
hjälp vid bosättning och registrering av skolpliktiga barn. Syfte: Att undersöka hur 
handläggare och specialister inom etableringen vid Arbetsförmedling och kommuner 
definierar hälsofrämjande faktorer i sina möten med nyanlända. Metod: Alla handläggare 
och specialister (N ~70) i Västernorrlands län inbjuds att besvara en enkät angående 
involverade aktörers ansvar för hälsofrämjande insatser. Enligt AUDIT-metoden registrerar 
och processar handläggare och specialister hur de definierar hälsofrämjande faktorer.
Via fokusgruppsintervjuer insamlas erfarenheter och upplevelser av ansvarsfördelning, 
betydelsen av hälsofrämjande insatser och idéburen verksamhets roll i etableringen. 
Förväntade resultat: Ökad kunskap om att en salutogen och holistisk bild av nyanländas 
förutsättningar för hälsa förbättrar de nyanländas möjligheter för snabb och tillfredställande 
etablering i arbetslivet så väl som i det civila samhället. Konsensus vad det gäller 
definitionen av hälsofrämjande faktorer och dess praktik är viktiga komponenter i 
handläggares och specialisters arbete med nyanlända. Vid FALF-konferensen presenteras 
preliminära resultat. Motiv för studien: Tillfredställande hälsa bidrar till att de nyanländas 
kompetenser kan tillvaratas och matchas med de behov som finns i regionens näringsliv. 
Det behövs forskning angående hälso- och framtidsförutsättningar för nyanlända som 
bosätter sig utanför storstadsområdena.

Anställning med lön som motor för förändring
Carolina Klockmo, FoU Västernorrland, (carolina.klockmo@kfvn.se)

I Sundsvalls kommun fanns personer som var arbetssökande, men som under en längre tid 
varit beroende av försörjningsstöd. Under 2013 startades ett samverkansprojekt mellan 
kommunen och Arbetsförmedlingen där båda parter bidrog resursmässigt. Projektet innebar 
att deltagarna via Arbetsförmedlingen fick en tidsbegränsad subventionerad anställning 
under ett år i bl.a. kommunens förvaltingar. Anställningen låg utanför ordinarie 
personalbemanning där deltagarna inte skulle utföra ordinarie arbetsuppgifter. Det var 
möjligt att kombinera anställningen med studier på deltid. Inom projektet fanns tillgång till
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multidisciplinära kompetenser exempelvis arbetskonsulent, arbetsterapeut och psykolog, 
vilket innebar en möjlighet att individanpassa insatserna. Deltagarna i projektet hade 
någon form av socialmedicinsk problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa, dessutom 
utgjordes ca 50% av utlandsfödda. Merparten av deltagarna hade inte fullständiga betyg 
från grund- och/eller gymnasieskolan. Syftet är att presentera resultat som bygger på 
sju djupintervjuer med deltagare i projektet. Resultatet visade att anställningen haft stor 
betydelse för deltagarna, den bidrog till en känsla av tillhörighet genom att de ingick i en 
arbetsgemenskap på liknande villkor som övrig personal. Inför en framtida anställning, 
upplevdes detta som mer meriterande än en praktik. En anställning med lön hade haft en 
positiv inverkan inom flera livsområden, bl.a. hade anställningen inneburit att de återfått 
en normal dygnsrytm och bättre sömnvanor. De ökade ekonomiska resurserna hade gett 
möjlighet att återuppta sociala kontakter och tillhöra en gemenskap. Deltagarna betonade 
betydelsen av det konkreta och handfasta stöd som getts då de inte hade klarat av att 
göra allt på egen hand. Flera uppgav att möjligheten at studera hade bidragit till att de 
kommit igång med sina studier. Projektet hade bidragit till att deltagarna upplevde att det 
hade skett en personlig utveckling där de blivit stärkta och de kände att de ingick i sociala 
sammanhang på liknande villkor som andra samhällsmedborgare. Dessutom upplevdes 
deras utsikter att lyckas med att etablera sig på arbetsmarknaden ökat.

Sårbare grupper i arbeidslivet
Marianne Hedlund, Nord universitet, (marianne.hedlund@nord.no)

I denne studien undersøker vi situasjonen til arbeidstakere som lenge har vært sykemeldt 
eller har en løs tilknytning til arbeidslivet grunner sykdom. Vi studerer hvilken betydning 
å delta i selvhjelpsgrupper som foregår utenfor det profesjonelle hjelpeapparatet har på 
rehabilitering tilbake til arbeidsliv for mennesker med vedvarende mentale plager og/ 
eller funksjonsnedsettelser. Data er samlet inn fra 2010 til 2013 via individuelle intervju til 
6 personer, 3 fokusgruppe intervju med deltakere i selvhjelpsgrupper og spørreskjema til 
60 personer som hadde vært gjennom et 3 måneders rehabiliteringsopplegg ved godkjent 
behandlingsinstitusjon og fått tilbud om å delta i selvhjelpsgrupper etter endt behandling. 
Data ble undersøkt ved hjelp av SPSS og tematisk GT analyse (Chamaz 2000). Resultatene 
i undersøkelsen viser at flere har en sterk tilknytning til arbeidslivet, men sliter med 
helseproblemer og egen holdning til sykemelding. Å delta i selvhjelpsgrupper gir økt
følelse av empowerment og underletter for en sterkere arbeidslivstilknytning. Gjennom den 
sosiale støtten fra andre deltakere i selvhjelpsgruppen blir det også enklere å være aktiv i 
forhold til å søke jobb og forsøke å holde seg på innsiden av arbeidsmarkedet viser denne 
undersøkelsen.



42            Book of abstracts – FALF 2016

Session 9: Entreprenörer och små företag av 
betydelse för hållbar utveckling
Tisdag 14 juni kl 14.00-15.30 och Onsdag 15 juni kl 9.00-11.00, rum G1350
Chair: Bodil Landstad

Trots att små företag i numerära termer dominerar privat sektor uppmärksammas sällan 
deras betydelse när det gäller arbetet med hållbar utveckling och ett inkluderande 
arbetsliv. Forskning om entreprenörskap och småföretagande har också i begränsad 
omfattning belyst frågor kring hälsa, arbets- och livsvillkor och gruppen små företag 
klumpas ofta ihop efter storlek i olika studier. Det finns ett stort behov av fördjupad 
forskning inom de nämnda områdena där de små företagens heterogenitet beaktas.
De verkar i olika branscher med varierande villkor, nya grupper där småföretagandet 
kombineras med annan sysselsättning växer fram. Unga och äldres företagande samt 
invandrares företagande stimuleras alltmer. Betydelsen av så kallade sociala företag 
diskuteras alltmer. Drivkrafter och hinder för kvinnors och mäns företagande skiljer sig 
åt. Av betydelse är även platsens betydelse för företagande och entreprenörskap.

Sjukhusinläggningar till följd av akuta hjärt-kärlsjukdomar: finns det skillnader 
mellan egenföretagare och anställda inom samma bransch?
Susanna Toivanen, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa | CHESS, Stockholms universitet
/ Karolinska Institutet (susanna.toivanen@chess.su.se); Rosane Harter Griep; Christine Mellner; 
Mikael Nordenmark; Stig Vinberg och S Eloranta

Bakgrund: Både bättre och sämre hälsa har tidigare rapporterats hos egenföretagare jämfört 
med anställda. Egenföretagare rapporterar oftast bättre livs- och arbetstillfredsställelse
trots att de arbetar mer, tar kortare semester, är mer sällan sjukskrivna och oftare 
sjuknärvarande än anställda. Företagsform och bransch påverkar egenföretagares dödsrisk, 
även i jämförelse med anställda. Vad gäller sjukhusinläggningar till följd av akuta hjärt- 
kärlsjukdomar är kunskapen om skillnader mellan egenföretagare och anställda begränsad. 
Syftet var att undersöka sjukhusinläggningar till följd av akut hjärtinfarkt och stroke,
var för sig, och analysera skillnader mellan egenföretagare och anställda inom samma 
branscher. Data och metod: Data från Statistiska centralbyråns befolkningsregister (2003) 
länkades till Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister (2004-2008). Drygt 4,7 
miljoner individer (7 % egenföretagare) ingick i studien. Individer klassificerades utifrån 
yrkesställning som anställda, egenföretagare eller egenföretagare med aktiebolag. Utifrån 
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2002) klassificerades åtta branscher.
Diagnos för sjukhusinläggning klassificerades som akut hjärtinfarkt (I21) och stroke (I61 
intracerebral blödning; I63 cerebral infarkt; I64 ospecificerad akut cerebrovaskulär sjukdom) 
utifrån internationell klassificering av diagnoser (ICD-10). Sjukhusinläggningstal (incidens 
rate ratio, IRR med 95 % konfidensintervall, KI) estimerades med multipel Negative 
Binomial regressionsanalys. Två- och trevägsinteraktioner testades mellan yrkesställning, 
bransch och kön. Resultat: Risken för sjukhusinläggning till följd av akut hjärtinfarkt
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(IRR 0,92; KI 0,85-0,99) var signifikant lägre bland egenföretagare med aktiebolag jämfört 
med anställda, och högre i de flesta branscher (IRR 1,15 – 1,25) jämfört med jordbruk,
skogsbruk och fiske (JSF). Förhöjd risk för sjukhusinläggning till följd av stroke fanns i 
samtliga branscher (IRR 1,19 – 1,48) jämfört med JSF, däremot fanns inga skillnader utifrån 
yrkesställning. Tvåvägsinteraktionen mellan yrkesställning och bransch var signifikant
för hjärtinfarkt (p=0,0019). Jämfört med anställda hade egenföretagare förhöjd risk för 
sjukhusinläggning inom handel, restaurang och transport (IRR 1,22; KI 1,09-1,38) samt lägre 
risk inom JSF (IRR 0,81; KI 0,68-0,97) och i icke specificerade branscher (IRR 0,79; KI 0,67- 
0,93).

