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i

Sammanfattning

Under det senaste decenniet har ledarskapsfrågor kommit allt mer i fokus. Med dagens höga
förändringstakt och ökade krav på individen ställs nya krav på ledarskapet. Arbetslivets snabba
förändring har i många fall medfört negativa konsekvenser till följd av nedskärningar och
effektiviseringar. Ett bra arbetsklimat är nödvändigt för att företag skall kunna utvecklas och
förbättras.

Det övergripande syftet med examensarbetet är att undersöka ledarskapets betydelse för att
skapa positiv arbetsmiljö inom Vänersborgs kommun. Den teoretiska utgångspunkten innehåller
en litteraturstudie, Best Practice fall och dokumentation från Vänersborgs kommun. Det
praktiska arbetet utgörs av intervjuer där vi valt tre olika intervjumetoder i form av Öppna
frågor, Likert undersökning och Arbetsplatsens Psykosociala Puls. Undersökningen utförs på
Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Vänersborgskommun, för att se
hur medarbetare och chefer upplever den psykosociala arbetsmiljön. Undersökningen skall visa
hur ledarskapet speglas ute i organisationen, samt hur policy, mål och planer inom
arbetsmiljöområdet förankras inom organisationen. Studien skall leda fram till
förbättringsmöjligheter för verksamheten.

Undersökningen visar att det finns brister inom samma områden i båda förvaltningarna, men
Samhällsbyggnadsförvaltningen visar genomgående ett mer positivt resultat utifrån intervjuerna
än vad Socialförvaltningen gör. Chefer inom förvaltningarna upplever att möjligheten till att
utföra ett bra ledarskap är begränsat inom förvaltningarna där medarbetare och chefer har uttalat
att de har för stora arbetsområden att ansvara över.

För att Vänersborgs kommuns arbetsmiljöarbete skall kunna förbättras och bli en naturlig del av
verksamheten, där den goda arbetsmiljön präglar hela organisationen, krävs allas delaktighet
och att kommunikationen förbättras inom organisationen. Chefer måste motivera sina
medarbetare i förändringsarbete, där alla skall kunna påverka sin arbetssituation och sina
utvecklingsmöjligheter. Genom ett större engagemang skapas förutsättningar som gynnar
arbetsmiljön på ett positivare sätt. Studien indikerar även att samverkan, arbetsmiljöprojekt,
medarbetarsamtal och arbetsmiljömål är viktiga områden att beakta vid arbetet att utveckla
ledarskapet och arbetsmiljön inom Vänersborgs kommun.
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 Summary

During the past decade issues regarding leadership have gained more focus. With today’s high
rate of change, flatter organizations and increased demands on individuals, the leadership of
today faces new demands. Changes in the professional life in terms of cut downs and increased
demands on efficiency, have in many cases resulted in negative consequences. A good work
climate is necessary for companies to develop and improve.

The overall purpose of this examination is to study the importance of leadership for creating a
positive work environment in the municipality of Vänersborg. The theoretical point of departure
contains a literature study, Best Practise cases, and documentation from the municipality of
Vänersborg. The practical part of the study was accomplished by conducting three kinds of
interviews; with Open questions, Likert investigation and The psychosocial pulse of the
workplace. The research was conducted at Social- and Samhällsbyggnadsförvaltningen, which
is a department whithin the municipality of Vänersborg, in order to study how co-workers and
managers experienced the psychosocial work environment. The research also point out how
leadership is mirrored in the organization, as well as how policy, goals and plans within the
work environment area are firmly established within the organization.

The findings indicate shortcomings within both administrations, but based on the interviews
Samhällsbyggnadsförvaltningen shows a more positive result throughout, compared to
Socialförvaltningen. Managers within the administrations experienced that the ability to carry
out good leadership was limited as both co-workers and managers expressed that the managers´
areas of responsibility were too extensive.

In order to improve the work environmental work of the municipality of Vänersborg and to
make it a natural part of the organisation's activities where the whole organisation is
characterised by good work environment, better communication and increased employee
participation is needed. The management must motivate the employees involved in a change
process. The involved employees should also be able to affect their work situation and their
possibilities of competence development. Conditions that promote a positive work environment
are created by increased commitment among the actors involved in the change process. Our
study indicates that cooperation, work environmental projects, staff meetings, and work
environment objectives are important areas to address when developing the leadership and work
environment within the municipality of Vänersborg
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1 Inledning
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på C-nivå och omfattar 10 poäng inom det
miljövetenskapliga programmet, 120 poäng, på högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Ledarskapets betydelse för att skapa en positiv arbetsmiljö har genomsyrat den miljövetenskapliga
utbildningen. Tidigare projektarbeten som utförts på företag och organisationer har visat på
ledarskapets betydelse, därav vore det av intresse att undersöka hur ledarskapet påverkar arbetsmiljön i
en organisation.

1.1 Bakgrund

Frågor kring ledarskap har kommit mer i fokus det senaste decenniet. Med dagens höga
förändringstakt, plattare organisationer och ökade krav på individen ställs nya krav på ledarskapet.
Grunden i ett bra ledarskap är att resultat nås genom medarbetarnas delaktighet och engagemang
(Folkhälsoinstitutet, 2001; Thomson & Menckel, 1997). Hårdare miljökrav och kräsnare kunder sätter
stor press på företagen och dess anställda och det är ledarens uppgift att leva upp till alla krav. Pressen
drabbar även de anställda och de senaste åren har sjukskrivningarna ökat dramatiskt, då framför allt de
sjukskrivningarna baserade på psykosociala diagnoser. Arbetstaktens ökning är en av de mest
påtagliga arbetsmiljöförändringarna de senaste fem åren för både kvinnor och män. Arbetslivets
snabba förändring har i många fall medfört negativ stress till följd av nedskärningar med ökad
tidspress och arbetstakt som följd. (Kungliga Ingenjörsakademin, 2000; Jakobsson, 2001; Renborg &
von Scheele, 1991; www.rfv.se; www.smelink.se)

Flera studier visar att ledarskapet har stor betydelse för framgångsrika företag. Ett bra ledarskap är en
av förutsättningarna för att få en frisk och positiv personal i en bra arbetsmiljö. Därför är det
företagsekonomiskt motiverat att ha en väl fungerande friskvård. (Ljusenius & Rydqvist, 1999) Det
finns ett klart samband mellan hög sjukfrånvaro, personalomsättning och dålig psykosocial arbetsmiljö
(Gedin-Erixon, 1992). Investeringar i den psykosociala arbetsmiljön är lönsamma eftersom en bättre
psykosocial arbetsmiljö ökar trivseln. Detta leder i sin tur till färre fel och störningar i produktionen.
(Gedin-Erixon, 1992) En färsk undersökning visar även att arbetsklimatet har stor betydelse för ett
företags lönsamhet. Det finns en stark koppling mellan nöjda medarbetare och ökad lönsamhet. Ett bra
arbetsklimat är nödvändigt för att ett företag ska kunna utvecklas och förbättras. De mest
grundläggande elementen är att chefen respekterar personalen, att samarbetet på arbetsplatsen fungerar
och att konflikter hanteras på konstruktivt sätt. Medarbetarna måste också känna att de kan påverka sin
situation samt få uppskattning för sina arbetsinsatser. (Pauser, 2003)

I dagens och morgondagens arbetsliv, med ett allt snabbare förändringstempo, är handlingens
pedagogiska innebörd minst lika viktig som produktionsresultatet (Stockfelt, 1987). Framtidens
medarbetare kommer att vara mer rörliga än tidigare generationer. Arbetsgivarna i framtiden får
acceptera att många av de yngre medarbetarna inte blir långvariga på sina arbetsplatser. Det som
lockar medarbetarna i allt större utsträckning är arbeten med spännande innehåll, men också en bra
arbetsmiljö och bra relationer. Många i den nuvarande ungdomsgenerationen är mycket välutbildad
och ställer därför höga krav på att arbetsinnehållet är spännande och stimulerande.
Anställningstrygghet och bra lön ses som något självklart, och betonas inte som viktigt. Arbetstagarna
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ställer krav på det som upplevs vara en brist på idag. Därför är det viktigt att vid nyanställningar ta
reda på vilka värderingar den arbetssökande har, för att se om de passar företaget. Arbetsgivaren måste
då vara klar över vilka värderingar företaget har och våga visa dem för den som söker arbete.
(Andersson, H. 2002)

Det ställs allt högre krav på modernt ledarskap. Näringslivet och den offentliga sektorn präglas av en
accelererande omställning, konkurrenssituationen ökar och medarbetarna kräver mer fokus.
(Amundsen, 2000) Om inte den fysiska och psykosociala arbetsmiljön förbättras kan industrin,
service- och vårdsektorn i framtiden få svårt att rekrytera medarbetare. För att komma till rätta med de
arbetsmiljöfrågor som idag förorsakar de största problemen, krävs en helhetssyn, där
arbetsorganisationen och inflytandet över det egna arbetet är två viktiga faktorer. (Renborg, von
Scheele, 1991)

1.2 Syfte och mål

Syftet och målet med undersökningen är att visa hur ledarskapet och arbetet med den psykosociala
arbetsmiljön upplevs inom Social- och Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Vänersborgs kommun.
Syftet och målet är också att öka förståelsen för Vänersborgs kommun om ledarskapets betydelse för
att skapa en positiv arbetsmiljö och ge verksamheten en bakgrund och helhetsbild över
arbetsmiljöarbetet. Undersökningen skall sedan leda vidare till förbättringsmöjligheter för
verksamheten.

Problemställningar som analyseras under studiens gång är:

� Vad ledarskapet har för betydelse för att skapa en positiv arbetsmiljö

� Hur policy, mål och planer förankras inom arbetsmiljöområdet

� Hur ledarskapet speglas ute i organisationen

� Hur medarbetare och chefer upplever den psykosociala arbetsmiljön

� Hur eventuella arbetsmiljöprojekt genomsyras i organisationen

I analysen jämförs resultatet med en teoretisk referensram, dokumentation från Vänersborgs kommun
och goda exempel i form av Best Practice fall, där projektgruppen valt ut företag och organisationer,
som erhållit utmärkelser för sitt arbete inom områdena ledarskap och arbetsmiljö.

1.3 Avgränsningar

Projektgruppen gör vissa avgränsningar på grund av ämnesområdets omfattning och projektets
tidsbegränsning. Studien är begränsad till den psykosociala arbetsmiljön, där Social- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Vänersborgs kommun är den fysiska avgränsningen i
undersökningen. Inom förvaltningarna väljs ett antal enheter ut, som vård och omsorg, omsorg av
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funktionshindrade, gatuenheten och tjänsteenheten. En annan avgränsning är att tre intervjumetoder
väljs ut av projektgruppen och att antalet intervjuade är begränsade inom de båda förvaltningarna.

2 Metod
Det finns en stor mängd dokumentation och litteratur inom området ledarskap och arbetsmiljö. Den
teoretiska utgångspunkten innehåller en litteraturstudie, en form av kartläggning, där begreppen
ledarskap och arbetsmiljö definieras samt där ledarskapets betydelse för arbetsmiljön undersöks. I den
teoretiska delen ingår också Best Practise fall, där olika företag och organisationers arbetsmiljöarbete
och ledarskap studeras. Genom intervjuer och tillgänglig dokumentation analyseras vilken betydelse
ledarskapet har för att skapa positiv arbetsmiljö (figur 1).

Fig.1 Beskrivning av studiens tillvägagångssätt

Vi har valt att utföra vår undersökning i Vänersborgs kommun, därför att kommunen arbetar aktivt
med arbetsmiljö och ledarskap. Där finns plandokument och visioner som styr och utvecklar
arbetsmiljöarbetet (se kapitel 5). Inom Vänersborgs kommun studeras vissa enheter inom
Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektgruppen åtskiljs när
genomförandefasen med intervjuerna inleds och de två olika förvaltningarna studeras. Respondenterna
väljs ut med hjälp av organisationsschemat och genom kontakt med assistenter på kommunhuset,
urvalet blir slumpmässigt för att skapa ett objektivt synsätt.

Hela studien har ett positivt angreppssätt, där eventuella brister inom verksamheten omvandlas till
förbättringsmöjligheter. Inriktningen är den psykosociala arbetsmiljön, där bland annat upplevelsen av
kommunikation, motivation, samverkan, delaktighet och engagemang undersöks. Genom att använda
ett positivt angreppssätt skapar vi förtroende och trygghet hos alla som på något sätt tar del av denna

1.
� Syftet med studien
� Val av metod

2.
Referensbas:

� Litteraturstudie
� Best-Practice
� Dokumentation från

Vänersborgs kommun

3.
Kvalitativa och kvantitativa
undersökningar:

� Intervjuer

4.
Resultat:

� Analys
� Slutsats
� Förbättringsmöjligheter
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studie. Ur ett sådant perspektiv är det angeläget att respondenterna ger oss möjligheter till värdefull
information som senare kommer till stor användning i vårt fortsatta arbete med denna rapport.

2.1 Datainsamling och analys
Förberedelserna innan intervjuerna består av planering av studien där upplägg, tid och plats bestäms
genom en personlig kontakt med respondenterna. Bakgrund och syfte med intervjuerna förklaras och
betydelsen av respondentens bidrag tydliggörs. Sekretess och anonymitet diskuteras också vid det
tillfället.

Syftet, bakgrunden och betydelsen av intervjun klargörs först och under datainsamlingsfasen sker
intervjuerna. Vid intervjuerna är det viktigt att den som intervjuar har en avsikt med utfrågningen
vilket gör att dialogens utveckling styrs mot en i förväg bestämd riktning. Den som intervjuar måste
framställa frågorna på ett sådant sätt att respondenten förstår dem och motiveras till att samarbeta.
(Lantz, 1993; Sörqvist, 2001)

Projektgruppen har valt att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder vid intervjuerna, då
utnyttjas intervjumetodernas styrkor, vilket ökar möjligheten att skapa en tydligare bild av
organisationen. Alla intervjuer utförs genom att samma frågor ställs till alla respondenter oavsett
yrkeskategori eller befattning. Den kvalitativa delen består av en rad öppna frågor där respondenten
fritt får utveckla sina tankar kring ledarskapet och arbetsmiljön (Patel & Davidsson, 1994; Lantz,
1993). Denna intervjuform ger respondenten tillfälle att beskriva samanhang som är betydelsefulla för
beskrivningen av svaret (Patel & Davidsson, 1994; Lantz, 1993).

Med kvantitativa metoder söks mönster eller samband mellan olika kategorier av företeelser. Genom
att besvara frågor kan resultaten presenteras i ett siffervärde. (Bjereld & Demker & Hinnfors, 2002;
www.user.it.uu.se) Det kvantitativa avsnittet av intervjun är uppdelat på två olika metoder varav båda
bygger på färdiga frågor med bundna svarsalternativ, där frågorna ges i en bestämd ordning. Det som
skiljer de båda kvantitativa metoderna åt är att den ena är enkätundersökning där respondenten själv
fyller i sina svar (Arbetsplatsens Psykosociala Puls; APP) medan den andra är en attitydundersökning
där  intervjuaren läser upp frågan och fyller i respondentens svar (Likert undersökning), (Patel &
Davidsson 1994; Nationalencyklopedin, 2000).

De tre intervjumetoderna (Öppna frågor, Likert och APP) som används kompletterar varandra och
skapar en helhetssyn. Vissa frågeställningar tas upp i mer än en metod, detta ger respondenterna
möjlighet att belysa frågan från flera olika synvinklar och skapar ett djup. Andra frågeställningar tas
endast upp i en metod och skapar bredd i intervjuunderlaget.

Samma intervjuunderlag används genom hela arbetet ute i organisationen. För att säkerställa att
frågorna leder till relevant information och inte kan misstolkas, genomförs en ”testintervju”, detta för
att korrigera eventuella oklarheter och se om den beräknade tiden för intervjun räcker till. Intervjuerna
följs upp och analyseras genom en tolkning av undersökningsresultatet i jämförelse med referensbasen
i form av Best Practice fallen, litteraturstudien och dokumentation från Vänersborgs Kommun. Detta
utgör en gemensam grund i vårt arbete för att få fram förbättringsmöjligheter för Social- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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2.1.1 Öppna frågor

Öppna frågor är en intervjuform som ökar den mängd information som är möjlig att få i en metod. Vi
anser att det är lämpligt att använda öppna frågor, trots att svaren kräver ett merarbete av
kategorisering och tolkning efteråt. Svaren på de öppna frågorna utgör ett underlag som är tänkt att
komplettera den övriga undersökningen och underlätta analys och resultatdelen. Denna kontakt med
öppna frågor engagerar både intervjuaren och respondenten. Intervjuaren bygger upp ett samförstånd
som ger respondenten motivation att svara på frågan. Samspelet mellan parterna gör att personliga
intervjuer passar bra när frågorna är komplicerade och kan kräva förklaringar. Intervjuaren har en
viktig uppgift att ta fram den väsentliga informationen från svaren på de öppna frågorna, samt att göra
resultatet lättfattligt och meningsfullt.

2.1.2 Arbetsplatsens Psykosociala Puls

Arbetsplatsens Psykosociala Puls (APP) är en checklista, som används för att snabbt skapa en
överblick hur det ser ut på arbetsplatsen när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Checklistan är
ett underlag för att identifiera risker och brister. Områden som belyses är organisation, personalpolicy,
arbetsmiljö, riskkällor och motvikt mot stress. Svarsalternativen består av ja eller nej svar, där
resultaten av ja svaren summeras och ger en poängsumma inom varje område. De poäng som
summerats divideras med det totala antalet frågor inom varje område, som leder till ett procenttal (se
bilaga E).

Därefter sker en sammanställning över alla respondenters svar, där ett medelvärde räknas ut inom
varje område. Dessa procenttal förs in i ett stapeldiagram för att skapa en överskådlig bild över hur
arbetssituationen ser ut (figur 2). Det finns tre staplar över varje område, en stapel för alla
respondenter, en för medarbetare och en för chefer. (www.occmed.uu.se)

Stapeldiagram - Socialförvaltningen
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Fig. 2 Redovisning av APP i form av stapeldiagram. Det optimala är att alla staplarna skall vara
100 %, förutom stapeln riskkällor, som skall vara så låg som möjligt.
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2.1.3 Likert

Tanken med Likertskalan är att medarbetarna värderar den psykosociala arbetsmiljön och en
åtgärdsrelevant information fås fram. I strukturen är frågorna baserade på vissa kvalitetsfaktorer som
skall spegla attityden hos alla medarbetarna. Likertskalans frågor utgår bland annat från
kvalitetsfaktorerna arbetstillfredsställelsen, delaktighet, kommunikation, trygghet, mål, utveckling och
bemötande. Frågorna läses upp för respondenterna som har fyra olika svarsalternativ att välja mellan,
vilka är graderade mellan ett och fyra. Ett betyder mycket dåligt eller nej och fyra betyder mycket bra
eller alltid. Respondentens attityd mäts och ställning tas till varje fråga hur starkt han eller hon
instämmer i eller tar avstånd från innehållet (se bilaga F och G). Alla svar från respektive fråga
sammanställs och förs in i en matris, som är uppdelad i fyra kvadranter, som motsvarar de fyra
svarsalternativen (figur 3). I kvadranterna är siffervärdena ett till fyra omvandlade till
prioriteringsgrader för organisationen (se figur 3). Svaren i kvadrant ett och två, det vill säga de
respondenter som har svarat mycket dåligt eller dåligt på frågan, bör prioriteras i första hand och ses
som en förbättringsåtgärd för organisationen.  Svaren i kvadrant tre och fyra, det vill säga de
respondenter som har svarat bra eller mycket bra på frågan, innebär att organisationen är i balans, men
det är ändå viktigt att arbeta med ständiga förbättringar för att behålla kvalitetsstandarden.
(www.scb.se)

Fig.3 Likertskalans uppbyggnad

2.2 Validitet och reliabilitet

Validiteten ökas genom att använda tre intervjumetoder (kvalitativ metod i form av Öppna frågor och
Kvantitativa metoder i form av APP och Likert) som speglar medarbetarnas och chefernas känslor,
attityder och upplevelser, vilket ger en helhetsbild över organisationens arbete med den psykosociala
arbetsmiljön och ledarskapsfrågor. Dessutom ökas validiteten genom att undersökningen utförs inom
två olika förvaltningar i Vänersborgs kommun, vilket ger en större bredd i undersökningen.
Validiteten ökas också genom att vi har använt oss av både litteraturstudie, Best Practice och
dokumentation från Vänersborgs kommun som ett omfattande underlag för undersökningen. Dessa har
gett oss både teoretiska kunskaper och även praktiska erfarenheter av hur företag arbetar konkret med
ledarskap och arbetsmiljö.

Reliabiliteten förbättras genom att samma intervjuunderlag har använts till alla respondenter där
följdfrågor inte förekommer. Det leder till minskad risk att frågorna misstolkas. Vi är medvetna om att
det kan förekomma felkällor bland annat genom att projektgruppen delats upp på två olika
förvaltningar, men också att respondenterna kanske inte speglar förvaltningarna fullt ut. Vi har försökt
minska de riskerna genom att öka antalet respondenter. En annan felkälla är att frågorna kan uppfattas
olika utifrån respondenternas personligheter och erfarenheter

4. Bevara   1.Hög prioritet

2. Förbättra så fort som möjligt3. I balans
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3 Teoretisk referensram

3.1 Ledarskap

Det finns flera definitioner på ledarskap. "Ledarskap är att utan tvång påverka en grupp människor i en
given riktning" (Kotter, 1997, enligt Bergman & Klefsjö, 2001).  "Ledarskap är förmågan att ha
inflytande på andra människors tankar och handlingar" (Zaleznik, 1993, enligt Bergman & Klefsjö,
2001). I kriterierna för Utmärkelsen svensk Kvalitet är ”Engagerat ledarskap” en av de tretton
grundläggande värderingarna. "För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett
personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att
ange riktning för verksamheten, skapa förutsättningar för medarbetare samt att i dialog med dem
definiera och följa upp målen". (SIQ, 2001, enligt Bergman & Klefsjö, 2001)

Chef och ledare används ofta som synonyma uttryck. Det är lättare att skilja på begreppen när
ledarskapet ses som ett skeende mellan människor. I den modernare ledarskapsforskningen ses
ledarskap som en aspekt där människor fungerar tillsammans i grupper eller i större organisationer.
Chef är däremot ett begrepp som anger att en person innehar en chefsbefattning och därmed har
underställd personal. (Lennerlöf, 1981; Mattsson, 1992; Rosell & Lundén, 1998) En ledare är en
person som oberoende av sin formella position, har förmågan att utöva makt och ledarskap över
medarbetarna (Rosell & Lundén, 1998). Ledare vill utveckla nya angreppssätt på problem och öppna
vägar för nya möjligheter. Särskilt framträdande hos ledare är att de utnyttjar sin egen person i
ledarskapet. Chefer är rationella problemlösare, medan ledare är kreativa affärsskapare. (Mattsson,
1992) En chef vill få människor att acceptera sin egen lösning på ett problem. Han/hon ger gärna order
och bestämmer själv vad som ska göras. En chef förväntas också fungera som ledare. (Mattsson, 1992;
Bergman & Klefsjö,2001; Lennerlöf, 1981)

En formell ledare är en chef som är formellt utsedd. Ledaren har formella styrinstrument att använda
för att utöva sitt ledarskap och är legitimerad uppifrån med en officiellt tilldelad tjänstebenämning
eller befordran. Ett formellt ledarskap har tydliga strukturer och en tydlig arbetsdelning. (www.kb.se;
www.lut.mah.se;  www.svi.vxu.se) En informell ledare har inga formella redskap och inget formellt
ansvar.  Den informelle ledaren är legitimerad underifrån och kan vara utsedd av gruppen, utsedd av
sig själv eller vara utsedd av den formelle ledaren. En grund för informella ledare utgörs av svaga
chefer eller otydliga organisationer som saknar spelregler. (www.kb.se; www.tidningenchef.com;
www.individanpassad.se)

3.1.1 Egenskaper hos ett bra ledarskap

”Titta dig över axeln då och då för att försäkra dig
om att någon följer efter dig”.

