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Sammanfattning
Hållbart arbetsliv är ett mångfacetterat fenomen, som i relation till en föränderlig omvärld och med
hänsyn tagen till människors olikheter blir svårt att precisera. Tidigare forskning lyfter fram hur
arbetslivet och dess villkor har förändrats, samt att det för individens välmående behöver finnas en
balans mellan krav, kontroll och stöd i arbetet.

Studiens syfte har varit att undersöka vad anställda relaterar till fenomenet hållbart arbetsliv men även
hur det ageras i praktiken för hållbart arbetsliv. Vidare var ambitionen att utforska om det finns någon
skillnad mellan det anställda tillskriver fenomenet och det som faktiskt görs i praktiken för att främja ett
hållbart arbetsliv. Sju kvalitativa intervjuer med inslag av fotoelicitering har genomförts. Frivilligt
deltagande efterfrågades hos anställda varpå en kombination av kriterieurval och bekvämlighetsurval
tillämpades.

Resultatet visade att resurstillgångar som tar sin utgångspunkt i individens egna möjligheter,
begränsningar och behov tillskrivs hållbart arbetsliv. Arbetsplatsens fysiska utformning och omgivande
miljö, hälsofaktorer samt arbetstrivsel har även visat sig utgöra villkor som relaterades till fenomenet.
Vidare relaterades ömsesidiga relationer med solidaritet, dialog, förväntningar, privat-och arbetsliv
samt en gemensam arena som individ, organisation och samhälle utgör. I relation till hur det ageras i
praktiken synliggjordes istället ett förebyggande och systematiskt arbete kring arbetsmiljö samt vikten
av att samverka för att anställda ska bli delaktiga och inkluderade i verksamheten. I sammanhanget
kom även ledarskap och medarbetarskap på tal. Studien indikerar på behovet av reflektion och
självledarskap där första steget mot att främja ett hållbart arbetsliv är att tydliggöra vad du själv
tillskriver fenomenet!

Ämnesord: Hållbart arbetsliv, hållbarhet, utveckling, ansvar, anställda, självledarskap
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Förord

Vi vill börja med att tacka samtliga informanter som ställt upp med sin tid och medverkat i
denna studie. Genom era reflektioner, tankar och åsikter har ett rikligt material kommit oss
tillhanda och givit nya lärdomar kring ämnet hållbart arbetsliv.

Vidare tackar vi handledarna för de uppmaningar som fått studien att utvecklas i rätt riktning.

Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som trott på oss, givit sitt stöd och
uppmuntrat oss genom hela studiens utförande.

Slutligen väljer vi att tacka varandra för denna resan som vi tagit oss igenom tillsammans.
Efter tre års studier på Högskolan Kristianstad är vi nu nyfikna på att möta praktiken med de
lärdomar, förhållningssätt och erfarenheter som utbildningen givit oss. Inte minst är vi även
tacksamma för vänskapen som utbildningen berikat oss med!

Hanna Kjellvåg och Jessika Olsson
Mars 2022
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1. Inledning
I denna inledande del presenteras en bakgrund som sedan mynnar ut i studiens problemformulering.
Därpå följer studiens syfte samt textens upplägg.

1.1 Bakgrund

En anställd som arbetar heltid spenderar övervägande tid av sitt liv till att just arbeta. Vid en
heltidstjänst arbetar individen 8 timmar per dag, vilket blir 40 timmar i veckan och 2080
timmar på ett år (Cederblad 2022). Om individen börjar arbeta när denne är 25 år och går i
pension vid 67 års ålder så innebär detta totalt 87 360 arbetade timmar. Genom denna till
synes enkla beräkning uppenbaras vikten av ett arbetsliv där individen både kan, vill och
orkar jobba (Regeringskansliet 2021). I relation till individens mående i arbetet blir det
naturligt att hänföra ett hållbarhetsperspektiv (ibid). Därav kommer följande studie handla om
och belysa fenomenet; hållbart arbetsliv.

Att kunna, vilja och orka arbeta kan tänkas vara individens egna ansvar men är det så
simpelt? Senge (1995) illustrerar att det i arbetslivet befinner sig olika aktörer där dessa både
påverkar och påverkas av varandra och utgör en gemensam kontext. Vidare synliggörs att
dessa aktörer inverkar på arbetslivets natur där såväl individ, organisation och samhälle har
att samspela i ett komplext sammanhang (ibid). Individer är dock olika och har alla
varierande förutsättningar och behov (Bertelsen 2007). Dessa individuella olikheter ställer
krav på organisationer att skapa förutsättningar för att upprätthålla ett hållbart arbetsliv.
Likaså är organisationer olika, och vad som skapar hållbarhet för en organisation kanske inte
alls skapar hållbarhet för en annan. Förutom detta befinner sig organisationer även i ett större
sammanhang och här står omvärlden i ständig förändring (Brändström 2018). I relation till ett
hållbart arbetsliv blir fenomenet således svårt att fastställa på förhand, då det som fungerade
igår kanske inte alls lämpar sig idag eller imorgon. Dessutom kan individuella uppfattningar,
innebörder samt definitioner av hållbart arbetsliv variera, vilket gör ämnet tvetydigt.

Hållbarhet har i sin renaste form ingen fastställd definition utan omtalas snarare som hållbar
utveckling: “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Elvingson u.å). Utifrån det faktum att
världen står i ständig förändring blir det rimligt att anta att behoven samt de förhållande som
styr och reglerar arbetssituationen också förändrats, och behöver förändras, i takt med
samhällets utveckling. Nilsson (2021) har uppmärksammat en demografisk förändring där
jordens befolkning blir allt äldre. Som följd av detta behöver organisationer vidta åtgärder så
att individers möjligheter till arbete förlängs. Behovet av ett förlängt arbetsliv har därav väckt
engagemang inom forskningen, eftersom det krävs ny kunskap samt nya verktyg för att
arbetslivet ska kunna bli hållbart för alla individer (ibid). K. Nilsson och E. Nilsson (2021)
har undersökt vilka åtgärder som ökar individens möjligheter till att klara av arbetslivet,
vilket visade sig vara kommunikation och regelbundna samtal. Dessa faktorer är viktiga för
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att skapa goda arbetsförhållanden (K. Nilsson & E. Nilsson 2021). Därtill belyses att
självskattad hälsa, arbetstid och arbetsmiljö är andra faktorer som har relevans för individens
möjlighet att arbeta och ingå i arbetslivet. Organisationen behöver här bistå med exempelvis
åtgärder för arbetsmiljö, ekonomisk trygghet, ökad motivation samt utveckling. Det finns
dock yttre ramar såsom lagar och regler som styr vad som är och blir möjligt för
organisationer att göra. De beslut som fattas på en samhällsnivå påverkar exempelvis
socialförsäkringssystemet och pensionsåldern, vilket reglerar individens möjlighet till arbete
men även hur arbetslivet ser ut (Nilsson 2021).

Sveriges ledande företagshälsa, Previa (2021), har uppmärksammat att hållbara arbetsplatser
inte beror på någon slump utan att det krävs aktivt engagemang från såväl individer,
organisationer och samhälle. Samtliga aktörer gynnas dessutom om och när ett långsiktigt
perspektiv vidtas och där aktörerna samspelar för att skapa goda arbetsförhållande; “Att fler
arbetsplatser utvecklar hälsa och god arbetsmiljö vinner hela samhället på” (Previa 2021 s.5).
I skrivelsen belyses att arbetsmiljö och hälsa är två faktorer som tillskrivs fenomenet hållbart
arbetsliv, men att aktörernas agerande skall sättas i en gemensam kontext. Vidare beskrivs
190 olika tips och råd i Previas handbok för ett hållbart arbetsliv (2021), vilka ger en
fingervisning för hur hälsa och god arbetsmiljö kan bibehållas och utvecklas. Mängden av
tips och råd påvisar dock svårigheterna i att utveckla hållbara arbetsplatser, för om frågan
hade varit enkel så hade knappast en handbok inom ämnet tagits fram eller ens behövts.
Utöver detta upplyser Regeringskansliet (2021) arbetsmiljöns betydelse. Det konstateras att
när arbetsmiljön är god skapas förutsättningar för ett hållbart arbetsliv; “En god arbetsmiljö
och goda arbetsvillkor går hand i hand” (Regeringskansliet 2021). Hur en god arbetsmiljö
skapas är emellertid något som framställs, utifrån arbetsmiljölagen, vara en interaktion
mellan arbetsgivaren och arbetstagare (SFS 1977:1160, 3 kap. 1a§). Arbetsgivaren bär alltid
det yttersta arbetsmiljöansvaret och skall arbeta systematiskt och förebyggande med
arbetsmiljöfrågor (SFS 1977:1160, 3 kap. 2, 2a§). Vidare skall arbetstagaren medverka i
arbetsmiljöarbetet där denne exempelvis underrättar arbetsgivaren om arbetet innebär risk för
anställdas hälsa (SFS 1977:1160, 3 kap. 4§). Förutom att arbetsgivaren och arbetstagare skall
samverka för att upprätthålla en god arbetsmiljö så har även organisationer ett ansvar för att
värna om goda förhållande i samhället.