Arbetslivets förutsättningar för kvinnorna inom de gröna näringarna
Anna Sörensson (anna.sorensson@miun.se) och Cecilia Dahlborg, Mittuniversitetet

Gröna näringar ses som en bransch där tillväxtpotentialen är stor (Tillväxtanalys, 2016). 
Såväl kvinnor som män är aktiva inom denna näring, men kvinnorna är osynliga i statistik 
såväl som i forskning. Tidigare studier visar på att kvinnors arbetsliv inom de gröna 
näringarna är tätt sammanflätat med familjelivet (Caballé, 1999; Sattler Weber 2007). Till 
exempel visar SCB:s tidsanvändningsundersökning (2012) att kvinnor lägger ner betydligt 
mer tid på hemarbete jämfört med männen. Kvinnor kompenserar den ökade belastningen 
i hemmet genom att minska ner den betalda förvärvstiden vilket leder till att de har mindre 
timmar att lägga på verksamheten (Jennings and McDougald, 2007; Robb and Watson, 
2012). Det finns stora skillnader i arbetslivet för företagare inom gröna näringar jämfört 
med andra typer av företagare. En skillnad är att många ärver sitt företagande (gården), en 
annan är den tätt sammanflätande livssituationen som denna näring innebär. Kvinnor drivs 
av att få vara flexibla och att självständigt få styra över sin tid, dessa kvinnor ser en fördel 
med att vara företagare. Tidigare forskning visar dock att kvinnor, i en högre utsträckning 
än män, föredrar att vara anställda än att vara egna företagare (SOU 2005:66). Inom de 
gröna näringarna, där kvinnor i stor utsträckning varit och är dolda företagare, kombinerar 
kvinnor sitt företagande med att ha en anställning. Med anledning av ovanstående 
diskussion blir syftet med studien att undersöka arbetslivets förutsättningar för företagande 
kvinnor inom de gröna näringarna. Forskningsfrågorna är följande: Hur driver de sina 
företag? På vilket sätt är deras företagande organiserat? Hur ser deras arbetssituation
ut? Datainsamling har skett genom intervjuer med kvinnor som är aktiva inom de gröna 
näringarna i Jämtlands län. Slutsatserna vi kan dra är att det finns fyra olika typer av 
företagare, med skilda förutsättningar för hur deras arbetsliv samt livssituation ser ut.

Ledarfokuserade hälsofrämjande insatser i små företag: resultat och erfarenheter
Elisabeth Hansen, (elisabeth.hansen@miun.se); Bodil Landstad & Stig Vinberg, 
Mid Sweden University

Leader-based workplace health interventions in small-scale enterprises: a pre post Study. 
Introduction Leader’s competence about health and working environment issues is of 
particular importance in small scale enterprises (SSEs). Studies indicate lack of tools for 
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implementation of working environment improvements and support from occupational
health services to develop such services towards SSE`s. The aim of the study was to 
investigate organizational-, psychosocial working environment- and health outcomes among 
leaders and employees in SSEs before and after workplace health interventions, and to 
contribute to knowledge about tools suited for implementation. Description Data presented 
is part of a research project concerning leader-based workplace health interventions in SSEs. 
179 subjects, intervention group (103) and control group (76), from 32 SSE´s in the middle 
part of Norway and Sweden participated. Leaders (N=30) and Employees (N=149) answered 
validated questionnaires (WEMS, SHIS and N-POP) covering organizational outcomes, 
psychosocial working conditions and health. The interventions were carried out by advisers 
from occupational health services, and consisted of courses, meetings including information, 
advices and tools for working on issues like leadership, working environment, and health 
during a one year period. Results Organizational outcomes as Job Performance indicated
an interaction in favor of intervention group compared to control group, and for leaders 
compared to employees. For Psychosocial working conditions, the Swedish leaders reported 
a positive change concerning pressure of Time. Regarding Health outcomes the Norwegian 
leaders reported a more positive development concerning sleep problems compared to 
employees in Norway, and leaders in Sweden. The Intervention group reported lower 
Sickness absence. Conclusion Leader-based interventions in SSE`s seems effectively to a 
limited extent. Time between pre and post intervention including measure points, might be 
too short to detect improvements over time.

Äldre företagare – en förutsättning för ett hållbart arbetsliv 
Elisabeth Sundin, (Elisabeth.Sundin@liu.se); Elisabet Cedersund, Linköping universitet; 
Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm; Martin Klinthäll, Linköpings universitet och
Gunilla Rapp Linköping universitet

I callet till FALF-konferensen 2016 nämns några av de påfrestningar som präglar det 
svenska samhället. Som en sammanfattande fråga nämns vad som ger en (självklar) plats 
i svenskt arbetsliv och på vilka villkor? I det här paperet tas ålder upp som en avgörande 
egenskap för individer och som ett viktigt kriterium för exkludering och inkludering. 
Kortfattat kan påstås att ålder, dvs hög ålder, är förknippat med en rad negativa egenskaper 
i Sverige i allmänhet och i svenskt arbetsliv i synnerhet. Entreprenörskap förknippas med 
aktivitet, flexibilitet och innovativitet dvs på en ytlig nivå en rad bestämningar som tycks 
rakt motsatta de som förknippas med ålder. I forskningen och i stora undersökningar är 
det sedan länge belagt att företagande kan startas av många olika orsaker. Grovt uttryckt 
kan man tala om positiva skäl till att starta eget, men vill förverkliga en idé så kallat 
opportunity entrepreneurship eller för att man känner sig tvungen – så kallat necessity 
entrepreneurship? Under det senaste decenniets har noterats ett ökat företagande bland 
äldre personer (här över 50 år) särskilt för dem över 60. Vad är detta företagande ett uttryck 
för – opportunity eller necessity? Båda företeelserna eller strategierna kan ges en särskild 
bestämning just pga individernas ålder. Det finns också vissa forskare som klassificerat 
åldersspecifika strategier bland äldre företagare. I paperet redovisar vi resultaten från
en kartläggning av alla 55 och 60-åringar som startade företag åren 2004 och 2010. De 
följs över åren för att se om och när de upphörde att vara företagare och vad de gjorde 
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därefter. Resultaten tas som utgångspunkt för en diskussion och analys med hjälp av 
entreprenörsteorier och teorier om arbete och ålder samt om ålder och entreprenörskap. 
Bland resultaten kan nämnas att den officiella pensionsåldern har stor, men varierande 
betydelse, vilket indikerar att gruppen äldre företagare består av en rad delgrupper. 

Den ojämställd tiden: egenföretagande och anställda män och kvinnors tidsanvänding
Emma Hagqvist, Mittuniversitetet, (emma.hagqvist@miun.se)

Sweden is often considered to be a gender equal country. Compare to other countries the 
gendered labour time in Sweden is fairly equally divided. Women comprise a large part 
of Swedish employees. Political decisions and influences steer individuals toward greater 
entrepreneurship and self-employment, however men still represents the majority of the 
self-employed. Generally, investigations of the time use differences between men and 
women have not considered employment conditions, this even though there are some 
indications that men and women choose self-employment because of gendered reasons.
Hence, in this study Time use data from 2010/11 is used to compare the time use of Swedish 
men and women who are self-employed and employees. Mixed regression analysis are used 
to identify any differences in time use. Results show that gender differences in time use 
differ between self-employed and employees: there are larger gender differences in paid and 
unpaid labour among self-employed. Working conditions seems to play an important role 
for gender differences in paid labour; especially for self-employed. Also, there seems as time 
spent on paid labour is related to work classes. Regarding unpaid labour: self-employed 
women spend most time in housework while self-employed men spend the least. For self- 
employed men and women being a low non-manual worker or a manual worker increases 
time in unpaid labour while the differences across working class is very small among 
employees. The conclusion it that employment condition plays an important role for time 
use among Swedish men and women. Also, working class seems important for the gendered 
division of time, especially among self-employed.

Socialt kapital för utveckling av företag och regioner
Maria Bogren, Mittuniversitetet (maria.bogren@miun.se)

Socialt kapital skapar välstånd i samhället och har betydelse för regioners ekonomiska och 
hållbara utveckling. I regioner med hög grad av socialt kapital stimuleras utvecklingen av 
entreprenörskap och socialt kapital ses därför som en viktig drivkraft för entreprenörskap. 
Vid studier av socialt kapital på regional och nationell nivå uppmärksammas ofta vilka 
relationer och nätverk människor har samt den tillit som de visar till andra människor och 
institutioner. Vid studier av socialt kapital inom entreprenörskapsforskningen fokuseras 
ofta antingen på relationer eller på tillit. Det finns en begränsning i att dessa aspekter
av socialt kapital studeras var för sig, medan de på samhällsnivå uppmärksammas 
tillsammans. Studier på mikronivå som sedan kan relateras till studier på makronivå 
efterfrågas liksom studier av processer där socialt kapital utvecklas. Syftet med detta paper 
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är att diskutera hur utveckling av socialt kapital, där både relationer och tillit inkluderas, 
hos entreprenörer kan studeras. För att studera processer där relationer och tillit utvecklas 
hos entreprenörer kan aspekterna delas in i olika delar: en individnivå, utifrån process
och på en institutionell nivå. Aspekter som kan studeras på en individnivå är exempelvis 
villighet och risktagande, vilket innebär en villighet att ge sig in i nya relationer och våga lita 
på andra människor. Sett utifrån process så kan social aktivitet där tid och engagemang
läggs ner bidra till att både relationer och tillit utvecklas. Utifrån en institutionell del av 
socialt kapital kan trovärdigheten till stödjande organisationer som främjar utvecklingen 
av företagande vara en del, liksom de normer och den tillitsgrad som finns i det samhälle 
där entreprenörerna verkar. Den teoretiska genomgången visar att både relationsbyggande 
och tillitsprocesser kan ha betydelse för utvecklingen av socialt kapital och därför bör 
uppmärksammas tillsammans när det gäller utveckling av entreprenörers sociala kapital. 
Detta medför implikationer för företagsfrämjande organisationer.