HENRY GILMER

En väsentlig del av ledarskapet består i att förklara, beskriva och argumentera, och därigenom
kommunicera ut frågor och åtgärder för att skapa delaktighet, förståelse och övertygelse. Det är viktigt
att ha integritet och föregå med gott exempel, och ha en stark tro på människors förmåga samt att
uppmärksamma bra prestationer. (Bergman & Klefsjö, 2001) Det goda ledarskapet präglas av
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civilkurage och personligt mod, tydlighet och konsekvens samt kännetecknas av en uttalad förmåga att
hantera konflikter. Det goda ledarskapet ger även medarbetarna handlingsutrymme, men också ett
personligt stöd. (Ohlsson, 1994) Det är viktigt som chef att ha en öppenhet, liksom att kunna inspirera,
motivera medarbetarna samt en förändringsvilja och en förmåga att kunna samarbeta. Kvalifikationer
som beslutsamhet, handlingskraft och resultatorientering tros få ökad innebörd åren framöver.
(Amundsen, 2000) Uppdraget som chef handlar delvis om att våga gå sin egen väg och göra det man
tror på. Målet är att göra chefen överflödig i organisationen och den bästa belöningen för det är när
medarbetarna är bättre än chefen. Medarbetarna måste förstå hur stor betydelse deras egen insats har
när det gäller att åstadkomma förbättringar. Alla måste ta initiativ och inte vänta att någon annan ska
ta första steget. (Boethius & Ehdin, 1993)

En chef måste ha kunskap om verksamheten, dess gränser, samspelet mellan komponenterna och de
människor som finns i organisationen. Detta arbete skall ske i ett nära och utvecklande samarbete med
medarbetarna. Det är chefens roll att skapa systemets mål och få komponenterna att samverka mot
målet, utifrån en helhetssyn i verksamheten. Ledarskap handlar om att gå från tanke till handling. Att
fatta rätt beslut och att kunna fatta ett beslut vid rätt tidpunkt är oerhört viktigt för ett effektivt
ledarskap. En effektiv ledare måste agera, inte reagera. Ledarskapet handlar i hög grad om
förutsägelser. För att lägga upp planer måste det finnas en förståelse för vilka konsekvenser som följs
av olika handlingsalternativ. (Bergman & Klefsjö, 2001; Rosell & Lundén, 1998; Ohlsson, 1994) En
chef som utvecklar sitt ledarskap, kan utöva inflytande genom att förändra sätt att tänka, väcka
förväntningar, utveckla nya angreppssätt på problem, öppna vägar för nya möjligheter, skapa och
realisera visioner (Mattsson, 1992).  Ledarrollen blir mer strategisk och det gäller att långsiktigt skapa
de bästa förutsättningarna för att medarbetarna skall bli så självständiga som möjligt. Det är först då de
kan nå sina mål och göra ett bra resultat. (www.sinnrik.se; www.tidningenchef.com) Ledningens
förståelse och en hängiven delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling är en förutsättning för
framgång. En engagerande och bra vision om den tänkta framtiden är av stor vikt i en organisation.
(Bergman & Klefsjö, 2001)

Ett område där chefen har anledning att utveckla sig är inom området "självinsikt". Att utveckla en
god självinsikt ligger inte bara i det egna utan också i medarbetarnas intresse. Anledningen är att
chefen genom sitt ledarskap kan påverka det sociala klimatet, som människors välbefinnande, hälsa
och arbetstillfredsställelse, genom att utforma, samordna och styra arbetet på olika sätt. Som chef är
det av största vikt att inse vilka "fotavtryck" som lämnas i organisationen. (Ljusenius & Rydqvist,
1999; Lennerlöf, 1981) I arbetet som chef finns vissa maktbefogenheter som medför ett ansvar inför
medarbetarna. En chef måste förstå hur makten skall användas på bästa möjliga sätt utifrån de
förutsättningar som finns i organisationen. (Rosell & Lundén, 1998)

Chefen bör ha förmåga att bedöma graden av misslyckande och framgång och att kunna ge andra äran
av deras personliga bidrag. Det är viktigt att respektera medarbetarnas kompetens, att involvera dem i
arbetet och att uppskatta deras prestationer. Det handlar likaså om att leda åt rätt håll, en chef måste
kunna upptäcka svaga och starka sidor hos sig själv och andra och kunna hålla samman och utveckla
verksamheten och medarbetarna. En bra chef skall kunna se och ta till vara kompetensen hos varje
enskild medarbetare och måste inse betydelsen av att sätta människan i centrum. (Rosell & Lundén,
1998; Ohlsson, 1994; Deming enligt Bergman & Klefsjö, 2001) En chef bör visa sina känslor för att få
med sina medarbetare särskilt under en förändringsprocess. Känslorna behövs för att medarbetarna
skall kunna relatera till processen och känna delaktighet. Det finns ofta ett motstånd mot förändringar,
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om inte chefen visar sina känslor kan motsättningarna finnas kvar hos medarbetarna och leda till ett
långvarigt indirekt motstånd. (Rimsén, 2002)

En chef bör vara entusiastisk inför sitt jobb, dessutom är det angeläget att ha ett intresse för
medarbetarna och vara öppen för deras idéer och förslag när det gäller att utveckla organisationen. En
annan viktig del är att ha högt till tak, för att inte missa nya uppslag. Ledningen bör stödja initiativ till
fortsatt utveckling för enskilda medarbetare. Det gör att medarbetarna känner tillfredsställelse med sitt
arbete och att verksamheten tillförs något väsentligt. (Rosell & Lundén, 1998; Ohlsson, 1994; Pauser,
2001; En chef skall i samarbete med medarbetare utveckla nya angreppssätt på problem och öppna
vägar för nya möjligheter. En chef skall ange färdriktningen, skapa möjligheter för medarbetarna,
delegera ansvar och befogenheter samt stimulera andra att utöva ledarskap. (Bergman & Klefsjö,
2001) Chefen bör vara tydlig, ärlig och leva som han/hon lär för att vinna medarbetarnas tilltro.
Han/hon skall också vara bestämd och ta itu med problem, det främjar trivseln i organisationen, där
alla måste få möjlighet att växa med sin uppgift och att lära av sina misstag. (Ohlsson, 1994;
www.tidningenchef.com; www.sinnrik.se; de Klark, 2003) Det gäller att inge respekt vid utövandet av
chefsrollen, men ändå skapa personliga relationer som leder till att chefen får medarbetarna med sig
(Ohlsson, 1994; www.sinnrik.se; de Klark, 2003). Ett bra ledarskap är ett närvarande ledarskap, som
stöder och stimulerar de anställda (Ohlsson, 1994; www.tidningenchef.com).

3.1.2 Kommunikation och motivation

”Om du vill övertyga, tala av
intresse, inte förnuftet”.
BENJAMIN FRANKLIN

Kommunikation är en viktig del i ledarskapet där det främsta verktyget är den personliga dialogen. En
av chefens viktigaste färdigheter är förmågan att nå ut med sitt budskap. Dialogen gör det möjligt för
chefen att upptäcka om argumentationen behöver stärkas eller förklaringarna behöver förbättras.
(www.gmi.se) Om det är brist på kommunikation så utvecklar organisationen ett eget system där
avvikelserna blir för stora och i det läget kan det vara svårt att ingripa (de Klark, 2003). En
organisation fungerar bara om dess medlemmar ser sin egen roll eftersom varje individ har ett
begränsat ansvar för helheten. Det i sin tur ställer krav på varje individ att ta gemensamt ansvar för
kommunikationen. (www.gmi.se)  Många av dagens kvalitetsproblem beror på bristande
kommunikation mellan olika avdelningar inom organisationen. Hänsyn till produktionen måste tas
redan i konstruktionsstadiet . (Deming enligt Bergman & Klefsjö, 2001)

Människosynen är grundläggande för hur en person utvecklar sitt ledarskap. Därför utgör motivation,
kompetens och välbefinnande tre viktiga faktorer för framgång i ett företag. Hur människor upplever
välbefinnande är starkt kopplat till ork, livsstil och levnadsvanor. Begreppet välbefinnande påverkas
av såväl fysiska, psykiska och sociala faktorer i vardagslivet. En avgörande faktor är trots allt hur
medarbetare och chefer trivs med sig själva, den roll de har och den omgivande miljön de lever i.
(Ljusenius & Rydqvist, 1999) Motivationen höjer arbetsglädjen och resultatet i en verksamhet. Nyckel
till framgång är att medarbetarna finner sin egen mening och motivation. (Boethius & Ehdin, 1993)
Motivation och inspiration kan spridas genom att informera och kommunicera, delegera ansvar och
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befogenheter samt se till att alla får en personlig utveckling som ligger i linje med organisationens
behov (Bergman & Klefsjö, 2001).

En bra chef fattar beslut efter att ha skapat delaktighet och förankring i organisationen. Därigenom får
chefen sin legitimitet underifrån, då medarbetarna är delaktiga i beslutprocessen. (Bergman & Klefsjö,
2001)  I en förlängning innebär det nöjda medarbetare och därmed även nöjda kunder. Ingen
verksamhet överlever på sikt om den inte levererar en positiv upplevelse inom kundnyttan, även om
det ofta talas i ekonomiska termer. (Pauser, 2001) Kortsiktiga lönsamhetskrav och alltför stor
centrering kring dagliga bekymmer är ett av de största hindren för framgång när det gäller kvalitet,
lönsamhet och långsiktig överlevnad. Sker inte utveckling av produkter och processer för framtida
investeringar uppfylls inte de kortsiktiga lönsamhetskraven.  Det leder till stora problem i det långa
loppet. (Deming enligt Bergman & Klefsjö, 2001)

3.1.3 Coach

”Vilja att sätta andra människors intressen före sina
egna, identifiera sig med en organisation och vara

medlem av ett lag”.
SHAKESPEARE;HENRY VI

Likheten mellan en ledare i ett företag och inom idrotten blir allt tydligare, det handlar om att vara en
bra "coach" och lagledare (Bergman & Klefsjö, 2001).  Coaching är en av chefens viktigaste uppgifter
och är en stark trend just nu. En coach skall stimulera och inspirera mot uppsatta mål, samt dra upp
riktlinjer för det fortsatta arbetet. (Bergman & Klefsjö, 2001; www.tidningenchef.com;
www.adaptiva.se) Utgångspunkten för all coaching är att fokusera och utveckla människors starka
sidor. Arbetet är konkret och inriktat på att hitta lösningar och vägar som leder framåt genom en
förhöjd medvetenhet och självmotivation. Coachen kan fungera som bollplank, stöd, rådgivare,
samtalspartner eller en förebild. (www.adaptiva.se; Juto, 2000) Inställningen till andra människor är
avgörande för en bra ledare och coach. En framgångsrik coach måste bygga upp ett ömsesidigt
förtroende till sina medarbetare. (www.tidningenchef.com)

Sven-Göran Eriksson har gjort succé som förbundskapten för Englands fotbollslandslag. Detta har lett
till att det internationella näringslivet har fått upp ögonen för den svenska ledarstilen. Den svenska
ledarstilen svenska managementstilen har en rad karakteristiska drag. För det första är den väldigt
konsensusorienterad och ganska resultatinriktad, där individer aldrig får stå i vägen för bra beslut. Det
finns också, till skillnad från England, en ovanlig kombination av en öppen diskussion som samtidigt
är hövlig, och tillsammans bildas ett tillåtande klimat där chefer lyssnar på medarbetare. Svenskar är
mer kollektivistiska än individualistiska, relativt ickehierarkiska och att avståndet mellan samhällets
topp och botten är ganska litet. Det finns tydliga likheter med den japanska och den svenska
ledarstilen, då den japanska bland annat innebär att många beslut tas genom en konsensusprocess.
(Andersson, G. 2002)
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3.1.4 Omvärldens påverkan

Offentliga chefer förväntar sig i större utsträckning än chefer inom näringslivet att olika former av
samarbeten med externa intressenter kommer att bli vanligare i framtiden. Kompetensutveckling blir
stadigt allt viktigare. Nya organisationsstrukturer och processer förväntas få större betydelse i
framtiden. (Amundsen, 2000) Ledarskapet är svårhanterligt inom den offentliga sektorn där en stark
fokusering på ekonomin gör att ledarrollen kommer i skymundan. Chefen har ett behov av att ha
kontroll på resultaten. Chefen är ytterst ansvarig när det gäller att tillgodose gruppens behov och att
det skall bli bra kvalitet. (de Klark, 2003)

Omvärlden påverkar organisationen kontinuerligt och finns alltid företrädd. De attityder och
värderingar som finns i omvärlden påverkar det situationsanpassade ledarskapet, och handlar delvis
om ledarens diagnos av situationen, att förstå det komplicerade sammanhanget av
verksamhetsuppgifter, personal och den egna ledarrollen. Det är uppenbart att det för ledarens del
handlar om en lång utvecklingsprocess, där alla erfarenheter kan tas till vara på vägen.
Ledarutveckling är också det viktigaste medlet för att utveckla personalen, och det ingår i
ledaransvaret. (Strangert, 2000) Tidigare fanns all kunskap och information hos ledningen medan
mycket av detta finns hos medarbetarna idag (Pauser, 2001).

Arbetsgivare och chefer talar ofta om ökade möjligheter till frihet, självförverkligande, modernitet och
mångfald i arbetslivet. Mycket av det är endast tomma ord och väldigt många människor arbetar
fortfarande i hierarkiskt styrda organisationer, med ett centralt styre, där äldre föreställningar, regler
och en luthersk arbetsmoral hindrar förnyelse. Viljan att förverkliga ett nytt organisationsideal baserat
på kreativitet, frihet och personligt ansvarstagande förblir på många håll bara vackra teorier. (Keller &
Wallin, 2000; Pauser, 2001) För att motverka denna felaktiga verksamhetsutveckling är det viktigt att
ledningen tror på sina medarbetare. En sådan verksamhets värdebas omfattas av mer än pengar där
utvecklings- och förnyelseprocessen förankras hos medarbetarna. Den nya kulturen ställer krav på att
kunna analysera omvärldsutvecklingen och dra konsekvenser av den. Det är viktigt att sätta in en
verksamhet i sitt sammanhang och se betydelsen av att ta hänsyn till omvärldsutveckling för en
verksamhet. Om organisationer inte kan samspela med omvärlden finns det inga långsiktiga
överlevnadsmöjligheter. (Pauser, 2001)

3.1.5 Förändringar

”Ge mig män som kan mäta sig med mina berg,
som är stora nog för mina slätter,

som vill vinna imperier,
och har en ny tidsålder i tankarna.”

SAM WALTER FOSS

Chefen har en avgörande betydelse för hur medarbetarna mår i organisationen. Det är viktigt att det
satsas resurser på chefen såväl som på medarbetarna. Cheferna behöver utveckla och stärka sina
chefsroller för att på rätt sätt kunna leda sitt arbete. Det är svårare att utöva ett gott ledarskap inom den
offentliga verksamheten, eftersom där styrs de av en strikt budget. Cheferna har idag alldeles för stora
områden att ansvara över, vilket ofta leder till överbelastningar. (Rågvik, 2002)
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En utvecklingstendens inom området ledarskap är att det nya arbetslivet präglas i allt större
utsträckning av förändring och mångfald. Det avspeglas i synen på organisationer genom att det sker
en tillbakagång till den traditionella betydelsen, där organisationen ses som "organiserande". En trolig
konsekvens av denna trend är att ledarskap i organisationer i allt högre grad kommer att handla om att
leda förändringsarbete. I denna process blir det nödvändigt att engagera arbetstagarna med lämpliga
samarbetsformer. Ledningen skall fokusera på processen och på människorna som arbetar i den. Det
sociala sammanhanget med nya relationer till arbetstagarna blir åter en stark faktor för ledningen att ta
hänsyn till. Att organisera verksamheter handlar inte bara om beteendestyrning och fysiska
arrangemang. På senare år har det uppstått en livaktig forskning kring organisationen som "social
konstruktion". Det innebär att intresset riktas mot hur de anställda subjektivt uppfattar organisationen
eller organiserandet. (Strangert, 2000; Deming enligt Bergman & Klefsjö, 2001)

Idag präglas ledarskapet av entreprenörskap där chefens förmåga att skapa ett ambitiöst och positivt
arbetsklimat måste kompletteras med förmågan att producera mycket till så hög kvalitet som möjligt,
mot minsta möjliga kostnad (www.sinnrik.se). Om medarbetarna engageras i ett förbättringsarbete
leder det till bättre lösningar, än om arbetet med förbättringar sker på en individuell nivå. Det blir allt
vanligare att arbeta i grupper för att förbättra kvaliteten och effektiviteten, grupperna är beroende av
en stabil och engagerad ledning. En grundläggande faktor för ett bra förbättringsarbete är att ledningen
visar att den litar på att grupperna kan fatta bra beslut. Det innebär att ledningen måste släppa ifrån sig
ansvar, dels genom att ge grupperna lov att själva hitta lösningar och genomföra dem, dels att ge dem
en budget som de får styra över själva. Organisationen måste avsätta tid varje vecka för grupperna att
träffas, och att det är lika viktigt som att budgetera pengar för arbetet. Det är viktigt att ge signal att
förbättringsarbetet är betydelsefullt. (Andersson, H. 2001)

För att kunna hantera en förändringsprocess gäller det att kollektivt fungera i ett arbetslag, varje
individ är som en bricka i ett system där alla är beroende av varandra. Innan beslut tas i en
organisation så ska ett samförstånd mellan chefer och medarbetare efterstävas. Informationen måste
vara starkt förankrad i organisationen och alla skall vara medvetna om dess innebörd. Det finns nästan
alltid någon form av motstånd mot förändringar, därför är det viktigt att hantera detta genom att
samtala. Personer med en annan uppfattning måste respekteras för sina åsikter. Chefens yttrande måste
ske på ett sakligt sätt, där det tydligt framkommer att alla måste sträva åt samma håll i organisationen.
Ledningen måste vidta kraftfulla åtgärder för att uppmuntra och få igång arbete för att bryta de gamla
traditionerna och tankesätten.  Alla måste inse betydelsen av förbättringsprocessen. Därefter måste det
skapas en organisation som gynnar förbättringsarbetet, en organisation där samtliga känner ansvar och
motivation för att arbeta med ständiga förbättringar av alla processer inom företaget. (de Klark, 2003;
Deming enligt Bergman & Klefsjö, 2001)

Det går att motverka uppkomst av stress i organisationer som styrs av värderingar som humanism,
delaktighet och engagemang. Den mest grundläggande framgångsfaktorn är respekt för individen och
på andra plats kommer allas lika värde. Det är viktigt att betona att det inte går att informera om vilka
värderingar som skall gälla i en organisation. Det är i stället fråga om ett helt nytt sätt att leda och
organisera verksamheter. Gemensamma värderingar går på djupet och här skall de mest
grundläggande värderingarna göras synliga och tydliga för att man ska förstå vad som ligger bakom
dessa. Det är först då som det finns en möjlighet att ändra beteendet. Det krävs mod för att starta
processen där alla på företaget gemensamt måste formulera var de står i dag, hur det skall vara och hur
de skall handla för att förverkliga målen. Både ledning och medarbetare måste engagera sig i denna
process, öppet och ärligt. (www.alecta.se )
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3.1.6 Framtiden

I framtidens kunskapssamhälle kommer medarbetarna alltmer att bli en nyckelfaktor för
verksamheten. Ledarskapet kommer i ökande grad att utövas genom dialog, motivation, ömsesidig
respekt i stället för genom regler, direktiv, övervakning och kontroll. Framtidens ledarskap blir mer
nyanserad och ledaruppdraget blir mer komplext och mångsidigt. Chefsarbetet kommer i högre grad
omfatta resultatmål och målstyrning. Verksamheter inom privat och offentlig regi måste för sin
överlevnad förändra sin organisation och ledning, för att leva upp till interna och externa krav. Den
moderna chefen skall förutom planläggning, organisering, beslut, genomförande och kontroll, även
förmedla värderingar. Chefen skall också vara inspirerande och motiverande och kunna skapa nätverk.
(Amundsen, 2000) Personalstyrkan bör bestå av olika människor som bär på skilda erfarenheter,
värderingar och förmågor. (Juto, 2000) Det behövs en mix av både unga och äldre medarbetare i ett
arbetslag. Det är viktigt att dra lärdom av varandras erfarenheter eftersom det skapar ett gott klimat där
nytänkande och erfarenhet driver verksamheten framåt. (Rågvik, 2002)

3.2 Arbetsmiljö

”En man som är upptagen för att vårda sin hälsa
är som en mekaniker som är för

upptagen för att vårda sina verktyg.”
SPANSKT ORDSPRÅK

I OHSAS 18001:1999, ledningssystem för arbetsmiljö, definieras arbetsmiljö såsom ”Förhållanden
och faktorer som påverkar välbefinnandet hos medarbetarna, tillfälligt anställda, leverantörers
medarbetare, besökare och andra personer på arbetsplatsen”. I Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS
2001:1, definieras tillfredsställande arbetsmiljö ”En tillfredsställande arbetsmiljö utmärks av till
exempel möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och sociala
kontakter”.

Arbetslivets främsta uppgift är att producera varor och tjänster. Det övergripande samhällspolitiska
målet för arbetslivet är att ge fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och samtidigt främja
engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling för medborgarna. (Renborg & von Scheele, 1991)

Arbetsmiljökommissionens betänkande ”Arbete och Hälsa, SOU 1990:49” (enligt Renborg & von
Scheele, 1991) som  utgör underlag till förändringar av Arbetsmiljölagen, anger tre huvudsakliga skäl
till en ökad satsning på arbetsmiljön. Det första är det traditionella skälet, som vilar på en humanitär
grund, där det är oetiskt att utsätta en människa för risker som inte kan kontrolleras. Det andra skälet
är det företagsekonomiska, där ett företag med låg personalomsättning och hög närvaro har lägre
kostnader än ett företag med omvända förhållanden. Låg personalomsättning och hög närvaro ökar
förutsättningarna för en hög produktivitet vilket leder till ekonomiska vinster. Det tredje skälet är
samhällsekonomiskt och innebär en strävan att minska de gemensamma kostnaderna. (Renborg & von
Scheele, 1991)
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3.2.1 Arbetsmiljölagstiftning

Lagstiftning till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet drevs av industrialismens genombrott på 1800-
talet. De äldre tidernas arbetarskyddslagstiftning tog framför allt sikte på att förhindra olycksfall och
vissa yrkessjukdomar. Arbetsmiljölagen som kom 1978 hade ett vidare perspektiv. Den var starkt
påverkad av debatten om den yttre miljön samt den beteendevetenskapliga forskningen på 70-talet
som visade att även monotona och starkt styrda arbeten, social isolering, stress med mera kan leda till
ohälsa. (Renborg & von Scheele, 1991)

Grunden i lagstiftningen finns i Arbetsmiljölagen, AML. Den antogs av riksdagen 1977 och trädde i
kraft den 1 juli 1978 då Arbetarskyddslagen (1949:1) och Skogsförläggningslagen (1963:246)
upphörde att gälla. Arbetsmiljölagen är en ramlag och ger ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter,
som mer i detalj anger krav och skyldigheter angående arbetsmiljön. (www.av.se) Arbetsmiljölagen
kompletteras av Arbetsmiljöförordningen som utfärdas av regeringen. Här finns
verkställighetsparagraferna. (Iseskog, 1992) I Arbetsmiljölagen från 1978, uppmärksammas
psykosociala faktorer i arbetet på allvar. Arbetet skall anpassas till den som utför arbetet och inte
tvärtom. För att betona det bredare perspektivet i den nya lagen ersätts termen ”arbetarskydd” i den
gamla lagen från 1949 med den modernare termen ”arbetsmiljö”. (Tåhlin, 2001) Arbetsmiljölagen
utgår ifrån en helhetssyn som betonar samspelet mellan fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala
förhållanden i arbetet. Detta synsätt betecknas i vanligt tal som den psykosociala arbetsmiljön. I
förarbetena till arbetsmiljölagen skrivs att arbetet inte bara skall vara så ”riskfritt som möjligt i fysiskt
och psykiskt avseende” utan också att det skall ”ge möjlighet till engagemang, arbetsglädje och
personlig utveckling”. (Renborg & von Scheele, 1991)

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att mer detaljerat reglera arbetsmiljön. Det sker genom
att ge ut föreskrifter och allmänna råd i form av författningssamlingen, AFS, som i detalj anger krav
och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. Idag finns det drygt 130 föreskrifter. De flesta av verkets
föreskrifter behandlar krav på den fysiska arbetsmiljön som till exempel maskiner, lokaler, buller,
kemiska ämnen, men det finns även föreskrifter som tar upp den psykosociala arbetsmiljön.
Föreskrifterna utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Regler som gavs ut före 1978
kallas Anvisningshäften och Meddelanden, där endast ett fåtal fortfarande gäller. Allmänna råd har en
annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande utan deras funktion är att förtydliga
innebörden i föreskrifterna och att ge rekommendationer, bakgrundsinformation och hänvisningar.
(www.av.se)

Den 1 juli 2001 ersattes reglerna om Internkontroll av arbetsmiljön (AFS 1996:6) med Systematiskt
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, utvecklar och preciserar hur
arbetsgivaren skall gå tillväga och innehåller krav på den metodik som arbetsgivaren fortlöpande skall
använda för att förbättra arbetsmiljön och för att uppfylla sitt ansvar. I SAM påpekas att arbetsmiljön
skall hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och även omfatta de psykologiska och
sociala förhållandena i arbetsmiljön. (www.av.se)

Medbestämmandelagen, MBL, trädde i kraft 1977, året innan Arbetsmiljölagen antogs. Målet var att
avskaffa arbetsgivarens ensidiga rätt att leda och fördela arbetet. Enligt MBL är arbetsgivaren skyldig
att förhandla med de fackliga organisationerna när det gäller beslut om viktiga förändringar av
verksamheten, arbets- eller anställningsförhållanden för enskild arbetstagare. Alla ändringar i
arbetsorganisationen, arbetstider och ombyggnationer med mera kan ha konsekvenser för den enskilde
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individens arbetsmiljö. De fackliga organisationerna kan även påverka beslut. Arbetsmiljölagen och
medbestämmandelagen gäller vid sidan av varandra och arbetsgivaren är skyldig att följa båda
regelsystemen. (Renborg & von Scheele, 1991)

3.2.2 God arbetsmiljö och det goda arbetet

En god arbetsmiljö kännetecknas av en bra fysisk och psykisk miljö, där en god fysisk arbetsmiljö är
en miljö som inte ger upphov till exempelvis skador orsakade av belastning, vibrationer, buller eller
kemiska ämnen. Det som kännetecknar en bra psykisk miljö är när medarbetarna har kontroll över sin
arbetssituation, har goda relationer med medarbetare och chefer och finner arbetet utmanande och
utvecklande. En bra arbetsmiljö utmärks också av att miljörisker och problem hanteras på ett
professionellt och målinriktat sätt med ett helhetsperspektiv, där policy och program inom
arbetsmiljöområdet är realistiska och har täckning i verkligheten. (Gedin-Erixon, 1992; Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin, 2000; Jakobsson, 2001; Ohlsson, 1994; Renborg & von Scheele, 1991;
www.ifa.se)

Ett nyckelbegrepp i arbetsmiljödebatten under 90-talet har varit det ”goda arbetet”. För att kunna
uppnå detta krävs en ökad förståelse av de psykiska och sociala aspekternas betydelse för
arbetsmiljön. Förutsättningarna för att uppnå ”det goda arbetet” i praktiken är att på lokal nivå arbeta
för ett effektivt arbetsmiljöarbete, med inriktning på att förbättra arbetsorganisationen. Det skall finnas
tydlig ansvarfördelning mellan ledning och medarbetare på olika nivåer. Arbetsuppgifter, ansvar och
befogenheter ska vara beskrivna och det skall finnas fastställda mål. Den närmaste chefen har stor
betydelse för den psykosociala arbetsmiljön, genom att dra upp klara riktlinjer för arbetet och bistå
med de nödvändiga resurser som krävs. Det är viktigt att arbetsledaren aktivt intresserar sig för
medarbetarnas vidareutveckling. Det goda arbetet är ett ”lärande” arbete, ett arbete där medarbetaren
blir sedd och ”bekräftad”. Det är också ett arbete där man inte bara ger av sig själv utan även får något
tillbaka. (Gedin-Erixon, 1992; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2000; Jakobsson, 2001;
Ohlsson, 1994; Renborg & von Scheele, 1991; www.ifa.se) Det är ledningens uppgift att skapa en
positiv arbetssituation och arbetsmiljö som uppmuntrar människors egna initiativ för ständiga
förbättringar och utveckling (Deming enligt Bergman & Klefsjö, 2001).