Utifrån Corporate Social Responsibility, förkortat CSR, synliggörs att organisationer
förväntas skapa värde i samhället, vilket innebär att organisationen skall ansvara för
samhällets hållbara utveckling (Borglund et al 2021). Det finns dock ingen lag som ställer
krav på organisationer att arbeta med frågor inom CSR men genom att ta ett samhällsansvar
skapas legitimitet på arbetsmarknaden. Om organisationen arbetar systematiskt med dessa
frågor så kan organisationen öka sin lönsamhet, skapa konkurrenskraft och bli en attraktiv
arbetsgivare (ibid). Utifrån FN:s globala mål breddas samhällsansvaret ytterligare, då dessa
mål eftersträvar långsiktig och hållbar utveckling världen över (Schmidt 2022). Visionen med
målen är starka samhällen som bygger på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och
här har alla nationer likvärdigt ansvar (UNDP Sverige u.å). Således finns det yttre
påtryckning där organisationen förväntas värna om utveckling, för såväl individen som för
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samhället (Borglund et al 2021). Därav kan CSR och FN:s globala mål inspirera
organisationer till att bidra med utveckling och ta ansvar för att främja ett hållbart arbetsliv.

För att summera studiens inledande del kan det konstateras att hållbart arbetsliv är ett
mångfacetterat fenomen som inrymmer en mängd olika aspekter. Förutom organisationens
ansvar gentemot samhället ska individen tillförsäkras en god arbetsmiljö där denne kan, orkar
och vill befinna sig i arbetet. Det finns också lagar och regler som ställer krav på
arbetsgivaren och arbetstagaren att upprätthålla goda arbetsförhållande. Ytterligare finns det
samhälleliga bestämmelser som utgör grunden för vad som blir möjligt att göra i arbetslivet.
Arbetslivets aktörer är dock olika och med hänsyn tagen till den föränderliga världen blir det
svårt att precisera vad hållbart arbetsliv innefattar, då dess innebörd varierar. Dock ämnar
följande studie inte sig till att definiera fenomenets innebörd utan att istället undersöka
anställdas uppfattning samt hur fenomenet ter sig i praktiken. Anställda är de som befinner
sig i arbetslivet och därav är det deras upplevelse av hållbart arbetsliv som blir väsentligt. Det
är dessutom påtagligt att ämnet idag är omtalat och högaktuellt men att fenomenet är
tvetydigt, och här uppenbaras en problematik. För hur skall arbetslivets olika aktörer kunna
agera på något som är så diffust men samtidigt så självklart och villkorligt?

1.2 Studiens syfte
Utifrån ovanstående problemformulering syftar sig följande studie till att undersöka vad
anställda relaterar till fenomenet hållbart arbetsliv men även hur det ageras i praktiken för det
hållbara arbetslivet. Vidare är ambitionen att utforska om det finns någon skillnad mellan det
anställda tillskriver fenomenet och det som faktiskt görs i praktiken för att främja ett hållbart
arbetsliv. För att göra undersökningen möjlig används följande frågeställningar:

- Vad relaterar anställda till fenomenet hållbart arbetsliv?
- Hur framställer anställda att det ageras i praktiken för ett hållbart arbetsliv?

1.3 Textens upplägg
I uppsatsens inledande del har bakgrunden presenteras som därefter mynnat ut i en
problemformulering. Vidare preciserades studiens syfte och frågeställningar. I nästkommande
del redovisas tidigare forskning och lagar med relevans för hållbart arbetsliv. Efterföljande
del utgörs av metodavsnittet som beskriver tillvägagångssättet för utförd studie. Studiens
upptäckter sammanställs sedan i ett resultatavsnitt som med stöd av tidigare forskning även
analyseras. I påföljande diskussion bearbetas resultatet och i denna del framställs även en
metoddiskussion av reflekterande karaktär. I studiens avslutande del görs en slutsats samt
uppmaning till framtida forskning.
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2. Tidigare forskning
I följande del sker en redogörelse för tidigare forskning inom det aktuella området. Avsnittet
framställer även lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljön i arbetslivet.

Mot bakgrund av att omvärlden står i ständig förändring (Brändström 2018), ställs det krav
på organisationerna att agera långsiktigt och skapa goda arbetsförhållande på arbetsplatserna.
För att anställda ska vilja och orka arbeta behöver arbetssituationen upplevas hanterbar.

2.1 Arbetsförhållande i arbetslivet

Previa (2021) påvisar att goda arbetsförhållande gynnar flertalet av de parter som tillsammans
utgör arbetslivets kontext. I enlighet med detta resonemang synliggörs att fenomenet hållbart
arbetsliv förbinder sig med individens välmående. Motsatsen till välmående kan tänkas vara
stress, vilket uppstår när det råder obalans mellan krav, kontroll och stöd i arbetssituationen
(Karasek & Theorell 1990). Karasek och Theorell (1990) påstår dock att det främst är den
långvariga stressen som påverkar anställdas mående till det negativa. Detta illustreras genom
deras krav-kontroll-och stödmodellen som utgår från graden av självbestämmande i arbetet
samt mängden arbetskrav (ibid). Individen behöver uppleva att denne har tillräckligt stort
handlingsutrymme samt tillräckliga resurser för att kunna möta de krav och förväntningar
som ställs på denne i arbetet. Om individen exempelvis har ett starkt påfrestande arbete (hög
grad av krav) samt lågt självbestämmande (låg grad av kontroll) så uppstår stress (ibid).
Således är det höga krav och låg kontroll i arbetet som utgör en risk för individens välmående
och kan påverka dennes vilja och ork i arbetet. Därutöver omtalar Karasek och Theorell
(1990) att det sociala stödet från exempelvis kollegor eller chefer är av betydelse för
individens mående i arbetet.

Wikström, Arman och Dellve (2013) har synliggjort att anställda kan stödja varandra i arbetet
genom att föra dialog. En dialogorienterad kommunikation skapar nämligen en arena där
reflektioner för arbetets olika dilemman får ta plats och där anställda kan vara behjälpliga för
varandra i olika arbetssituationer. Ytterligare skapar den dialogorienterade kommunikationen
utrymme för ett växelvist erfarenhetsutbyte, vilket i sin tur anses främjande för ett hållbart
arbetsliv (Wikström, Arman & Dellve 2013). I enlighet med detta framställer Dahl och Werr
(2018) att anställda som har en fallenhet för att dela sina erfarenheter frambringar en
tillitsfull, öppen och engagerande miljö. Denna typen av miljö tycks bidra till anställdas
trivsel och således hållbarhet i arbetet (ibid). Ytterligare hävdar Dahl och Werr (2018) att
anställda som delar erfarenheter blir mer förstående gentemot varandra och kan lättare
anpassa sig, såväl till varandra som till rådande omständigheter. Likväl framställs det vara
fördelaktigt för en organisation när arbetsklimatet främjar erfarenhetsutbyte, då detta stärker
organisationen och skapar långsiktiga förutsättningar för sammanhållning och
anpassningsförmåga (ibid).
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2.3 Föränderligt arbetsliv

Sammanhållning och anpassningsförmåga blir fundamentalt i en värld där omständigheterna
ständigt förändras. I takt med att samhället utvecklas synliggör Beck (2000) att
arbetsmarknaden och dess förhållanden påverkas och har påverkats. Samhällsförändringar har
exempelvis bidragit till att det tillkommit nya sysselsättningsformer i arbetslivet samt att
individen har större möjlighet till att vara mer flexibel i sitt arbete gällande var och när denne
arbetar (ibid). Därtill påvisar Beck (2000) att individens självständighet har blivit allt
viktigare i och med att arbetsförhållande förändrats. Arbetslivet och privatlivet tenderar
numera att flyta samman och därav behöver individen ta större ansvar för arbetssituationen
(ibid). Ett exempel är att det kollegiala stödet minskar när anställda arbetar mer distanserat
från varandra, vilket gör att individen behöver fattar egna beslut, göra egna val samt att själv
hantera uppkomna problem (ibid). Ett annat exempel är att den tekniska utvecklingen utgör
en högre förväntan på anställdas tillgänglighet och flexibilitet i arbetet (ibid). Beck (2000)
konstaterar att denna förväntan ger en följdeffekt där individen själv måste sätta gränser
mellan arbetsliv och privatliv. När det inte sätts någon gräns mellan arbete och privatliv kan
det bli en negativ faktor för individens egna hållbarhet (ibid). Mellner och Aronsson (2018)
belyser att individens upplevda gränskontroll blir avgörande i frågan om vad som är en
hållbar situation. Om individen inte själv kan styra över sin önskade gräns, kan arbetet
invadera på privatlivet och resultera i en för hög arbetstid. Detta skapar då negativa
konsekvenser i form av bristfällig sömn och återhämtning vilket påverkar individens mående
i arbetet (ibid). Vidare konstateras att en välfungerande gränssättning mellan arbetsliv och
privatliv är av betydelse för en verksamhets hållbarhet. Kan inte gränser sättas i ett flexibelt
och föränderligt arbetsliv är det rimligt att individens och organisationens hållbarhet påverkas
till det negativa.