Ledares perspektiv på hälsofrämjande arbete i små företag 
Bodil Landstad (bodil.landstad@miun.se), Mid Sweden university/Levanger Hospital, Nord T,
Norway; Marianne Hedlund, Nord University Norway & Stig Vinberg, Mid Sweden University

Small-scale enterprises (SSEs) are important for sustainable development at national
and regional levels, and account for a large part of private enterprises and their large 
contribution to employment. Earlier research shows that SSEs are limited with respect to 
personnel, economic resources and competence for creating health-promoting workplaces. 
This study explores the premises for managing health-promoting workplaces from a 
leadership perspective in eight Norwegian and ten Swedish SSEs. A stepwise qualitative 
approach and analysis were used to analyze data. The analysis shows two main categories: 
corporative health promotion workplaces and cultivating health-promoting leadership.
The leader’s experience of solidarity and flexibility, self-steered task management, safety, 
trust and care, job satisfaction, loyalty, humor and recruitment indicates these as important 
components related to a health-promoting workplace. They point to the importance of 
being a process-oriented communicator, an all-rounder, and the need to make use of a 
dedicated and distinct leadership style. However, they also indicate problems with being 
a lonely problem solver, high and conflicting work demands and work-family conflicts. 
One conclusion is that leaders exhibit an awareness of the importance of applying a holistic 
approach for creating health-promoting workplaces. Another conclusion, which is not in 
line with previous research, is that the leaders exhibit a maturity about the importance of 
combining individual and organizational health promotion measures and that they have a 
high motivation to work with these areas. 
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Session 10: Ledarskap i det föränderliga arbetslivet
Tisdag 14 juni kl 16.00-17.00, rum G1350
Chair: Malin Bolin

Det gränslösa, globala arbetslivet ställer krav på organisationer att vara flexibla och klara 
av snabba omställningar. Ledare är i frontlinjen av dessa förändringar och står inför en 
mängd utmaningar som innebär bredare, tyngre och otydligare ansvarsroller. Samtidigt 
har arbetstagare mer kvalificerad kunskap och är mer självmotiverade än tidigare, allt fler 
arbetar gränslöst i både tid och rum och arbete genomförs i projekt där både deltagande, 
tidsperioden för arbetet och anställningens längd är tillfälligt. Detta ställer nya krav på 
chefer vad gäller coachande ledarstil och att distribuera ledarskapet inom arbetsgruppen. 
Chefens status är satt i förändring. Kanske är de självklara fördelarna med chefskapet 
mindre idag? Yngre och äldre arbetstagares förväntningar på chefer kan skilja sig
och den äldre och mer auktoritära chefs-stilen kanske inte uppskattas som tidigare. 
Kvinnliga chefers arbetsvillkor är generellt sämre än manliga chefers vilket speglar den 
horisontella och vertikala könssegregeringen på arbetsmarknaden. Inom offentlig sektor 
präglas chefsuppdraget av politisk styrning och i många fall bristande resurser och ger 
generellt sett en sämre situation jämfört med chefer i privat sektor. Å ena sidan har chefer 
högre krav i arbetet, upplever mer krav mellan arbete och privatliv, men har också mer 
inflytande än icke-chefer. Å andra sidan ökar stressen bland chefer och omsättningen 
bland svenska chefer är hög.

Sustainable leadership in a changing working life – The role of self-compassion
Christin Mellner, Stockholms universitet, (cmr@psychology.su.se)

Contemporary working life is characterized by increased complexity and competitiveness 
of the global economy, demands for ever-faster reactions to changing markets together 
with the rapid development of boundary-transcending information and communication 
technologies. Today’s leaders are at the forefront of these changes and face new challenges 
that have shown to take its toll on their mental wellbeing with increased stress. Managing 
the boundaries between work- and personal life can be expected to be crucial if one is to 
psychologically detach, or mentally “switch off”, from work during leisure as well as to 
unwind and get sufficient recovery. In this context, self-compassion is expected to play a 
key role between working conditions and leaders’ boundary creation between work- and 
personal life, perceptions of boundary control, psychological detachment, and recovery.
Method: Drawing from a sample of Swedish leaders (CEOs’ as well as middle managers) 
(N=1,817), the study tested the associations between resource imbalances, conflicting 
demands and availability expectations on work issues during leisure, boundary creation, 
boundary control, self-compassion, psychological detachment and recovery using 
hierarchical, multiple regression analyses and path analysis. Results: Self-compassion 
mitigated the negative effect of both conflicting demands and high availability expectations 
on boundary control. Moreover, self-compassion enhanced the positive effect of boundary 
creation on boundary control. Self-compassion also had positive, direct effects on boundary 
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creation, boundary control, psychological detachment and recovery. In addition, boundary
control showed a positive, direct effect on both psychological detachment and recovery. 
Conclusions: Self-compassion can be argued to have a positive influence on leaders’ use of 
boundary creating strategies between work- and personal life as well as their perceptions of 
boundary control. Moreover, both self-compassion and boundary control can be regarded as 
key factors for leaders’ recovery experiences, directly and indirectly through psychological 
detachment.

FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland): Ett longitudinellt projekt om 
ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och 
ett hållbart arbetsliv?
Ahmadi, E., Vilhelmson, P., Macassa, G. & Larsson, J., Högskolan i Gävle, (elaahi@hig.se)

Projektbeskrivning: FRAMFÖR har under 15 år bedrivits i Gästrikland i samarbete mellan 
utbildning och forskning vid Högskolan i Gävle, företagsutvecklare vid kommuner, företag 
och näringslivsorganisationer. Varje år delas utmärkelsen FRAMFÖR ut till 50 företag.
Ambitionen är att uppmuntra framgångsrika företagare och visa upp intressanta exempel 
på hur framgång kan skapas. Processen startar med att 120 företag (>4 anställda) nomineras 
utifrån finansiella kriterier (ex. omsättningstillväxt, vinstmarginal). Sedan genomför 
studenter vid Ekonomprogrammet intervjuer med cheferna för dessa företag. Intervjuerna 
sker utifrån ett standardiserat frågeformulär kring arbetsmiljö, ledarskap, organisering 
och effektivitet. Avslutningsvis väljer en jury ut de 50 mest framgångsrika företagen 
utifrån såväl finansiella kriterier som studenternas intervjuresultat. Projektets trippel helix- 
uppbyggnad (Utbildning, Forskning och, Företag) skapar nyttor för olika intressenter.
Utbildningsnyttor: Studenterna får möjlighet till interaktion med företagare i sin direkta 
närhet. Aktiviteterna underlättar att uppfylla utbildningsmål där flera mål kan uppfyllas 
med samma aktiviteter. Förståelse för näringslivets förutsättningar samt kunskaper om ett 
vetenskapligt angreppssätt ökar. Forskningsnyttor: Stärker pågående forskning om
hälsofrämjande och effektivt ledarskap inom arbetshälsovetenskap samt företagsutveckling
inom företagsekonomi. Det stora urvalet av företag ger en bra bild av företagen i 
regionen och en möjlighet att följa dem över tid. Ambitionen är att få mer kunskap om 
hållbara och effektiva företag. Fördjupade studier av utmärkelseföretag möjliggörs och 
ett doktorandprojekt med inriktning på ledarskapsbeteenden, organisationsfaktorer, 
tidsanvändning samt chefers/medarbetares arbetsmiljö/hälsa i utmärkelseföretag är 
uppstartat. Företagsnyttor: Företagare får möta studenter och förstå hur de tänker. Ställda 
frågor, t.ex. rörande arbetsmiljö och ledarskap, kan starta reflektionsprocesser som bidrar 
till fortsatt utveckling. FRAMFÖR-utmärkelsen delas ut vid en högtidlig tillställning där 
företagarna kan bygga nätverk. Flera företagare lyfter fram det positiva symbolvärdet av att 
få utmärkelsen. Projektets framtid: Målet är att fortsätta ytterligare 15år och fortsätta
utveckla nyttorna för samtliga intressenter. Ett prioriterat område är återkoppling till företag
i någon form samt ökad samverkan mellan studenter och företagare.
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Att inkludera värdeskapande ledarskap i äldreomsorg – för ett hållbart arbetsliv
Maria Wolmesjö (maria.wolmesjo@hb.se) och Lotta Dellve, Högskolan i Borås

Kunskap om första linjens chefers värden och förutsättningar för inkludering av ett 
värdeskapande ledarskap är av betydelse för ett hållbart arbetsliv – inte bara för
medarbetare utan också för cheferna själva. Fokus för detta paper är empiriskt material 
från en omfattande enkätstudie till nästan 500 chefer. Samtliga deltog i en nationell 
ledarutbildning för chefer inom äldreområdet vid Högskolan i Borås under perioden 
2013 till 2015. Utbildningen gavs på uppdrag av Socialstyrelsen och omfattade 30 
högskolepoäng med två års studier på kvartsfart. Syftet med studien var att beskriva 
chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett 
värdebaserat ledarskap i såväl kommunal som privat äldreomsorg. Metoder som använts 
i bearbetning och analys av materialet är deskriptiva, jämförande och analytiska med 
regressionsmodeller och SEM-analys. Analysen av resultatet visar på att första linjens chefer 
har att hantera flera olika värdedilemman som hänger samman med skilda utmaningar 
på olika nivåer såsom organisationsnivå (buffertproblem och containerproblem) och 
verksamhetsnivå (logikkonflikter). Inom privat verksamhet skattade de medverkande 
cheferna värdekonflikter och andra utmaningar i lägre grad än chefer inom kommunal 
verksamhet. Stödresurser minskade upplevelsen av värdekonflikter, och det fanns viss 
skillnad i betydelsen relaterat till chefers grundprofession och verksamhetens ägarskap. 
Organiserade stödresurser hade stor betydelse för hållbart integrerat och värdeskapande 
ledarskap samt för aktiva ledningsstrategier. Även visst samband mellan hållbart ledarskap 
och aktiva ledarstrategier relaterat till grundprofession, kunde ses. Konstateras att en 
integrerad förståelse och hantering, samt goda organisatoriska stödresurser tycks bidra 
till mer hållbart och värdeskapande ledarskap. Vi vill argumentera för behovet av ett 
formellt utbildningskrav på ledare som har till uppgift att leda och organisera vård- och 
omsorgsarbetet för ett hållbarhet arbetsliv.
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Session 11: Different perspectives on diminishing 
boundries in today’s work life.
Onsdag 15 juni kl 9.00-11.00, rum G1353
Chair: Tuija Muhonen

This session has a wide scope where the common denominator is the diminishing 
boundaries in work life. As a result of increasing digitalization and technological 
development work is no longer restricted to a certain place or time. This means 
that people can be more flexible concerning how, where and when they work. The 
diminishing boundaries give raise to a number of research questions such as how this 
development affects work-family conflict, communication at work, strategies to manage 
boundaries/lack of boundaries, the meaning of a physical workplace, spillover effects 
between work and non-work.