I en god arbetsmiljö skall det vara en balans i förhållande mellan uppgifter och krav. Medarbetarna
skall ha egna kontrollmöjligheter och befogenheter med lagom inflytande och medbestämmande samt
stöd från ledning och arbetskamrater. Arbetsbelastningen skall vara rimlig och anpassad till
individuella förutsättningar. Arbetet får inte kännas övermäktigt genom att det ställs svåruppfyllda
krav som leder till stress. Det skall finnas potential till utvecklande samverkan på jobbet med
omväxlande arbetsuppgifter, som möjliggör ett samarbete med omgivningen och omvärlden. Helst ska
individuellt arbete och arbete i par/grupp kombineras. Medbestämmande gör att medarbetarna känner
delaktighet. Finns det ansvar och befogenheter att själv styra arbetet för att nå målen, leder det till
ökad motivation. Det är viktigt att arbetet känns stimulerande, då utmaningar stärker självförtroendet
och leder till utveckling. (Gedin-Erixon, 1992; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2000;
Jakobsson, 2001; Ohlsson, 1994; Renborg & von Scheele, 1991; www.ifa.se)

I en god arbetsmiljö skall medarbetarnas behov av nyfikenhet, lärande och aktivitet tillfredsställas. Det
är viktigt att medarbetarnas förutsättningar i form av erfarenheter, kunskaper, kreativitet, förmåga till
problemlösning, anpassning och utveckling tas tillvara. Genom intressanta, utvecklande och roliga
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arbetsuppgifter ges ett meningsfullt innehåll som leder till välbefinnande och gör att arbetet känns
stimulerande. Det är väsentligt att ha alternativa karriär- och utvecklingsmöjligheter, både vertikalt
och horisontellt. (Gedin-Erixon, 1992; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2000; Jakobsson,
2001; Ohlsson, 1994; Renborg & von Scheele, 1991; www.ifa.se)

En bra arbetsgemenskap är av stor betydelse. Det är viktigt att medarbetarna känner trygghet, tillit,
rättvisa och respekt för varandra och ledningen. Människor har behov av samhörighet, kontakt och
gemenskap och för många är gemenskapen den viktigaste delen av arbetet. Kommunikationen skall
vara öppen och tydlig och medarbetarna skall få återkoppling och belöning som motsvarar
ansträngningen. Det är viktigt att medarbetarna känner sig trygga och får hjälp och stöd. I en bra
arbetsmiljö löses konflikter på ett konstruktivt sätt, där lärdom tas av dessa kunskaper och
erfarenheter. Samarbetsproblem hanteras på ett sådant sätt att ”syndabocksfenomenet” inte uppstår och
ingen ”utstötning” sker. (Gedin-Erixon, 1992; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2000;
Jakobsson, 2001; Ohlsson, 1994; Renborg & von Scheele, 1991; www.ifa.se)

3.2.3 Att skapa ”Den goda arbetsmiljön/arbetsplatsen”

”I det långa loppet träffar människor
bara sådant som de siktar på.”

HENRY DAVID THOREAU

När företag och organisationer skall skapa och utveckla ”den goda arbetsplatsen” och ”den goda
arbetsmiljön” är det mycket viktigt att se de olika arbetsmiljöfrågorna och problemen ur ett
helhetsperspektiv, där begreppet arbetsorganisation ses i ett vitt perspektiv, där löneformer,
arbetstider, organisation, stress, ledningsformer, inflytande, socialt stöd med mera ingår. (Ohlsson,
1994; Renborg & von Scheele, 1991) Det bör också sättas in breda och målinriktade insatser som
baseras på ett brett och fördjupat samarbete. Det är angeläget att arbeta förebyggande och då särskilt
inom områdena arbetsorganisation och ledarskap. Informations- och introduktionsfrågorna bör särskilt
uppmärksammas. En god och öppen information på arbetsplatsen bidrar till att utveckla den
psykosociala arbetsmiljön, vilket också gäller vid introduktion av nyanställd personal. (Ohlsson, 1994)

För att medarbetarna skall engageras i förändrings- och utvecklingsarbetet på ett aktivt sätt, krävs
möjlighet till inflytande från de anställdas sida. Att ”tvinga på” de anställda en organisationsförändring
uppifrån leder oftast till ett försämrat samverkansklimat och därmed även en lägre effektivitet inom
organisationen. (Ohlsson, 1994) Arbetsorganisationen måste följa den tekniska utvecklingen och de
sociala förändringarna i samhället. Den stämning som existerar i en grupp styrs i hög grad av hur
arbetet organiseras och leds. Individer i en grupp påverkar varandra men styrs av omständigheterna i
arbetet. Det är mycket viktigt för människors välbefinnande att få möjlighet att påverka och att ha
inflytande på sättet att organisera arbetet. Många företag och förvaltningar har insett vikten av
medarbetarnas inflytande och de som har lyckats med sina ambitioner, har kunnat redovisa en lägre
frånvaro, färre arbetsskador, samt ökad produktivitet och kvalitet. (Renborg & von Scheele, 1991)
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4 Best Practice
Här beskrivs Best Practise fallen, som består av företag och organisationer som projektgruppen valt ut.
Dessa arbetar praktiskt inom områdena ledarskap och arbetsmiljö, eller lägger fokus på ledarskapets
avgörande roll.

4.1 Utmärkelsen Sambandet

Sambandet är ett analys- och utvecklingsverktyg som används för att analysera den egna arbetsplatsen.
Genom att stimulera och utveckla medarbetarna, skapas hälsa och välbefinnande och ett aktivt
arbetsmiljöarbete ökar lönsamheten och företagens konkurrenskraft. Företag som utarbetar en
medveten strategi för att förbättra de anställdas hälsa gör en företagsekonomisk lönsam investering.
Det unika med verktyget Sambandet är just kopplingen till de ekonomiska effekterna. (www.alecta.se)

Utmärkelsen Sambandet utnämns till arbetsplatser som målmedvetet arbetar med att utveckla och
förbättra ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Det visar hur resultaten av insatserna påverkar
lönsamheten. Verkliga förbättringar ska uppnås och hela arbetet granskas och bedöms av särskilda
examinatorer. Vinnarna väljs slutligen av en jury, som består av personer från såväl
arbetsgivarorganisationer som fackliga organisationer. (www.alecta.se)

4.1.1 Fresh AB

Vinnare av utmärkelsen Sambandet 2001 var företaget Fresh AB, med juryns motivering "För sitt sätt
att skapa och behålla allas delaktighet genom att delegera ledarskap och utvecklingsbefogenheter till
kundstyrda team. Fresh visar att detta fungerar och dessutom är lönsamt". (www.alecta.se)

Fresh har sedan starten utvecklats till ett marknadsledande företag inom området inneklimat, genom
att själva utveckla, tillverka och sälja ventilationsprodukter. Företaget har haft en positiv utveckling
sedan starten och men på grund av konjunkturen vände på 1990-talet krävdes förändringar, för att
undvika konkurs. En ny vd anställdes vilket förvandlade företaget från en konventionell
processorganisation till en organisation uppbyggd av ett antal självständiga team. Den verkställande
ledningen arbetar inte med den operativa driften utan vägleder och agerar som coach för teamen.
Ledningen ägnar sig åt att arbeta med de övergripande målen för företaget som strategi, planering,
förbättring, kommunikation och som en coach för medarbetarna. (www.alecta.se)

Idag är team arbetet så väl utvecklat att det fungerar som små egna företag i företaget. Teamen sköter
själva allt operativt arbete. De sätter sina egna produktionsmål, sin egen budget, ansvarar för
försäljning liksom för kostnader. De har direktkontakt med kunden och styr hela produktionskedjan
utan mellanchefer. Teamen har full befogenhet i beslutsfattandet och de planerar själva sin arbetstid.
Fresh anser att de anställda mår och arbetar bättre på detta sätt. Varje år gör alla anställda studiebesök
och ser hur kollegor arbetar, vilket ger bra förståelse för varandras arbetsuppgifter. (www.svd.se)

Patrik Dahlberg, vd på Fresh, anser att företaget lyckats omvandla tjusiga ord till praktik genom ett
brinnande ledarskap och genom att ägaren satsar på långsiktighet och därmed vågar göra långsiktiga
investeringar (www.aigr.org; www.dn.se).  Den viktigaste faktorn är kommunikationen, som är lika
viktig som svår enligt Patrik Dahlberg. Måndagsmöten har blivit det forum där mest information
sprids och alla medarbetarna ansvarar för att det skall ske. Genom sitt arbetssätt har Fresh fått ned sina
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sjukskrivningstal till cirka 10 sjukdagar/år under år 2002, medan industrin i snitt har cirka 25
sjukdagar/år. Peter Iburg, också vd på Fresh, förklarar de låga sjukskrivningstalen med att företagets
lagarbete ger en djupare insikt och känsla för företaget. (www.svd.se)

4.1.2 Roxtec

Vinnare av utmärkelsen Sambandet - Sveriges bästa arbetsplats 2002 var Roxtec International från
Karlskrona. Med juryns motivering "För ett ledarskap som skapat en företagskultur baserad på tydliga
värderingar, samtidigt som en kraftig internationell expansion genomförts. Arbetsmiljöarbetet
kännetecknas av uthållighet och bedrivs med stort engagemang. Detta arbete utgör grunden för nöjda
och motiverade medarbetare samt en bibehållen låg sjukfrånvaro". (www.alecta.se)

Roxtec tillverkar kompletta tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar som höjer kvalitén,
säkerheten och flexibiliteten i människors när- och arbetsmiljö. Den kreativa miljön och trivseln har
åstadkommits genom en icke-hierarkisk organisation. Mikael Blomqvist, vd på Roxtec, menar att
företaget har nått goda resultat genom engagerade medarbetare. Det är viktigt att alla är delaktiga och
att det finns en struktur. Det gäller också att vara bra på att delegera och lämna stor frihet under ansvar
samtidigt som det är betydelsefullt med bekräftelse. Mikael Blomqvist anser att det är angeläget med
en tydlig vision och strategi för hur arbetet ska gå till för att skapa en stark gemenskap mellan
medarbetare. (www.alecta.se)

Redan på ett tidigt stadium arbetade Roxtec fram sina kärnvärden som består av ledord som handlar
om vikten av förtroende, enkelhet och garanterat nöjda kunder. Dessa kärnvärden får alla anställda
med sig från början. Målet är att alltid ligga steget före och snabbt svara upp till utvecklingen. På
senare år har psykiska och sociala faktorer kommit att spela en allt viktigare roll för hälsan,
arbetsmiljön och trivseln.  Roxtec har satsat mycket på en kreativ miljö i hela sin verksamhet. En
viktig del av arbetsmiljöarbetet är motionsaktiviteter, där företaget står för kostnaden. För att öka
välbefinnandet hos medarbetarna har Roxtec under en treårsperiod olika motionsprogram. Föreläsare
och underhållare bjuds in för att engagera och stimulera personalen. Företagets genomsnittliga
sjukfrånvaro har legat under 2 procent de senaste åren, samtidigt har bolagets omsättning vuxit med 43
procent per år de senaste tio åren. (www.alecta.se)

4.2 Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ - Utmärkelsen Svensk
Kvalitet

SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling är ett verktyg som hjälper organisationer att
utveckla sin verksamhet för att stimulera till systematiskt förbättringsarbete, fokuserat på kunder,
medarbetare och verksamhetens processer.  Verktygets styrka ligger i dess förmåga att skapa en
helhetssyn och att fokusera på ledarskapets avgörande roll, samtidigt som det förutsätter alla
medarbetares medverkan. (SIQ, 2002)

Enligt SIQ är Utmärkelsen Svensk Kvalité är det största erkännandet för genomfört förbättringsarbete
som en svensk organisation kan få.  För att få en oberoende utvärdering av arbetet och få impulser till
förändring från andra verksamhetsområden, kan externa examinatorer anlitas, till exempel genom att
söka Utmärkelsen Svensk Kvalitet hos SIQ. (SIQ 2002)
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4.2.1 Älta skola

Älta skola i Nacka kommun erhöll Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2001 i klassen för organisationer med
färre än 200 årsanställda. Domarkommitténs motivering var ”Med livslångt lärande som mål och med
en värdegrund som kan sammanfattas i jag kan och jag duger bedriver Älta skola ett systematiskt
kvalitetsarbete med stor delaktighet och stort engagemang hos personal, elever och föräldrar. Ett starkt
och engagerat ledarskap som bygger på förtroende för medarbetarna och en tydlig kundorientering har
bidragit till att skapa en fast rotad kvalitetskultur. Skolan använder ett flertal ändamålsenliga
arbetssätt, som tillsammans skapar en helhet som systematiskt bidrar till elevernas mognad och
utveckling. Älta skola är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Sverige”. (www.siq.se;
www.alta.nacka.se)

Älta skola är en kommunal grundskola med elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Alla skolor i
Nacka kommun är konkurrensutsatta och föräldrarna kan fritt välja den skola de tycker passar bäst och
som de tycker har den bästa kvaliteten. (www.siq.se) Tillsammans med sina medarbetare startade
rektor Inger Wahlström ett långsiktigt kvalitetsarbete våren 1995. Tillsammans skapades en vision för
hela skolan och en gemensam värdegrund där alla var överens om vilken kunskapssyn och vilka
spelregler som skulle gälla. Det bildade plattformen för det fortsatta kvalitetsarbetet. Skolan präglas
idag av ett starkt och engagerat ledarskap som bygger på förtroende och viljan att utveckla personalen.
(www.siq.se; www.alta.nacka.se)

Numera har skolan stormöten där förbättringsområden identifieras. Åtgärder som krävs för att nå
målen utvärderas och resultaten analyseras. Arbetet bedrivs i projektgrupper och effekten har blivit att
olika personalkategorier börjat arbeta tillsammans. Idag arbetar skolan med ett brett spektrum av
kvalitetsverktyg och pedagogiska metoder där alla, däribland elever och föräldrar, är delaktiga i
arbetet med ständiga förbättringar. Med utgångspunkt från förbättringarna sätts varje år övergripande
mål. Utifrån dessa mål sätts detaljerade mål på både grupp- och individnivå.  Till målen kopplas sedan
handlingsplaner för hur dessa ska nås. Detta arbetssätt sker även på elevnivå där eleverna tillsammans
med sin lärare sätter individuella mål med utgångspunkt från läroplanens mål. Eleverna får själva välja
hur de ska arbeta med sina mål. I huvudprocessen ingår att utveckla elevernas ansvar för det egna
lärandet. Måluppfyllelsen utvärderas först av eleven själv och sedan i en dialog mellan elev och lärare.
En tilltro och ett samspel mellan elever, föräldrar, medarbetare och ledning, i kombination med tydliga
mål och systematisk uppföljning, har givit ett fantastiskt resultat för Älta skola. Den största
bekräftelsen för skolan är att eleverna trivs och att allt fler föräldrar vill att deras barn ska gå på Älta
skola. (www.siq.se; www.alta.nacka.se)

5 Vänersborgs kommun
Vänersborgs kommun arbetar med samverkansavtal men har också tagit fram policys inom områdena
personal, arbetsmiljö, friskvård och hälsa. Vänersborgs kommun är uppdelad i sex olika förvaltningar,
varav underökningen utförs på två av dem, Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Organisationsschemat över Vänersborgs kommun ses i bilaga A.
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5.1 Samverkan i Vänersborgs kommun
Vänersborgs kommun har ett samverkansavtal med syftet att integrera verksamhet, medbestämmande
och arbetsmiljö. För att genomföra detta är mötesplatserna i organisationen viktiga. De sker i form av
samverkansgrupper, arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten och medarbetarsamtal. Vänersborgs
kommun använder sig av dialog som metod för att fatta beslut.  Samverkansgruppen fungerar som ett
forum där arbetsgivare och fack gemensamt medverkar i planerings- och beslutsprocesser liksom
uppföljning av verksamheten. De kommunövergripande frågorna hanteras i en Central
Samverkansgrupp. Skyddskommittéfunktionen ligger i samverkansgruppens uppgifter. Det gör att
beslut kan fattas direkt för den egna verksamheten, kopplat till chefens mandat. För varje nivå inom
verksamheten finns en chef som fattar och verkställer beslut. Innan beslut tas måste samverkan ske.
(Vänersborgs kommun, 2000)

Arbetsplatsträffar är ett direktmöte mellan chefen och gruppen, där det arbetas med utveckling,
planering och uppföljning av den egna verksamheten. I ett medarbetarsamtal tas förutom frågor om
verksamheten, arbetsledningen och medarbetaren också upp en individuell utvecklingsplan för
medarbetaren. Samtalet ska ske minst en gång om året enligt arbetsmiljölagen, och ingå som ett
naturligt inslag i verksamheten. Genom att frågor hanteras av dem som är direkt berörda ute på
arbetsplatsen, anser Vänersborgs kommun att det ökar känslan av delaktighet och inflytande, och det
ger en bättre och effektivare verksamhet. Verksamhetsmöten är olika former av möten som sker för att
driva verksamheten. Dessa möten är inte en formell mötesplats men det är en viktig nivå för att driva
vardagsarbetet. Alla medarbetare ska ha tillgång till arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och
kontinuerlig kompetensutveckling Det krävs att det fungerar, eftersom de kompletterar varandra.
(Vänersborgs kommun, 2000)

Kompetensplanering avser att utifrån en gemensam kompetensbild skapa en fortlöpande
kompetensutveckling i det dagliga arbetet för individen, gruppen och enheten. Vänersborgs kommun
menar att kontinuerlig kompetensutveckling leder till en verksamhetsutveckling i form av ökad
produktivitet, effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. För den enskilde individen leder
kompetensutvecklingen till bättre arbetsvillkor, möjligheter till positiv löneutveckling, ökat
ansvartagande och självförtroende. (Vänersborgs kommun, 2000)

5.2 Målbild för personal
Vänersborgs kommun skall kännetecknas av en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter inom
organisationen, som stimuleras till ständig förnyelse och kvalitetsutveckling. En helhetssyn är viktigt
där varje medarbetare känner ansvar för att resurserna används på rätt sätt. Ett fungerande ledarskap
ses som ett samspel mellan chef och medarbetare vilket skapar god laganda och engagemang i arbetet.
För att skapa en bra arbetsmiljö och ett bra resultat där förändringar inte uppfattas som hot, är
delaktighet och samverkan viktiga utgångspunkter. (Vänersborgs kommun, personalpolicy, 2002)

Dialogen är grunden för en bra kommunikation. Medarbetare skall erbjudas att utvecklas i en
stimulerande, god och säker arbetsmiljö, där arbetsplatserna kännetecknas av en öppen och tillåtande
attityd. (Vänersborgs kommun, personalpolicy, 2002)

Policyn skall ge uttryck för Vänersborgs kommuns synsätt, som skall omfatta alla beslutsfattare,
chefer och medarbetare. Om policyn får genomslag i alla verksamheter blir kommunen en attraktiv
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arbetsplats. Några områden som policyns arbete berör är arbetsmiljö, ledarskap, lön, belöning och
samverkan. (Vänersborgs kommun, personalpolicy, 2002)

Arbetsmiljö som kommunen anser önskvärd beskrivs som en miljö där ”varje anställd skall uppleva
sin arbetssituation som sund, säker och utvecklande och på arbetsplatserna skall efterstävas
förutsättningar som ger minimal risk för fysisk, psykisk och social ohälsa” (Vänersborgs kommun,
personalpolicy, 2002).

Kommunen beskriver ledarskap som ett samspel mellan chef och medarbetare, där de vill utveckla
ledarskapet så att lagande, engagemang och arbetsglädje ökar. Ledare skall kunna kommunicera,
vägleda och stimulera medarbetarna. (Vänersborgs kommun, personalpolicy, 2002)

Samverkan inom kommunen beskrivs som att individens delaktighet och inflytande är en viktig grund
där dialog mellan arbetsgivare och anställda och fackliga organisationer skall utveckla goda relationer
för bästa arbetsmiljö och resultatet.  (Vänersborgs kommun, personalpolicy, 2002)

Kommunen anser att lön och belöning skall stimulera till ökat engagemang och intresse i arbetet,
liksom en bättre verksamhetsutveckling och därmed en tryggare anställning. Att uppmärksamma goda
arbetsinsatser skall ses som en del av relationen chef/medarbetare. (Vänersborgs kommun,
personalpolicy, 2002)

5.3 Målbild för arbetsmiljö
Arbetsmiljöpolicyn, som är antagen av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, skall ge goda
förutsättningar för att åstadkomma en attraktiv arbetsplats åt kommunens cirka 3000 anställda.
Ansvaret för arbetsmiljön ingår som en del av arbetsgivaransvaret och en god arbetsmiljö som består
av fysiska, psykiska och sociala faktorer skall prägla hela Vänersborgs kommun. Arbetsmiljöpolicyn
skall vara ett rättsnöre i det vardagliga arbetet för medarbetare och chefer. (Vänersborgs kommun,
Arbetsmiljöpolicy, 2001)

Det är arbetsmiljölagen (AML) som styr arbetsmiljöarbetet i Vänersborgs kommun på
förvaltningarnas alla nivåer, och det är arbetsgivaren som har ansvaret för att AML efterlevs. En
helhetssyn på arbetsmiljön är utgångspunkten för arbetsmiljöarbetet. (Vänersborgs kommun,
Arbetsmiljöpolicy, 2001)

Vänersborgs kommun vill att arbetstagarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara i
arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och olycksfall. Alla anställda skall erbjudas en god och
säker arbetsmiljö som kontinuerligt följs upp och förbättras. För att utföra arbetsmiljöuppgifter krävs
befogenheter, kunskaper och resurser. Arbetsgivaren och arbetstagarna skall i det praktiska
arbetsmiljöarbetet samverka för att skapa en bra arbetsmiljö och det arbetet skall vara en naturlig del
av verksamheten. Därför delegeras arbetsmiljöuppgifter från styrelse/nämnd till förvaltningsledning
och vidare ut i organisationen. (Vänersborgs kommun, Personalpolicy, 2002; Arbetsmiljöpolicy, 2001)

5.4 Målbild för friskvård
Friskvårdarbetet skall bedrivas på såväl ledningsnivå, arbetsplatsnivå som individnivå inom
kommunen. Det skall bidra till en god arbetsmiljö, skapa intresse och engagemang för den egna
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hälsan, öka trivseln och gemenskapen på arbetsplatsen samt skapa ett aktivt nyttjande av
friskvårdsutbuden. (Vänersborgs kommun, Friskvårdspolicy, 2002)

Vänersborgs kommun skall präglas av att anställda och arbetsgrupper har ett fysiskt, psykiskt och ett
socialt välbefinnande. Det grundläggs genom ett aktivt ansvar från både arbetsgivare och arbetstagare.
De friskvårdande insatserna utgår från vårt välbefinnande och den mångfald av aktiviteter som kan
vidtas för att stärka hälsofrämjande arbete. Varje år tar förvaltningen fram en handlingsplan för
friskvård och följer upp föregående års plan. (Vänersborgs kommun, Friskvårdspolicy, 2002)

5.5 Målbild för hälsa
”Hälsa innebär att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och kunna
förverkliga sina personliga mål”. (Vänersborgs kommun, Hälsa på arbetsplatsen, 2002)

Arbetsplatsen utgör här en viktig arena för det praktiska hälsoarbetet och målet är att öka
frisknärvaron, minska sjukfrånvaron och rehabiliteringsärendena samt att arbeta för arbetsplatser där
arbetstillfredsställelse och trivsel uppnås. För att bidra till ökad hälsa eller för att minska ohälsan kan
arbetet med hälsofrågorna ske på olika sätt, antingen befrämjande, förebyggande eller behandlande.
Hälsoarbetet kan också ske på olika nivåer som exempelvis individ-, grupp-, organisations- eller
samhällsnivå. (Vänersborgs kommun, Hälsa på arbetsplatsen, 2002)

Några delområden som Vänersborgs kommun anser bör ha hög prioritet i strategiskt hälsoarbete är
ledarskap, arbetsmiljö, friskvård, kompetens och kompetensutveckling, samverkan och jämställdhet.
(Vänersborgs kommun, Hälsa på arbetsplatsen, 2002)

Målen för Vänersborgs kommun:

� Öka kunskapsnivån och medvetenheten om hälsa/hälsoarbete på alla nivåer i organisationen.

� Minska ökningen av sjukfrånvaron – 2003, för att i nästa skede minska antalet
sjukskrivningsdagar med 6 dagar per person och år – 2006.

� Under 2002 och 2003 skall ett utvecklingsarbete bedrivas för att förbättra rutiner och uteffekt
av rehabiliteringsinsatser.

(Vänersborgs kommun, Hälsa på arbetsplatsen, 2002)

5.6 Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt ger stöd, rådgivning
och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Det finns även en biståndsenhet som gör
utredningar och fattar beslut om insatser gällande vård och omsorg samt omsorg om
funktionshindrade. Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och
integritet och utgår från individens behov, resurser och förutsättningar. (www.vanersborg.se)
Socialförvaltningen är uppdelad på tre olika enheter, Vård och omsorg, Omsorg om funktionshindrade
och Individ och familjeomsorgen. Undersökningen utförs på enheterna Vård och omsorg och Omsorg
av funktionshindrade.
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5.6.1 Vård och omsorg

Vård och omsorg ansvarar för att ge äldre en god omvårdnad, där varje individ får möjlighet att leva
och verka i sin invanda miljö, under så normala levnadsförhållanden som möjligt. Vård och omsorgs
huvudfunktion ska utgöra det yttersta skyddsnätet då enskilda individer behöver hjälp för att klara sin
dagliga livsföring. Verksamheter finns till för enskilda personer som är i behov av till exempel
hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boenden eller korttidsvård. (www.vanersborg.se) Inom vård och
omsorg finns totalt cirka 850 medarbetare och 22 enhetschefer (GW-gruppen AB; 2002) .

5.6.2 Omsorg om funktionshindrade

Huvudfunktionen för Omsorg om funktionshindrade är att utgöra det yttersta skyddsnätet då enskilda
människor i svåra situationer behöver hjälp och saknar andra hjälpmöjligheter. Ett förebyggande
arbete innefattas också i detta. Insatserna ägnas främst åt de mest utsatta individernas behov och
rättigheter. (www.vanersborg.se) Inom omsorg om funktionshindrade finns totalt cirka 300
medarbetare och cirka 13 enhetschefer (GW-gruppen AB; 2002) .