Därutöver påvisar Gitsham (2012) att ledare behöver ha färdigheter och ett tankesätt som
gynnar flexibiliteten mot omvärldens utveckling. I den föränderliga världen krävs exempelvis
god kännedom om hållbarhetsfrågor, globala trender och dess affärsrelevans. Detta för att
organisationen skall kunna bibehålla sin position på arbetsmarknaden (ibid) samt värna om
utveckling så som organisationen förväntas att göra (Borglund et al 2021). Dock har det visat
sig att det organisatoriska sammanhanget såsom kultur, attityder och resurser blir avgörande
för hur väl exempelvis hållbarhetsfrågor tas emot inom organisationen (ibid). Således handlar
det inte enbart om hur ledare tänker och förhåller sig till dessa frågor utan även andra faktorer
spelar roll. Beck (2000) påvisar ytterligare en förändring i arbetslivet där kraven på ökad
produktivitet har stigit. Med en ständig strävan efter ökad produktivitet skapas ekonomiska
fördelar för organisationen. Detta bidrar till en långsiktig överlevnad och blir avgörande för
organisationens existens (Beck 2000). Detta har dock visat sig ha en baksida för individens
mående i sammanhanget. Beck (2000) belyser nämligen att anställdas välmående hamnar i
skymundan när organisationer fokuserar på att öka produktiviteten, och att individen i fråga
då riskerar att bli sjuk på grund av större krav i det dagliga arbetet. För att inte riskera
individens mående finns det lagar och regler som styr förhållandena i arbetslivet.
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2.4 Arbetsmiljö i arbetslivet
I relation till anställdas mående i arbetslivet blir frågan om arbetsmiljö central. Enligt lag
skall arbetsgivare och arbetstagare samverka för att skapa en god arbetsmiljö (SFS
1977:1160, 3 kap.1a§). Ett av arbetsmiljölagens centrala ändamål är att förebygga ohälsa
(SFS 1977:1160, 1 kap.1§) och för detta arbete finns föreskriften systematiskt
arbetsmiljöarbete att tillgå (AFS 2001:1). I föreskriften synliggörs bland annat arbetsgivarens
skyldighet till att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att exempelvis ohälsa
i arbetet förebyggs. Riskbedömningar blir här ett handlingsalternativ för att undersöka samt
undvika ohälsa på arbetsplatsen. När risker uppmärksammas skall dessa åtgärdas, men för att
arbetsmiljöarbetet skall förbättras på sikt krävs ytterligare att arbetet följs upp årligen inom
organisationen (AFS 2001:1, 11§). Vidare krävs det att arbetsförhållandena anpassas till
individens olika förutsättningar, utifrån fysiska som psykosociala aspekter samt att anställda
ges möjlighet till såväl personlig som yrkesmässig utveckling (SFS 1977:1160, 2 kap.1§).
Arbetsmiljön skall även vara tillfredsställande med hänsyn tagen till arbetets natur och den
sociala och tekniska utvecklingen i samhället, vilket ligger på arbetsgivarens ansvar (SFS
1977:1160, 2 kap.1§). Som vägledning för hur en god arbetsmiljö kan främjas på
arbetsplatsen finns föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö att tillgå (AFS
2015:4). Föreskriften synliggör att resurser i form av arbetsredskap, kompetens och socialt
stöd skall anpassas till de krav som arbetet ställer. Krav såsom exempelvis arbetsmängd,
svårighetsgrad eller tidsgränser (AFS 2015:4, 9§). Att värna om en god arbetsmiljö kan
således anses betydelsefullt i relation till ett hållbart arbetsliv, då arbetstagares arbetssituation
rimligtvis påverkar både det individuella måendet men även organisationens mående.

3. Metod och metodbeskrivning
I avsnittet presenteras tillvägagångssättet för utförd studie. Här synliggörs val av metod, urval,
datainsamling och databearbetning. Mot slutet framställs etiska övervägande samt hur dessa har
hanterats.

3.1 Metodval

Då ambitionen var att undersöka anställdas uppfattning samt erfarenheter kring hållbart
arbetsliv valdes en kvalitativ ansats för studien. Metodvalet motiveras genom skribenternas
strävan om att få tillgång till en fördjupad empiri, som ger insikt i och beskriver ämnet
snarare än mäter det (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). För att förstå och lära sig mer om
hållbart arbetsliv i praktiken ansågs därför kvalitativa intervjuer lämpa sig bäst för studiens
syfte. Fotoelicitering1 nyttjades även som ett kompletterande moment i de kvalitativa
intervjuerna. Valet av att kombinera två metoder grundade sig i uppfattningen om att
fenomenet är omtalat och mångtydigt. Skribenterna ville därav undvika att påverka
informanternas svar kring vad som tillskrivs fenomenet för att kunna säkerställa tillförlitlig

1 Fotoelicitering är en intervjumetod där visuella bilder används i sammanhanget. Intentionen är att väcka
informanternas sinne och att få fram personliga erfarenheter utifrån vad denne ser och då relaterar till
(Clark-Ibanez 2004).
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empiri. Genom att vända sig till individer i arbetslivet gavs möjlighet till att undersöka vad
anställda relaterar till fenomenet hållbart arbetsliv och hur anställda framställer att det ageras
i praktiken för ett hållbart arbetsliv.

3.2 Urval

Urvalskriteriet var att utvalda informanter skulle ha en anställning vid intervjutillfället. I
relation till studiens ämne utgick skribenterna ifrån att alla som arbetar inom en organisation
berörs av och står i beroende till ett hållbart arbetsliv. Anställda utgör dock ett brett spektrum
och av den anledningen skulle urvalet kunna konkretiserats, men skribenterna gjorde ett
aktivt val och höll kriteriet brett. Detta eftersom skribenternas uppfattning var att en specifik
anställningsform, anställningsgrad eller position inom organisationen var oväsentlig. Hållbart
arbetsliv har betydelse för alla anställda, oavsett anställning.

En kombination av kriterieurval och bekvämlighetsurval har använts. De informanter som
uppfyllde urvalskriteriet samt visade intresse för deltagande, valdes ut och fick medverka i
studien (Bryman 2018). Det bokades in totalt åtta intervjuer men på grund av ett bortfall
utfördes slutligen sju intervjuer. Bortfallet berodde på att informant inte anslöt till mötet på
avtalad tid.

Tabellen nedan ger en övergripande bild av informanterna som medverkat i studien. På grund
av etiska skäl har bakgrundsinformationen begränsats så att ingen individ eller organisation
skall kunna identifieras.

Tabell 1 Information om studiens informanter.
I tabellen innebär Aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor att individ i fråga antingen är skyddsombud, fackligt
förtroendevald eller medverkande i arbetsgrupp som främjar välmående på arbetsplatsen.

3.3 Datainsamling

För att få tillgång till informanter publicerades information om studien på sociala medier.
Förfrågan om samarbete och ett framtaget informationsbrev sändes även ut via mejl till
diverse organisationer inom privat- och offentlig sektor. Funna kontaktpersoner ombads
sedan att publicera informationen där frivilliga deltagare hänvisades till att anmäla intresse
direkt till studiens ansvariga.

I studiens inledande fas undersöktes tidigare forskning om fenomenet hållbart arbetsliv.
Ambitionen var att skapa en förförståelse kring fenomenet hållbart arbetsliv och vidare
underlätta studiens förarbete. Inför intervjuerna framställdes en semistrukturerad
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intervjuguide2, baserat på fyra frågeområden. Använda frågeområde var; hållbart arbetsliv,
hållbarhet som begrepp, organisationens ansvar för hållbarhet samt hälsans betydelse för
hållbart arbetsliv. I varje frågeområde fanns underliggande fokusområden som tagits fram
utifrån befintlig teori och forskning (se avsnitt 2 - Tidigare forskning). Fokusområdena var
exempelvis arbetsmiljö, CSR, krav och resurser samt balans mellan arbete och fritid. Därtill
användes även förberedda frågor som ringade in frågeområdet. Innan datainsamlingen
utfördes testades intervjuguiden i en pilotintervju, där mindre justeringar gjordes.
Under intervjuerna användes en powerpoint (fotoelicitering) där bilder och begrepp visades
med avsikt att framkalla informantens egna uppfattning samt erfarenheter kring ämnet. Varje
frågeområde inleddes med att informanten fritt fick reflektera kring vad som kunde hänföras
till respektive område. Metoden skapade således utrymme för informanten att först beskriva
vad denne tillskrev fenomenet och därefter besvara förberedda frågor likt en vanlig intervju.
För att ta del av intervjuguiden och/eller powerpointen hänvisas läsaren till bilaga ett och två.