Network recruitment and diminishing boundaries 
between private life and working life
Peter Håkansson, (peter.hakansson@mah.se) Anna Hedenus och Christel Backman.

Network recruitment has become more important and more common in the late modern 
society (Pissarides, 1979; Holzer, 1988; Calvó-Armengol & Zenou, 2005; Calvó-Armengol & 
Jackson, 2004; Hensvik & Nordström Skans, 2013; Håkansson, 2011; Tovatt, 2013; Håkansson 
& Tovatt, 2016). The innovations of the third industrial revolution, i.e. the microchip, 
internet and social media, have played an important role for social networks in general, but 
also for recruitment. This has coincided with the development of a neoliberal discourse, 
including among other things New Public Management (NPM) and an individualistic 
perspective of the self. Thus, there has been a change in recruitment practices due to 
institutional change, where the importance of social networks has increased and the 
significance of public institutions (i.e. the National Employment Office) has decreased.
When network recruitment becomes more important, boundaries between work life and 
private life diminish. Private social networks become important to build an asset, a social 
capital, to find employment. This article emphasizes the role social media plays in creating 
and maintaining social capital for recruitment purpose. Using qualitative data from an 
ongoing study on employer’s use of internet searches as part of the recruitment process, 
we illustrate how online networks influence hiring decisions. Our analyses points at two 
important motives for recruiters to utilize and assess online networks: 1) to find names of
potential candidates (for headhunting) or previous employers, colleagues or customers that 
can be contacted for further information; and 2) to evaluate the candidate’s social capital
as reflected in the size and composition of the individual’s network. The results show that, 
especially for certain job positions, active management of one’s online network - as part of 
“personal branding” (Trottier, 2012) - becomes crucial for the commodification and
presentation of self as well as for blurred boundaries between private and professional roles.
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Spillover from work to family in health care – two sides of the same coin 
Hanne Barthelsen, Malmö högskola (hanne.berthelsen@mah.se)

Health care work is often described as emotionally demanding, but also as meaningful work 
that gives opportunities for intrinsic rewards. The demanding as well as the rewarding 
aspects of work life may impact the private lives of the employees. The overall aim of this 
study is to present and discuss spillover patterns from work to non-work among different 
groups of employees in the context of human service work. Material and methods. All staff 
employed at public dentistry in four county councils in Sweden received an email with a 
personal login to an electronic questionnaire. After two reminders a response rate of 75% 
was obtained including a total of 1345 respondents. Work-Family Conflict was measured by 
4 items from COPSOQ II, and Work-Family Enrichment was measured by 2 items which are 
developed and tested in the ongoing COPSOQ-validation study in Sweden. The respondents 
were divided in four groups based on position (manager/employee) and patient contact
at work (with/without). Data analyses include ANOVA and Multiple Linear Regression. 
Results. Significant differences were found among different groups for work-family 
enrichment and work-family conflict. The overall results point to that managers experience 
higher levels of both work family conflict and enrichment compared to other employees. 
Two regression models (adjusted for gender and age) showed that emotional demands were 
positively associated with both work-family enrichment and work-family conflict.
Quantitative demands and work pace were negatively associated with work enrichment and 
positively with work family conflict. Influence and self-assessed quality of work conducted 
were positively associated with work enrichment and negatively with work family conflict. 
Conclusion. The spillover patterns can be understood in the context of human service work, 
where emotional demands and quality of work play a special role.

After-hours availability expectations, work-related smartphone use during leisure, and 
psychological detachment: The moderating role of boundary control
Christin Mellner, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, (cmr@psychology.su.se)

Modern working life is characterized by increased expectations for employees to
be available to deal with work issues outside regular work hours and by using new 
communication technology. This implies more individual freedom in organizing work in 
time and space, but also places increased demands on employees to manage the boundaries 
between work and personal life. This, in turn, can be expected to be crucial to their ability to 
mentally detach from work during free time. The present study aims to shed light on how 
individual perceptions of boundary control moderate the impact of after-hours availability 
expectations and work-related smartphone use during off-work hours on psychological 
detachment. Design/methodology/approach – The study population comprised 2,876 
gainfully employed professionals from four large organizations in both the public and 
private sector, representing various businesses and occupations. Univariate correlations and 
multiple, linear hierarchical multiple regression analyses were performed. Findings - High 
after-hours availability expectations, high frequency of work-related smartphone use, and
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low boundary control were associated with poor psychological detachment. Furthermore, 
boundary control moderated the relationships between both after-hours availability 
expectations and work-related ICT use, respectively, and psychological detachment. As 
such, boundary control mitigated the negative effects of both after-hours availability 
expectations and work-related smartphone use during leisure on psychological detachment. 
Practical implications - Modern work organizations would benefit from introducing 
availability policies and helping employees reduce their work-related smartphone use 
outside regular work hours, thus helping them achieve successful boundary control and 
subsequent psychological detachment. Originality/value - In a working life characterized
by boundarylessness, employees’ ability to achieve boundary control can be regarded as
crucial.

Cyberbullying in work life
Sandra Jönsson, Malmö Högskola, (sandra.jonsson@mah.se)

Communication over the Internet has become an essential part of everyday work life. 
The development of portable devices together with the increasing access to Wi-Fi 
enables people to go online and be connected anywhere, at any time. This has lead to 
diminishing boundaries between work and private life. Due to the increased use of digital 
communication a new form of bullying called cyberbullying has emerged. Cyberbullying 
among children and adolescents is a relatively well-investigated phenomenon, while 
cyberbullying in work life is to a large extent an unexplored phenomenon. Research on 
adolescents’ exposure to cyberbullying shows that cyberbullying deviates from face-to- 
face bullying. Among special characteristics of cyberbullying are high accessibility, large 
potential audience, and the anonymity and invisibility of the perpetrators. Cyberbullying is 
not limited to a certain place or time. As people are continuously connected to the Internet, 
the victims of online harassment can be targeted whenever and wherever, making them 
more vulnerable, since there is no “safe haven.” The geographic distance also makes the 
responses, facial or bodily, of the negative acts invisible for the perpetrator, which reduces 
feelings of empathy for the victim. The objectives of the current study are to investigate to 
what extant cyberbullying is prevalent in work life, how it is expressed, and in what way 
cyberbullying diverges from face-to-face workplace bullying. The participants consist of 
3,371 working adults who responded to a web questionnaire, response rate being 42%.
The results showed that 9.7% of the respondents were exposed to negative online acts to 
an extent that they could be labelled as cyberbullied. Fewer respondents, .7%, labelled 
themselves as cyberbullied and 3.5% as bullied face-to-face. Further, there were differences 
related to gender and organisational position, men being exposed to cyberbullying more 
than women and supervisors more than individuals with no managerial position. Sandra 
Jönsson, Phd Prefekt/ Head of department Institutionen för Urbana Studier/Department
of Urban Studies Malmö högskola/Malmö University SE-205 06 Malmö, Sweden Tel. 040- 
6657604, 0725-355334
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Session 12: Centrum och periferi i nyliberal tid: 
intersektionella perspektiv på arbete och organisering 
i välfärdssektorn
Onsdag 15 juni kl 13.00-14.00, rum G1350
Chair: Ulrika Schmauch

I denna session vill vi särskilt rikta strålkastaren mot omvandlingen av offentlig 
verksamhet för att belysa hur övergripande omstruktureringar kan få specifika 
konsekvenser för arbetsvillkor och hälsa i relation till andra maktordningar som t.ex. 
glesbygd i relation till storstadsområden, omsorg i relation till andra privata och
kommunala verksamhetsområden, familj, genus, klass, etnicitet, generation/ålder etc.
De senaste årtiondenas omfattande organisationsförändringar av arbete i välfärdssektorn 
har inneburit ett ökat fokus på att mäta, utvärdera och övervaka verksamheten. Något 
som idag antagit så pass konkret form att det materialiserat sig i flertalet tekniska 
övervakande stödsystem och utvärderingsinstrument, vilka styr utformningen av arbetet 
när de olika enheterna förväntas ”bära sina egna kostnader” som separata resultatenheter. 
Dock uppmärksammas inte alltid dessa förändringar när det gäller konsekvenserna för 
välfärdssektorns arbetsvillkor. Hur kan vi tala om politisk reformering, organisering och 
planering av arbetet i skola, vård och omsorg och beakta utformandet av de anställdas 
arbetsvillkor som en viktig del i detta?

DRG, vårdkvalitet och läkares arbetsmiljö
Malin Bolin, Mittuniversitetet

Liksom i många andra länder används i Sverige ”Diagnose Related Groups” (DRG) för 
landstingens styrning och ersättning till sjukhuskliniker. DRG är ett system som klassificerar 
patientgrupper efter diagnoser, bidiagoser och de åtgärder man gjort på sjukhuset. I Sverige 
använder nästan alla landsting DRG för uppföljning av sjukhusvården, för budgetering
och planering. Hälften av landstingen använder också systemet som bas för ersättningen 
till klinikerna, det är då ett verktyg i beställar-utförarsystemet. I detta arbete studerar vi 
DRGs betydelse för läkares arbetsmiljö genom att jämföra arbetsmiljön i landsting som 
har i en mer eller mindre omfattande användning av DRG i styrningen av sjukvården. 
Enkäten med frågor om arbetsmiljön skickades till ett obundet slumpmässigt urval av 
medlemmarna i Sveriges läkarförbund. Urvalet var 3000 personer, det vill säga närmare 
en tiondel av alla läkare. Svarsfrekvensen var 53 procent (n=1535). I föreliggande analys 
ingår enbart de läkare som arbetade på sjukhus (n=879). Genom data från Socialstyrelsen 
identifierades vilka landsting som använde DRG mer eller mindre omfattande. Det visade 
sig att omfattningen av DRG i styrningen hade samband med vilket politiskt block som 
styrde landstinget eller regionen. Analyserna av sambanden mellan DRG och läkarnas 
arbetsmiljö gjordes med ”multilevel logistic regression analysis” med två analysnivåer, 
landsting och läkare. Resultaten visar att läkare som arbetar på sjukhus i landsting med en 
omfattande användning av DRG löper större risk att uppleva sämre arbetsmiljö än läkare 
på sjukhus i landsting som använder DRG i låg omfattning. Exempel på resultat är förhöjd 



54            Book of abstracts – FALF 2016

risk för dilemman i patientarbetet, organisatoriska hinder i arbetet, lågt inflytande och 
utvecklingsmöjligheter samt lågt socialt stöd från ledningen. Resultaten visade dock inga 
skillnader i olika hälsoutfall som utmattning och stress.