5.7 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av gatuenheten, VA-verket, fastighetsenheten, tjänsteenheten,
planeringsenheten, teknik- och trafikenheten samt bygglovsenheten. Det finns även en administrativ
stab. (www.vanersborg.se) Undersökningen utförs på två av dessa, Gatuenheten och Tjänsteenheten.

5.7.1 Gatuenheten

Gatuenheten ansvar för sex olika områden och utgörs av renhållning, verkstad, förråd, VA- och
anläggning, park och gatuunderhåll och en administrativ stab. Inom gatuenheten finns totalt cirka 64
stycken anställda. (www.vanersborg.se)

5.7.2 Tjänsteenheten

Huvuddelen av tjänsteenheten utgörs av kost- och städservice. Det ingår också tryckeriservice,
reception och växel samt verksamhetsservice, där vaktmästeri ingår, Inom tjänsteenheten finns totalt
cirka 178 stycken anställda. (www.vanersborg.se)
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6 Resultat och Analys
Detta kapitel redovisar resultat och analys från undersökningarna, där Socialförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisas var för sig.

Kapitlet inleds med en sammanställning av resultatet på de öppna frågorna som sedan analyseras.
Frågeformuläret och utförligare resultat av de öppna intervjuerna, se bilaga B, C och D. Därefter
redovisas resultat från APP i form av diagram som därefter analyseras. Frågeformuläret till APP kan
ses i bilaga E. Till sist analyseras likertskalan utifrån resultat som visas i bilaga F och G.

6.1 Resultat av öppna frågor – socialförvaltningen

6.1.1 Den goda arbetsplatsen (Fråga 1, 2, 3, 4)

Enligt medarbetare och chefer har det framkommit att den goda arbetsplatsen kännetecknas av en
positiv arbetsglädje och ett bra samarbete mellan medarbetare och chefer. Det är viktigt att känna sig
delaktig, föra en öppen kommunikation, kunna påverka beslut och känna sig uppskattad av
medarbetare och chefer. Ett tillåtande klimat är viktigt på arbetsplatsen och att det ska vara ”högt i
tak”. Respondenterna påtalade att det är betydelsefullt att känna sig sedd och hörd, att kunna lyssna på
sina medarbetare och behandla alla med respekt. Det ska finnas tydliga mål från chefer, som
medarbetarna kan sträva att arbeta efter, och dessutom ska det finnas ett tydligt ledarskap som en
kärna i organisationen. Det är angeläget för medarbetarna att känna att de gör ett bra arbete och här är
det för det mesta känslan som styr. De boendes reaktioner är också avgörande liksom medarbetares
och chefers respons och feedback på arbetet. Medarbetarsamtal är betydelsefulla som
uppföljningsarbete.

Det krävs att både medarbetare och chefer är delaktiga i att skapa den goda arbetsplatsen. Att ha en
positiv livssyn och inställning är viktigt, behandla alla med respekt, vara lyhörd och inge förtroende
för medarbetare och chefer. Ett tillåtande klimat och att kunna se möjligheterna med sitt arbete är en
aspekt. Som både chef och medarbetare är det viktigt att lyssna på alla, få alla omkring sig att känna
sig delaktiga, vara ärlig och rak som människa. Det är oftast ekonomiska aspekter som stoppar arbetet
med att skapa den goda arbetsplatsen och att chefer och medarbetare inte finns på samma fysiska plats
för att skapa den viktiga gemenskapen. Det väsentligaste är trots allt att få organisationen att fungera
på ett sätt som gör att den ständigt förbättras.

6.1.2 Kommunikation, engagemang och delaktighet (Fråga 5, 6, 12)

Chefen kommunicerar oftast personligen med sina medarbetare, genom Arbetsplatsträffar,
närvaroträffar, konferenser och andra regelbundna träffar. Kommunikationen kan också ske genom
PM, olika informationsblad, e-mail eller genom telefonsamtal. I de flesta fall efterlyses fler informella
besök av chefen på arbetsplatsen eftersom chefen sällan befinner sig i samma hus. Respondenterna
uttrycker att önskvärt är en tillgängligare chef.

Chefen försöker påverka arbetsklimatet genom att vara positiv, ärlig, rak och öppen som person. Det
är viktigt att ge medarbetare förtroende att lösa olika problem och konflikter själva på arbetsplatsen,
men chefen skall ändå finnas tillgänglig och stötta om det skulle behövas. En mer närvarande chef
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skulle kunna skapa större förutsättningar att få ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Det är
samma sak när det gäller engagemang och delaktighet, där det är viktigt att information förs vidare
upp i förvaltningen och att det sedan blir någon form av återkoppling för att få gehör. Som det är idag
är kommunen en svårhanterlig organisation där kommunikationen brister ju längre ut i organisationen
du kommer. Strukturordningen behöver ändras, det är alldeles för toppstyrt idag, och ett mer
nytänkande behöver komma in i organisationen. Skapa forum för delaktighet, utveckla
medarbetarsamtalen och kunna bolla kommunens visioner mellan varandra är viktigt. Det måste sättas
tydligare mål och fokuseras mer på personalen, ha bra strukturer och styrsystem som genomsyrar hela
verksamheten.

6.1.3 Arbete och utveckling (Fråga 7, 8)

Det framgår av undersökningen att både medarbetare och chefer vänder sig till sin chef för att påverka
sin arbetssituation och sina utvecklingsmöjligheter. Det finns goda möjligheter att påverka
arbetssituationen medan det är mer begränsat med utvecklingsmöjligheterna, i slutändan är det ofta
pengarna som styr. Under medarbetarsamtalen finns det ändå en viss möjlighet att påverka sin
arbetssituation och sina utvecklingsmöjligheter. Utveckling av medarbetarnas arbetssituation görs ofta
i arbetsgrupper, dessa gås igenom på arbetsplatsträffar eller liknande träffar. På flera arbetsplatser har
personalen redan varit med och påverkat sina egna arbetstider och scheman. När det gäller möjligheter
till utbildningar och kurser tvingas de ofta ligga på den egna fritiden för att bemanningen inte är
tillräcklig, detta kan leda till omedveten stress för medarbetarna när de känner att de inte räcker till.
För att kunna påverka är det bra att medarbetarna är kreativa, tar egna initiativ och är fantasifulla samt
att de kan föra en öppen dialog med sin chef. För att motiveras till att arbeta med förändring och
utveckling krävs att medarbetarna har en positiv inställning, vilket oftast har med deras egen
personlighet att göra. Motivationen kommer också från andra medarbetare, chefen, samhället i stort
och vad andra organisationer gör. Att väcka tankar och idéer hos andra medarbetare motiverar till
fortsatt arbete och utveckling vad gäller arbetsplatsen och arbetssituationen, vilket gör att
respondenterna växer som människor. Problemet är oftast att det saknas resurser för att utveckla och
förändra arbetssituationen och utvecklingsmöjligheterna.

6.1.4 Arbetsmiljöprojekt, visioner och planer (Fråga 9, 10, 11)

Kommunens arbetsmiljöpolicy och planer kommuniceras ut på ett sätt som gör att många inte känner
sig delaktiga eller ens känner till innehållet. Många känner inte till någon policy eller vad det finns för
planer angående arbetsmiljön. Andra talar om att detta gås igenom av chefen på arbetsplatsträffar,
samverkansgrupperna, träffar på arbetsplatsen, via PM och andra skriftliga informationsblad. Det
ligger i medarbetarnas intresse att söka information och inte vänta på att ständigt bli informerade.

Några arbetar med arbetsmiljöprojekt, till exempel i form av individuella scheman, möjlighet till
friskvård 1 timme/vecka och samverkansprojekt. På några ställen arbetas det med friskvård i
förebyggande syfte. Det finns försöksverksamhet där en hemtjänstgrupp råder över sin egen budget,
går de med vinst får de behålla en viss del av överskottet. Det anordnas utvecklingsdagar för anställda,
fortbildning och kompetensutveckling för vissa personalgrupper och heldagar för chefer angående
sjukfrånvaron och rehabilitering av långtidssjukskrivna. På vissa ställen läggs en struktur upp för ett år
framöver när det gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det följs upp genom medarbetarsamtal varje år.
Undersökningen visar att det inte fungerar överallt. En årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
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utarbetas just nu och beräknas vara klar efter sommaren 2003, socialförvaltningen är först ut med
årsplanen inom kommunen. Det arbetas inte konkret med arbetsmiljöprojekt på alla enheter,
arbetsmiljön har hamnat i skymundan när det finns annat att fokusera på. De flesta vill att det läggs
mer resurser på arbetsmiljön för att få en ökad trivsel, ett bättre engagemang bland medarbetarna och
cheferna.

Chefer är delaktiga i visioner och planer, så gäller även för en del av medarbetarna. Somliga är
delaktiga i framtagningen av flexibla scheman och individuella arbetstider samt semestrar och
ledigheter, planering av utflykter och aktiviteter för de boende. Vissa säger att det är nödvändigt att
arbeta i högre grad med både kort- och långsiktiga mål, för att alla skall sträva åt samma håll. Det
framkommer också att delaktighet uppkommer genom diskussioner som förs på arbetsplatsen, men det
fungerar inte fullt ut på alla arbetsplatser. Det finns mycket idéer, men resurserna räcker inte till.

6.1.5 Egenskaper hos chefen (Fråga 13, 14)

Många anser att de viktigaste egenskaperna hos chefen är att vara lyhörd, rättvis, ha ett positivt
tänkande, driftig, sympatisk, visa uppskattning mot sina medarbetare, ha kunskap, vara målmedveten
och vara engagerad. Andra egenskaper är att kunna samarbeta, skapa delaktighet, ha en öppen
kommunikation, ha humor, se individuella resurser, visa förståelse och ödmjukhet. Många tycker
också att det är centralt med en helhetssyn, vara tydlig och flexibel i sitt tänkande.

Medarbetarna anser att chefen skall ha ett tydligt ledarskap. Det ska gå att lita på sin chef, han ska vara
ärlig och lätt att prata med och kunna delge information på ett bra sätt. Chefen ska kunna fatta snabba
beslut och stå för dem, ha ett ekonomiskt tänkande samtidigt som den medmänskliga förmågan finns
där. Andra viktiga egenskaper är att ha ett visionellt tänkande, vara självkritisk, ha en god planerings-
och struktureringsförmåga, kunna omvandla teori till praktik, ta till sig idéer och föra vidare till sina
anställda. En chef ska också vara nåbar och tillgänglig för sin personal.

6.1.6 Ledarskapets betydelse nu och i framtiden (Fråga 15, 16)

Ledarskapet är mycket viktigt för många av de tillfrågade. Ledarskapet är ryggraden i en organisation.
En bra chef gör att medarbetare utvecklas och känner trygghet. Några medarbetare anser att de är en
självgående grupp som klarar sig bra utan ett ledarskap som finns på plats. Händer det däremot något
finns alltid chefen bakom och stöttar. En ledare är viktig när alla tycker olika, det kan vara bra att ha
någon som styr upp arbetsgruppen, tar ansvar och håller i trådarna.

Framtidens ledarskap bör få mindre enheter att ansvara över, då möjligheterna att få överblick ökar.
Det vore önskvärt från flera håll om cheferna visade sig mer ute i verksamheten. Klimatet blir både
hårdare och tuffare, cheferna vet knappt vilka anställda de har under sig med tanke på att de ansvarar
över stora arbetsområden. Det blir svårt för cheferna att känna delaktighet och engagera sig i alla
enheterna.

Det är viktigt att besluten fattas längre ut i verksamheten än vad som görs idag. I dag är kommunen
alldeles för toppstyrd.  På det sättet sparas även pengar åt kommunen och beslutsprocessen blir
betydligt kortare än vad den är i dag. Ledarskapet i dag fokuserar alldeles för mycket på att hitta en
ekonomisk balans i verksamheten.  I framtiden kommer det möjligen att handla om mer klara och
tydliga budskap, en stor tolerans och mer medbestämmande ute i organisationen, som ger ett större
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inflytande på arbetsplatserna. Det behövs fler projekt ute på arbetsplatserna och mer utbildade
medarbetare inom arbetsmiljöområdet. Chefen är inte den som har all kunskap, utan kunskapen finns
ute i hela verksamheten. Dagens ungdomar kommer förmodligen att ställa krav och ändra mycket ute i
arbetslivet i framtiden. Inom den offentliga verksamheten bör det tas mer lärdom av de privata
organisationerna och deras processtänkande för att utveckla administrativa stödsystem inom
organisationen.

6.2 Analys av öppna frågor - socialförvaltningen
Resultaten är till viss del redan analyserade, eftersom respondenternas svar är sammanställda och
redigerade av projektgruppen. I detta avsnitt genomförs en tydligare fördjupning på vissa områden.

6.2.1 Medarbetare

Medarbetarsamtalen fungerar när det gäller medarbetarna men inte när det gäller cheferna. Det kan
bero på tidsbrist eller att det fokuseras så mycket på medarbetarna att cheferna glöms bort. Den
dagliga kontakten kan inte ersätta medarbetarsamtalet eftersom det i medarbetarsamtalet får en
fördjupad diskussion utifrån individens synvinkel. En chef har ett stort ansvar för den psykosociala
arbetsmiljön och höga krav ställs på att leda och motivera verksamheten framåt. Organisationer är
levande och behöver utvecklas. I resultatet framkommer det på flera ställen att resurser saknas och att
det istället fokuseras på att få ekonomin i balans. I många fall får arbetsmiljön stå tillbaka, trots att
sjukskrivningar fortfarande är höga inom socialförvaltningen. Genom att medarbetarna känner
arbetsglädje utförs bättre arbetsprestationer som kan öka lönsamheten i förvaltningen. Alla
respondenter svarar att de upplever arbetsglädje på sin arbetsplats. Trots upplevd arbetsglädje, är
sjukskrivningstalen höga, vilket kan bero på organisatoriska faktorer mer än på trivsel. För att förbättra
hälsoläget krävs att utbildning, kompetens, ekonomi, själva organisationen och de individuella
resurserna samverkar.

6.2.2 Chefer

I undersökningen påpekas att chefen skall vara nåbar och tillgänglig för sin personal. Till en viss del
bör chefen vara tillgänglig, men det är angeläget att låta medarbetarna växa in i sina roller och bli mer
självständiga, eftersom chefen inte alltid är på plats. Chefen bör fungera som en coach för sina
medarbetare, där kunskapen hos chefen är viktig för att skapa den helhetssyn som behövs för att
förbättra arbetsmiljön på ett stimulerande sätt. Betydande kunskap finns ute hos medarbetarna som bör
tas till vara. Chefen bör vara bra på att styra, ta ansvar och hålla i trådarna, samt arbeta för att kunna
överblicka och samordna processerna när det gäller arbetsmiljöarbetet.

6.2.3 Kommunikation

Kommunikationen är inte bara ett sätt att utbyta information, det handlar om att skapa en relation
mellan chef och medarbetare. Kommunikationen måste fungera öppet, tydligt och sakligt. Det blir allt
svårare då chefen inte alltid är närvarande och sällan befinner sig på medarbetarnas arbetsplats. För att
underlätta för medarbetarna krävs delegering av befogenheter. I en väl fungerande grupp kan
individerna agera självständigt och samspela med andra utan att det blir konflikter. Det gäller att vara
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tydlig i vem som skall ansvara för vad, i annat fall leder inte arbetet till fortsatt utveckling och energi
går förlorad på obetydliga detaljer.

6.2.4 Kompetensutveckling

Personalen berättar att ansvaret för kompetensutveckling ofta ligger på dem själva. Vissa kurser och
seminarium sker på arbetstid, men den möjligheten är begränsad på grund av de ekonomiska
förutsättningar och att bemanningen inte räcker till. Det ser vi som en brist eftersom många människor
varken har tid eller lust att avsätta fritiden till fortbildning. Genom att kompetensutvecklingen till viss
del ligger på individens ansvar och en del av fortbildningarna sker på fritiden, så ger förvaltningen
signaler om att det inte är så betydelsefullt. Istället bör förvaltningen skapa förutsättningar för att
arbeta med förändring och utveckling. Det är av stor vikt att satsa på kompetensutveckling eftersom
detta kan leda till ökad effektivitet och kvalitet för organisation. För medarbetarna kan det ge ett
resultat i form av bättre arbetsvillkor och ökad självtillit.

6.2.5 Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicyn har inte fått någon större genomslagskraft i socialförvaltningen. Om policyn
implementerats fullt ut i verksamheten skulle den psykosociala arbetsmiljön vara mer strukturerad
inom förvaltningen. Genom att skapa en arbetsmiljöpolicy är inte arbetsmiljöarbetet fulländat, utan det
krävs ett praktiskt agerade genom visioner och planer ute på arbetsplatsen. Det handlar mer om att
stödja och arbeta förebyggande genom hälsofrämjande verksamhet ur ett vidare perspektiv. Genom ett
aktivt och målinriktat arbete struktureras arbetsmiljöarbetet. Kommunen efterstävar att skapa en
attraktiv arbetsplats, att det systematiska arbetsmiljöarbetet bör vara en naturlig del i verksamheten.
Förvaltningen bör agera konkret genom att arbeta förebyggande med visioner, planer, mål och att
ständiga förbättringar sker i verksamheten. Många har svarat tvetydigt på frågan om delaktighet i
visioner och planer, de som anser att de har en viss medverkan har inte nämnt direkta planer och
visioner som är kopplade till arbetsmiljön. Däremot känner vissa en delaktighet genom diskussioner
som förs när det gäller den egna arbetsplatsen. Det finns mycket idéer, men resurserna saknas ofta i
slutändan. På några av enheterna inom socialförvaltningen arbetas det med arbetsmiljöprojekt, bland
annat samverkansprojekt, som vissa påpekar har brister. Det kan bero på att medarbetarna inte får
handlingsutrymme och personligt stöd från chefen, eller att det brister i information och
kommunikation.

6.2.6 Organisation

Organisationen kan vara svårhanterlig på grund av dess uppbyggnad och geografiska utbredning. Med
de förutsättningarna är det ännu viktigare med ett väl fungerande forum för kommunikation för att
skapa delaktighet och engagemang. Det framkommer under intervjuerna att brister i kommunikationen
blir allt mer påtagliga allt längre ut i organisationen.

När det gäller engagemang och delaktighet, är det viktigt att information som framkommer, förs vidare
upp i förvaltningen och att det sker någon form av återkoppling för att få gehör. Som det är idag är
kommunen en svårhanterlig organisation. Strukturordningen behöver ändras, det är alldeles för
hierarkiskt styrt idag, och ett mer nytänkande behöver genomsyra hela organisationen. Detta kan ske
genom att skapa mindre delvis självstyrande enheter där chefer får färre medarbetare att ansvara för.
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6.3 Resultat och analys av APP – Socialförvaltningen
Resultatet i stapeldiagrammet visar hur arbetsplatsen ligger till med risker och brister inom den
psykosociala arbetsmiljön (figur 4).

Stapeldiagram - Socialförvaltningen
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Fig 4. Resultat av APP – Socvialförvaltningen. Det optimala är att alla staplarna skall vara 100%,
förutom stapeln riskkällor som skall vara så låg som möjligt.

6.3.1 Organisation

Svaren på organisationsavsnittet visar att arbetsplatsen upplevs något bättre hos cheferna än hos
medarbetarna. Orsaker till bristerna kan handla om att bemanningen är otillräcklig och att oklarheter
finns i uppgiftsfördelningen både hos medarbetare och hos ledning. Hälsa och välbefinnande kan
påverkas av hur arbetet är organiserat och fördelat. Få människor orkar vara kreativa och skapande när
arbetsbelastningen är för hög. Oklarheter i uppgiftsfördelningen kan skapa osäkerhet hos arbetstagarna
vilket kan leda till ineffektivitet. De flesta chefer anser att det finns tillräcklig kunskap om
verksamheten och dess målsättningar. Hälften av medarbetarna svarar att det finns tillräcklig kunskap
och de övriga påpekar motsatsen. Det kan finnas en risk att alla arbetar var för sig och att samarbete
och samverkan blir lidande. Många medarbetare och chefer känner sig delaktiga i beslutsprocesser
som angår deras arbeten. Den stora mängden av cheferna anser att det finns tillräckliga forum för
information och kommunikation, däremot tycker hälften av medarbetarna att den är bristfällig. Brist på
information och kommunikation kan också bidra till ineffektivitet. Både hos medarbetare och chefer
ser vi en klar tendens att de inte fått tillräckligt med befogenheter och resurser för det ansvar som
chefen tilldelat dem.
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6.3.2 Personal

Avsnittet om personalpolicy visar att det fungerar något bättre hos medarbetarna än hos cheferna.
Bristerna kan leda till höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning, medarbetarna som är kvar i
arbetet får ett allt större ansvar. Drygt hälften svarar att ohälsa och stressreaktioner hanteras på
arbetsplatsen. Det är viktigt att chefen hanterar situationen både på individnivå, men även på
gruppnivå för att komma tillrätta med problematiken. För att en utveckling skall ske bör det finnas
samförståelse mellan chef och medarbetare. Nästan alla chefer svarar att de har för stora
arbetsområden att ansvara för, det kan var arbetskrävande att vara ensam chef inom en enhet. Många
av medarbetarna anser att cheferna inte har tillräckliga kunskaper för att hantera personalproblem,
vilket kan leda till att det bildas grupperingar på arbetsplatsen som inte gynnar arbetsmiljön. Det
utmynnar i konflikter som blir svårare att hantera ju längre tiden går. Många har uttryckt att det ska
vara högt till tak, för att omedelbart kunna hantera problem som uppstår. Ett stort missnöje kan spridas
inom arbetslaget, det kan leda till att arbetsprestationen försämras. En del har inte svarat alls på frågan
om män och kvinnor bemöts lika vad gäller arbetsförhållanden. Det kan bero på samhällets
jämställdhetsproblematik i stort, där löner inte är kopplade till prestation eller att männen är en
minoritet i förvaltningen.

6.3.3 Arbetsmiljö

Svaren i arbetsmiljöavsnittet visar att över hälften av medarbetarna upplever att mål, handlingsplaner
och ansvarsfördelning saknas eller är oklara. Bristerna kan visa sig i att medarbetare inte får
tillräckliga befogenheter, trots att kommunen antagit en arbetsmiljöpolicy, där det står att
medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med tillräckliga kunskaper, befogenheter och
resurser. Brister i kartläggningen av den psykosociala arbetsmiljön gör det svårt att upptäcka risker
och arbetet med förbättringar blir inte optimalt. Kartläggningen skall vara en hjälp för att vidta
nödvändiga åtgärder. Det kan bero på att chefens kunskap är otillräcklig eller att inte hjälp anlitas
utifrån, när behov finnes.  I undersökningen syns det att de årliga uppföljningarna av det systematiska
arbetsmiljöarbetet sker på de flesta respondenters arbetsplatser. Två medarbetare och en chef svarar att
det inte sker några årliga uppföljningar, vilket gör att det förebyggande arbetsmiljöarbetet försvåras.
Chefen bör undersöka, genomföra och följa upp verksamhetens arbetsmiljöarbete.

6.3.4 Riskkällor

I avsnittet riskkällor som finns på arbetsplatsen uppgår stapeln till cirka 55 % för både medarbetare
och chefer. Alla chefer svarar att arbetet sker under stor tidspress på grund av hög arbetsbelastning och
medarbetarna svarar övervägande likadant. I princip anser alla respondenter att arbetsmängden ökat
under de senaste åren och att arbetet innehåller psykiskt påfrestande moment. Hög arbetsbelastning
och psykiskt påfrestande moment kan bero på nedskärningar som skett under 1990-talet. Oavsett hur
flexibel en människa är, så orkar hon inte i ländgen, när lösningarna endast är kortsiktiga. Däremot
visar resultaten att få upplever bråk och konflikter i arbetsgruppen. Nästan ingen nedlåtande
behandling förekommer från arbetsledare. Undersökningar och riskbedömningar behöver genomföras
regelbundet för att undvika risker. De bör ligga som underlag till beslut om vilka åtgärder som
behöver vidtas och bör utnyttjas för att informera medarbetarna om risker i arbetslivet.
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6.3.5 Motvikt mot stress

Frågorna i avsnitten motvikt mot stress handlar om att må bra i sin arbetssituation. Alla respondenter
svarar att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen. Arbetet blir mer värdefullt om tillfredställelse
uppfylls, det leder i sin tur till arbetsglädje och stimulans. Undersökningen visar en skillnad på hur väl
arbetsplatsen uppfyller medarbetarnas förväntningar och den verkliga arbetssituationen, då
förväntningarna är högre än vad arbetsplatsen kan tillgodose. Ord och handling måste överensstämma
och chefen måste underlätta för arbetstagaren. Det kan handla om att chefen ska leva som han lär, för
att skapa förtroende hos medarbetarna. Alla utom en av respondenterna upplever att de har möjligheter
att påverka den egna arbetssituationen och det är positivt med tanke på att det annars kan vara en av
orsakerna till att människor upplever stress. Däremot kan vi utläsa att det finns brister i
samarbetsformerna. Samverkan är viktig och skall finnas i olika former och på olika nivåer inom
förvaltningen. Kommunen har inte till fullo nått ut med sitt övergripande samverkansavtal trots att de
påpekar att dialogen är det viktigaste hjälpmedlet för att skapa samverkan. Ett fungerande samarbete
betyder mycket för både gruppen och individen som skall hantera den psykosociala arbetsmiljön i
vardagen. Avsaknad av samarbetsformer kan skapa ohälsa, då upplever medarbetare och chefer att de
inte är delaktiga och inte har inflytande för att kunna skapa en bättre verksamhet. Hälften av cheferna
anser att de har en gemensam bild av framtiden tillsammans med sin chef, medan övriga chefer inte
upplever det alls. En anledning kan vara att högsta chefen inte har långsiktiga målsättningar när det
gäller att nå upp till politiska visioner och mål. Undersökningen åskådliggör att det ofta handlar om att
få budgeten att gå ihop eller rättare sagt att minska underskottet i förvaltningen. Det kan upplevas
svårt att ha långsiktiga visioner när budgetkrav styr arbetet.

6.4 Resultat och analys av likertskalan - Socialförvaltningen

Här följer resultat och analys av attitydundersökningen, som kan ses tydligare i bilaga F.