I studien utfördes digitala intervjuer via Zoom och Teams. Digitalt forum användes med
hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete
på grund av pågående covid 19-pandemi. I intervjuerna närvarade ansvariga för studien där
de turades om att agera samtalsledare. Den som inte ledde samtalet satt med och antecknade
men deltog i samtalet genom följdfrågor. Samtliga intervjuer varade i ungefär 45 minuter och
datainsamlingen pågick under tre veckors tid. I samtliga intervjuer har ljudupptagning skett,
efter informanternas godkännande. Detta för att underlätta datainsamling och
databearbetning. Innan intervjun startade tillfrågades informant om samtycke och ombads att
signera en samtyckesblankett. Blanketten skickades till studiens ansvariga via mejl.

3.4 Databearbetning

För att bearbeta insamlad data användes en tematisk analys, vilket medförde att datan
granskades flertalet gånger (Braun & Clark 2006). Direkt efter intervjuernas utförande
transkriberades samtliga intervjuer. Totalt sammanställdes 104 sidors transkription. Ansvariga
för studien delade upp transkriberingen och textade tre respektive fyra intervjuer vardera.
Varje intervju lyssnades igenom enskilt där kommentarer och iakttagelser skrevs ner.
Samtliga transkriberingar lästes sedan igenom och kodades, först enskilt och därefter
gemensamt. Detta för att säkerställa neutralitet såväl i databearbetning som i
resultatframställan. Vid den gemensamma kodningen sorterades materialet in i kategorierna
vad och hur utifrån studiens syfte och frågeställningar; vad anställda relaterar till fenomenet
hållbart arbetsliv och hur anställda framställer att det ageras i praktiken för ett hållbart
arbetsliv.

När samtliga intervjuer var genomförda, transkriberingen färdig och kodningen slutförd
granskades kodningen i sin helhet för att undersöka och forma gemensamma teman. Fem
teman med tillhörande underteman togs fram (se bilaga 3) vilka utgör grunden för kommande

2 Semistrukturerad intervjuguide innebär fastställda frågeområden men där det finns betydande utrymme för
deltagarna att avvika från områdena (Alvesson 2011).
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resultatframställan. Vid analys av resultatet har skribenterna utgått från en hermeneutisk
ansats som innebär att tolkningar får ta plats. Den hermeneutiska ansatsen är tänkt att bidra
till en förståelse för fenomenet snarare än att eftersträva en absolut sanning (Hjerm, Lindgren
& Nilsson 2014). Vidare i bearbetningen analyserades resultatet med stöd av tidigare
forskning.
Således har forskningsprocessen inneburit ett växlande mellan teori och empiri. Inledningsvis
för att skapa en förståelse kring fenomenet och för att därefter underlätta framtagande av
intervjuguide samt fotoeliciteringmaterial. När intervjumaterialet sedan var insamlat
användes istället den tidigare forskningen som stöd för att tolka och förstå empirin.

3.5 Etik

Vid forskning finns det etiska principer att förhålla sig till vilket har beaktats i såväl
datainsamling, databearbetning och resultatframställan.

Det första kravet, informationskravet, innebär att informanter ska få ta del av studiens syfte
och dess förutsättningar (Vetenskapsrådet 2017). Ett informationsbrev togs därför fram och
publicerades i samband med intresseförfrågan. När intresse visats och intervju blivit bokad
skickades informationsbrevet på nytt via mejl för att säkerställa att informanten tagit del av
studiens syfte och förutsättningar. I samma mejl bifogades även en samtyckesblankett.
Samtycke är det andra forskningsetiska kravet och innebär att informanten ger sitt
godkännande till att medverka i studien (Vetenskapsrådet 2017). Innan intervjun startade
presenterades de forskningsetiska principerna muntligen och informant fick möjlighet att
ställa frågor. Här försäkrades informanten om dennes rätt till att när som helst avbryta
intervjun, utan motivering, och möjligheten till att låta frågor förbli obesvarade.
Informanterna har således fått ta del av studiens förutsättningar både skriftligt och muntligt.

Nyttjandekravet, som är det tredje forskningsetiska kravet, innebär att insamlat material
enbart nyttjas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet 2017). Informanterna fick information
om att ljudupptagning skulle ske men att denna enbart var till för analys och
resultatframställan. Det informerades även om att ljudupptagningen kommer att raderas
direkt efter avslutad studie samt att studien publiceras i portalen för studentuppsatser, DiVA.

Det sista forskningsetiska kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att skydda personliga
uppgifter (Vetenskapsrådet 2017). För att säkerställa informanternas integritet
anonymiserades transkriberingen och specifika kodningsnycklar användes, enbart tillgängliga
för ansvariga. Vid resultatframställan valdes citat ut med försiktighet och noggrannhet. Detta
för att varken individ eller organisation skulle gå att urskilja.
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4. Resultat och analys
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatframställan baseras på gemensamma teman
som uppkommit i samband med databearbetningen. Därtill tillkommer underteman som gestaltar
varje huvudtema (se tabell 2). För att styrka resultatet används citat från intervjusituationerna.
Sammanvävt med resultatframställan sker analys av insamlat material, där skribenterna tolkar och
förstår innehåll med stöd av tidigare presenterad forskning.

Tabell 2 Tabellen synliggör huvudteman och underteman i relation till studiens syfte

4.1 Vad relaterar anställda till fenomenet hållbart arbetsliv?

4.1.1 Resurstillgångar

I samtliga intervjuer lyfte informanterna att det krävs förutsättningar för att den anställde ska
kunna jobba och må bra under ett helt arbetsliv, vilket är i enlighet med hur Regeringskansliet
(2021) framställer hållbart arbetsliv. Oberoende informant så har dessa uttalade
förutsättningar varierat, men övervägande handlar det om resurstillgångar som tar sin
utgångspunkt i individens egna möjligheter och begränsningar samt behov.

Möjligheter och begränsningar
Majoriteten av informanterna värdesätter att ha frihet under ansvar i sitt dagliga arbete och
relaterade detta som en resurstillgång. Friheten kan förstås genom att anställda får göra egna
val i arbetet och ha möjlighet till en flexibel arbetsplats, oberoende tid och rum. Ytterligare
framkom att individen själv behöver sätta gränser och ta ansvar för sina egna möjligheter och
begränsningar i arbetet.
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“Att styra min egen dag utifrån vad som är rimligt och möjligt. Ja för mig är det ett hållbart
arbetsliv. Att jag har makten över min egen dag i den ram det går [...].” (Informant 3)

När informant uttrycker sig vilja ha makten att styra sin dag kan det tolkas vara en önskan att
få möjlighet till att anpassa sin arbetsdag utifrån behov. Denna önskan kan möjligtvis bottna i
det faktum att arbetslivet och privatlivet allt mer flyter samman (Beck 2000) och att anställda
därav behöver flexibilitet och friheten till att bestämma över sin egna arbetsdag. Ytterligare
påvisar empirin att anställda anser det hållbart när och om en chef är medveten om dennes
möjligheter och begränsningar. Att chefen har god kännedom om anställdas förutsättningar
verkar vara lika viktigt som att chefen har kännedom om hållbarhetsfrågor och globala
trender, såsom Gitsham (2012) förespråkar. En medvetenhet om anställdas förutsättningar
ökar möjligheten till att hushålla och omfördela resurser inom organisationen, och på så sätt
skapa långsiktighet.

Behov
För att anställda ska uppleva ett hållbart arbetsliv visade empirin att individens behov
behöver identifieras och bemötas. Informanter uttryckte ett behov av att bli sedda och hörda i
sitt arbete samt att få känna sig uppskattad, vara behövd och kunna göra skillnad. Även
egenkontroll, lärande och feedback har framkommit som väsentliga behov i arbetslivet.
Empirin synliggör dessutom att det krävs tydliga arbetsbeskrivningar samt att arbetsgivaren
bistår med tillräckliga resurser för att individen ska kunna utföra sitt uppdrag;

“[..] Så det är ju både att man har tydliga riktlinjer liksom att vad förväntas av mig att göra
på den här resan fram till det målet och vad har jag för ramar?”
(Informant 6)

Tydliga riktlinjer kan därmed tolkas vara en resurstillgång som anställda behöver i sitt
dagliga arbete. Dock kan behovet av resurstillgångar variera. En av studiens informanter
uppgav sig själv som den viktigaste resursen i arbetet, medan en annan informant uttryckte att
basala behov såsom sömn och kost är grundförutsättningar i arbetet. För vissa informanter
handlade resurstillgångar istället om materiella föremål såsom whiteboard, datorer och
pengar. Empirin har även visat att andra centrala resurstillgångar är generöst med tid i
relation till uppdragets karaktär, samt mänskliga resurser i form av socialt stöd. Av det kan
tolkas att empirin överensstämmer med Karasek och Theorells (1990) resonemang om att det
behöver finnas tillräckligt med stöd och resurser för att individen ska kunna möta de krav och
förväntningar som ställs i arbetet.