I spåren av New Public Management – arbetsmiljö, omsorg och teknik i förhandling
Katarina Giritli-Nygren och Sara Nyhlén, Mittuniversitetet

Den nyliberala omstrukturering av västerländska välfärdsstater, som de ökade inslagen av 
new public management (NPM) innebär, förändrar styrningen av omsorgsarbete i ett mer 
generellt perspektiv där hela den nordiska välfärdsmodellens grundläggande omsorgsetik 
omförhandlas. Syftet med denna artikel är att analysera hur lokala omsorgsplanerare 
artikulerar och förstår de äldres ”behov” och vad omsorg är och kan vara inom ramen för 
en sådan kontext. I intervjuer med kommunala omsorgsplanerare tycker vi oss se att de 
begrepp som ingår i NPM (servicenivåer, nyckeltal och effektivitetsmått) blir till retoriska 
enheter och diskursiva formeringar som leder till att öka somligas makt, samtidigt som 
andras makt minskar. En kliniskt medicinsk och ekonomisk rationalitet utgör därför
ofta den grund utifrån vilken systemen utformas med medan en omsorgsrationalitet är 
svårare att översätta till ett teknokratiskt system. I de tekniska systemen materialiseras 
således ett flertal styrningsrelationer och blir en integrerad del i verksamheten. 
Berättelserna vittnar också om de digitala systemens upprepbarhet – det vill säga att 
mät- och planeringsverktyg kan spridas, kopieras och användas i olika sammanhang – de 
underbygger styrningsrelationerna. De utvecklas i ett sammanhang, på en specifik plats, 
av specifika personer och används senare av andra personer, på andra platser. Andra 
resonemang av betydelse för de styrningsrelationer som de digitala systemen ger upphov
till är att en äldre person som planeringskategori upplöses i ett antal insatser, en upplösning 
som är sammankopplad med hur lätt olika nationaliteter låter sig artikuleras inom ramen 
för tekniska system. Analyserna av materialet visar hur de äldres behov förhandlas där viss 
omsorg omgärdas av öppningar och möjligheter till att utmana systemet med annan omsorg 
definieras av de teknokratiska systemen.

Kritiska perspektiv på transparens i arbetslivet
Magnus Larsson, Umeå Universitet

”De ökade intresset för att mäta, utvärdera och övervaka offentlig verksamheten försvaras 
ofta utifrån idéer om det öppna samhället och vikten av transparens. I dessa sammanhang 
framstår just transparens som en doxa, något oemotsägligt, och i sig självt gott. En större 
politisk diskussion i Sverige har dock på senare tid växt fram som kan sammanfattas under 
parollen ”bortom new public management”. Här ställs mätnings- och kontrollaktiviteter 
mot professioners handlingsutrymme där de senares anses beskuret till förmån för 
expansionen av det tidigare. Parallellt har en internationell litteratur som förhåller sig 
kritiskt till begreppet transparens och mätningar av olika typer växt fram. Hur kan denna 
litteratur bidra med att förstå implikationerna av att mäta, utvärdera och övervaka offentlig 
verksamhet?”
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Arbetsvillkor inom politiskt styrd verksamhet
Malin Bolin, Mittuniversitetet

I generella beskrivningar av arbetsvillkorens utveckling för olika grupper på 
arbetsmarknaden särskiljer sig ofta offentlig sektor i jämförelse med privat sektor, liksom 
kvinnor jämfört med män. Dessa skillnader relateras sällan till kontextuella förutsättningar 
för arbetet som exempelvis betydelsen av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. I denna 
studie presenteras resultat från en pilotundersökning av anställdas arbetsvillkor i tre olika 
kommunala verksamheter, vilket insamlats genom arbetsmiljöenkäter. Som ett första steg i 
analyserande av förutsättningar för arbetsvillkor har vi kartlagt olika frisk- och
risksituationer hos kommunanställda, inklusive chefer, och studerat hur dessa kan relateras
till organisationens politiska styrning. Situationer har identifierats genom klusteranalys. 
När dessa resultat av fem olika typer av risk- och frisksituationer relateras till respondenters 
upplevda betydelse av det politiska styret framkommer intressanta mönster som kan ligga 
till grund för fortsatt teoriutveckling.
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Session 13: Jämställdhet och genus i arbetslivet
Onsdag 15 juni kl 13.00-14.00, rum G1353
Chair: Ingrid Zakrisson

Hur många sätt att definiera genus finns det? Implikationer för beslutsfattande i grupp
Ingrid Zakrisson, Mittuniversitetet, (ingrid.zakrisson@miun.se)

Att ojämlikheter mellan män och kvinnor beror på strukturella faktorer är idag en allmän 
uppfattning. Kvinnor och män förknippas med olika egenskaper och beteenden som 
också värderas olika. Detta leder till en asymmetri i makt och status. Forskningsmässigt 
är det dock lite problematiskt att studera vilka strukturella faktorer som påverkar på 
vilket sätt, då det är svårt att separera kvinnorna och männen i en organisation från 
organisationens strukturella ”genifierade” egenskaper, då män och kvinnor av tradition 
befolkar olika sociala sammanhang eller olika strata i samma sociala struktur. Detta paper 
försöker problematisera detta experimentellt genom att sätta in undersökningsdeltagare 
i fiktiva organisatoriska situationer där ett gruppbeslut förväntas. Besluten berör att 
välja ut personer till en uppgift. Presentationen redovisar två olika delstudier. Genus 
operationaliseras som en situationsvariabel på flera olika sätt, dels genom att sätta samman 
beslutsgrupperna i enkönade eller mixade grupper, dels på det sätt beslutssituationen 
inramas. I den ena studien varieras målsättningen för beslutssituationen, och i den andra 
könskompositionen mot vilken urval ska göras. Syftet är att se hur detta påverkar vilket 
beslut som fattas samt hur deltagarna uppfattar och värderar beslutsfattandet. Resultaten 
visar intressanta interaktioner mellan de olika sätten att operationalisera genus, som ger 
indikationer om hur organisationer kan undvika att falla i fällan att fatta sexistiska beslut. 
Förutfattade uppfattningar appliceras i allmänhet automatiskt, då de flesta människor är 
väl förtrogna med de stereotyper som existerar i samhället och i organisationen, oavsett om 
man instämmer eller inte. Resultaten från dessa studier kan leda till diskussioner om hur 
olika inramningar av genus kan designas så att mer kontrollerade, och därmed rationella, 
bedömningar kan göras, så att jämställda beslut fattas.

Att göra rum- erfarenheter från ett jämställdhetsprojekt
David Regin Öborn, Karlstad universitet, (david.oborn@kau.se)

Denna artikel bygger på en undersökning av ett omfattande jämställdhetsprojekt som 
enligt undersökningens deltagare haft en relativt direkt och genomgripande effekt inom 
organisationen där det genomförts. I artikeln analyseras projektets effekter, strategier 
och verktyg. Artikelns syfte är påvisa viktiga förutsättningar för jämställdhetsarbete 
och analysera de använda strategiernas relevans för jämställdhetsprojekt inom andra 
organisationer. Projektet förefaller framgångsrikt, varför det är intressant att se närmare på. 
Det är också genomfört i en ideell organisation som, jämfört med privat- och offentlig sektor, 
är relativt outforskad mark i jämställdhetsfrågor. Undersökningen bygger på intervjuer
med sju personer som på olika vis varit ledande inom jämställdhetsprojektet – antingen i
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initieringsarbetet, vid formulerandet av strategier eller vid implementerandet av åtgärder.
Informanterna är strategiskt utvalda utifrån undersökningens syfte, varje person som 
intervjuats hade en unik roll i arbetet. Intervjuerna genomfördes individuellt och kretsade 
främst kring bakgrunden till, samt erfarenheter och upplevelser från, jämställdhetsprojektet.
I artikeln bekräftas mycket av det som redan presenterats i tidigare forskning men 
också betydelsefulla avvikelser. Det projekt som studerats har haft ambitionen att bygga 
jämställdhet från grunden. Med fokus på individers återkommande praktiker inom 
organisationen ville man skapa en mer jämställd organisation. Även om mätbara delmål
formulerats är det främst individuella och kollektiva upplevelser av organisationens vardag 
som stått i centrum. Detta kan kallas ett skapande jämställdhetsarbete, där jämställda 
praktiker har varit målet. Det kan sägas bygga på ett synsätt att det i grund och botten inte 
finns ett statiskt läge av jämställdhet att nå, utan att jämställdhet är något som skapas, eller 
inte skapas, i kontinuerliga praktiker. Artikeln argumenterar för tesen att: Det går att på kort 
tid göra omfattande förändringar kring djupt rotade beteenden, i alla fall inom en avgränsad 
miljö, såsom en formell organisation

Industri i förändring? Komplexa ojämlikheter i svensk gruv- och skogsnäring
Lisa Andersson och Maria Johansson, Luleå tekniska universitet, (lisa.andersson@ltu.se)