6.4.1 Arbetsplatsen

Resultatet visar att 82 % av medarbetarna och 66 % av cheferna är mycket nöjda med sin arbetsplats.
Det kan bero på att medarbetarna känner att deras arbete är efterfrågat och värdefullt. Att få feedback
och erkännanden är betydelsefullt för individen, det upplever medarbetarna att de i hög grad får från
arbetskamrater och chefer. Att cheferna inte är lika positiva kan bero på att de kan ha en besvärligare
arbetssituation, eftersom de har påtryckningar från flera håll, som medarbetare, chefer, anhöriga och
politiker.

Det är stor skillnad på hur väl arbetsplatsen uppfyller respondentens förväntningar. En tredjedel
medarbetare svarar att arbetsplatsen inte uppfyller förväntningarna och nästan hälften svarar att det är i
balans, däremot anser cheferna att arbetsplatsen ofta uppfyller deras förväntningar. Det kan vara
lättare att försöka uppfylla positiva förväntningar, en koppling till uppfyllelse av målen eller att
arbetsplatsen visar vägen till nya utmaningar och möjligheter.

6.4.2 Chefer

Chefen har stor betydelse för både medarbetarna och cheferna. Av medarbetarna är det en liten andel
som säger att chefen inte har någon betydelse alls och ett fåtal säger att chefen har en liten betydelse.
Övriga av medarbetare anser att chefen har stor eller mycket stor betydelse för arbetsmiljön. Chefen
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skall se till att allt fungerar för individen och gruppen. 67 % av cheferna anser att chefen har stor
betydelse och de övriga svarar att chefen har mycket stor betydelse. Chefen har huvudansvar för att
utforma, samordna och styra arbetet på olika sätt, för individens bästa. Det kan spegla hur den
psykosociala arbetsmiljön upplevs ute på arbetsplatsen. Chefen bör uppmuntra sina medarbetare
genom att inte komplicera tillvaron utan istället underlätta arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.

Omkring hälften av respondenterna upplever att chefen ofta lever som han lär, 24 % anser chefen
ibland lever som han lär. Det går inte att komma ifrån att chefen är en person som syns mer än andra i
organisationen, på grund av att han ingår i flera grupperingar. Därför är det bra om chefen lever som
han lär. Det leder till att medarbetarna ser chefen som en bra förebild. I stort handlar det om att få
människorna i organisationen att bli intresserade av vad chefen har att säga och vad denne gör.

Drygt 70 % av medarbetarna och drygt 80 % av cheferna anser att chefen ofta eller alltid är bra på att
förklara, beskriva och argumentera frågor och åtgärder på arbetsplatsen. Det angreppssättet är
nödvändigt för att få förståelse och förtroende för utvecklingsarbetet.

Ungefär en tredjedel av medarbetarna anser att chefen ibland visar förståelse och ödmjukhet inför sina
medarbetare och lika stor andel svarar att chefen ofta gör det.  Chefen skall visa förståelse och
ödmjukhet men ibland bör denne inte tveka att visa vägen framåt när det gäller utveckling och
förändring. En liten andel chefer svarar att deras chef inte alls visar förståelse och ödmjukhet inför sin
medarbetare medan 50 % säger att chefen ofta gör det. Genom att motivera, stimulera och respektera
medarbetarnas kompetens, så visar chefen uppskattning för medarbetarnas arbetsprestationer.

Det kan utläsas ur modellen att bemötandet från överordnande kan se olika ut när medarbetarna och
cheferna säger emot. Nästan 40 % av medarbetarna svarar att bemötandet blir dåligt eller mycket
dåligt. Drygt 80 % av cheferna tycker att det ofta eller alltid blir ett bra bemötande när de säger emot
sin överordnande. Chefen bör behandla sina medarbetare så som han själv vill bli behandlad. Det har
stor betydelse hur medarbetarna blir bemötta och respekterade av chefen, det kan ha inverkan på hur
de sedan utför sina arbetsuppgifter. Om det finns förtroende mellan medarbetare och chefer kommer
bemötandet att bli bättre och budskapet nås lättare ut till berörda parter. Saknas däremot förtroende så
kommer inte medarbetarna att lyssna på sin chef, det kan uppstå outtalade ledare på den egna
arbetsplatsen som går andra vägar än vad som är tänkt. Det kan skapa otrygghet i gruppen och hos
individen.

Cirka en tredjedel av respondenterna svarar att chefen är en dålig förebild och övriga anser att chefen
är bra eller mycket bra förebild. Det kan delvis bero på chefens egenskaper eller på respondenternas
personlighet som speglar resultatet. Det kan även bero på att respondenterna påverkas av i vilken
arbetssituation de befinner sig.

Det syns en klar skillnad mellan medarbetare och chefer när det handlar om att våga erkänna sina
misstag. En tredjedel av medarbetarna säger att chefen ibland vågar erkänna sina misstag och två
tredjedelar svarar att chefen ofta eller alltid vågar det. En liten andel av cheferna svarar att deras chef
aldrig vågar erkänna sina misstag och drygt 80 % att deras chef ofta eller alltid vågar det. Det är
mänskligt att fela, chefen skall föregå med gott exempel och våga erkänna sina misstag. Rädslan av att
göra fel kommer på så sätt att minskas och medarbetare vågar utvecklas. Det är först när individer blir
medvetna om sina fel och brister som förbättringar kan ske och utvecklingen kan fortgå i positiv
riktning.
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6.4.3 Delaktighet

När det gäller att känna delaktighet i beslut som angår arbetet så svarar två tredjedelar av
medarbetarna, att de ofta eller alltid känner sig delaktiga. Drygt 80 % av cheferna känner sig ofta eller
alltid delaktiga i beslut som angår deras arbete. Ofta diskuteras det att kortare beslutsvägar behövs i en
organisation, här ser det positivt ut att medarbetarna och cheferna känner sig delaktiga. Besluten kan
förbättras om de anställda varit med hela tiden i processen eftersom fördjupad förståelse och ett större
engagemang gynnar det fortsatta arbetet med arbetsmiljön.

6.4.4 Förändringar och samverkan

Resultatet visar att 73 % av medarbetarna och ungefär lika många av cheferna ger svar att de alltid
vågar ta initiativ för att åstadkomma någon förändring på sin arbetsplats. Det är bra att våga framföra
sina idéer eftersom tanken med förslag och initiativtagande är att det skall leda till något bättre. De
som vågar ta initiativ för att åstadkomma en förändring kommer att ha ett försprång och ett annat
utgångsläge att arbeta från, än de som inte tar något initiativ till förändring.

64 % av medarbetarna anser att samverkan fungerar dåligt, resten svarar att den fungerar bra. Hos
cheferna ser det lite annorlunda ut, där svarar en större andel att samverkan fungerar dåligt. Det kan
bero på att det är svårare att uppnå bra resultat om inte samverkan fungerar i verksamheten, det är en
förutsättning för att skapa en bra arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv. I detta sammanhang är det
betydelsefullt att individen känner engagemang och inflytande, så att samverkan inom verksamheten
utvecklas.

6.4.5 Arbetsmiljö

Medarbetarna svarar att arbetsmiljömålen till 36 % är otydliga, medan cheferna svarar att i 67 % av
fallen är målen otydliga för deras arbetsplats. Kommunens och förvaltningens arbetsmiljömål skall
vara tydliga och formulerade så att alla förstår, annars gör målen ingen nytta. Målen skall vara mätbara
och vägledande för det fortsatta arbetet mot ständiga förbättringar. Själva formuleringen av de
detaljerade målen sköter varje verksamhet för sig. Alla måste få vara delaktiga i målformuleringen
annars minskas förståelsen som genererar otydliga mål. Tyvärr brister det ofta när målen inte är
förankrade ute i verksamheten hos medarbetare. Samverkan måste också fungera annars kan resultatet
bli att målen inte skapas utifrån en helhetssyn i verksamheten. Eftersom chefer övervägande har svarat
att målen är otydliga, kommer funderingar kring hur arbetet sker med de övergripande målen som
fastställs av kommunen och förvaltningen.  Eftersom de övergripande målen skall ange färdriktningen,
förtydliga det förebyggande arbetet med arbetsmiljö och prioritera de viktigaste områdena för att
skapa ständiga förbättringar.

När det gäller upplevelsen av att chefen gör allt han kan för att medarbetarna skall ha en bra
arbetsmiljö, ger medarbetarna och chefer ungefär lika svar. Cirka 18 % av respondenterna anser att
chefen gör lite för arbetsmiljön och 76 % anser att chefen ofta gör allt han kan för att respondenten
skall ha en bra arbetsmiljö. Det är rimligt att anta att chefen har som uppgift att inspirera och motivera
medarbetarna till ett fortsatt arbete med arbetsmiljön.

Mer än hälften av medarbetarna tycker att helhetsintrycket avseende arbetsmiljöarbetet på deras
arbetsplats är dåligt, medan de övriga svarar att det är bra. De flesta chefer anger att helhetsintrycket är
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bra. Chefens roll i det arbetet kan vara att stimulera och angripa problemen på eventuellt nya sätt som
leder till utveckling av verksamheten. Genom att chefen stimulerar medarbetarna skapas ett större
handlingsutrymme som gynnar den enskilde arbetsplatsen.

6.4.6 Utveckling

Alla respondenter svarar att medarbetarsamtalen ofta eller alltid är meningsfulla. Det kan bero på att
respondenterna anser att det är ett unikt sätt att kommunicera enskilt med chefen för att kunna skapa
ett tydligare samförstånd. Samtalen måste utgå ifrån verksamheten och individen eftersom det
troligtvis är lättare att ta upp starka och svaga sidor hos sig själva enskilt än i grupp.

Övervägande antalet medarbetare anser att chefen utvecklar verksamheten med dem ofta eller alltid.
Däremot svarar 66 % av cheferna att deras chef utvecklar verksamheten dåligt. Det kan bero på att det
saknas ett välstrukturerat utvecklingsarbete i organisationen eller att förutsättningar saknas högre upp i
organisationen. För ett lyckat arbete med utvecklingsfrågor skall äga rum, behöver alla delta i
processen samt att alla parter är överens om målen. Att utveckla verksamheten tillsammans med
medarbetarna genom engagemang, delaktighet och inflytande skapas bättre förutsättningar för
verksamheten. Medarbetarna får ökad förståelse och motiveras till att arbeta med förändring.

6.5 Resultat av öppna frågor - Samhällsbyggnadsförvaltningen

6.5.1 Den goda arbetsplatsen (Fråga 1, 2, 3, 4)

Den goda arbetsplatsen kännetecknas av att det skall vara roligt att gå till arbetet, att känna sig
välkommen, få uppskattning, trivsel och känna stimulans. Arbetsplatsen skall präglas av ett gott
kamratskap, bra samarbete, en öppen och ärlig atmosfär där alla känner sig delaktiga. Att vara
uppriktig, tydlig, rättvis, stötta sina medarbetare och kommunicera är en viktig del i chefens vardag.
Lyhördhet och positiv attityd är en utgångspunkt för att förändra och utveckla det goda arbetet. Den
goda arbetsplatsen präglas av att chefen är mån om medarbetarna, är lätt att prata med och behandlar
alla lika, dessutom anses chefen i många fall vara ett gott stöd.  Det är viktigt att trivas med
arbetsuppgifterna, att arbetet har en tydlig struktur och tydliga mål. Självständigt arbete innefattar ett
större ansvar och befogenheter för medarbetarna. I chefens dagliga arbete är arbetsmiljöfrågor en
väsentlig och prioriterad del där eventuella problem som uppkommer behandlas.  En del tillfrågade
påpekar även att chefen inte tar ansvar för att skapa den goda arbetsplatsen och att det inte finns något
förebyggande arbete.

Den egna känslan, uppskattning och positiva kommentarer från chefer och medarbetare, är tecken på
att ett bra arbete utförts.  Så länge ingen klagar och resultatet och budgeten hålls så anser många att de
gjort ett bra arbete.  En strategi för att utveckla verksamheten är att satsa på kompetensutveckling av
medarbetarna där det leder till en utveckling av arbetsuppgifterna. En förutsättning för att skapa den
goda arbetsplatsen är att återkommande kontakter sker med medarbetarna i form exempelvis
arbetsplatsträffar.
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6.5.2 Kommunikation, delaktighet och engagemang (Fråga 5, 6, 12)

Chefen kommunicerar via olika sorters möten och genom daglig kontakt, men också genom lappar,
brev, telefonsamtal och e-post. En del av kommunikationen sker i cafeterian som är en central
samlingsplats. Ett problem som tas upp är att organisationen är spridd, detta försvårar
kommunikationen och gör att många chefer inte har möjlighet till daglig kontakt med sina
medarbetare.

Chefen skapar förutsättningar för att påverka arbetsklimatet genom att vara öppen, lyhörd, engagerad
och pådrivande genom utveckling och utbildning av personalen. En del respondenter säger att
förutsättningar skapas genom ett bra förhållningssätt mellan chef och medarbetare medan vissa
personer utrycker sig att chefen inte skapar några förutsättningar för att påverka arbetsklimatet. Ett bra
forum för framförande av önskemål och synpunkter är arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

För att kunna skapa engagemang och delaktighet krävs att chefen ger sina medarbetare ett förtroende
och befogenheter att fritt sköta sitt arbete. Chefen skall vara engagerad och delaktig i varje enhet utan
att lägga sig i för mycket. Chefen skall stötta, ge uppskattning, ha inlevelseförmåga, dela med sig av
sina erfarenheter och sätta tydliga mål för verksamheten. Personliga besök av chefen uppskattas men
medarbetarna är medvetna om tidsbrist. Medarbetarna önskar ett större engagemang från chefen.

6.5.3 Arbete och utveckling (Fråga 7, 8)

Många chefer och medarbetare anser att de helt eller delvis kan påverka sin arbetssituation och sina
utvecklingsmöjligheter, och att de har stor möjlighet att medverka i olika utbildningar. Genom
feedback skapas motivation. Medarbetarna motiveras genom strävan att hela tiden förbättra
verksamheten och följa med förändringarna i tiden. Det är viktigt att kunna framföra idéer och
förbättringar till chefen samt att kunna ta upp frågor på medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. En del
respondenter anser att det inte alltid är lätt att påverka sin arbetssituation och sina
utvecklingsmöjligheter.

6.5.4 Arbetsmiljöprojekt, visioner och planer (Fråga 9, 10, 11)

Arbetsmiljöpolicy och planer diskuteras och kommuniceras på arbetsplatsträffar och genom ett
systematiskt arbetsmiljöprojekt men även via brev, lappar och utbildningar.

Chefer är delaktiga eftersom de själva skapar visionerna på arbetsplatsen och tar intryck från
medarbetarnas influenser. De är också delaktiga genom ledningsmöten. Medarbetarna känner sig
relativt delaktiga när önskemål och idéer förs fram och genom fackligt arbete. Vissa respondenter
känner sig inte alls delaktiga på arbetsplatsen.

Många anser att det arbetas systematiskt med arbetsmiljön utifrån Samverkansprojektet och att
arbetsmiljöfrågor tas upp på arbetsplatsträffar. Det har tillsatts grupper som fokuserar på arbetsmiljön.
Det skall finnas en nollvision när det gäller arbetsolyckor, därför görs förbättringar avseende
säkerheten i arbetet. Ett arbetsmiljöprogram tas fram varje år. En del respondenter anser att det inte
arbetas alls med några arbetsmiljöprojekt.
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6.5.5 Egenskaper hos chefen (Fråga 13, 14)

Många anser att de viktigaste egenskaperna som en chef skall ha är att vara lyhörd, förstående, social,
kunna ta tag i problem, vara mån om varje medarbetares trivsel, rättvis, ärlig, delaktig, engagerad,
tillgänglig och bestämd. Andra viktiga egenskaper för en chef är ett positivt tänkande, humor, god
personkännedom, samarbetsförmåga och att det finns ett helhetstänkande. Det är även viktigt att en
chef är uppriktig, rak, står för sina beslut, sporrar sina medarbetare, kan uppmuntra och berömma, men
också säga till om något är fel.  En chef skall också vara konkret, ha ett intresse för verksamheten,
fackkompetens, delegeringsförmåga, att ta sig tid för medarbetarna och låta dem utvecklas.

6.5.6 Ledarskapets betydelse nu och i framtiden (Fråga 15, 16)

Det är viktigt med ett ledarskap där chefen uppmuntrar, ger förtroende och ser till att alla känna sig
delaktiga, har ansvar och kan påverka sin arbetssituation. Allas lika värde inför chefen utgör också en
betydande del. Chefen skall vara en slags mentor som lyssnar och svarar på frågor. Det är lättare att
vara positiv om chefen är positiv och det leder till en nöjd tillvaro. Att ta hand om nyanställda och få
dem att känna sig delaktiga är viktigt. Chefens uppgift är att organisera medarbetarnas arbete, lyssna
på åsikter och delegera ansvaret.

De flesta respondenter tror att framtidens ledarskap kommer att se ut som ett stort nätverk där
medarbetarna kommer att sköta arbetet mer självständigt. Samverkan kommer att spela stor roll i
framtiden.  Kunskapen hos de anställda kommer att lyftas fram. Några tror att den personliga
kontakten mellan chef och medarbetare kan försämras och att kontakten istället sker via e-post. Andra
respondenter tror inte att framtidens ledarskap kommer att förändras avsevärt från dagens ledarskap.

6.6 Analys av öppna frågor - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resultaten är till viss del redan analyserade, eftersom respondenternas svar är sammanställda och
redigerade av projektgruppen. I detta avsnitt genomförs en tydligare fördjupning på vissa områden.

6.6.1 Chefer

Det är oerhört viktigt för alla anställda, både chefer och medarbetare att känna arbetsglädje.  Chefen
har en mycket stor betydelse för att skapa en god anda på arbetsplatsen som till exempel trivsel,
stimulans, uppskattning och lyhördhet. Det är av största vikt att chefen tar ansvar för att en god
psykosocial arbetsmiljö råder på arbetsplatsen och att psykosociala problem hanteras i direkt. Alla
anställda vill ha en chef som ger medarbetarna förtroende, vägledning, feedback och får dem att växa i
sina arbetsuppgifter.  Det är viktigt att alla medarbetare blir sedda, det leder till att prestationerna hos
dem blir bättre. Det kan vara svårt att ta konflikter på en arbetsplats, men görs det direkt hinner de inte
utvecklas och blir svåra att hantera. Är chefen positiv och ger beröm är det lättare att själv vara positiv
som medarbetare.

 Det ställs mycket stora krav på chefer idag som har stora ansvarsområden. Det fordras att chefer
delegerar arbetsuppgifter till sina medarbetare, för att bli avlastad och kunna ägna sig åt ledarrollen.
Delegering gör att medarbetarna får mer ansvar och känner sig stimulerade med utvecklande
arbetsuppgifter. Det är angeläget att cheferna tar vara på kompetensen hos sina medarbetare. Chefer på
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mellannivå har en svår situation, då medarbetarnas behov ska tillgodoses och organisationen är styrd
uppifrån.

6.6.2 Medarbetare/Arbetsmiljö

Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter skall tas tillvara i arbetsmiljöarbetet och medarbetarna skall
erbjudas en god och säker arbetsmiljö som kontinuerligt följs upp och förbättras. Många av
respondenterna påpekar hur viktiga medarbetarsamtalen, arbetsplatsträffarna och en kontinuerlig
kompetensutveckling är för den enskilde individen.  Varje medarbetare skall ha medarbetarsamtal en
gång per år enligt Arbetsmiljölagen. Vid intervjuer har det visat sig att medarbetarsamtalen inte
fungerar fullt ut. I de fall där det finns brister, kan det bero på organisatoriska skäl. För att komma till
rätta med problemet bör organisationen delas upp på fler nivåer, för att cheferna ska ha ett rimligt antal
medarbetare att ansvara för. I vissa fall brister det i medarbetarnas förberedelser inför
medarbetarsamtalen. Det är angeläget att vara förberedd och strukturerad för att utnyttja tillfället.
Chefer bör informera tydligare om syftet med medarbetarsamtalet och dess möjligheter.

6.6.3 Kompetensutveckling

Många av de tillfrågade respondenterna vill ha möjlighet till kompetensutveckling, och det skall ses
som positivt eftersom det innebär en ekonomisk fördel för Vänersborgs kommun.
Kompetensutveckling kan leda till ökad effektivitet och kvalitet för organisation. För medarbetarna
kan det ge ett resultat i form av bättre arbetsvillkor och ökad självtillit. Kompetensutveckling kan
främja både den enskilde individen men också organisationen. Kommunikation

6.6.4 Kommunikation

Vissa delar inom samhällsbyggnadsförvaltningen är utbredd geografiskt. Det har som följd att den
personliga kommunikationen mellan chef och medarbetare i verksamheten försvåras. Trots dessa
svårigheter upplever flera att det fungerar relativt bra. Många chefer är bra på att delegera
arbetsuppgifter till sina medarbetare och många medarbetare tar själva initiativ till arbetsuppgifter.

6.7  Resultat och analys av APP – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resultatet i stapeldiagrammet visar hur arbetsplatsen ligger till med risker och brister inom den
psykosociala arbetsmiljön. (figur 5)
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Stapeldiagram - 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Fig5. Resultat av APP – Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det optimala är att alla staplarna skall vara
100%, förutom stapeln riskkällor som skall vara så låg som möjligt.

6.7.1 Organisation

Både chefer och medarbetare anser att organisationsavsnittet fungerar relativt bra, cheferna ligger
några procent högre än medarbetarna. Det kan bero på en rad olika omständigheter som, tillräckligt
antal chefer, att uppgiftsfördelning och ledning av arbetet fungerar relativt bra och att förvaltningen
har förtroende för sina anställda. I stort sett alla medarbetare och chefer har en chef som tillåter olika
syn på saker och ting De flesta av de tillfrågade anser också att det finns tillräcklig kunskap om
verksamheten och dess målsättning.

Alla medarbetare anser att de fått tillräckligt med befogenheter och resurser för det ansvar som chefen
tilldelat dem, medan knappt hälften av de tillfrågade cheferna anser att det inte fungerar. Det saknas
tillräckliga forum för information och kommunikation då drygt hälften av medarbetarna tycker att det
brister inom det området. Information och kommunikation fungerar dock bättre för cheferna. Det är
viktigt med olika forum för kommunikation och information, för att alla ska känna sig engagerade och
delaktiga och kunna utföra ett gott arbete. Drygt hälften av medarbetarna känner sig inte delaktiga i
beslut som rör deras arbete medan de flesta chefer känner sig delaktiga i besluten. Att det finns en
otillräcklig bemanning är något som både chefer och medarbetare tycker. Chefers ansvar och
befogenheter är en förutsättning för att organisationen skall fungera och utvecklas. Befogenheter
hänger ihop med delegering, men är inte alltid knutet till resurser. Fast otillräckliga resurser kan i
slutändan begränsa befogenheterna. Att medarbetare inte känner sig delaktiga, kan bero på att
information och kommunikation brister och att det saknas tillräckliga forum. Utan delaktighet kan
organisationen bli ineffektiv och medarbetarna kan känna sig mindre motiverade. Är bemanningen
otillräcklig skapar detta förstora arbetsområden och en större arbetsbelastning för den enskilde.
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6.7.2 Personal

Avsnittet om personalpolicy fungerar tämligen bra anser både chefer och medarbetare. Stress och
ohälsa verkar hanteras på arbetsplatsen. Cheferna anser att jämställdhet och deras kunskap för att
hantera personalproblem fungerar tillfredsställande. Vad gäller medarbetarna anser drygt hälften att
deras chefer inte har tillräckliga kunskaper för att hantera personalproblem. Chefernas kunskap är
viktig, då det är betydelsefullt att alla medarbetare blir sedda. Drygt hälften av cheferna och knappt en
tredjedel av medarbetarna tycker också att de har för stora ansvarsområden att ansvara för. Det kan
vara kopplat till besparningar och indragningar av personal som görs i kommunen. Att chefernas
kunskaper brister kan bero på att det inte prioriteras inom organisationen och att det inte avsätts
resurser till området.

6.7.3 Arbetsmiljö

Avsnittet arbetsmiljöpolicy skiljer sig mellan chefer och medarbetare då det fungerar bra hos cheferna
och något sämre hos medarbetarna. Arbetsmiljömål är kända hos alla chefer men inte hos alla
medarbetare. Medarbetarna bör ha inflytande i framtagningen av arbetsmiljömålen, för att känna
delaktighet och för att kunna arbeta med större förståelse utifrån målen. Nästan alla chefer och
medarbetare anser att det finns fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet och det är väldigt viktigt då
det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna skall vara skriftligt dokumenterade då en
arbetsplats har minst tio arbetstagare. De flesta chefer menar också att handlingsplaner och årliga
uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs medan ungefär hälften av medarbetarna
anser att det upprättas handlingsplaner och görs årliga uppföljningar och hälften av medarbetarna att
det inte görs. Svaren kan bero på att de intervjuade inte är insatta i arbetsmiljöarbetet. Knappt hälften
av både chefer och medarbetare saknar också en ansvarsfördelning vad gäller arbetsmiljöuppgifterna.
Drygt hälften av cheferna och nästan alla medarbetare tycker inte att någon kartläggning av risker görs
av den psykosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att arbetsgivaren regelbundet undersöker
arbetsförhållandena och gör en riskbedömning som dokumenteras skriftligt så att ohälsa och olycksfall
kan förebyggas.

6.7.4 Riskkällor

Riskkällor som finns på arbetsplatsen, uppgår till cirka 45 % hos både chefer och medarbetare. De
flesta chefer och medarbetare tycker att de har en för hög arbetsbelastning och att arbetet sker under
tidspress. Det är en viktig faktor att beakta då en för hög arbetsbelastning och att känna sig pressad
kan leda till exempelvis förslitningsskador och slarv i arbetet. De flesta chefer upplever att de har ett
flexibelt arbete, men att det är psykiskt påfrestande. Nästan alla medarbetare upplever att arbetet
ibland är ensidigt och monotont hälften av medarbetarna anser att arbetet är psykiskt påfrestande. Det
förekommer sällan bråk eller konflikter hos vare sig chefer eller medarbetare. Nedlåtande behandling
och strider med överordnad är också väldigt sällsynt på arbetsplatsen. Ensidigt och monotont arbete
kan ge psykiska påfrestningar, vilket kan leda till ineffektivitet och bristande motivation inför
arbetsuppgiften.