4.1.2 Villkor i arbetslivet
När informanterna reflekterade kring hållbart arbetsliv har fysiska och psykosociala faktorer
kommit på tal. Det har varit benämningar likt ergonomi, må bra i kropp och själ, rörelse,
arbetsbelastning, stress, återhämtning, relationer, trygghet, socialt stöd och feedback. Alla
dessa faktorer går att hänföra till arbetsmiljö men är också villkor för arbetslivet. Följande
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kommer arbetslivets villkor belysas i form av arbetsplatsens utformning och den omgivande
miljön, hälsofaktorer samt trivsel.

Arbetsplatsens utformning och omgivande miljö
När individen befinner sig i arbete har arbetsplatsens utformning stor inverkan på individens
upplevelse av hållbart arbetsliv. En informant beskrev illustrativt att arbetsmiljö är den miljö
vi befinner oss i under vår arbetsdag och hänvisade detta till “det fysiska rummet”. Somliga
informanter problematiserade här det öppna kontorslandskapet och ansåg denna miljön
ohållbar. Detta eftersom miljön upplevs påfrestande och att det blir svårt att koncentrera sig
på sina arbetsuppgifter. Andra informanter tyckte däremot att öppna kontorslandskap ökar det
kollegiala och möjliggör för spontanitet. I sammanhanget ansågs detta främjande för
utveckling och att man kommer vidare i verksamheten. Empirin belyser således sociala
aspekter, där kollegor utgör en stor del av ett hållbart arbetsliv. Den fysiska närheten till
kollegorna kan därmed anses lika främjande för sammanhållning och trivsamt arbetsklimat,
såsom Dahl och Werr (2018) förespråkar att erfarenhetsutbyte är. Empirin visar dock att det
lika gärna kan vara kollegor som får arbetslivet att bli ohållbart och informanterna uttryckte
här på att det beror mycket på hurdan man är som individ, vad som föredras eller inte
föredras.

Hemarbete under covid-19 pandemin är något som informanterna omtalade och här blir
arbetsplatsens fysik det virtuella forumet samt anställdas hemmiljö. Vid hemarbete begränsas
den sociala möjligheten då närheten till kollegor blir på distans. Detta behöver dock inte vara
av negativ karaktär. För vissa anses möjligheten till hemarbete skapa ett hållbart liv;

“Jag längtar också efter mina kollegor och så men om jag ser på, om jag skulle prata om
hållbart liv så just det här att jobba hemifrån gör ju att jag känner att jag är mycket lugnare
som person, du behöver inte stressa så mycket. Jag är mer effektiv, jag får mycket mer gjort,
man har inte såhär mycket störmoment som jag har när jag sitter i kontorslandskap på
jobbet.” (Informant 6)

När informant poängterar att hemarbete inte ger lika mycket störmoment synliggörs hur den
omgivande miljön påverkar individen. Utifrån citatet kan det dessutom tolkas att individer
kan ha olika behov när det kommer till vart, när och hur den arbetar. Detta åskådliggör
individens olikheter och går i enlighet med vad Bertelsen (2007) uppmärksammar som
centralt i arbetslivet.

Hälsofaktorer
Informanterna samtalade om hälsa i arbetet och associerade detta till ett hållbart arbetsliv. En
informant som arbetar på kontor ansåg att fysisk aktivitet och rörelse är av betydelse och såg
här en risk med stillasittande arbete, eftersom människan behöver rörelse för att må bra.
Vidare poängterades att hälsoaspekten även kan ses utifrån ett fysiologiskt perspektiv. En
informant uttryckte sig i form av att människan kan lida av, eller insjukna i sjukdomar som
inte är direkt kopplade till hur mycket eller lite denne rör på sig. Av samma informant
uttalades att sjukdomar kan komma att påverka arbetslivet och individens förmåga att utföra
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sitt arbete. En annan informant såg dock annorlunda på detta och menade på följande;

“Hälsan bidrar ju inte till ett hållbart arbetsliv utan jag tänkte säga ett hållbart arbetsliv kan
bidra till din hälsa, i så fall” (Informant 7)

Informant poängterade sin synpunkt om att ett hållbart arbetsliv bidrar till hälsa. Genom detta
uttalande synliggörs att hälsa kan vara en konsekvens av arbetslivet snarare än att individens
hälsa har betydelse för hållbart arbetsliv. Dessutom påvisade empirin anställdas uppfattning
om att individen inte ska behöva bli sjuk av sitt arbete utan att hälsa skall kunna bevaras.

I sammanhanget uttryckte informanterna även stress, vilket av Karasek och Theorell (1990)
förklaras uppstå när arbetet innebär hög arbetsbelastning som pågår under en längre period.
Till följd av stressen antyder empirin att individen i dessa fall tappar sin ork och lust, både i
och för sitt arbete. För att orka och motverka stress behöver individen därav återhämtning
vilket i intervjusamtalen uttrycktes i termer av kortare pauser, tillräckligt mycket sömn samt
avlastning. Ytterligare framgick det ur intervjusamtalen att förutsägbarhet är en aspekt som
anställda upplever minskar stress och oro i arbetet, detta eftersom individen då vet vad som
komma skall.

Trivsel
Något som ytterligare uppkom i relation till hållbart arbetsliv var trivsel i arbetet. På ett eller
annat sätt uttryckte majoriteten av informanterna att det ska vara roligt att gå till jobbet, att
arbetet ska ge energi och att man ska må bra under sin arbetsdag. Vad som bidrar till trivsel
varierade dock under intervjusamtalen. Några informanter lyfte relationer i arbetet, några
lyfte möjligheten till varierande arbetsuppgifter medan andra poängterade vikten av stöd,
såväl från kollegor som från chefer. En informant menade på att trivsel i arbetet uppstår när
hjärna och hjärta är i samklang. En annan informant nämnde även stolthet och ytterligare har
mentala aspekter kommit på tal;

“[...] Det är ju också det här… alltså… tankar, känslor och förhållningssätt. Mina egna
alltså. [...] det är ju i allra högsta grad min egna arbetsmiljö hela dagarna” (Informant 1)

När informant uttrycker att tankar, känslor och förhållningssätt blir en fråga om arbetsmiljö
kan mentala aspekter tolkas vara villkor för trivsel i arbetet. Hur en anställd sedan förhåller
sig till sina tankar och känslor kan ur citatet tolkas vara en del av hur individen trivs med sig
själv, på arbetsplatsen samt i arbetslivet. Genom Dahl och Werr (2018) uppmärksammas
anställdas behov av att dela sina erfarenheter för att trivas i arbetet, vilket då rimligtvis
innebär att individen även behöver kommunicera gällande sina egna tankar och känslor.

4.1.3 Ömsesidiga relationer
Empirin skildrar att samtliga informanter relaterade till en pågående och ömsesidig relation i
arbetslivet. Vidare uttrycker informanterna att arbetsgivaren förväntas värna om individen i
arbetet men att individen också har ett egenansvar. Även om det finns ett gemensamt ansvar
för ett hållbart arbetsliv så visade empirin att organisationen är den som håller i stafettpinnen;
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“Mitt ansvar är lika stort som organisationens eller ledningens ansvar, så det är ju allas
ansvarsområde. Det finns ingen fördelning men däremot är det ju viktigt att organisationer
på något sätt går i bräschen eller har en ledande inställning eller liksom visar tydligt med
vad som gäller och att vi ska jobba med det här… och liksom… visa att det här är någonting
som vi värnar om och något som vi prioriterar och vill få fram i ljuset. Jag skulle säga att det
är ett delat ansvar.” (Informant 5)

När informant uttrycker att det är allas ansvarsområde synliggörs den ömsesidiga relationen
som råder i arbetslivet. I den ömsesidiga relationen inryms bland annat solidaritet, dialog,
förväntningar, arbetsliv och privatliv samt en gemensam arena.

Solidaritet
För ett hållbart arbetsliv uppmärksammade informanterna värdet av ett kollegialt
arbetsklimat, vilket skribenterna likställer med solidaritet. Det är möjligt att anta att en sådan
relationsaspekt inte uppstår per automatik utan att det krävs engagemang för att solidaritet
skall skapas. I empirin associerades hållbart arbetsliv med att vara behjälplig till kollegor och
där det finns en tanke på varandra “att vi är varandras arbetsmiljö”. Likaväl som att
arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att främja en god arbetsmiljö (SFS 1977:1160,
3 kap. 1a§) så ska kollegor ta ett ömsesidigt ansvar för det kollegiala arbetsklimatet. Empirin
belyser följaktligen att det kollegiala arbetsklimatet inrymmer aspekter som trygghet och
respekt gentemot varandra;

“[...] Det ska vara liksom ett klimat på jobbet där man respekterar varandra [...] att alla är lika
viktiga och att man ska lyssna på alla, och ja man ska känna liksom att jag kan vara mig själv
och jag kan säga min åsikt utan någon dömer mig för något eller så” (Informant 6)

Informant värderar ett respektfullt klimat vilket uppmärksammar vikten av ett kollegialt
arbetsklimat där solidaritet råder.