Gruv- och skogsnäringen är två av de mest betydelsefulla naturresursindustrierna i Sverige. 
De båda industrierna har traditionellt sett sammanlänkats med en särskild typ av rural 
arbetarklassmaskulinitet som bland annat är kopplat till den rumsliga närheten till råvaran. 
Detta brukar beskrivas som en möjlig förklaringsmodell till de skeva könsmönster som 
finns inom näringarna. För att komma till rätta med dessa skeva könsmönster bedriver 
de båda industrierna olika former av jämställdhetsarbete med en ambition att förändra 
dessa. Tidigare forskning har visat att komplexiteten i organisationers ojämlikhet där 
fler maktrelationer som kön, klass eller ras både kan påverka och potentiellt förstärka 
varandra. Vår utgångspunkt i tidigare forskning kring jämställdhetsarbete och Joan 
Acker’s ramverk för ojämlikhetsregimer i arbetsorganisationer bidrar till vår förståelse av 
maktstrukturer i organisationer, och leder oss till att undersöka gruv- och skogsnäringens 
arbetsorganisationers jämställdhetsarbete genom en lins av intersektionell teori. Paprets 
empiriska illustrationer är hämtade från två FoU-projekt vars syfte har varit att få kunskap 
om jämställdhet inom dessa näringar, och dessa illustrationer används som exempel på  hur 
maktrelationer i arbetsorganisationer hänger samman och konstituerar varandra. Syftet 
med detta paper är att undersöka hur maktrelationer, med särskilt fokus på kön, klass och 
plats synliggörs i gruv- och skogsnäringens jämställdhetsarbete. De preliminära resultaten 
indikerar att en fördjupad förståelse för komplexiteten hos dessa organisationer och de
sätt på vilka makt, inflytande och resurser är organiserade i och runt dem ytterligare kan 
synliggöras och nyanseras med ett intersektionellt perspektiv.
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Kombinationen av kropp och känsla: kundintensivt servicearbete under lupp
Ann Bergman, Karlstads universitet, (ann.bergman@kau.se)

Papprets övergripande syfte är dels att belysa och diskutera de arbetsvillkor som präglar 
två kvinnodominerade yrkesgruppers arbetssituation inom kundintensivt servicearbete 
och vilka konsekvenser detta får för deras välbefinnande; dels relatera dessa iakttagelser 
till en diskussion om kroppsarbete versus känsloarbete. Det teoretiska stoffet hämtas 
å enda sidan från traditionell labour process teori samt tidigare arbetslivsstudier med 
betoning på kroppsarbete inom industrin, å andra sidan från den mer sentida emotional 
labour traditionen som fokuserar känsloarbete inom ramen för servicearbeten. Genom 
denna kombination hoppas jag bidra till att nyansera den tolkningsram emotional labour 
traditionen applicerar på kundintensiva servicearbeten i allmänhet och kvinnodominerade 
servicearbeten i synnerhet. Det empiriska materialet grundar sig kvantitativa och kvalitativa 
data avseende butikspersonal inom handeln och kvalitativa data rörande kabinpersonal 
inom flyget. I båda fallen är det kvinnodominerade yrken som präglas av en hög 
arbetsbelastning – både kroppslig och känslomässigt. Det empiriska materialet används i 
första hand som exemplifierande illustrationer då pappret är ett utkast på ett kapitel i en 
lärobok.
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Session 14: sociala innovationer och 
ett inkluderande arbetsliv
Onsdag 15 juni kl 9.00-11.00, rum F229
Chair: Anette Andersson och Åke Walldius

Lärares arbetsvillkor i relation till friskolereformen – en översikt av tidigare forskning 
Karolina Parding och Anna Berg-Jansson, Luleå tekniska universitet, (karolina.parding@ltu.se)

Since the 1990s, governance changes, including customer choice agendas, have permeated 
the public sector, and thus welfare sector professionals’ work. One example is the education 
sector. The aim of this paper is to identify and discuss avenues for further research when
it comes to teachers’ working conditions in the light of current choice-agenda. We do so 
by presenting an overview of previous studies on implications of the reform on teachers’ 
working conditions. How are teachers´ working conditions described in relation to the 
current school choice agenda in Sweden? What directions would be of relevance to apply 
as to move the knowledge on teachers’ working conditions, forward? We conclude by 
identifying avenues for further research; the issues of organization of work, temporal and 
spatial dimensions of working conditions, and finally cross-national studies, are identified
as needed, as to highlight the diversified labour market at which teachers are situated today.

IT-baserade kontrollmöjligheter för ökad integration i arbetslivet – med erfarenhet från 
ett projekt vid Årsta grundsärskola
Lars Oestreicher, Uppsala Universitet, (larsoe@it.uu.se)

Informationsteknologi finns idag överallt i samhället, såväl i skolan som i vardags- och 
arbetsliv. Tyvärr ses många gånger datorsystem som en belastning, inte minst på grund 
av många bristfälligt utformade system som produceras idag. I det av VINNOVA 
sponsrade MUMIn-projektet undersöker vi istället hur IT och elektronik kan användas 
för att stödja barn med funktionsnedsättningar att utnyttja sina möjligheter. Vårt 
tillämpningsområde är musikterapi och kreativitet. På Årsta grundsärskola får barn med 
grava funktionsnedsättningar använda olika specialdesignade instrument för att aktivt
spela musik på egen hand. Genom att söka efter kontroller som passar varje barns förmåga 
försöker vi att se möjligheterna, inte fokusera på problemen. Projektet bygger på att vi 
studerar barnens funktionsnedsättningar ur ett konstruktivt perspektiv, så att vi utformar 
kontroller som passar deras individuella egenskaper, med avseende på både hantering 
och musikaliskt uttryck. Utgångspunkterna är två, dels att det finns förmågor, dels att det 
är viktigt för barnens utveckling att skapa kreativt, något som är svårt med traditionella 
instrument. Forskning har visat att hjärnans utveckling främjas positivt av aktivt spelande. 
I ett framtida perspektiv ser vi i projektet hur vi kan föra över våra erfarenheter från 
särskolan genom att fortsätta att utveckla nya kontroller för att också underlätta för andra 
åldersgrupper med olika typer av funktions¬nedsättningar att kontrollera sin omgivning. 
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De nya möjligheter som ges av modern informationsteknologi tas inte upp i tillräckligt hög 
grad av vare sig arbetsliv eller skola. I presentationen kommer vi att visa några av de
 kontroller som utvecklats hos oss, och som kan underlätta för personer med varierande 
former av funktionsnedsättningar. Det är vår övertygelse att det är möjligt att anpassa 
arbetsmiljön till individuella behov i betydligt högre grad än som sker idag, och vi hoppas 
kunna ge exempel på hur det kan göras möjligt med hjälp av IT som grund för inkludering.

Social innovation för ett inkluderande arbetsliv 
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, (malin.lindberg@ltu.se)

För att hantera aktuella samhällsutmaningar såsom ohälsa, arbetslöshet, integration m.m. 
framhåller Sveriges, EU:s och OECD:s senaste innovationspolitiska strategier vikten av att 
främja så kallade sociala innovationer, i betydelsen av nytänkande lösningar på sociala 
behov hos individer, organisationer och samhällen. Begreppet social innovation gör det 
möjligt för forskare och praktiker att identifiera, analysera och främja innovativa lösningar 
bland ett bredare spektrum av områden, aktörer och former – exempelvis nytänkande 
arbetssätt inom hälsa, arbetsliv och välfärd – i kontrast till innovationsforskningens och 
innovationspolitikens tidigare fokus på teknisk produktutveckling i privata företag. Detta 
har lett till framväxten av social innovation som ett nytt internationellt forskningsfält 
under de senaste åren. Trots Sveriges traditionellt starka position inom arbetsplatsnära 
organisationsforskning saknas det dock i stort sett svenska publicerade studier om social 
innovation för ett inkluderande arbetsliv på arbetsplatsnivå och även internationellt finns 
få sådana exempel. Studien syftar därför till att tillvarata den teoriutvecklande potentialen 
i att tillföra kunskaper till befintlig innovationsteori om arbetsplatsnivåns betydelse 
för social innovation. Syftet uppnås genom en jämförande fallstudie av två idéburna, 
rikstäckande organisationer med lång erfarenhet av att utveckla, implementera och sprida 
metoder för inkluderande arbetsplatser: Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Studien 
uppmärksammar särskilt hur organisationernas metoder bidrar till ett inkluderande 
arbetsliv ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. Materialinsamling sker genom en 
kombination av dokumentstudier, intervjuer, fokusgrupper och deltagande observationer 
för att få ett mångfacetterat material som speglar komplexiteten och diversiteten i social 
innovation. Den kunskap som utvecklas i studien ska kunna användas av organisationer, 
myndigheter och företag för att utveckla, sprida och främja metoder för social inkludering i 
arbetslivet.

Kompetensutveckling- ett verktyg för inkludering
Anette Andersson, Unionen, (anette.andersson@unionen.se), Åke Walldius, KTH

Den här presentationen syftar till att synliggöra och problematisera såväl komplexiteten 
med kompetensutveckling, samt faktorer som påverkar detta. Utgångspunkten är att 
kompensutveckling är centralt för ett inkluderande arbetsliv, för redan anställda såväl som 
för nyanlända i Sverige. Samtliga aktörer i det svenska arbetslivet delar uppfattningen att 
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kompetensutveckling är viktigt. Trots denna utbredda koncensus är det många tjänstemän 
som inte genomför några kompetensutvecklande insatser i sin yrkesvardag. Frågan är
 varför det står stilla i praktiken, när alla berörda är överens om att kompetensutveckling 
är viktigt. En anledning kan vara att kompetensutveckling som begrepp är komplext. I en 
undersökning som Unionen genomförde hösten 2015 beskrev drygt 1400 personer, med 
egna ord, vad kompetensutveckling är för dem. Resultaten visar en bredd av tolkningar. 
Det kan handla om: kurser, konferenser, olika former av lärande, nya arbetsuppgifter, 
interaktioner med kollegor, få rätt förutsättningar, egen aktivitet, kommunikation, 
utveckling av och tillgång till nya verktyg med mera. Kompetensutveckling i sin allra 
bredaste betydelse beskrivs av många svarande. Då kan det vara: ”allt där jag lär 
mig något nytt som jag kan ha nytta av i mitt dagliga arbete”, som en av de svarande 
uttrycker det. Unionen har också genomfört en intervjustudie under 2015, i vilken trettio 
förtroendevalda och medlemmar från norr till söder har beskrivit vad som påverkar 
kompetensutveckling i deras yrkesvardag. Studien bekräftar faktorer som forskning belyst 
i tidigare undersökningar, exempelvis medarbetares självständighet och delaktighet, 
kulturella faktorer, individuell vilja samt verksamhetens mål och inriktning. Intervjustudien 
belyser också ytterligare tre faktorer som inte är frekvent synliga i forskningen, nämligen 
betydelsen av den sociala relationen mellan medarbetare och närmaste chef, betydelsen 
av personalinitierad strategi för kompetensutveckling samt problematiserandet av 
synen på företagets storlek som näst intill avgörande för medarbetares tillgång till 
kompetensutveckling.
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Session 15: Arbetsmiljö och säkerhetsarbete
Tisdag 14 juni kl 14.00-15.30, rum G1353
Chair: Hasse Nordlöf