6.7.5 Motvikt mot stress

Inom avsnittet motvikt mot stress fungerar det överlag bra hos både chefer och medarbetare.
Arbetsglädjen finns hos både chefer och medarbetare och det är grunden till ett bra arbete. De flesta
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chefer och medarbetare upplever också att de kan få hjälp och stöd av både sin chef och sina
arbetskamrater om det uppstår problem i arbetet. Det är önskvärt att ha en chef och arbetskamrater att
diskutera idéer med, för att få gehör för funderingarna. Chefen bör lyssna på sina medarbetare för att
få uppslag till nya möjligheter och sätt för organisationen att utvecklas på. Vidare upplever nästan alla
respondenter att de själva kan påverka sin egen arbetssituation och det är viktigt för att kunna känna
arbetsglädje och stimulans. Alla chefer upplever att samarbetsformer fungerar i arbetsgruppen, men
det upplevs inte av alla medarbetare. Kommunen har inte till fullo nått ut med samverkansavtalet till
alla nivåer i förvaltningen. De gemensamma värderingarna om vad som är viktigt i arbetet anses i stort
sett delas av både ledning och personal. En stressfaktor kan vara att några av respondenterna, inte har
en gemensam bild av framtiden ihop med sin chef. En gemensam bild kan skapas genom delaktighet,
inflytande och engagemang från både medarbetare och chefer. Syftet med en gemensam bild är att det
ska leda till ständiga förbättringar som utvecklar verksamheten. Det som kan verka hämmande för den
gemensamma bilden är det kortsiktiga tänkandet där ekonomin styr till stor del.
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6.8 Resultat och analys av likertskalan -
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Här följer resultat och analys av attitydundersökningen, som kan ses tydligare i  bilaga G.

6.8.1 Arbetsplatsen

Resultatet visar att drygt 80 % av medarbetarna och drygt 70 % av cheferna ofta är nöjda med sin
arbetsplats. Ingen av respondenterna svarar att de inte är nöjda. Det kan bero på att de har en chef som
är engagerad och mån om sin personal och som är tydlig, lyhörd och bra på att kommunicera. Chefer
och medarbetare är förmodligen samspelta och det är högt i tak.

På frågan hur väl arbetsplatsen uppfyller förväntningarna skiljer sig inte svaren mellan medarbetare
och chefer sig nämnvärt åt, då de flesta respondenterna svarar att förväntningarna på arbetsplatsen
fungera bra eller mycket bra. Det kan bero på att medarbetare och chefer har en gemensam bild av
verksamheten där målen är tydligt utstakade och delegering av ansvar och befogenheter är klara.

6.8.2 Chefer

På frågan vilken betydelse överordnade har för medarbetare och chefer, svarar drygt 80 % av cheferna
att deras chef har en stor betydelse medan alla medarbetarna svarar att chefen har en stor eller mycket
stor betydelse. Chefen bör kunna se vad medarbetarna behöver i vissa situationer. Det kan handla om
uppmuntran, stöd och vägledning för att eventuellt kunna lösa problem. Chefen bör hela tiden ha i
åtanke att sträva efter att bli bättre.

På frågan om chefen lever som han lär anser 70 % av medarbetarna och drygt 80 % av cheferna att han
ofta gör det. Dock kan det förbättras ytterligare då knappt en tredjedel av medarbetarna anser att
chefen är sämre på detta. Att chefen lever som han lär är viktigt, då han skall framträda som en god
förebild inför sina medarbetare. De höga procenttalen kan bero på att medarbetarna känner ett
samförstånd med chefen, där ord och handling överensstämmer.

Drygt hälften av medarbetarna och cheferna svarar att chefen är bra på att förklara, argumentera frågor
och åtgärder. Det kan bero på att beslut som läggs fram redan är framtagna högre upp i organisationen
och att cheferna inte känner sig delaktiga. Det är viktigt att cheferna visar vad de känner, för att finna
förståelse hos medarbetarna, men också att de förklarar på ett konkret sätt.

På frågan om chefen visar förståelse och ödmjukhet inför sina medarbetare svarar de flesta
medarbetarna att cheferna ofta visar det, medan de flesta av cheferna svarar att de ofta eller alltid gör
det. Här kommer de etiska aspekterna in där chefen visar sitt beteende och vågar bry sig om sina
medarbetare. Genom att visa förståelse och ödmjukhet visar chefen respekt för medarbetarna och att
han tar dem på allvar.

Två tredjedelar av de tillfrågade cheferna och drygt hälften av medarbetarna tycker att de får ett bra
bemötande från sin chef om dem säger emot. Alla människor är olika och hur chefen bemöter varje
medarbetare är väldigt individuellt.  Här bör varje chef tänka på att vara saklig och ta tillvara på sina
medarbetares olika idéer och inte kritisera personligheten.
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Ungefär 70 % av både medarbetarna och cheferna anser att chefen är en bra förebild. En chef bör
föregå med gott exempel och det är chefens uppgift att företräda verksamheten i de olika nivåerna
inom kommunen. I förändringsarbetet är det lättare att få medarbetarna att samarbeta, om chefen ses
som en bra förebild.

Det finns en klar skillnad mellan hur medarbetarna och cheferna uppfattar hur överordnande vågar
erkänna misstag. En tredjedel av cheferna och nästan 90 % av medarbetarna anser att överordnade ofta
vågar erkänna sina misstag och en tredjedel anser att de inte gör det. Genom att erkänna misstag visar
chefen att han är medveten om sina brister, men också att det är mänskligt att fela. Det kan leda till att
medarbetarna vågar satsa på nytänkande och på så sätt utvecklas verksamheten.

6.8.3 Delaktighet

Vad gäller delaktighet i beslut som angår arbetet anser drygt 80 % av cheferna och drygt hälften av
medarbetare, att de ofta eller alltid är med i beslut som angår deras arbete. Att vissa chefer inte känner
delaktighet kan bero på att många beslut tas högre upp i organisationen och att kommunikationen
brister. Det är viktigt att det förs en dialog, delaktighet sker genom kommunikation. När det gäller
medarbetarnas svar kan det ha sin grund i att deras arbetsplatser är utbredda och de inte har en daglig
kontakt med cheferna, men trots detta bör det finnas tillräckliga forum för kommunikation.

6.8.4 Förändringar och samverkan

På frågan om respondenterna vågar ta initiativ för att åstadkomma förändringar på arbetsplatsen,
svarar cheferna att de ofta eller alltid vågar det. När det gäller medarbetarna svarar en liten del att de
sällan vågar ta initiativ för att åstadkomma förändringar. Det kan bero på atmosfären som råder på
arbetsplatsen. Alla är lika mycket värda och alla åsikter är betydelsefulla. Både chefer och
medarbetare är positiva till sin arbetsplats som präglas av att det är tillåtet att säga vad man tycker och
tänker.

Mer än hälften av cheferna och medarbetarna tycker att samverkan inom förvaltningen fungerar dåligt.
Det kan bero på att kommunen är en tunggrodd organisation på grund av att den är toppstyrd och att
kommunikationen brister allt längre ut i organisationen. Cheferna på mellannivå får kanske inte alltid
det stöd som de skulle behöva från överordnade. Det kan bero på organisationens struktur och att de
högre cheferna tänker mer på den centrala samverkansgruppen och förvaltningssamverkans-
funktionen än på individnivå.

6.8.5 Arbetsmiljö

Alla chefer och större delen av medarbetarna anser att deras chef ofta eller alltid gör allt han kan för
att skapa en bra arbetsmiljö. En liten del av medarbetarna anser att chefen sällan verkar för en god
arbetsmiljö. Att lyssna, uppmuntra och stimulera är viktigt för att skapa sig ett helhetsintryck över
vilka åtgärder som behövs för att underlätta för medarbetarna och för att utveckla verksamheten. Det
är väsentligt att skapa handlingsplaner för varje enhet, där både chefer och medarbetare är delaktiga i
arbetet. Det gäller att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna för att få verksamheten att
fokusera på området.
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Två tredjedelar av medarbetarna och drygt 85 % av cheferna tycker att helhetsintrycket av
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen fungerar på ett bra sätt. Det krävs att varje individ ses som en del i
organisationen, där de slutligen ingår i en helhet. Det är först vid ett helhetstänkande som det går att se
hur allt hänger samman.

6.8.6 Utveckling

De flesta chefer och medarbetare anser att målen för arbetsplatsen är tydliga, troligtvis beror det på att
målen är väl kommunicerade ute i verksamheten. Nästan alla medarbetare och chefer anser också att
medarbetarsamtalen ofta eller alltid är meningsfulla. Samtalet bör vara en dialog mellan medarbetare
och chef, genom detta samtal kan relationen utvecklas mellan dessa parter.

På frågan om chefen utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna svarar tre fjärdedelar av
alla respondenter att chefen ofta eller alltid gör det. Att den stora andelen svarar positivt på frågan kan
komma av att chefen har kunskap om verksamheten, där ett samarbete och utbyte med medarbetarnas
kunskaper och erfarenheter sker, som leder till utveckling.
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7 Slutsats
Undersökningen visar att det finns brister inom liknande områden i båda förvaltningarna, men
Samhällsbyggnadsförvaltningen visar genomgående ett mer positivt resultat utifrån intervjuerna än
Socialförvaltningen.

Ledarskapet är ryggraden i organisationen och det är viktigt med ett helhetstänkande.  Undersökningen
visar att chefer i vissa fall saknar förutsättningar, i form av kunskap och resurser för att hantera
personalproblem och för att kunna förbättra arbetsmiljöarbetet. Många av dagens kvalitetsproblem
beror på bristande kommunikation, där helhetssynen måste stödjas, se exempelvis Deming enligt
Bergman & Klefsjö (2001). Svårigheterna att utföra ett gott ledarskap inom den offentliga
verksamheten då arbetet styrs av en begränsad budget, tas upp av både de Klark (2003) och Rågvik
(2002). Vikten av ett starkt och engagerat ledarskap som bygger på förtroende för medarbetarna har
också diskuterats i Best Practice-fallen. Offentliga verksamheter bör ta lärdom av privata
organisationen för att se hur den privata sektorn utreder, analyserar och utvärderar sina förändringar.

Undersökningen visar att kommunikationen i många fall brister. Problemet blir allt tydligare ju längre
ut i organisationen man befinner sig. Organisationen är geografiskt spridd och chefen är inte alltid
tillgänglig. En mer tillgänglig chef, skulle kunna skapa större förutsättningar att få ett positivt
arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Brist på kommunikation och information inom organisationen
kan leda till ineffektivitet. Det är väsentligt att informationen från verksamheten förs vidare upp i
förvaltningen och att det sker en återkoppling, för att på så sätt visa förtroende för medarbetarna. Det
leder till att medarbetarna känner delaktighet och får ett större engagemang. Medarbetare får inte alltid
tillräckliga befogenheter och resurser för det ansvar som ingår i deras uppdrag. Enligt Boethius &
Ehdin (1993), skapas de rätta förutsättningarna i en organisation när kommunikationen är klar och
tydlig. Även i Best Practice-fallen påpekas det att kommunikation är den viktigaste faktorn i
arbetsmiljöarbetet.

Vänersborgs kommuns policy, mål och planer för arbetsmiljön är inte tillräckligt kommunicerade och
har inte den genomslagskraft ute i förvaltningarna som förväntas. Förvaltningarnas visioner och mål är
inte heller tydliga. Det är nödvändigt att arbeta med kort- och långsiktiga mål för att alla ska sträva åt
samma håll inom verksamheten. Medarbetarna bör ha inflytande i framtagningen av arbetsmiljömålen,
för att känna delaktighet och kunna arbeta med större förståelse utifrån målen. Genom att ha en öppen
kommunikation delges informationen på ett bra sätt. Utan delaktighet kan organisationen bli ineffektiv
och medarbetarna känna sig mindre motiverade till fortsatt utveckling. Det krävs att både medarbetare
och chefer är delaktiga i att skapa den goda arbetsplatsen, se exempelvis Ohlsson (1994).

Vänersborgs kommun arbetar till viss del med projekt som ska gynna arbetsmiljön.
Arbetsmiljöprojekten bör effektiviseras och följas upp, för att resultatet ska utmynna i en bättre
arbetsmiljö. Respondenterna understryker att det finns idéer för att förbättra arbetsmiljön, men
resurserna räcker inte alltid till. Enligt Vänersborgs kommun skall arbetsmiljöarbetet vara en naturlig
del av verksamheten, där ansvaret för arbetsmiljön skall ingå som en del av arbetsgivaransvaret och
den goda arbetsmiljön skall prägla hela verksamheten.

Undersökningen visar att brist på uppmuntran och dålig personalutveckling är en bidragande orsak till
att det brister i den psykosociala arbetsmiljön inom förvaltningarna. För att medarbetarna skall bli
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engagerade och motiverade i arbetsmiljöarbetet, krävs att chefen tar tillvara på medarbetarnas olika
kunskaper och erfarenheter för att skapa kreativa lösningar och främja utveckling. Medarbetarna måste
också få känna att de kan lösa de uppgifter som de ställs inför. För att arbetsmiljöarbetet skall fungera
behöver medarbetare och chefer skapa en gemensam utveckling ur ett helhetsperspektiv, se
exempelvis Ohlsson (1994), där fokus bör ligga på att arbeta förebyggande mot ständiga förbättringar.

Resultatet visar att många chefer har ett stort antal medarbetare och tidsbristen gör att
medarbetarsamtalen inte alltid genomförs. Medarbetarsamtal är en åtgärd som skall bidra till
ömsesidig information och utveckling vilket är betydelsefullt för uppföljningsarbetet. Vid
medarbetarsamtalen har medarbetarna chansen att göra sin röst hörd och få möjligheter att påverka sin
arbetssituation. Medarbetarsamtal är ett krav enligt föreskriften AFS 2001:1.

De senaste åren har tidspressen och psykiskt påfrestande moment ökat inom Vänersborgs kommun på
grund av större arbetsbelastning, både för medarbetare och för chefer. Möjligheten att utföra ett gott
ledarskap är begränsat inom förvaltningarna, där många chefer ansvarar för ett stort antal medarbetare,
i och med detta utvecklas verksamheten mindre effektivt. Genom en utveckling av administrativa
stödsystem och stöd i form av exempelvis mentorskap, underlättas arbetet för cheferna. Enligt Rågvik
(2002) kan stora ansvarsområden bidra till överbelastningar. Chefens uppgift är att vägleda och agera
som coach, samt att arbeta med övergripande mål vilket vi kan se i Best Practice-fallen.

I ett förbättringsarbete bör arbetsprocesserna i en organisation avbildas och urskilja verksamhetens
olika arbetsuppgifter och processer. Processtänkande kan skapa nya öppningar och förståelse för
vilken betydelse ledarskapet har för arbetsmiljön i förvaltningarna. Chefen har det övergripande
ansvaret för hur dessa processer styrs och förbättras. Ett tydligare styrsystem vore önskvärt för att
komma till rätta med problemen i verksamheten.

Styrkorna inom Vänersborgs kommun är att de har påbörjat arbetsmiljöarbetet, då det finns
plandokument och visioner som skall styra och utveckla det fortsatta arbetet inom områdena
arbetsmiljö och ledarskap. Det finns dessutom en vilja att ständigt förbättra sig.
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7.1 Förbättringsmöjligheter
Med stöd av vårt resultat vill vi föreslå följande områden där Social- och Samhällsbyggnads-
förvaltningen bör koncentrera sina förbättringar. Förslagen kan användas inom hela Vänersborgs
kommun om så önskas.

� Ledarskapet bör stärkas och utvecklas för att kunna stödja sina medarbetare i
arbetsmiljöarbetet.

� Vänersborgs kommun bör ta tillvara på kunskap och idéer som finns hos medarbetarna.

� Vänersborgs kommun bör uppmuntra sina medarbetare att aktivt söka information.

� Chefer bör få ett utökat stöd i form av en coach eller mentor, som fungerar som ett bollplank.
Men också ett utökat administrativt stöd, för att avlasta arbetssituationen så att chefen kan
arbeta mer med övergripande frågor.

� Organisationen bör utveckla forum för en bättre kommunikation inom alla nivåer.

� Samverkan bör utökas mer genomgående och omsorgsfullt för att kunna skapa en bättre
arbetsmiljö i Vänersborgs kommun.

� Visioner och strategier bör tydliggöras och implementeras tillsammans med medarbetarna för
att skapa en starkare gemenskap i organisationen.

� Arbetsmiljömål bör arbetas fram inom alla nivåer. Policy och planer bör vara realistiska och
ha täckning i verkligheten.

� Arbetsmiljöprojekten bör få en större tydlighet och genomslagskraft ute i verksamheten.

� Undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön skall genomföras och utvärderas
regelbundet (enligt AFS 2001:1).

� Organisationen bör omstruktureras så att enheterna blir mindre och chefer får färre
medarbetare att ansvara för.

� Kommunen bör skapa kortare beslutsvägar, genom att fatta besluten ute i verksamheten för en
djupare förankring ute i organisationen.

� Förvaltningarna bör skapa en tydligare struktur i förändrings- och utvecklingsarbetet. Det bör
göras ytterligare insatser för medarbetare och chefer för att engagera dem i det fortsatta arbetet
avseende arbetsmiljön.

� Förvaltningarna bör bli mer aktiva och hitta skräddarsydda lösningar för varje medarbetare,
det vill säga arbeta mer systematiskt med kompetensfrågor.

� Arbetsansvaret bör delas mellan chef och medarbetare. Det går inte att belasta medarbetarna
med fler arbetsuppgifter utan stöd i form av kompetensutveckling och resurser.
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� Medarbetarsamtalen bör utvecklas och kontinuerligt följas upp.

� Chefer bör införskaffa tillräckliga kunskaper för att hantera personalproblem ute i
verksamheten.

� Det bör införas ett mer processtänkande inom kommunen, som skall leda till ständiga
förbättringar där utredning, analys och utvärdering genomförs kontinuerligt.

� Styrningsmodeller bör utvecklas och tillämpas i större utsträckning, där arbetet med den
systematiska planeringen och de förebyggande åtgärderna underlättar organisationens
arbetsmiljö.

7.2 Diskussion
Ledarskapet inom Social- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har en utgångspunkt i relation
arbetsgivare och arbetstagare, en relation som i praktiken styrs av avtalade och lagstadgade rättigheter
och skyldigheter. Utifrån det har arbetsgivare och arbetstagare ett gemensamt intresse att utveckla en
god arbetsmiljö.

Med rapporten vill vi belysa att det är viktigt att arbeta framgångsrikt med det psykosociala
arbetsmiljöarbetet, när det är hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning inom förvaltningar. För att
se värdet av god psykosocial arbetsmiljö krävs ett stort intresse från alla parter i samhället. Det handlar
om samspelet mellan den omgivande miljön och individen. Ökad delaktighet och engagemang kan
leda till en bättre arbetsmiljö som i sin tur underlättar när kommunen skall rekrytera och behålla sin
personal. Arbetsmiljön kräver löpande underhåll och tillsyn. En satsning på den psykosociala
arbetsmiljön kan leda till ökad lönsamhet.

Ledarskapet har ofta fascinerat människan i alla tider, så även idag. Undersökningen visar att chefen
har en avgörande roll när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Individen måste utgå från sig själv,
så att förutsättningar skapas för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att se till
varandras behov, ge feedback, ha meningsfulla arbetsuppgifter och en framtidstro.

Tanken är att arbetsuppgifterna skall anpassas till människan och inte tvärtom. Det får inte
förglömmas att det är människor i systemet som behöver känna trivsel och arbetsglädje på sina
arbetsplatser. Människor har behov av att skapa mening med sin tillvaro, det gäller även för
arbetssituationen. Chefer bör se till att alla i god tid får tillgång till önskad information. Medarbetarna
skall känna delaktighet i planeringen av sin arbetssituation och få uppskattning för arbetet de
åstadkommer inom kommunen. Det framkommer att medarbetare känner ett visst inflytande och stöd
från ledningen, men det krävs större engagemang från alla parter för att uppnå en bättre arbetsmiljö.

Ledarskapet måste ses utifrån olika infallssvinklar inom kommunen, för att helhetsperspektivet skall
kunna beaktas inom arbetsmiljöområdet. En chefs uppgift är att skapa en arbetsmiljö där det finns
möjlighet att få misslyckas och att skapa förutsättningar för medarbetarna.

Åren 1991-1997 var krisår i Sverige där omorganisationer och nedskärningar genererade hög
arbetslöshet. Alla mätningar som gjorts visar att den psykosociala arbetsmiljön försämrats betydligt
under dessa år. I Vänersborgs kommun genomfördes omorganisationer och nedskärningar långt innan
1997. Den ökade oron och arbetsbelastningen kan vara en orsak till höga sjukskrivningstal och hög
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personalomsättning i Vänersborgs kommun. En hypotes kan vara att det är kopplat till
samhällsklimatet och stora besparingar under lång tid inom den offentliga sektorn, med allt hårdare
krav på effektivisering.

Vänerborgs kommun kommer i framtiden att bestå av en allt äldre personal och brist på högkvalitativ
arbetskraft. Den stora utmaningen är att arbeta förebyggande och långsiktigt med rekrytering av
personal. I det läget är det oerhört viktigt att ha en god arbetsmiljö. En helhetssyn och ett arbete med
ständiga förbättringar är ett måste inför framtiden, där samverkan är grunden för att hantera
arbetsmiljön på bästa sätt.

7.3 Reflektion
Vår mening med examensarbetet var att fördjupa oss i ledarskapets betydelse för att skapa positiv
arbetsmiljö. Genom vår studie har vi fått bekräftat att ledarskapet är en viktig faktor när det gäller
arbetsmiljöarbetet i en organisation. Vår tanke från början var att Best Practise fallen skulle ha utgjort
en större tyngd i arbetet än vad vi lyckats åstadkomma i vår rapport.

Projektarbetet visade sig bli oerhört omfattande med tre intervjumetoder. För att få en djupare insikt i
arbetsmiljöarbetet så hade vissa följdfrågor till respondenterna underlättat vår förståelse för
organisationen. Inledningsvis bestämde vi oss för att ha samma intervjuunderlag för båda
förvaltningarna, dels för att spara tid och dels för att skapa gynnsammare förutsättningar för
analysarbetet. I dagsläget är vi medvetna om att det var ett tidskrävande arbete att genomföra,
sammanställa och analysera intervjuerna. Många timmars arbete som inte syns i rapporten. En större
kunskap i intervjumetodik hade varit önskvärt.

Med facit i hand hade det varit enklare att arbeta två och två istället för fyra personer. Vi har olika
personligheter med olika synsätt som har tagit tid och kraft i våra diskussioner men framförallt
bidragit med nya tankesätt.
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Vänersborgs kommuns Förvaltningsorganisation
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Bilaga B
Öppna frågor

II

1. Hur ser den goda arbetsplatsen ut för dig?

2. Vad gör du för att skapa den goda arbetsplatsen?

3. Vad gör din chef för att skapa den goda arbetsplatsen?

4. Hur vet du att du gjort ett bra jobb?

5. På vilket sätt kommunicerar din chef med dig och de övriga på din arbetsplats?

6. Hur skapar din chef förutsättningar för att påverka arbetsklimatet på din arbetsplats?

7. På vilket sätt kan du påverka din arbetssituation och dina utvecklingsmöjligheter?

8. På vilket sätt motiveras du till att jobba med förändring och utveckling när det gäller dina
arbetsuppgifter?

9. Hur kommuniceras kommunens arbetsmiljöpolicy och planer ut till dig på din arbetsplats?

10.  På vilket sätt är du delaktigt i visioner och planer för din arbetsplats?

11.  Vilka konkreta arbetsmiljöprojekt arbetar ni med på din arbetsplats?

12.  Hur tycker du att din chef skall arbeta för att skapa engagemang
och delaktighet i er förvaltning?

13.  Vilka är de 4 viktigaste egenskaperna en chef skall ha anser du?

14.  Vilka 4 viktigaste egenskaper har din chef anser du?

15.  Berätta vilken betydelse ledarskapet har för dig?

16. Hur tror du att framtidens ledarskap kommer att se ut?
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Sammanställning av de öppna frågor Socialförvaltningen

III

Sammanställningen inkluderar både chefer och medarbetare

1. Hur ser den goda arbetsplatsen ut för dig ?

Här har de flesta svarat att det är viktigt att ha en arbetsglädje, en positiv och bra arbetsplats och ett bra
samarbete både med sina medarbetare och sina chefer. Samarbetet innefattas av att få den information som
behövs, känna sig delaktig, få resurser, kunna ha dialoger med medarbetare och chefer och föra en öppen
kommunikation, möjlighet att hantera alla situationer, kunna påverka beslut, kunna lösa problem utan chefens
inblandning men ändå veta att han/hon stöttar, inga dolda eller tvetydiga svar från överordnande och att känna
sig uppskattad av medarbetare och chefer.

Ett tillåtande klimat är viktigt anser flera, som innebär att dispyter och konflikter kan lösas på ett bra sätt. Det
skall vara högt till tak och det skall kunna vara livliga diskussioner där alla har olika åsikter utan att det innebär
problem. Det skall finnas en möjlighet att påverka sitt arbete och ha ett inflytande över det egna arbetet. Det är
viktigt att känna sig sedd och hörd, och att kunna lyssna på sina medarbetare och behandla alla med respekt. Det
är viktigt att få ta egna initiativ, att få ge och ta ansvar för sina handlingar, kunna arbeta självständigt och få det
förtroendet från sina chefer samt att ingen styr över en. Det skall också vara bättre ekonomiskt belönat, bättre
arbetstider och vara ett stimulerande arbete med utvecklingsmöjligheter om så önskas.

En annan betydelsefull del i den goda arbetsplatsen är att det skall finnas tydliga mål från chefer och förvaltning
som alla strävar och jobbar efter. Att det finns ett bra ledarskap som en kärna i organisationen. Det skall finnas
tid och möjlighet att göra det som behövs på en arbetsplats. Det skall kännas att något bra uträttats när vi går
hem för dagen. Att arbetet drivs framåt.

En låg personalomsättning är också ett tecken på att medarbetare trivs på sin arbetsplats. På den goda
arbetsplatsen ska också personalen kunna få semester och ledighet när de tänkt sig. Det skall också finnas en god
boendemiljö för vårdtagarna och möjligheter till aktiviteter.