Dialog
Till den ömsesidiga relationen relaterades även kommunikativa aspekter. Dialogen har
framställts vara fundamental där empirin belyser att individen, med fördel, ska lyssna mer än
denne pratar. I intervjusamtalen framgick dock att detta inte betyder att individen ska
förminska sin egen åsikt eller undvika att framför den. Det handlade mer om ett öppet och
välkomnande samtalsklimat, där det är högt i tak och där alla får utrymme att komma till tals.
Empirin belyser således en önskan om gemensamt ansvar i arbetslivet, att möta varandra
genom dialog;

“Men jag tänker att arbetslivet ska ju få en att må bra [...]. Men hur, vem som är ansvarig för
det och hur det skapas… där tror jag vi har mycket att bara prata om. Alltså lyssna på
varandra, höra dialog utan att det finns något rätt och fel.” (Informant 1)

I benämningen att höra dialog kan det tolkas handla om en vilja att lyssna på varandra, utan
att värdera det som sägs eller den som säger det. K. Nilsson och E. Nilsson (2021) påvisade i
sin studie att kommunikation och regelbundna samtal är faktorer som ger individen
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möjligheter att klara av sitt arbete, vilket aktuellt resultat även tyder på. Ur citatet att tyda är
kommunikationen det som ger förståelse i arbetssituationen.

Förväntningar
Något som majoriteten av informanterna lyfte i relation till upplevelsen av ett hållbart
arbetsliv var förväntningar. Det handlar här om att veta vilka krav som ställs på en och vilka
förväntningar som finns i det dagliga arbetet. Vidare har empirin visat att det krävs tydlig
kommunikation för att få transparens och skapa medvetenhet. När förväntningar är otydliga
kan förvirring uppstå där individen upplever att arbetssituationen är svår att kontrollera;

“Jag behöver ha tydlighet. Vad är det jag ska uppnå? Inom vilka ramar? Vilka mandat har
jag? Vad är förväntningarna? Varför? Varför ska vi göra det här? [...]” (Informant 1)

Utifrån mängden frågor som informant ställer blir det påtagligt att anställda värdesätter
tydlighet i sitt arbete. Det framställdes även vara lika viktigt att få veta vilka krav som ställs
på kollegor och vilka arbetsbeskrivningar de har. Detta för att kunna medvetandegöra
arbetssituationen och där kollegor kan vara behjälpliga för varandra samt ta ett gemensamt
ansvar för det dagliga arbetet. I fråga om krav och förväntningar visade empirin ytterligare att
individen inte så sällan sätter press på sig själv och upplever outtalade krav. Karasek och
Theorell (1990) framställer att det behöver råda balans mellan krav och kontroll för att
individen ska vara välmående. Med detta som utgångspunkt är det rimligt att anta att pressen
som individen sätter på sig själv och de outtalade krav denne upplever, kan utgöra en grund
för stresspåslag. Ur citatet nedan synliggörs att det exempelvis vid sjukdom kan upplevas
övermäktigt att komma tillbaka till arbetet och möta ett skrivbord med massa arbetsuppgifter
på hög;

“Jag var sjuk en vecka och då stannar ju allt det man gör…så det kan ju vara lite stressande
ibland…  men man får bara lära sig att hantera det, att man är bara människa. Att man får
säga att jag har varit sjuk….och det är nog bara pressen man sätter på sig själv för att andra
förstår ju att man kan vara sjuk.” (Informant 6)

Att vara sjuk kan upplevas stressande men informant synliggör här att pressen oftast kommer
från individen själv och att det krävs en acceptans för människans natur. I motsättning till
Karasek och Theorell (1990) visar aktuellt resultat att det inte enbart är arbetskrav och
tilldelade resurser som är av betydelse för balansen i arbetssituationen. Aktuellt resultat tyder
på att de förväntningar som individen själv har påverkar individens mående likvärdigt som de
yttre förväntningarna. Utifrån detta kan det tolkas att individen behöver göra prioriteringar i
arbetet för att orka och hinna med sitt arbete samt uppleva sig göra ett bra jobb. Empirin
påvisar således en ömsesidig relation till balans, såväl i arbetet som i privatlivet.

Privatliv och arbetsliv
När informanterna resonerade kring hållbart arbetsliv (se bilaga 2, bild 2) framgick en
ömsesidig relation mellan arbetslivet och privatlivet. När den anställde befinner sig på arbetet
uttrycker intervjupersonerna att denne har ett privatliv som påverkar, liksom att arbetet
påverkar privatlivet. Här synliggörs en ömsesidighet där den ena sfären står i relation till den
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andra. Ytterligare påvisar empirin att mentala aspekter spelar roll för en upplevd balans i
privat- och arbetslivet. Det handlar då om hur individen tänker, känner och förhåller sig till de
två sfärerna. Informanterna hade här olika tankar och åsikter. Några ansåg att sfärerna inte
behöver vara i balans för att individen ska uppleva välmående i arbete, andra värdesatte
privatlivet mer än arbetslivet medan andra föredrog att arbeta så mycket som möjligt. Vissa
informanter identifierade sig så pass starkt med sitt arbete, att arbetet fick ta större plats i livet
än privatlivet. Med hänsyn tagen till arbetslivets föränderlighet, påvisar Beck (2000) att
individens självständighet har betydelse. I enlighet med detta påvisar aktuellt resultat att
anställd behöver vara medveten om vad denne vill och behöver för att kunna sätta hållbara
gränser. Att kunna styra över sin egna gränssättning är ytterligare något Mellner och
Aronsson (2018) uppmärksammat som fundamentalt i relation till ett hållbart arbetsliv.

En gemensam arena
När det i intervjuerna samtalades om hållbart arbetsliv framgick att individen, organisationen
och samhället inte kan separeras från varandra eftersom dessa står i ömsesidigt beroende och
påverkar vad som är och blir möjligt i arbetslivet. Detta är även i enlighet med hur Senge
(1995) gestaltar att allt hänger samman och utgör en gemensam arena. Empirin belyser att det
sammanhang som anställda befinner sig i har stor påverkan men att individen inte alltid kan
påverka sammanhanget. Exempelvis uppstår det ibland oförutsägbara händelser som kommer
att påverka arbetslivet, oberoende om vi vill det eller ej. Här framställer informant att det
gäller att ställa om och följa med i den samhällsutveckling som råder samt det som sker i
omvärlden, vilket inte alltid är så enkelt. En informant åskådliggjorde den ömsesidiga
relationen som individ, organisation och samhället befinner sig i;

“Ja och är det jag som ska vara hållbar eller är det mitt arbetsliv som ska vara hållbart? Eller
är det arbetslivet sett ur ett samhällsperspektiv som ska vara hållbart? Vad är det som ska
vara hållbart? Eller är det allting kanske?” (Informant 1)

Som utlåtandet synliggör finns en viss osäkerhet kring vem och vad som ska vara hållbart
men att det möjligtvis kan vara en fråga som berör den gemensamma arenan.

4.2 Hur framställer anställda att det ageras i praktiken för ett
hållbart arbetsliv?

4.2.1 Ett förebyggande och systematiskt arbete
I samtliga intervjuer framgick att det arbetas förebyggande och systematiskt med
arbetsmiljön på arbetsplatserna. Detta innebär att risker undersöks, följs upp samt att tidiga
signaler och mönster uppmärksammas. Empirin visade att några anställda har valt att
engagera sig personligen i arbetsmiljörelaterade frågor. Exempelvis genom att vara
skyddsombud, arbeta fackligt eller ingå i en sammansatt grupp som arbetar för att främja
välmående på arbetsplatsen. Ett aktivt engagemang framställer informanterna vara ett sätt att
förvalta arbetsmiljörelaterade frågor i organisationen. Andra aspekter som anställda lyfte i
relation till det förebyggande och systematiska arbetet är arbetsmiljömål, skyddsronder, risk-
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och konsekvensanalyser samt friskvård.

Arbetsmiljömål
Empirin visade att en del i det förebyggande och systematiska arbetet är att sätta upp
arbetsmiljömål. Det förklaras i intervjusamtalen att intentionen med arbetsmiljömålen är att
bli en friskare arbetsplats och främja ett hållbart arbetsliv. Informanter förklarade att
framtagna mål exempelvis ska bidra till att öka kunskapen kring det systematiska
arbetsmiljöarbetet hos chefer och skyddsombud. Därtill ska verksamheterna själva bli bättre
på att följa upp statistiken för exempelvis sjukfrånvaro och tillbudsrapporter. Flera av målen
är av preventiv karaktär vilket innebär att det ageras innan skada uppstår. Utifrån empirin kan
det tolkas att arbetsmiljömål blir en del i hur det ageras i praktiken för att förebygga ohälsa
och skapa en god arbetsmiljö. Således kan målen gestalta hur arbetsgivaren tar sitt ansvar för
att förebygga och värna om en god arbetsmiljö i organisationen (SFS 1977:1160, 3 kap. 2,
2a§).