Byggbranschens behov av externt stöd gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Maria Johansson, Luleå tekniska universitet, (maria.4.johansson@ltu.se)

Byggbranschen är en riskfylld bransch vilket medför att förbättringar av arbetsmiljö, hälsa 
och säkerhet ständigt är aktuella. Som stöd för arbetsmiljöarbetet fanns förut Bygghälsan 
som var en företagshälsovård med branschkunskap om just byggbranschen. Efter 
nedläggningen av Bygghälsan år 1992 finns inte längre någon företagshälsovård specifikt 
riktad till branschen, däremot finns ett avtal som kräver att byggföretag ska erbjuda vissa 
företagshälsovårdstjänster till sina anställda. I nuläget köper byggföretag i stor utsträckning 
endast de tjänster avtalet kräver, samtidigt utvecklar inte företagshälsovården sin 
branschkompetens eftersom sådana tjänster inte efterfrågas av företag inom byggbranschen. 
Pilotstudien syftar till att bidra till en övergripande bild av hur byggbranschen och 
företagshälsovården arbetar och samarbetar gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 
samt identifiera nya spår relevanta att undersöka vidare i nästa steg. En litteraturstudie 
genomfördes för att översiktligt beskriva både hur byggbranschen ser ut idag men även 
hur företagshälsovården arbetar. Därefter intervjuades informanter med kopplingar 
antingen till byggbranschen eller till företagshälsovården. I pilotstudien framkom att 
byggbranschen inriktar sig på riskhantering gällande säkerhet där beteendebaserad 
säkerhet har högt fokus. De största arbetsmiljöriskerna är fysiska risker som fallolyckor, 
men även psykosociala risker kopplade till stress och tidspress lyftes fram. Byggbranschen 
köper främst hälsokontroller och utbildning från företagshälsovården vilka i sin tur har 
utvecklat nya tjänster kopplade till beteendebaserad säkerhet men även skulle vilja sälja fler 
branschkartläggningstjänster samt riskbedömningar.

How can different stakeholders contribute to sufficient OSH 
management in procured services?
Johan M. Sanne, Svenska Miljöinstitutet IVL, (johan.sanne@ivl.se)

The paper describes a literature review concerning how different stakeholders can 
contribute to sufficient OSH management in procured services. Clients shape largely the 
conditions for contractors’ OSH management. It is therefore difficult for the contractor to 
take their legal employer’s responsibility for the work environment on their own. However, 
procurement can be a powerful opportunity for the procuring organization to contribute to 
entrepreneurs’ OSH management. Upstream prevention is more effective than downstream 
measures. Procuring organizations often have other OSH obligations, for example as 
building clients or responsibility as an employer to coordinate work with entrepreneurs that 
perform their services on the procuring organization’s worksite. Procuring organizations 
may also effectively use environmental requirements for claiming occupational interests.
Product quality concerns may require a tight control of entrepreneurs’ OSH performance.
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NGOs, media and social partners may put pressure on procuring organizations to
control contractors’ OSH performance. Procurers may contribute to entrepreneurs’ OSH 
management in two ways. 1) Procurement law provides a few opportunities to specify the 
working conditions. To effectively use these opportunities procuring organizations need to 
develop a strategic purchasing process and to create procurement demands that are based 
on expert knowledge of specific health and safety problems and effective solutions as well as 
based on an appropriate interpretation of procurement law. 2) Procuring organizations can 
improve OSH performance indirectly through facilitating, directing, supporting
and cooperating with the procured employer’s OSH management responsibilities and, 
occasionally, replace or complement it when this is needed. There are different techniques 
and methods to implement legislation as well as a number of voluntary commitments such 
as codes of conduct and client responsibilities.

Learning from and for rescue efforts to secure citizens’ and firefighters’ safety 
Johan M. Sanne, Svenska Miljöinstitutet IVL, (johan.sanne@ivl.se)

Firefighters are expected to manage a large variety of situations threatening citizens and/ or 
the environment. These situations have to be managed within limited time, in unknown and 
often rapidly changing conditions and they expose firefighters to many different
occupational hazards, sometimes with high risks. Simultaneously, rescue efforts constitute a 
small proportion of their working time, reducing firefighters’ opportunities for experiential 
learning at the accident scene. Effective learning before and after rescue efforts is therefore 
salient to both firefighters’ service to citizens and OSH management. In this paper we 
discuss how organizations can simultaneously provide increased value and improved
OSH management through systematic learning. We have, in four different fire brigades, 
interviewed training instructors, OSH coordinators, accident investigators, firefighters, 
commanders, safety representatives and observed rescue training. Unfortunately, learning 
is often impeded as lessons learned from rescue efforts don’t leave the shift; commanders 
are not provided with adequate tools or training for documenting relevant information 
which can be used to improve training or risk assessment at the accident scene; occupational 
incident reports do not have a designated receiver and occupational risks are too often
not reported. To manage these challenges, some fire brigades work to systematically 
organize risk analysis and learn from rescue efforts. For example, they employ goal-based 
management to define what scenarios they expect that each type of rescue unit should be 
able to manage, train and test them accordingly. They provide feedback to commanders on 
their rescue effort reports and they channel information from different types of rescue efforts 
to expert groups that will improve concepts and training. They provide structured support 
that can be used to improve and document risk assessment at the accident scene.
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Förutsättningar och möjligheter för företag att prioritera 
och bedriva arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
Hasse Nordlöf, Högskolan i Gävle samt Uppsala universitet (haenof@hig.se)

Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som 
uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. 
Detta är en presentation av ett avhandlingsarbete, vars övergripande syfte var att 
undersöka förutsättningar och möjligheter för tillverkande företag att prioritera och arbeta 
med säkerheten och arbetsmiljön; med särskilt fokus på yrkesroller, företagsstorlek, 
säkerhetskultur och finansiella nyckeltal. Fyra delstudier (I–IV) ingår i denna avhandling, 
vilka är baserade på tre datainsamlingar. En enkät som mätte arbetsmiljöprioritering 
besvarades av 249 representanter vid 142 tillverkande företag (I & II). Fokusgruppintervjuer 
genomfördes med 66 arbetare på ett stort ståltillverkningsföretag, där deras erfarenheter 
och uppfattningar om säkerhet och risker i arbetet diskuterades (III). En enkät som mätte 
SAM, säkerhetskultur och arbetsmiljöprioritering besvarades av 280 representanter vid 
197 tillverkande företag (IV). Information om företagens finansiella nyckeltal hämtades 
från ett kreditupplysningsföretag. De viktigaste resultaten från de fyra delstudierna kan 
bland annat sammanfattas med att lönsamheten uppfattades vara det mest prioriterade 
intresset vid företagen (I), och att avvägningar mellan produktivitet och säkerhet ansågs 
vara ett hinder för att kunna arbeta på ett säkert sätt (III). Chefer uppfattade generellt 
att arbetsmiljön prioriterades mer på företagen än vad skyddsombuden gjorde (I & IV). 
Uppfattningar om arbetsmiljöprioritering skiljde sig dock inte åt beroende på företagsstorlek 
(II & IV). Ansvaret för säkerheten på arbetet ansågs främst vila hos den enskilda individen, 
och risktagande betraktades komma ur en kombination av individuella faktorer och yttre 
omständigheter i arbetsmiljön (III). Att vara ett större företag, ha positiv säkerhetskultur 
och hög kreditvärdighet visade sig ha samband med att också ha ett bättre utvecklat SAM 
(IV). På motsvarande sätt, att vara ett mindre företag, ha negativ säkerhetskultur och låg 
kreditvärdighet befanns ha samband med att också ha ett sämre utvecklat SAM.
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Session 16: Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv
Onsdag 15 juni kl 13.00-14.00, rum G1351
Chair: Lena Abrahamsson

Sessionen introducerar bakgrunden till hur nätverket för Arbetsplatsnära FoU för 
hållbart arbetsliv (AFoU) bildades och beskriver nätverket, dess mål, aktiviteter och 
medlemmar. Nätverket är öppet, så alla som önskar delta är välkomna. I sessionen 
kommer tre presentationer att ges, och det blir en avslutande diskussion.
Presentationerna redogör för delar av en kommande skrift som kommer att handla om 
arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv.

Arbetsplatsnära FoU från olika synvinklar
Jörgen Eklund, KTH, (jorgen.eklund@sth.kth.se)

Arbetsplatsnära Forskning och Utveckling (AFoU) är ett begrepp som ännu inte definierats 
på ett entydigt sätt. I denna artikel beskrivs begreppet utifrån några olika perspektiv för
att ge det en tydligare kontur. Samtidigt beskrivs också vad som inte är AFoU. Det första 
begreppet, arbetsplatsnära innebär att forskningen eller utvecklingsarbetet skall ske nära 
eller på arbetsplatserna. Ofta uppkommer forskningen eller utvecklingsansatserna utifrån 
behov som finns på arbetsplatserna, och det är de aktörer som finns nära arbetsplatserna 
som har haft inflytande på hur forskningen och utvecklingsarbetet går till. Detta innebär 
att laboratorieexperimentella studier, teoretiska simuleringar eller registerstudier normalt 
inte kan betecknas som arbetsplatsnära. Ofta betecknas aktionsforskning, deltagarbaserad 
forskning och interaktiv forskning som arbetsplatsnära, eftersom forskningen ofta sker på 
arbetsplatserna. Också många fallstudier och utvärderingsstudier kan falla inom denna 
kategori. Det innebär vidare att kritiskt granskande forskning också ryms inom det som 
benämns AFoU. Ett andra kriterium är huruvida forskning och utveckling förekommer ett 
partnerskap med några intressentgrupper på arbetsplatserna, t ex mellan ledning och fack, 
och kanske också tillsammans med forskarna. Partnerskap innebär någon form av samsyn 
kring de olika parternas roller och hur man förhåller sig till varandra, och att parterna 
erhåller ömsesidig respekt. Ett ytterligare kriterium är också ofta att det kan ske
interaktion mellan forskarna och praktikerna under förloppet av en studie eller ett projekt. 
Detta interaktiva arbetssätt kan ske i samband med identifieringen av det gemensamma 
forsknings- eller utvecklingsintresset. Interaktion kan också ske under planeringsstadiet, 
genomförandet, analysen, tolkningen av resultaten och i samband med spridningen av 
den erhållna kunskapen. Härigenom uppnås hög transparens. Andra kännetecken är hög 
grad av tillämplighet och ett proaktivt samt flervetenskapligt arbetssätt. Syftet med AFoU 
är vanligen att utveckla kunskap som är lokal och samtidigt generell, kunskap som är 
nyttig och användbar och som kan bidra till att förbättra arbetsförhållandena såväl som 
organisationens effektivitet.
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Arbetsplatsnära forskning om arbetsorganisation och arbetsmiljö 
– en historisk tillbakablick med koppling till vår nutid
Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, (lena.abrahamsson@ltu.se)