2. Vad gör du för att skapa den goda arbetsplatsen?

De flesta försöker att ha en positiv inställning till allt som rör både arbetet och fritiden, en positiv livssyn. Det är
viktigt att ha en bra sammanhållning på sin arbetsplats, att vara hjälpsam, behandla alla med respekt, lyssna, vara
lyhörd, samarbetsvillig, plikttrogen, ta till sig andras åsikter, vara ärlig, vara positiv till förändringar och vara
delaktig i dem, kunna föra en dialog med både chefer och medarbetare, inge förtroende och vara en i gruppen.
Här kommer det tillåtande klimatet in igen, att ha ett öppet klimat där alla får säga sin åsikt. Det är viktigt att
kunna se möjligheterna med sin arbetsplats. Och att kunna förbättra för de boende så att de mår bra.

Det är viktigt att skapa relationer och kontakter med sina medarbetare anser många. Till exempel dra igång
aktiviteter som alla medarbetare deltar i för att få en gemenskap på sin arbetsplats.

Som chef är det angeläget att göra upp riktningar och ramar om vad som gäller och föra en öppen
kommunikation med alla medarbetare. Och framför allt att vara klar och tydlig i sitt ledarskap. Det är också
viktigt att lägga ut ansvaret till medarbetarna så att de känner sig delaktiga. Vid rekryteringar är det viktigt att
rätt personer kommer in på rätt plats för att stämma in i gruppen. Här är alla delaktiga och måste säga ifrån vad
de tycker.

3. Vad gör din chef för att skapa den goda arbetsplatsen?
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Många anser att chefen lyssnar på personalen, litar på dem och ger dem uppskattning. Att han/hon har en positiv
grundsyn och är mänsklig.  En del av cheferna har en tydlig ambition att se alla medarbetare och lyssna på dem
och driva vidare deras frågor och önskemål. Flera säger att deras chef är rak och ärlig, är tydlig och lyhörd inför
sina medarbetare, är duktig på att fatta beslut och stå för dem, låter medarbetarna arbeta självständigt, litar på
dem, gillar ej skvaller och försöker ge dem ansvar att själva lösa problem medan han/hon stöttar i bakgrunden,
har en öppen kommunikation och högt till tak vad gäller medarbetarnas egna åsikter. Flera tycker också det är
viktigt att kunna säga vad de vill till chefen utan att han/hon blir stött.

En del säger också att chefen är bra på att delegera ut ansvar och befogenheter, är lyhörd för signaler och skapar
delaktighet på ett bra sätt. Chefen arbetar metodiskt med målstyrning för att få alla i arbetsgruppen att arbeta åt
samma håll.

Det som stoppar chefen att skapa den goda arbetsplatsen är oftast ekonomiska aspekter. I många fall är det
medarbetarna som "är på sin arbetsplats" som skapar den goda arbetsplatsen, chefen sitter någon annanstans och
har ingen koll på den "goda arbetsplatsen".

En del anser också att det ännu inte har fokuserats så mycket på den goda arbetsplatsen, av olika anledningar. En
del är på gång med det arbetet medan andra inte alls startat upp på grund av till exempel nedskärningar av olika
slag. Det krävs mänskliga resurser för att chefen skall kunna skapa en god arbetsplats, men det finns inte några
ekonomiska förutsättningar för att skapa detta i nuläget.

4. Hur vet du att du gjort ett bra jobb?

Många anser att det är känslan som avgör om de gjort ett bra jobb. Det är något man känner på sig. Flera tycker
också att det märks på de boendes reaktioner, de anhöriga till dem och andra kunder. Det är viktigt att kunna
känna sig nöjd när du går ifrån jobbet och känna att du påverkat något i positiv riktning, att du inte bara varit en i
mängden. Andra menar att erfarenheten är betydelsefullt för att avgöra om ett bra arbete utförs. Medarbetarna
ger också varandra respons när ett bra arbete görs och visar varandra uppskattning och ger beröm. Ibland ges
beröm till ett helt boende, då kan alla personligen ta åt sig av berömmet och växa som människor eftersom de
arbetar i team. På vissa ställen vet du ändå inte om du gör ett bra arbete, ofta beror det på tidsbrist, att du inte
hinner med de boende och de dagliga sysslorna på ett bra sätt.

En del anser att chefen via feedback talar om ifall du gör ett bra jobb och uppmuntrar de anställda.
Medarbetarsamtal är viktiga för att följa upp om du gör ett bra jobb. Andra menar att chefen inte alls kan bedöma
om du gör ett bra arbete, då denne har sitt kontor på en helt annan fysisk plats än medarbetarna. Feedback är
betydelsefullt att få både från chefen och medarbetarna anser många. Vi är kanske inte så bra på att berömma
andra som vi egentligen borde. En del chefer menar att de får dålig feedback från sina chefer och att det brister
med medarbetarsamtalen.

Att få organisationen att fungera alltmer är en bra måttstock på att jag gjort ett bra arbete säger någon chef. I
bland känns det svårt med alla sparbeting och medarbetare som kommer i kläm, men börjar organisationen att
fungera känns det ändå som någon form av vinst.

Det är också viktigt att kunna ge beröm och kritik på ett bra sätt så det inte missuppfattas av någon medarbetare
eller chef. Det ska ingå i det vardagliga arbetet, på så sätt undviks större konflikter om problem tas upp direkt.
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5. På vilket sätt kommunicerar din chef med dig de övriga på din arbetsplats?

De flesta tillfrågade anser att chefen kommunicerar personligen med de anställda. Det kan vara genom olika
möten, till exempel APT, närvaroträffar, konferenser, att chefen dyker upp på arbetsplatsen på regelbundna
träffar eller genom enskilda träffar. Andra kommunicerar genom PM, olika informationsblad, e-mail eller genom
telefonen. I de flesta fall efterlyses fler informella besök av chefen på arbetsplatsen, att han/hon är mer
närvarande i det dagliga arbetet. Många påpekar att de är självstyrande grupper - med direktiv uppifrån - där
ingen chef ska styra över dem dagligen.

En del av medarbetarna har sin chef sittande på sin egen arbetsplats och kan söka upp honom/henne när det
behövs. Här fungerar kommunikationen oftast väldigt bra mellan chef och medarbetare. Men de flesta har sin
chef på en helt annan plats än de själva arbetar och måste personligen söka upp denne eller kommunicera via
telefonen. Ett stort problem, tycker en del, är att den offentliga sektorn är politiskt styrd, och att politikerna allt
för sällan är närvarande eller insatta i de beslut de fattar. Flera av cheferna har ambitionen att de vill vara mer
närvarande men arbetet kräver för mycket för att hinna det. Flera av cheferna är ändå duktiga att ta sig tid till
enskilda samtal med de anställda och lyssnar alltid på vad de vill säga.

6. Hur skapar din chef förutsättningar för att påverka arbetsklimatet på din arbetsplats?

Flera påpekar att chefen har stort förtroende för dem att lösa olika problem och konflikter på arbetsplatsen.
Sedan finns alltid chefen bakom och stöttar om det skulle behövas. Någon anser att är det någonstans det brister
så är det när det gäller konflikter i arbetsgruppen. Att vara ärlig, rak och öppen som chef är viktigt för att kunna
påverka arbetsklimatet. Det är också angeläget med ett positivt tänkande, att lyssna på sin personal och stå på
deras sida när det verkligen gäller, att ha högt till tak och tillåta olika åsikter, att verkligen ta tag i problem som
kommer upp och försöka lösa dem med personalen.

En bra chef ska kunna föra en diskussion med sin personal, vara tydlig, kunna ge information på ett bra sätt, och
kunna tala om vad som är rätt och fel. Och att vara en tillgänglig chef.

Andra påpekar att de "använder sin egen person" för att prägla arbetsklimatet, att inte chefen är delaktig i det på
samma sätt. Det är viktigt att skapa en god stämning på arbetsplatsen, vara konstruktiv och försöka få gehör
uppifrån förvaltningen. Det kan vara svårt ibland eftersom det till slut alltid är en pengafråga.

Vissa anser att chefen inte skapar några förutsättningar för att påverka arbetsklimatet på grund av att han/hon
aldrig är närvarande och kan känna av klimatet. För att kunna skapa en god arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat
måste det finnas förutsättningar, och det saknas med den strama budget som finns idag anser en del. Ett par
stycken har fått fylla i en checklista angående den psykosociala arbetsmiljön, och vad som kan förbättras på sin
arbetsplats, i ett försök att komma till rätta med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

7. På vilket sätt kan du påverka din arbetssituation och dina utvecklingsmöjligheter?

De flesta vänder sig tillchefen för att påverka sinarbetssituation och sina utvecklingsmöjligheter, och påtalar
behovet av att få gå kurser och utbildningar. Det finns goda möjligheter att påverka sin arbetssituation, både hos
chefen och bland sina medarbetare. På många ställen kan medarbetarna säga vad de tycker och önska vilka
utbildningar och kurser de vill gå, men i slutändan är det ändå pengarna som styr. Ibland finns det inte heller tid
och utrymme för att gå en kurs på grund av personalbrist och neddragningar. Under medarbetarsamtalen finns
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det möjligheter att påverka både arbetssituationen och utvecklingsmöjligheterna. Utveckling av din
arbetssituation görs ofta i arbetsgrupper, som gås igenom på APT eller liknande träffar. Av olika anledningar får
kurserna ligga på den egna fritiden för att bemanningen inte är tillräcklig. En del anser också att det satsas
alldeles för lite på utbildningar och kurser för personalen, att det är här det behövs sättas in resurser.

Andra anser att det är begränsat med utvecklings- och karriärmöjligheter inom kommunen. Det är
könsdiskriminerat - kvinnliga chefer återfinns bland mellancheferna medan cheferna högre upp oftast är män.

Det är viktigt att själv sätta upp strategier för hur jag vill jobba tycker en del. Att föra en öppen dialog med sin
chef är också ett sätt att påverka. Många anser att de kan påverka på sin egen arbetsplats, att man verkligen
försöker, sedan är det inte alltid det fungerar ändå. Det är också betydelsefullt att inte vara rädd att säga vad du
tycker, lyssna på vad andra har att säga, vara engagerad och visa att du vill förändra och utveckla din arbetsplats,
och träffas och utveckla arbetsgruppen utanför arbetsplatsen för att få annat att prata om. För att kunna påverka
är det också bra att du är kreativ, tar egna initiativ och är fantasifull. På flera arbetsplatser har medarbetarna
redan varit med och påverkat sina egna arbetstider, val av arbetsplatser och liknande.

Någon chef säger att det sitter i personligheten hur du påverkar din arbetssituation och dina
utvecklingsmöjligheter. Vad gäller utbildning för cheferna är det svårare att få tid till det eftersom det krävs
avlösning i arbetet.

8. På vilket sätt motiveras du till att jobba med förändring och utveckling när det gäller dina
arbetsmöjligheter?

Många anser att det är bra med förändringar, att inget är så bra att det inte går att förbättra ytterligare. Hur vi
motiveras har oftast med vår egen personlighet att göra, vi måste ha det i oss från början. Motivationen kommer
också från medarbetarna, chefen, oss själva, samhället i stort och vad andra organisationer gör. Vi växer som
personer när vi känner att vi är med och förändrar och utvecklar vår arbetsplats och vår arbetssituation säger
några tillfrågade. Att arbetet blir bättre och bättre. Har chefen en positiv inställning till förändringar och kommer
med uppmuntran och feedback känns det ännu bättre. Det som också motiverar oss, är när vi ser framsteg hos de
boende vi arbetar med.

Andra anser att de är mer motiverade än det finns möjligheter till. Det saknas ofta resurser för att utveckla och
förändra sin arbetssituation. När det gäller utvecklingsmöjligheter och att gå kurser är det endast den ordinarie
personalen som har chans att gå. Personal som är visstidsanställda på vikariat har ingen möjlighet att gå påpekar
några. Frustrationen kan vara ett sätt att motivera sig till en förändring, det skapar en vilja att förändra. Till
exempel hur vi kan skapa ett attraktivt boende för de äldre eller funktionshindrade. Det är viktigt att kunna se
möjligheterna och inte begränsningarna säger andra. Allting är en utmaning.

Beslut är ofta redan tagna och verkställda. Utefter det får du motivera dig bäst du kan säger någon. Det är oftast
beslut tagna högre upp i förvaltningen. Den dagliga relationen i gruppen kan vi påverka på ett annat sätt säger en
del. Det som handlar om vår lilla arbetsplats och våra boende. Någon säger också att det är mitt jobb att vara
motiverad till förändring och utveckling. Vi arbetar utifrån mål och riktlinjer och utvecklar ständigt vår
verksamhet. Ser jag att jag väcker tankar och idéer hos medarbetarna motiverar det mig att fortsätta.

9. Hur kommuniceras kommunens arbetsmiljöpolicy och planer ut till dig på din arbetsplats?
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Här anser många att det inte alls fungerar i kommunen. Många känner inte till någon policy eller vad det finns
för planer angående arbetsmiljön. Flera vill vara mer delaktiga och känna att de strävar och arbetar åt samma
håll. Det skulle satsas mer på arbetsmiljön än det görs idag anser några, men det är ekonomin som styr vad vi
kan satsa på.

Andra är mer insatta och talar om att samverkansavtalet är en av planerna kommunen har. Andra är
jämställdhetsplanerna. Ofta informeras vi genom chefen, PM och andra skriftliga informationsblad till vår
arbetsplats. Detta gås igenom på APT, samverkansgrupperna och andra träffar på arbetsplatsen.

Det förekommer också att vi går kurser och har utbildningsdagar för att lära oss till exempel vad
samverkansavtalet går ut på. Några anser att det ligger på medarbetarna att söka information och inte vänta på att
ständigt bli fullmatad med information. Arbetsmiljö ska vara en stående punkt på möten ute på de olika
enheterna.

Några av cheferna tycker det fungerar på ett bra sätt, de får en kallelse och samlas för att gå igenom policy och
planer med sina chefer. Det är viktigt att arbeta på ett förebyggande sätt med arbetsmiljöarbetet. En årsplan för
det systematiska arbetsmiljöarbetet utarbetas just nu och beräknas vara klar efter sommaren -03, här är
socialförvaltningen först ut inom kommunen med det arbetet.

10. På vilket sätt är du delaktig i visioner och planer på din arbetsplats?

Genom att engagera sig så gott vi kan säger några tillfrågade. Roligt om vi kunde arbeta mer med långsiktiga och
kortsiktiga mål så vi känner att vi arbetar åt samma håll. Vi har varit delaktiga i

framtagningen om vårt schema och våra individuella arbetstider. Det är en liten morot när vi känner att det
händer något på arbetsplatsen. Andra anser att de är delaktiga genom diskussioner som förs på arbetsplatsen,
både vad gäller planer för de boende och för sin egen arbetssituation. Det finns mycket idéer, men resurserna
tryter ibland. Det som vi är delaktiga i vad gäller vår arbetssituation är planeringar av semestrar och ledigheter,
planering av utflykter och aktiviteter för de boende.

Personalen lägger ofta in olika förslag till sina chefer om hur de vill ha sin arbetsplats - men i slutändan är det
nästan alltid chefen som bestämmer ändå anser några. Det känns som vi inte är speciellt delaktiga i visioner och
planer för vår arbetsplats. Några anser att det inte finns några visioner och planer för sin arbetsplats på grund av
neddragningar och liknande.

En del chefer tycker att de är delaktiga i planer och visioner genom att de bryter ner de övergripande målen till
mål som passar deras verksamhet. Dessa borde sedan utvärderas tillsammans med rutiner för verksamheten, för
att inte stagnera och ständigt kunna förbättras. Inom den kommunala verksamheten finns inte det strategiska
tankesättet ännu, och det borde ges mer resurser till cheferna för att utveckla det tankesättet.  Det är viktigt att
alla kan arbeta tillsammans i en grupp och ta fram planer och visioner för sin arbetsplats. Det skall också finnas
en röd tråd från kommunfullmäktige och ner genom förvaltningen och ut till alla enheterna säger någon, och det
behöver vi arbeta med för att uppfylla. Någon annan chef säger att de är på gång att arbeta fram ett nytt
styrsystem för att kunna leda organisationen i en tydligare process, men det finns mycket arbete kvar kring
projektet.

De upprättas handlingsplaner talar någon om, för att förebygga ohälsa och skada på arbetsplatsen. Som chef är
jag delaktig i att ta fram dessa planer.
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Politikernas mål styr vår verksamhet säger någon. Vi har ändå möjlighet att säga vad vi tycker genom att det
utses någon i vår grupp som deltar eller närvarar när de ska fattas beslut som rör oss eller när det ska ske
upphandlingar av nya produkter till vår enhet.

11. Vilka konkreta arbetsmiljöprojekt arbetar ni med på din arbetsplats?

Många anser att de inte arbetar med konkreta arbetsmiljöprojekt, att arbetsmiljön har hamnat i skymundan när
det finns annat att fokusera på. De flesta vill att det läggs mer resurser på arbetsmiljön för att få en ökad trivsel
och ett bättre engagemang bland medarbetarna och cheferna.

Andra anser att de arbetar en del med arbetsmiljöprojekt, till exempel i form av individuella scheman, möjlighet
till friskvård 1 timme/vecka och samverkansprojekten.  En del träffas i grupper ett par gånger per år då de talar
om den psykosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att det finns ett tillåtande klimat och att känna sig som en i
gruppen. Detta tas upp till diskussion i de grupperna.

På några ställen arbetar de mer med friskvård i förebyggande syfte, där medarbetarna får poäng då de aktiverar
sig. Efter att de fått ihop ett visst antal poäng ges ett presentkort ut från chefen, med rätt att handla i en
sportaffär. På något ställe har medarbetare och chefer också fått skriva ner två personliga mål de vill uppnå. Efter
ett år samlas de och går igenom sina mål och redovisar för varandra hur det har fungerat.

På andra ställen finns det försöksverksamhet där enheten råder över sin egen budget, går de med vinst får de
behålla 65 % av sin vinst själva. Det ordnas med utvecklings dagar för alla anställda, det satsa på fortbildning
och kompetensutveckling för vissa personalgrupper och det ordnas heldagar för chefer angående sjukfrånvaron
och hur det ska arbetas med rehabilitering av långtidssjukskrivna osv.

Någon av cheferna talar om att de lägger upp en struktur för ett år framöver vad gäller arbetsmiljön på
arbetsplatsen. Detta följs upp med medarbetarsamtalen varje år. Projekten de arbetar med är ofta små till
exempel utbyta av skrivbord till höj- och sänkbara för att undvika nackbesvär. Den psykosociala arbetsmiljön
har vi däremot inte kommit lika långt med.

Andra har inget gehör från sina chefer trots att det ligger på dennes uppdrag att förbättra arbetsmiljön för sina
medarbetare. Flera av de tillfrågade "ligger på" sina chefer att det inte fungerar på ett bra sätt.

12. Hur tycker du att din chef skall arbeta för att skapa engagemang och delaktighet i er förvaltning?

Många anser att det vi för fram till chefen, ska föras vidare upp i förvaltningen, både på central nivå och i
samverkansgrupperna. Det är viktigt att det sedan blir någon form av återkoppling för att se om det blir något
gehör uppifrån. Som det är idag är kommunen en tunggrodd organisation där kommunikationen brister ju längre
ut i organisationen du kommer. Strukturordningen behöver ändras, det är alldeles för toppstyrt idag, och ett mer
nytänkande behöver komma in i organisationen.

Många anser att det är nära medarbetarna som chefen behöver arbeta, för att kunna ta del i verksamheten och
föra vidare idéer och önskemål högre upp i förvaltningen på ett bra sätt. Det är viktigt med delaktighet och
inflytande på sin arbetsplats, och att chefen är engagerad,  litar på oss och ger oss fria tyglar. På vissa ställen
tillsätts grupper för att arbeta fram beslut av olika slag. Medarbetarna sitter inne med en massa idéer som borde
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tas tillvara. I dag görs inte det fullt ut, utan det är mer ett spel för galleriet, för att det ska se ut som det finns
delaktighet och samverkan i beslut som fattas anser någon.

Några chefer anser att det är viktigt att det finns ett bra nätverk för att få tag i folk. Här är kommunikationen
viktig, att den inte stannar upp i något led, och att det är en bra relation i hela förvaltningen. Att vara ett språkrör
ut i organisationen från sin egen enhet, att informera vad vi gör och vad vi uträttar för något i förvaltningen.
Information åt alla håll är A och O anser någon. Det är viktigt att själv få den information som behövs och inte
höra den av en tredje person.

Många tycker det är viktigt att kunna påverka och framföra sina åsikter, och att det verkligen kommer fram till
rätt person. Skapa forum för delaktighet, utveckla medarbetarsamtalen och kunna bolla kommunens visioner
mellan varandra anser andra är viktigt. Och att kunna ha sin chef för sig själv ibland tycker de flesta är viktigt.
Även att sammanföra sin personal på olika "boenden" för att stärka delaktighet och samarbete, så det inte blir
"vi" och "dom".

En chef ska vara lyhörd inför nya saker. Det är viktigt att sätta mål och fokusera på personalen, och ha bra
strukturer och styrsystem som genomsyrar hela verksamheten.

13. Vilka är de 4 viktigaste egenskaperna en chef skall ha anser du?

Många anser att chefen skall vara lyhörd, rättvis, ha ett positivt tänkande, visa uppskattning för sina medarbetare,
kunna fatta beslut, ha kunskap, vara målmedveten, vara engagerad, kunna samarbeta, skapa delaktighet, kunna
lyssna, ha en öppen kommunikation, ha en bra kontakt med sina medarbetare och vårdtagarna, ha humor, se
individuella resurser och även hela gruppens resurser, visa förståelse och ödmjukhet, ha en medmänsklig och
empatisk förmåga. Många tycker också att det är viktigt med en helhetssyn, vara tydlig och flexibel i sitt
tänkande.

Många anser också att chefen skall ha ett tydligt ledarskap och vara bestämd på rätt sätt. Det skall gå att lita på
sin chef, han/hon skall vara ärlig och lätt att prata med och kunna delge information på ett bra sätt.  I bland ska
chefen kunna peka med hela handen för att inte beslutsprocessen ska bli för lång. Han/hon skall ha ett
ekonomiskt tänkande samtidigt som den medmänskliga förmågan finns där. En chef skall fungera som ett
bollplank för de anställda, ha ett "helikopterseende" och kunna se resurser och visioner, ha en god planerings-
och struktureringsförmåga, vara jordnära och omvandla teori till praktik, suga åt sig idéer och föra vidare till sina
anställda och kunna se verkligheten som den är. En chef skall också vara nåbar och tillgänglig för sin personal,
och även vara lite självkritisk. Att ha ett visionellt tänkande är också en stor fördel att ha som chef.

14. Vilka 4 viktigaste egenskaper har din chef anser du?

Många av de tillfrågade tycker att sin chef är positiv i sin utstrålning, är ganska impulsiv, har humor, uppmuntrar
de anställda, är sympatisk som person, säger vad han/hon tycker, bra på att delge information snabbt, kan fatta
beslut och stå för dem, är driftig och snabb, lyhörd, nåbar, bra på att lyssna, lätt att prata med, medmänsklig,
öppen och rak, rättvis, tar sig tid för de anställda, skapar delaktighet, engagerad, har en förståelse för sina
anställda och visar uppskattning.
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En del anser att deras chef har ett tydligt ledarskap och kan hantera olika situationer, är bestämd på ett bra sätt,
ibland lätt förvirrad på grund av allt arbete, finns som ett stöd men låter medarbetarna lösa eventuella problem
själva, god förmåga att leta kunskap och delge sin personal.

Vissa av de intervjuade anser att chefen försöker skapa för mycket delaktighet ibland och en del känner att de
inte får den feedback de förväntar sig att få på sin arbetsplats. Andra säger att de arbetar självständigt utan att
chefen lägger sig i, och det är både för och nackdelar med det.

15. Berätta vilken betydelse ledarskapet har för dig?

Ledarskapet är mycket viktigt för många av de tillfrågade. Ledarskapet är ryggraden i en organisation, det är A
och O och ger själva andan på arbetsplatsen. En bra chef gör att vi som medarbetare utvecklas och känner
trygghet. Vi får en förståelse för vår chef säger några medarbetare. Det känns tryggt att ha en bra ledare att vända
sig till om det verkligen skulle behövas. Några påpekar att hade de inte en bra ledning skulle de aldrig jobba kvar
på sin arbetsplats, så viktigt är det.

Andra anser att de är en självgående grupp som klarar sig bra utan ett ledarskap som finns på plats. Händer det
däremot något finns alltid chefen bakom och stöttar. Det känns positivt att vara en

självgående grupp som klarar sig på egen hand. En del anser också att de skulle klara sig utan ledarskap om det
finns klara riktlinjer uppifrån förvaltningen hur de ska arbeta. En ledare är viktig när alla tycker olika, det kan
vara bra att ha någon som styr upp det hela, tar ansvar och håller i trådarna. Andra anser att det är viktigt med ett
bra ledarskap speciellt på en kvinnlig arbetsplats där det blir mycket "tjafs" på arbetsplatsen. Det är viktigt att det
finns någon som tar tag i sådana här saker och styr alla åt samma håll.

Ett otydligt ledarskap kostar pengar för organisationen. Fungerar inte kommunikationen speglar det hela
verksamheten, fungerar inte kommunikationen åt båda leden fungerar den inte alls på vår enhet säger några.
Efter flera omorganisationer i kommunen påpekar några att de snart inte vet vem som är chef över dem längre.

Flera av cheferna anser att ledarskapet är oerhört viktigt i en organisation. Det är viktigt att besluten fattas längre
ut i verksamheten än vad det görs idag. I dag är kommunen alldeles för toppstyrd.  På det sättet sparas även
pengar åt kommunen och beslutsprocessen blir betydligt kortare än vad den är i dag. Ledarskapet i dag fokuserar
alldeles för mycket på att hitta en ekonomisk balans i verksamheten.

16. Hur tror du att framtidens ledarskap kommer att se ut?

Många hoppas att det blir mindre enheter, så att cheferna hinner vara ute i verksamheten mer än tidigare.
Möjligheterna att få mer överblick ökar om enheterna minskas i framtiden och stressjukdomar kanske försvinner
helt inom kommunen säger någon. Det vore önskvärt från flera håll om cheferna visade sig mer ute i
verksamheten.