Skyddsronder
Andra delar av det förebyggande arbetet är att det genomförs skyddsronder som undersöker
arbetsmiljön på arbetsplatserna. Informanter uttrycker att dessa utförs av både
företagshälsovård och ansvariga för arbetsmiljön. Av empirin framgår det dock att
skyddsrondernas utformning är olika i praktiken;

“[...] då blir det väldigt mycket skrivbord, fläktar eller vad det nu kan vara för någonting.
Men det blir väldigt sällan det andra som man pratar om… psykosocial arbetsmiljö”
(Informant 7)

Som ovanstående citat belyser blir det mycket fokus på de fysiska aspekterna när
arbetsmiljön undersöks, och att den psykosociala arbetsmiljön lätt hamnar i skymundan.
Empirin visade dock att det i andra organisationer genomförs skyddsronder som undersöker
både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Den typen av skyddsronder handlade om att
känna av klimatet och “fånga upp” individer och dess trivsel på exempelvis
medarbetarsamtal. Därtill förklarades att det även utförs olika arbetsmiljöenkäter som dels
behandlar den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och dels individens egen motivation i
arbetet.

Risk-och konsekvensanalyser
Utöver skyddsronder framgick det ur intervjusituationerna att det även genomförs risk- och
konsekvensanalyser när olika förändringar och omstruktureringar ska ske på arbetsplatsen.
Dessa analyser ska identifiera vilka risker som kan finnas på individ, grupp och
organisationsnivå. Andra sätt att uppmärksamma risker visade sig vara via checklistor för
organisatorisk och social arbetsmiljö;

“Alltså jag tänkte att det det här med OSA-checklistan, när vi tar upp den på vår avdelning
då lyfter vi ju det som vi behöver prata om. Ehm… hade vi inte haft något inplanerat att vi
skulle ha det så hade det kanske aldrig kommit upp upp till ytan liksom. Men då blir det ju
att man sätter en åtgärd och tar tag i det.” (Informant 4)
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Informant beskriver att OSA-checklistan gör det möjligt att uppmärksamma bristfälligheter.
Således kan checklistan vara ett verktyg för att observera brister i verksamheten och åtgärder
kan planeras för att förbättra arbetsmiljön. Detta är samstämmigt med vad Arbetsmiljölagen
och tillhörande föreskrifter föreskriver (SFS 1977:1160, AFS 2001:1, AFS 2015:4) vilket
därav tyder på att praktiken följer de bestämmelser som finns för arbetslivet.

Friskvård
I fråga om hur det arbetas i praktiken för att främja ett hållbart arbetsliv visar empirin att
arbetsgivare erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda. Friskvårdsbidraget är tänkt att bidra
till anställdas hälsa och skapa möjligheter för de anställda att må bra. En informant med
ledande position uttryckte följande;

“[...] Men det har ju stor betydelse och det är väl också därför som arbetsgivare satsar på
friskvårdsbidrag till exempel. För att man vill uppmuntra sina medarbetare till att vara rädda
om sig själva och sin hälsa. Så ju friskare vi är desto bättre kan vi ju liksom prestera på
arbetet också. Det vet ju alla, att det kostar ju dessutom väldigt mycket pengar när folk inte
kan utföra sitt arbete som man anställt för, med sjukskrivningar och allt vad det innebär”.
(Informant 2)

När informant förklarade att arbetsgivare satsar på friskvårdsbidrag tolkas detta som en del av
det förebyggande arbetet. Som Previa (2021) påvisat kan samhälleliga vinster skapas när
arbetsplatser utvecklar god hälsa. När informanterna beskriver att arbetsgivaren investerar i
friskvård kan det därav tolkas resultera i stora effekter, såväl för individen, organisationen
men också för samhället. Friskvård blir således ett sätt för organisationen att skapa
förutsättningar för hållbarhet i samtliga led och därigenom bidra till långsiktighet. Här
synliggörs hur organisationer tar sitt samhällsansvar och hur detta agerande skapar värde för
medborgarna i samhället (Borglund et al 2021) Andra friskvårdsinitiativ som empirin visat är
att det exempelvis tillsatts en friskvårdsgrupp som ordnar olika aktiviteter för anställda.
Aktiviteterna är av varierande karaktär, allt från massage och padel till föreläsningar och
promenadutmaningar. Som resultatet framställer främjas det hållbara arbetslivet när
medarbetare, skyddsombud, chefer och företagshälsovård samverkar och arbetar
förebyggande och systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

4.2.2 Samverkan i arbetslivet
I relation till hur det ageras i praktiken visar resultatet att det sker en hel del samverkan men
även att det finns en viss avsaknad av detta i arbetslivet. Samverkan i arbetslivet kan förstås
genom delaktighet, inkludering, ledarskap och medarbetarskap.

Delaktighet och inkludering
Empirin belyser hur betydelsefullt det är att få vara med och påverka sin arbetsvardag och att
vara inkluderad. Under intervjuerna framgick vikten av att anställda blir involverade i
exempelvis planering, beslutsfattande, diverse handlingsplaner samt att strategier och mål
sätts upp gemensamt. Ytterligare framgick att delaktighet sker genom arbetsplatsträffar och
medarbetarsamtal men även via obligatoriska veckomöten. På dessa veckomöten får alla
anställda samma information samt likvärdiga möjligheter till att involveras i verksamhetens
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dagliga liv. Via gemensamma samarbetsytor, oftast digitala, kommunicerar anställda med
varandra. En informant förklarade här att hen upplever att transparens skapas i arbetet när
möjligheten för kommunikation finns samt att det skapas en förståelse för kollegor i olika
situationer, vilket då gör det möjligt att hjälpa varandra. Wikström, Arman och Dellve (2013)
påvisar att arenor där kommunikativt utbyte kan ske ger effekter såsom reflektion och att det
då blir lättare att ge sitt stöd och vara behjälplig i diverse arbetssituationer. Således kan det
tolkas att delaktighet främjas via diverse forum där möjligheten för samtal ges. När anställda
inte har möjlighet att kommunicera belyser empirin att anställda upplever sig exluderade.
Delaktighet och inkludering har således en stor betydelse, därav behöver verksamheten styras
så att samverkan främjas;

“Det handlar ju om det här med ledning, styrning och samverkan. [...] utanför och i
verksamheterna måste ledningsgrupper, chefer och medarbetare involveras och själva titta
på hur ser det ut hos oss. Vad har vi för behov, vad är våra risker, vad är våra frisker?”
(Informant 1)

Ledarskap och medarbetarskap
Något som är av betydelse för samverkan och hur man som grupp fungerar i arbetslivet är
ledarskap och medarbetarskap;

“Individen har absolut ett ansvar men organisationen har ansvar att skapa förutsättningar och
en kultur som ger individen chans att ta sitt ansvar! Hur man pratar, ehm, hur ledare föregår
med gott exempel [...].” (Informant 1)

Citatet tyder på att ledare sätter ramarna för den kultur som skall råda på arbetsplatsen.
Gitsham (2012) resonerar om att ledare behöver ha färdigheter för att säkra upp
arbetsförhållandena i ett föränderligt arbetsliv, samt att organisatoriska aspekter såsom kultur
blir avgörande för hur hållbarhetsfrågor aktualiseras inom organisationen. I motsättning till
Gitsham (2012) visar aktuellt resultat att ledare dessutom behöver skapa kulturen som får
individen att självständigt ta ansvar för hållbarhetsrelaterade frågor. Utifrån detta synliggörs
att det krävs en samverkan mellan ledare och medarbetare, eftersom det inte enbart är en av
dessa parter som utgör kulturen inom organisationen.

En informant med ledande position berättade om sin ambition att vara en närvarande chef,
där hen värdesätter sin personal och att dagligen visa uppskattning till alla anställda. När
chefer håller sig uppdaterade och visar intresse i anställdas dagliga arbete, var informantens
uppfattning att anställda känner sig sedda och hörda i sitt arbete. Likaväl framställdes att
medarbetaren självmant behöver uppdatera chefen om arbetssituationen inte upplevs hållbar.
Empirin exemplifierar hur verksamheter kan agera för att stärka medarbetaren i ett så kallat
“självledarskap”. I praktiken har det gjorts utbildningssatsningar där personalen fått lära sig
ett tillitsbaserat ledarskap, vilket går ut på att skapa ett klimat där man är förlåtande mot sig
själv och mot andra och där misstag får bli en källa till lärdom. Här kan det tolkas att
organisationen satsar på att stärka sina medarbetare och utveckla deras förmåga att leda sig
själva, snarare än att behöva bli styrd och ledd av en chef. I praktiken skulle detta kunna
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innebära att ledare ger sina medarbetare förtroende till att ta ansvar över sin egen
arbetsvardag, dock inte sagt att allt ansvar ska förläggas på den anställde själv;

“Självledarskapet igen… ehm… och jag menar verkligen inte att arbetsgivaren ska sluta ta
sitt ansvar. Jag ser det här mer som ett kompletterande perspektiv. Vi har det ena, men det
andra måste också på” (Informant 1)

Informant uttrycker att självledarskapet blir ett kompletterande perspektiv. Det förklaras att
det ena inte utesluter det andra, utan i arbetslivet behövs såväl ledarskap som
medarbetarskap. Empirin visar därtill att anställda behöver verktyg för att kunna bli
självledande, det vill säga rätt förutsättningar, kunskap samt förmågan att reflektera;

“Sätter du inte själv stopp eller vågar tro på din egen kompetens så finns en risk att kraven...
i alla fall kraven äter upp ditt välmående och din hållbarhet så att säga…” (Informant 3)

Citatet tyder på att anställda i sitt medarbetarskap behöver våga tro på egen förmåga. Citatet
gestaltar även behovet av individuell reflektion. Om individen inte själv sätter stopp och
reflekterar över egen kompetens är det inte omöjligt att stress uppstår, sett utifrån Karasek
och Theorells krav-kontroll- och stödmodell (1990). Att reflektera skapar möjlighet till att
identifiera vilka resurser som behövs för arbetslivets krav, en sådan medvetenhet gör det
möjligt att be om de förutsättningar som behövs.