Detta abstrakt presenterar utkastet till ett kapitel i en kommande skrift som kommer att 
beskriva Arbetsplatsnära FoU (övriga två FALF-abstracts presenteras av Jörgen Eklund och 
Tomas Backström). Skriften syftar till att ta fram en sammanställning över området
– t.ex. definitioner, historia, metoder, teorier, teman, kritik, genomslag, finansiering och 
utvecklingspotential inför framtiden. Arbetet med skriften är initierat av nätverket för 
Arbetsplatsnära FoU som bildades 2014 för att stärka svensk arbetslivsforskning som 
utvecklar framtidens arbetsplatser där konkurrenskraft och förnyelse nås genom goda 
arbetsförhållanden. I detta kapitel diskuteras de historiska rötterna, dvs. hur arbetsplatsnära 
forskning om arbetsorganisation och arbetsmiljö har utvecklats och varierat över åren. Här 
kan vi hitta rötter i Human Relations och sociotekniken som satte fokus på arbetslaget och 
arbetsplatsen som en reaktion på individperspektivet och kanske också det samhälleliga 
perspektivet. Kapitlet kommer dock främst att diskutera 1970-talet och framåt. På
1970-talet präglades forskningen av att arbetsmarknadens parter intresserade sig för 
arbetsorganisationen och arbetsplatsen, t.ex. LO med fokus på demokrati på arbetsplatsen 
och SAF som var med och utvecklade Volvo Kalmarverken. Under 1980-talet arbetade LO 
med det goda arbetet och inom forskningen fanns flera tongivande industrisociologer, 
arkitekter, pedagoger, industridesigners och ingenjörer som arbetade tillsammans med 
arbetsmiljöexperter. Det utvecklades metoder för såväl arbetsplatsbaserat förändringsarbete 
(framtidsverkstäder, lärande dialoger, forskningscirklar, fullskalemodeller, 
brukarmedverkan) som för analys av arbetsplatser. Under slutet av 1990-talet hade
denna typ av forskning nästan konkurrerats bort av managementkonsulter. Forskningen 
akademiserades och kom att mer handla om individ- och samhällsnivå och arbetsplatsen 
fick klara sig själv. Istället för att forska med så kom arbetslivsforskarna att forska om.
Fullt så mörkt är det kanske inte. Givetvis fanns det även under denna period intressanta 
initiativ med arbetsplatslärande, interaktiv forskning och liknande förändringsarbeten där 
arbetsplatsen och den arbetsplatsnära forskningen fanns i fokus. Kapitlet avslutas med 
reflektioner om dagens tendenser, utmaningar och möjligheter för arbetsplatsnära forskning 
om arbetsorganisation och arbetsmiljö.

Arbetsplatsnära forskning - en diskussion om vilka krav det ställer på metoderna
Tomas Backström, Mälardalens högskola, (tomas.backstrom@mdh.se)

Målet med arbetsplatsnära forskning och utveckling (AFoU) är att utveckla goda 
arbetsförhållanden, samtidigt som man skapar en effektiv verksamhet. Nätverket AFoU har 
formulerat åtta kvalitetskriterier. Det första är interaktiva arbetssätt, det vill säga
att forskningen sker i samverkan med arbetsplatsen. Två olika system deltar därmed: 
praktikerna på arbetsplatsen respektive forskarna i akademin. De två systemen medverkar 
med olika mål, modeller, aktiviteter och roller. Forskarna styrs av forskningsfrågor
och använder vetenskapliga teorier. Praktikerna fokuserar arbetsplatsens möjligheter/
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 problem och använder sina lokala teorier. Varje system har sin aktivitetsloop att hantera 
och utveckla information i, utöver det kräver AFoU återkommande möten för gemensam 
kunskapsutveckling. Två metoder, det vill säga modeller för hur forskningsarbete utförs, 
kommer att presenteras. Båda har mötet mellan forskare och arbetsplats som centralt.
Human centered design, fokuserar forskarnas aktivitetsloop. Action learning network, 
fokuserar arbetsplatsens aktivitetsloop. Designprocessen innebär att utvecklingsarbetet 
delas in I olika faser och i human centered design är mötet med de som ska använda 
förändringen central. Under projektets inledande fas arbetar forskarna nära arbetsplatsen 
och bygger en djup förståelse för dess problem/möjligheter. I nästa fas identifieras 
möjligheter för utveckling och olika lösningar testas på arbetsplatsen. I en iterativ process 
får arbetsplatsen möjlighet att påverka forskarnas förslag till lösningar. I den sista fasen 
tar arbetsplatsen över den färdiga lösningen. Action learning network består av en serie 
arbetsmöten där forskare och representanter för flera olika arbetsplatser deltar. Man har i 
förväg definierat en problemställning som arbetsplatserna vill arbetat med och teorier som
forskarna kan bidra med för att möjliggöra förståelse och hantering av problemställningen. 
Varje workshop är tillägnad ett teoriavsnitt, som presenteras av forskarna.
Arbetsplatsrepresentanterna får sedan ta fram förslag på aktiviteter och förändringar som 
ska testas på den egna arbetsplatsen fram till nästa arbetsmöte. Varje arbetsmöte inleds med 
en reflektion över erfarenheterna från dessa tester. Lösningar växer fram under arbetet.
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Session 17: Hållbart arbetsliv
Tisdag 14 juni kl 14.00-15.30, rum F229

Del 1: Hållbart arbetsliv som prioriterat område i EU Horisont 2020

Med stöd av VINNOVA startades år 2013 en påverkansplattform för att lyfta fram hållbart 
arbetsliv som ett central och övergripande område i EU:s ramprogram för forskning, Hori-
sont 2020. Syftet med denna session är dels att lyfta fram hållbart arbetsliv som ett alltmer 
centralt policybegrepp i Sverige och Europa, dels att visa på hur vi arbetat i påverkansplatt-
formen för att skapa ett större intresse för hållbart arbetsliv och arbetslivsforskning i vidare 
bemärkelse. Upplägget är följande:

Hållbart arbetsliv som utmaning för forskning i Europa
Professor Maria Albin, IMM/KI, Stockholm

Hållbart arbetsliv i Horisont 2020 – aktuella och kommande calls
Elisabeth Lagerlöf, seniorkonsult/ tidigare kommunikationschef Eurofound

Hållbart arbetsliv som en del av European Pillar of Social Rights
Kenneth Abrahamsson, adj. professor, Luleå Tekniska Universitet

Vilka är möjligheterna för svenska arbetslivsforskare att söka EU-medel och hur kan det 
internationella utbytet stärkas? Vilka områden är viktiga att föra fram i EU-forskningen? 
Kommentarer och diskussion. Bakgrundsmaterial kommer att finnas tillgängligt.

Samtalsledare: Kenneth Abrahamsson

Del 2: Europeiska socialfonden och akademin – en gemensam resurs 
för hållbart arbetsliv?

Enligt Socialfondsprogram 2014-2020 ska Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla 
den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins mål-
sättningar. Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att stimulera kompetens-
utveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden och 
förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Hållbart arbetsliv och hållbart lärande 
har lyfts fram som strategiska begrepp i det fortsatta arbetet. Ett viktigt område är också 
möjligheterna till yrkesbyte, karriärväxling och att jobba längre.
 Syftet med denna session är dels att ge en överblick till pågående initiativ inom området 
när det gäller hållbart arbetsliv, kompetensutveckling och stärka individens resurser, dels 
att diskutera på vad sätt forskare och arbetslivsforskning kan bli en resurs i Socialfondens 
arbete. Inom Region Väst pågår ett arbete med utlysning mot hållbart arbetsliv. Vilka meto-
der kan bäst gagna ett samspel mellan akademin och socialfonden – följeforskning, interak-
tiv forskning och arbetsplatsnära forskning?
 Vilka är möjligheterna och hindren för en fördjupad samverkan mellan Socialfonden och 
Akademien? Sessionen är en samverkan mellan påverkansplattformen för hållbart arbetsliv i 
Horisont 2020 och nätverket för Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv. I sessionen kom-
mer också att behandlas exempel från Europeiska Socialfonden om hur dialogen mellan 
forskare att praktik kan främjas.
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Europeiska socialfonden och det hållbara arbetslivet
Emilia Liljefrost, analytiker, Svenska ESF-Rådet

Hållbart arbetsliv som prioriterat område i Region Väst
Cüneyt Karabulut, samordnare, Region Västsverige, Europeiska Socialfonden

Exempel på pågående projekt från Socialfonden (Jämtland/Härjedalen, t.b.c.)

FoU-stöd för hållbart arbetsliv, kompetensutveckling och konkurrenskraft
Richard Berglund, forskare, SWEREA/ Nätverket för arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

Diskussionen kommer också beröra vad Socialfonden horisontella principer – Jämställdhet, 
Tillgänglighet, Icke-Diskriminering och Ekologisk hållbarhet betyder för samverkan med 
akademien. Är de förutsättningar, hinder eller möjligheter? Bakgrundsmaterial kommer att 
finnas tillgängligt.

Samtalsledare: Lars Wärngård, senior rådgivare, Forte



70            Book of abstracts – FALF 2016

Anteckningar



Book of abstracts – FALF 2016            71

Anteckningar



72            Book of abstracts – FALF 2016

Anteckningar





Inkluderande 
och hållbart arbetsliv
Book of abstracts – FALF 2016

13–15 juni 2016, Östersund

FALFforum för
arbetslivsforskning


	Tom sida
	Tom sida