Andra tror att det kanske blir som i dag eller värre, när cheferna får allt större område att ansvara för och aldrig
hinner ut i verksamheten. Klimatet blir både hårdare och tuffare. Cheferna vet knappt vilka anställda de har
under sig eller vilka önskemål de har på sin arbetsplats. Det blir svårt för cheferna att engagera sig i alla
enheterna och känna att de är en del av verksamheten. Som det ser ut i dag skall alla vara delaktiga i allt, vilket
innebär att till sist hinns inte det med som egentligen skall göras. Ingenting händer. Alla möten tar sin tid, och att
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gå på möten bara för att det ska göras är helt fel anser någon. Kanske sparas det in på mellancheferna och en
övergripande chef har hand om en större del av verksamheterna säger någon. Kanske blir det så att vi får en
gruppchef anser någon annan, fler "mindre" chefer alltså och färre "högre" chefer.

Andra tror att ledarskapet kanske inte blir så statiskt i framtiden. Det kanske kan förändra sig vem som för
tillfället är mest lämpad att ta hand om ledarskapet. Det blir kanske inte så hotfullt som idag att lämna ifrån sig
ledarskapet. Chefen är inte den som sitter inne med all kunskap i framtiden tror en del, utan kunskapen finns ute
i hela enheten. Dagens ungdomar kommer förmodligen att ändra mycket ute i arbetslivet i framtiden. Kanske
anställs personer med mer kunskap i det direkta omsorgsarbetet. Chefen behöver kanske inte vara sjuksköterska
utan istället kanske beteendevetare.

Det kommer att handla om klara och tydliga budskap i framtiden tror någon. En stor tolerans och mer
medbestämmande ute i organisationen. Det blir ett större inflytande på arbetsplatserna i framtiden. Fler projekt
ute på arbetsplatserna och mer utbildade medarbetare tror någon. Inom den

offentliga verksamheten borde vi ta mer lärdom av de privata organisationerna och deras processtänkande för att
utveckla administrativa stödsystem inom organisationen.

Många anser att vi har ett behov av att bli ledda och att framtidens ledarskap kanske inte kan förändras alltför
mycket utan att verksamheterna tar allvarlig skada.
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Sammanställningen inkluderar både chefer och medarbetare

1. Hur ser den goda arbetsplatsen ut för dig?

Flera av de intervjuade anser att det ska vara roligt att gå till arbetet, de vill känna sig välkomna och få
uppskattning. Det är även viktigt att bli sedd och känna trivsel och stimulans. Flera av de intervjuade anser också
att det är viktigt med ett gott kamratskap som innefattar ett bra samarbete med positiva och glada arbetskamrater.
Arbetsplatsen ska även präglas av en bra stämning med en öppen och ärlig attityd.

Enstaka personer anser också att arbetet ska vara självständigt. Det är viktigt att trivas med sina arbetsuppgifter,
att arbetet har en struktur och ett mål.

Någon nämner också att det är viktigt att alla kan ge och ta och en annan person att det ska vara ordning och
reda. Chefen ska både inge respekt och vara en bra kamrat, det är viktigt att kunna prata om problem. En av de
intervjuade tycker också att chefen ska använda sig av den kompetens som finns bland medarbetarna.

2. Vad gör du för att skapa den goda arbetsplatsen?

Många av de intervjuade försöker att ha en öppen och ärlig atmosfär med en bra stämning där alla får synas och
vara med och bestämma.

Flera av cheferna försöker öka rörelsefriheten hos de anställda med större ansvar och befogenheter där det är
viktigt med kompetensutveckling och en utveckling av sina arbetsuppgifter. Flera chefer försöker även skapa den
goda arbetsplatsen genom återkommande kontakter med sina medarbetare, detta sker i form av olika typer av
möten som morgonmöten, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. En viktig del är också att vara uppriktig,
tydlig, rättvis och att stötta sin medarbetare.

Både chefer och medarbetare försöker vara lyhörda och goda arbetskamrater där bra kommunikation är a och o.
Många anser också att det är viktigt att skoja vid sidan av arbetet och försöka vara så positiv som möjligt. Detta
bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.

Enstaka medarbetare har också nämnt att passa tider, anpassa sig och ett gott uppförande är viktigt för den goda
arbetsplatsen. Enstaka chefer har nämnt att de tar tag i psykosociala problem direkt, att medarbetarna får inreda
sina rum själva, men också att de arbetar med friskvård och att alla ska veta målet med arbetet. Enstaka
intervjuade har även nämnt att konflikter ska tas upp och en chef betonar dessutom det dagliga arbetet med
arbetsmiljöfrågor som väsentligt.

3. Vad gör din chef för att skapa den goda arbetsplatsen?

Flera av de intervjuade svarar att chefen tycker att det är stimulerande att arbeta med arbetsmiljön, och
prioriterar området. Flera har också förklarat att olika önskemål, förfrågningar eller eventuella problem som
uppkommer tas upp och behandlas.

Flera av de intervjuade anser att chefen är mån om personalen och är lätt att prata med och behandlar alla lika,
dessutom anses chefen i många fall vara ett gott stöd.

Enstaka säger att chefen skapar den goda arbetsplatsen genom kompetensutveckling, genom mer ansvar till
medarbetarna och genom att vara positiv till förändring och utveckling.
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Några av de intervjuade menar att chefen inte tar ansvar för att skapa den goda arbetsplatsen, det finns inget
förebyggande arbete utan det är först när det händer som något görs.

4. Hur vet du att du gjort ett bra jobb?

Många av de intervjuade svarar att de själva känner när de har gjort ett bra arbete. Många anser att de vet att de
har gjort ett bra arbete genom uppskattning och positiva kommentarer från både chefer, kollegor och andra
människor.

Flera chefer svarar att det gäller att vara lyhörd i organisationen, för genom bra kontakt med medarbetarna
kommer signaler fram. Vissa chefer anser också att under medarbetarsamtalen kommer det fram om de själva har
gjort ett bra arbete, men det gäller också på andra mötesplatser.

Några säger att om resultatet blir som det var tänkt och budgeten hålls, så har de gjort ett bra arbete. En del av de
intervjuade anser att de har gjort ett bra arbete så länge som ingen klagar. En chef säger även att om personalen
mår bra så har jag varit en bra chef.

5. På vilket sätt kommunicerar din chef med dig och de övriga på din arbetsplats?

Många av de intervjuade svarar att kommunikationen sker via olika sorters möten, bland annat morgonmöte,
enhetsmöten, ledningsmöten och arbetsplatsträffar.

Många svarar också att kommunikationen sker muntligen genom daglig kontakt, men också genom lappar, brev,
telefonsamtal och e-post. En chef berättar att cafeterian är en central samlingsplats där mycket kommunikation
sker, en annan att chefen kommunicerar genom ”Management by walking around”.

Många tar även upp problem med att organisationen är så spridd, vilket försvårar mycket av kommunikationen
och gör att många chefer inte har möjlighet till daglig kontakt med sina medarbetare.

6. Hur skapar din chef förutsättningar för att påverka arbetsklimatet på din arbetsplats?
Flera av de intervjuade anser att chefen är engagerad och pådrivande när det gäller arbetsmiljön och ser till att
den biten alltid ska finnas med.

Många uttrycker att chefen skapar förutsättningar genom utbildning och utveckling av personalen. Medarbetarna
får mer ansvar och förtroende för att arbeta självständigt. Många framför också att chefen påverkar
arbetsklimatet genom en öppenhet, där det är lätt att kommunicera och där människor lyssnar.

En del av de intervjuade svarar att arbetsplatsträffar och medarbetaresamtal är bra forum för att framföra sina
synpunkter och önskemål på, en av de intervjuade anser att chefen inte skapar några förutsättningar för att
påverka arbetsklimatet.

Enstaka personer anser att chefen skapar förutsättningar genom ett bra förhållningssätt mellan chef och
medarbetare genom att tänka på vilka som fungerar bra ihop och genom att stötta och hjälpa  för att få genomfört
de visioner som finns på arbetsplatsen.
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7. På vilket sätt kan du påverka din arbetssituation och dina utvecklingsmöjligheter?

Många av de intervjuade anser att de helt eller delvis kan påverka sin arbetssituation och sina
utvecklingsmöjligheter. De anser också att de har stor möjlighet att medverka på olika utbildningar.

Vissa ser det som en bra möjlighet att utvecklas genom att åka på mässor och konferenser, men också genom att
besöka andra kommuner.

En del tycker att det går bra att ta upp frågor på medarbetarsamtal eller arbetsplatsträffar. De anser att de kan
fråga chefen, för att framföra idéer och förbättringar. Några säger att det är svårt att påverka arbetssituationen
och utvecklingsmöjligheterna och en av de intervjuade säger att det är svårt att påverka rutinarbetet.

8. På vilket sätt motiveras du till att jobba med förändring och utveckling när det gäller dina
arbetsuppgifter?

Många av de intervjuade svarar att de motiveras genom strävan att hela tiden förbättra verksamheten och följa
med förändringarna i tiden, men också för att underlätta arbetet och göra det mer självständigt. Många svarar
även att det är upp till dem själva att utveckla sig och sin verksamhet. Flera tycker att de motiveras genom
feedback, när någon uppskattar dem. Någon svarar att man sporras av nya förbättringar, en annan att det är när
man ser resultat från beslut till förverkligande som man motiveras att fortsätta.

9. Hur kommuniceras kommunens arbetsmiljöpolicy och planer ut till dig på din arbetsplats?

Många av de intervjuade svarar att arbetsmiljöpolicy och planer kommuniceras ut och diskuteras på
Arbetsplatsträffar och genom SAM-projektet. Andra svarar att policy och planer redogörs via lappar och brev
och att det endast handlar om självstudier. Någon svarar att policy och planer redogörs genom utbildning.

10. På vilket sätt är du delaktigt i visioner och planer för din arbetsplats?
De flesta av cheferna svarar att de är ytterst delaktiga eftersom de själva skapar och bär visionerna på
arbetsplatsen. Några av de tillfrågade cheferna säger att de tar upp influenser bland medarbetarna.

Flera av medarbetarna svarar att de känner sig relativt delaktiga eftersom de för fram idéer och önskemål. Några
svarar att de är delaktiga genom ledningsmöten eller fackligt arbete. Någon  ser sig endast ha en liten delaktighet
i visioner och planer och en annan känner sig inte delaktig alls.

11. Vilka konkreta arbetsmiljöprojekt arbetar ni med på din arbetsplats?
Några av de tillfrågade cheferna nämner att de arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån SAM-projektet
samt att arbetsmiljöfrågor står högt upp på listan på arbetsplats- och verksamhetsträffar. Det finns även
fokusgrupper vad gäller arbetsmiljön och ett friskvårdsprojekt. De har hela tiden arbetat med dessa frågor men
nu fokuseras det ändå mer på dem.

Några av de tillfrågade har som exempel nämnt att det görs förbättringar av arbetsplatsen så att den blir säkrare,
att det ska finnas en nollvision när det gäller arbetsolyckor. Det arbetas även med att få ner dieselanvändningen
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och att det görs ett försök att förnya maskinparken.  Någon nämner också att ett arbetsmiljöprogram tas fram för
varje år, en annan att de gått en kurs som ska utvärderas.

Andra har även nämnt att det inte arbetas med några speciella arbetsmiljöprojekt på deras arbetsplats, någon att
de måste driva alla frågor själva. Mycket har också blivit självklart eftersom arbetssättet är inarbetat.

12. Hur tycker du att din chef skall arbeta för att skapa engagemang
och delaktighet i er förvaltning?

Här anser många av de intervjuade genomgående att det är viktigt att chefen ger sina medarbetare förtroende och
befogenheter att med fria händer sköta sitt arbete. Att chefen delegerar ut mer arbetsuppgifter till sina
medarbetare och även låter dem misslyckas. Det är även viktigt med en chef som är engagerad utan att lägga sig
i och inte basar för mycket. Vidare är det viktigt med en chef som är delaktig och sätter sig in i varje enhets
verksamhet och inte bara flyter förbi. Det är även angeläget att det finns en fungerande kommunikation mellan
chef och medarbetare. En chef ska även ge uppskattning och stöttning och sätta tydliga mål. Många tycker dock
att chefens arbete är bra som det är idag, men att det alltid kan förbättras.

Några anser också att en chef ska dela med sig av sina erfarenheter, ha en inlevelseförmåga, vara konkret, göra
personliga besök på arbetsplatserna, kunna prata för medarbetarna, komma med berömmande ord ibland och att
all personal någon gång har fått åkt iväg på t ex en mässa. Någon tycker också att chefen ska visa ett större
engagemang, men de är medvetna om att chefen har tidsbrist.

13. Vilka är de 4 viktigaste egenskaperna en chef skall ha anser du?

Många anser att en chef skall vara lyhörd inför personalen, kunna lyssna och förstå sina medarbetare och ta tag i
problem om någon t ex inte mår bra. Vidare anser många att det är viktigt att en chef har social kompetens, att
han/hon är positiv, har humor, är en god personkännare, är en i gänget och har ett helhetstänkande. Chefen skall
också vara rättvis och ärlig, uppriktig, delaktig, engagerad, tillgänglig och bestämd. Några säger även att en chef
skall kunna uppmuntra och berömma men också säga till om något är fel.

Vidare anser många att en chef skall ha ledaregenskaper och kunna delegera arbetsuppgifter, ha en
samarbetsförmåga och kunna ge feedback. Det är även viktigt att ha högt i tak och att chefen är lätt att
kommunicera med, har goda fackkunskaper, kan sin verksamheten och sporrar personalen till utveckling.

Någon ansåg också att chefen skulle vara en ordningsmänniska och en annan skulle helst vilja ha en chef som är
androgyn för att förstå både män och kvinnor på bästa sätt.

14. Vilka 4 viktigaste egenskaper har din chef anser du?
Många av de tillfrågade tycker att deras chef är lyhörd, förstående, social, tar tag i problem och är mån om varje
medarbetares trivsel. Många anser även att chefen är uppriktig, rak, står för sina beslut, kan ge beröm och även
säga ifrån om något är fel.

En del anser också att deras chef är positiv, glad, tillgänglig och sporrar sin personal. Det framkommer också att
chefen låter medarbetarna utvecklas, har delegeringsförmåga, högt i tak, är samarbetsvillig och tar sig tid när
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personalen begär det. Andra viktiga egenskaper som de intervjuade nämnt är fackkompetens, intresse för
verksamheten, konkret, bestämd och intresserad av arbetsmiljö.

15. Berätta vilken betydelse ledarskapet har för dig?

Många anser att det är viktigt med ett ledarskap som får människor att växa i sina arbetsuppgifter, att  chefen
uppmuntrar, ger förtroende, stärker alla medarbetare så att de känner sig delaktiga, har ansvar och  kan påverka
sin arbetssituation samt att alla medarbetare har lika värde.

Flera menar också att ledarskapet är att ha någon sorts mentor som lyssnar och svarar på frågor och kanaliserar
idéer. Det är även viktigt med en chef som ger vägledning, feedback, någon som ”peppar en” och som även kan
ge beröm. Om chefen är positiv är det lättare att själv vara positiv tillbaka. Ges beröm ibland är det lättare att
själv känna sig nöjd med tillvaron.

Som chef anser många att det är viktigt att få personalen att trivas, må bra och att de kan utvecklas genom till
exempel olika utbildningar. Det är även viktigt att få nyanställda att trivas i gruppen och få dem att känna sig
delaktiga i arbetet.

Några av de intervjuade cheferna ser sig som en ledartyp då de har organisationsförmåga och de trivs väldigt bra
i sin roll och arbetet ger dem en stimulans.

Någon tycker att chefens uppgift är att organisera medarbetarnas arbete, släppa ifrån sig ansvaret och lyssna på
medarbetarnas åsikter. Det är även svårt att jämföra ledare inom kommunen och privata företag då alla beslut
inom kommunen styrs uppifrån.
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16. Hur tror du att framtidens ledarskap kommer att se ut?

Många tror också att ledarskapet kommer att vara en i teamet som har beslutskraft och engagemang, det blir mer
ett målstyrt arbete med en ledare eller lagkapten i gruppen och här är det viktigt att ha medarbetarna med sig. Det
är även viktigt som ledare att kunna ta de tunga bitarna, ta konflikter, kunna säga nej och motivera varför. Att
som ledare ha ett stort närverk runt sig är också viktigt för att veta vilka trådar som ska hållas i. Arbetena
kommer att skötas mer självständigt med ett ledarskap som delegerar, ansvaret kommer att finnas hos varje
medarbetare. Här är det viktigt att ha ett stort förtroende för medarbetarna. Mycket samverkan – är ett måste –
ända nerifrån och upp. Inte bara en person som står på toppen

Många tror att det mer kommer att vara ett ledarskap som finns till hands, en ledare eller mentor som lyssnar och
kanaliserar idéer och som inger förtroende. Kunskapen hos de anställda kommer då mer att lyftas fram.

Några tror också att de personliga kontakterna mellan chef och medarbetare i framtiden blir sämre och att
kontakten kommer att ske via dator (e-post) istället

Andra tror dock inte att framtidens ledarskap kommer att ändras så mycket mot hur det ser ut idag.

Någon anser också att framtidens ledarskap kommer att bli tuffare och tuffare, då personalen blir allt kunnigare,
vilket kräver att de egna fackkunskaperna blir bättre och bättre.
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ORGANISATION (ORG)
ja nej

1. Är bemanningen tillräcklig?

2. Finns det tillräckligt med antal chefer för att verksamheten
    ska fungera effektivt?

3. Fungerar uppgiftsfördelningen och ledning av arbetet?

4. Finns det tillräckligt med befogenheter och resurser för 
   det ansvar du fått av chefen?

5. Finns det tillräckligt kunskap om verksamheten och 
   dess målsättningar?

6. Finns det tillräckliga forum för information och kommunikation?

7. Har förvaltningsledningen förtroende för sina anställda?

8. Känner du dig delaktig i beslutsprocesser som angår ditt arbete?

9. Tillåter din chef att du och dina arbetskamrater kan ha olika syn
    på saker och ting som berör arbetssituationen?  

Summa poäng ___

Maximal poäng = 9 ___

Procent av maximal poäng ___

________________________________________________________________________

PERSONALPOLICY ( PP )
  ja nej
1.  Hanteras ohälsa/stressreaktioner på arbetsplatsen?

2.  Har cheferna tillräckliga kunskaper för att hantera
     personalproblem?

3.  Bemöts kvinnor och män lika vad gäller arbetsförhållanden?

4. Har du för stora arbetsområden att ansvara för?

Summa poäng ___
Maximal poäng = 4 ___
Procent av maximal poäng ___
______________________________________________________________________
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ARBETSMILJÖ ( AM )
 

ja nej
1.  Är målen för arbetsmiljöarbete kända?

2.  Finns fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet?

3.  Är det tydligt vilka som ska utföra vilka arbetsmiljöuppgifter?

4.  Har kartläggning av risker i den psykosociala arbetsmiljön
     genomförts?

5. Upprättas handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet?

6.  Görs årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Summa poäng ___
Maximal poäng = 6 ___
Procent av maximal poäng ___
________________________________________________________________________

RISKÄLLOR (RISK)

ja nej
1.  Sker arbetet under tidspress, p.g.a. hög arbetsbelastning?

2.  Har arbetsmängden ökat under de senaste åren?

3. Finns det psykiska påfrestande moment i arbetet?

4.  Förekommer ensidigt upprepat arbete?

5.  Förekommer ofta bråk och konflikter i arbetsgruppen?

6.  Förekommer strider med överordnade?

7. Förekommer nedlåtande behandling från arbetsledare?

Summa poäng ___
Maximal poäng = 7 ___
Procent av maximal poäng ___

_______________________________________________________________________
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MOTVIKT MOT STRESS (MMS)
   

ja nej
1.  Finns det påverkansmöjligheter på den egna arbetssituationen?

2.  Finns det tillgång till stöd eller handledning från chefen?

3.  Kan du få hjälp av arbetskamrater vid problem i arbetet?

4.  Finns det fungerande samarbetsformer i arbetsgruppen?

5. Finns det arbetsglädje på din arbetsplats?

6. Delar ledning och personal gemensamma värderingar om
    vad som är viktigt i arbetet?

7. Har ni gemensam bild av framtiden, du och din chef?

Summa poäng ___
Maximal poäng = 7 ___
Procent av maximal poäng ___

______________________________________________________________________
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Ex.
                            4.Bevara   1.Hög prioritet

                            3.I balans   2.Förbättra så fort
     som möjligt

Alla intervjuade (17) Medarbetare Chefer

1. Hur nöjd är du med din arbetsplats?

   12%           0%    9%        0%        17%    0%

   76%          12%   82%      9%        66%   17%

2. Hur väl uppfyller din arbetsplats dina förväntningar?

12%         5%    9%        9%         17%      0%

     59%        24%   46%      36%         83%      0%

3. Vilken betydelse har din chef för dig?

   24%            8%   27%    9%          33%     0%

   60%            8%   55%    9%          67%     0%
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Alla intervjuade (17) Medarbetare Chefer

4. Känner du dig delaktig i beslut som angår din ditt arbete?

    41%         6%    36%          0%        50%    17%

    29%         24%   28%        36%        33%     0%

5. Lever chefen som han lär?

       18%            6%          18%         9%       16%    16%

       52 %           24%         55%        18%        50%    18%

6. Är din chef bra på att förklara, beskriva och argumentera frågor och åtgärder på din
arbetsplats?

         30%            14%          27%      9%      33%     17%

         42%            14%          45%      19%      50%      0%

7. Vågar du ta initiativ för att åstadkomma någon förändring på din arbetsplats?

        71%          0%          73%      0%            67%      0%

      24%            5%          18%       9%         33%      0%
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XXIII

Alla intervjuade (17) Medarbetare Chefer

8. Hur fungerar samverkan i förvaltningen?

         6%             0%          0%           0%         17%     0%

         24%          70%         36%         64%          0%    83%

9. Hur klart är arbetsmiljömålet/målen för din arbetsplats?

       18%           6%        27%            10%          4%          4%

       29%           47%        27%            36%         21%   71%

10. Hur meningsfulla är medarbetarsamtalen?

         59%          0%        55%        0%        71%    4%

         41%          0%        45%        0%        21%    4%

11. Utvecklar din chef verksamheten med dig och dina kollegor?

        29%            7%          36%         9%             17%      0%

        35%           29%          45%        10%           17%     66%



Bilaga F
Frågeformulär – Likertskalan - Socialförvaltningen

XXIV

Alla intervjuade (17) Medarbetare Chefer

12. Visar din chef förståelse och ödmjukhet inför sina medarbetare?

         29%         6%        28%         0%            33%    17%

         41%         24%        36%        36%        50%           0%

13. Hur tycker du bemötande blir från din chef om du säger emot?

         41%          6%          45%       10%       33%     0%

         29%         24%          18%      27%                           50%    17%

14. Är din chef en bra förebild?

        24%           0%          36%       0%          0%       0%

        52%         24%          36%      28%         83%      17%

15. Vågar din chef erkänna sina misstag?

        47%            6%          36%       0%          66%       17%

        29%           18%          36%       28%          17%        0%
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XXV

Alla intervjuade (17) Medarbetare Chefer

16. Upplever du att din chef gör allt han/hon kan för att du skall ha en bra arbetsmiljö?

          6%           0%         9%         0%           0%       0%

        76%          18%        73%       18%             83%     17%

17. Vilket är ditt helhetsintryck avseende processer som gynnar er arbetsmiljö på arbetet?

          0%           0%         0%          0%        0%         0%

        59%          41%       45%         55%       83%       17%
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XXVI

                             
Alla intervjuade(14) Medarbetare Chefer

1. Hur nöjd är du med din arbetsplats?

2. Hur väl uppfyller din arbetsplats dina förväntningar?

2

3. Vilken betydelse har din chef för dig?

0

0 %79 %

0 %21 %

0 %86 %

0 %14 %

0 %71 %

0 %29 %

14 %86 %

0 %0 %

14 %57 %

0 %29 %

8 %54 %

0 %38 %

0 %43 %

0 %57 %

17 %66 %

0 %17 %

14 %72 %

0 %14 %
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XXVII

Alla intervjuade Medarbetare Chefer

4. Känner du dig delaktig i beslut som angår din ditt arbete?

1

5. Lever chefen som han lär?

6. Är din chef bra på att förklara, beskriva och argumentera frågor och åtgärder på din
arbetsplats?

7. Vågar du ta initiativ för att åstadkomma någon förändring på din arbetsplats?

14 %29 %

0 %57 %

29 %29 %

13 %29 %

21 %29 %

7 %43 %

17 %83 %

0 %0 %

29 %71 %

0 %0 %

31 %69 %

0 %0 %

38 %38 %

0 %24 %

29 %57 %

0 %14 %

50 %17 %

0 %33 %

7 %36 %

0 %57 %

14 %29 %

0 %57 %

0 %43 %

0 %57 %
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XXVIII

Alla intervjuade Medarbetare Chefer

8. Hur fungerar samverkan i förvaltningen?

9. Hur klart är arbetsmiljömålet/målen för din arbetsplats?

10. Hur meningsfulla är medarbetarsamtalen?

11. Utvecklar din chef verksamheten med dig och dina kollegor?

17 %66 %

0 %17 %

29 %57 %

0 %14 %

23 %62 %

0 %15 %

14 %29 %

0 %57 %

14 %65 %

0 %21 %

14 %72 %

0 %14 %

14 %57 %

0 %29 %

50 %43 %

0 %7 %

43 %57 %

0 %0 %

57 %29 %

0 %14 %

0 %29 %

0 %71 %

7 %29 %

0 %64 %
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XXIX

Alla intervjuade Medarbetare Chefer

12. Visar din chef förståelse och ödmjukhet inför sina medarbetare?

13. Hur tycker du bemötande blir från din chef om du säger emot?

14. Är din chef en bra förebild?

15. Vågar din chef erkänna sina misstag?

7 %57 %

0 %36 %

14 %72 %

0 %14 %

0 %43 %

0 %57 %

38 %47 %

0 %15 %

43 %43 %

0 %14 %

33 %50 %

0 %17 %

22 %62 %

8 %8 %

14 %72 %

14 %0 %

33 %50 %

0 %17 %

15 %62 %

15 %8 %

0 %86 %

14 %0 %

33 %33 %

17 %17 %
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XXX

Alla intervjuade Medarbetare Chefer

16. Upplever du att din chef gör allt han/hon kan för att du skall ha en bra arbetsmiljö?

17. Vilket är ditt helhetsintryck avseende processer som gynnar er arbetsmiljö på arbetet?

21 %72 %

0 %7 %

29 %71 %

0 %0 %

14 %72 %

0 %14 %

8 %69 %

0 %23 %

14 %57 %

0 %29 %

0 %83 %

0 %17 %