När individen blir medveten om sig själv och får syn på vad denne personligen tillskriver ett
hållbart arbetsliv, blir det troligtvis enklare för individen att sätta gränser och bidra till sitt
egna välmående. Därav kan Becks (2000) resonemang om självständighet och gränssättning
bli centrala aspekter i relation till fenomenet hållbart arbetsliv.

5. Diskussion
Avsnittet sammanfattar studiens resultat varpå en resultatdiskussion sker. Här förankras
resultatet med tidigare forskning som presenterats i studiens inledande del. Därefter följer en
reflekterande metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter uppmärksammas.

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad anställda relaterar till fenomenet hållbart
arbetsliv men även hur det ageras i praktiken för det hållbara arbetslivet. Vidare var
ambitionen att utforska om det fanns någon skillnad mellan det anställda tillskriver
fenomenet och det som faktiskt görs i praktiken för att främja ett hållbart arbetsliv. Resultatet
visar att fenomenet uppfattas mångtydigt men att anställda relaterar hållbart arbetsliv med
olika resurstillgångar, villkor i arbetslivet samt ömsesidiga relationer. Resurstillgångarna tar
sin utgångspunkt i individens egna möjligheter, begränsningar och behov medan villkor i
arbetslivet anses vara arbetsplatsens utformning och omgivande miljö. Härtill omtalas även
hälsofaktorer och trivsel. I de ömsesidiga relationerna tillskrivs solidaritet, dialog,
förväntningar, privatliv och arbetsliv samt en gemensam arena som individ, organisation och
samhälle tillsammans utgör.
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I relation till hur det ageras i praktiken för ett hållbart arbetsliv visar studiens resultat att det
sker ett förebyggande och systematiskt arbete såsom exempelvis skyddsronder, risk- och
konsekvensanalyser samt friskvårdssatsningar. Vidare skildras samverkan i arbetslivet där
anställda görs delaktiga och inkluderas i verksamheten. I sammanhanget har ledarskapet en
central roll men även att medarbetaren har inflytande och behöver ta ansvar för att arbetslivet
blir så hållbart som möjligt.

Således påvisar studien att anställda relaterar en mängd olika aspekter till fenomenet hållbart
arbetsliv men att det som görs i praktiken till största del är relaterat till lagar och föreskrifter.
Vidare diskuteras studiens resultat med stöd av tidigare forskning.

5.1 Resultatdiskussion
Resultatet i aktuell studie tyder på att anställda bland annat relaterar hållbart arbetsliv med
resurstillgångar där det finns rätt förutsättningar för individen i arbetet. Men vad är egentligen
“rätt” förutsättningar?

Karasek och Theorell (1990) belyser exempelvis behovet av balans mellan kraven och graden
av självbestämmande i arbetet och att detta har betydelse för stress, således även anställdas
hälsa och välmående. Balansen mellan krav och kontroll kan därav anses vara en
förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Vidare påvisar aktuell studie att frihet under ansvar är
något som anställda upplever skapar goda förutsättningar i arbetslivet och kan kan därav ses
som en resurstillgång som anställda behöver. Att få frihet under ansvar har exempelvis
framkommit i termer av flexibilitet, där anställda själva kan bestämma vart och när arbete
sker. Detta är ett behov som blivit allt mer aktuellt i relation till att arbetsförhållandena
förändrats (Beck 2000). För att individen ska kunna ta ansvar behöver resurstillgångar samt
handlingsutrymme tydliggöras, för utan en sådan tydlighet är det svårt att förvänta sig att den
anställde kan ta sitt ansvar fullt ut. Studiens resultat antyder dock att individen behöver ha en
förmåga till reflektion, detta för att själv kunna synliggöra arbetssituationens förutsättningar.
Här synliggörs ett behov som praktiken har att lära av; anställda behöver ges möjlighet till att
träna sin reflektionsförmåga samt att det i arbetslivet ges utrymme för just reflektion.
Tidigare forskning har belyst vikten av gemensam reflektion (Wikström, Arman & Dellve
2013) medans aktuell studie ytterligare påvisar vikten av individuell reflektion. När individen
har förmåga till att reflektera är det troligt att denne lättare kan ges frihet under ansvar. Det
handlar nämligen om att se sig själv och sin arbetssituation för att kunna bli självledande i sitt
arbete. Således utgör detta en av studiens nya bidrag till vetenskapen, där ett utvecklat
självledarskap3 ger sig tillkänna. Studien exemplifierar att tillitsbaserat ledarskap är en
utbildningsinsats som organisationer kan ge sina anställda för att utveckla deras
självledarskap. Det intressanta i sammanhanget är vad självledarskap och en utvecklad
reflektionsförmåga skulle tillföra fenomenet hållbart arbetsliv?

Som studien påvisat har alla individer olika förutsättningar. Därav blir det viktigt att den

3 Självledarskap innebär att medarbetare får ett större ansvar för sin tid och utveckling och leder sig själva i
större utsträckning. (Bozic refererad på Suntarbetslivs hemsida. Wettergård 2021)
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anställde kan reflektera över sig själv för att i nästa led kommunicera om sina förutsättningar.
Fördelen med reflektionsförmåga blir således att den anställda skapar sig en medvetenhet
kring egna behov, möjligheter och begränsningar. I nästa led kan den anställde framföra dessa
och nödvändiga resurser kan tillsättas. Som resultatet synliggör så kan en anställd ha sig själv
som den viktigaste resurstillgången, vilket identifierar vikten av självmedvetenhet. Om den
anställde inte är medveten om sina förutsättningar så blir det svårt att leda sig själv i arbetet.
För att ytterligare ta ett exempel så har resultatet visat att anställda kan sätta press på sig själv
och uppleva samt agera på outtalade krav. En förmåga till reflektion samt utrymme för detta,
såväl i grupp som individuellt, skulle kunna synliggöra faktiska och/eller obefintliga krav.
Således skulle stresspåslag kunna undvikas (Karasek och Theorell 1990) och bidra till bättre
välmående i arbetslivet. I sammanhanget synliggörs ytterligare en nyupptäckt; när krav-
kontroll- och stödmodellen (ibid) omtalas utgås det oftast ifrån de yttre kraven i arbetet.
Aktuell studie gestaltar i motsättning individens inre krav och att dessa har likvärdig
betydelse och påverkan på individens hälsa som de yttre kraven har. Ytterligare belyser
studiens resultat att anställda önskar förutsägbarhet i arbetslivet, vilket likställs med villkor
för individens hälsa. Med hänsyn tagen till den föränderliga världen (Bränström 2018), där
arbetslivets förhållande ständigt står i rörelse (Beck 2000), kan denna önskade förutsägbarhet
bli svår att tillmötesgå. Återigen kan en utvecklad reflektionsförmåga ge utrymme för
förståelse i arbetslivet, göra det enklare att synliggöra den aktuella situationen samt att prata
om rådande förhållande och vilka möjliga handlingsalternativ som finns. K. Nilsson och E.
Nilsson (2021) uppmärksammar att samtal och dialog är faktorer som ökar individens
möjligheter i arbetslivet och bidrar till goda arbetsförhållande. Detta går i enlighet med
aktuell studie, där ett öppet samtalsklimat var något anställda relaterar till fenomenet hållbart
arbetsliv. Dialogen kan därmed anses vara ett verktyg för att möta varandra i arbetslivet och
exempelvis samtala om vilka resurstillgångar som finns att tillgå. Reflektion och dialog har
därav stor betydelse för ett hållbart arbetsliv, då det blir ett sätt att medvetandegöra samt få
kontroll över aktuell arbetssituation. Via dialog förstår vi varandra och kan tillsammans lägga
en plan som blir hållbar såväl för individ som för organisation.

Vidare belyser aktuell studie att anställda relaterar trivsel som ett villkor i arbetslivet där det
anses att arbetssituationen bli mer hållbar om trivsel finns. Arbetslivet är komplext vilket blir
påtagligt i sammanhanget, då det som får individen att trivas är en fråga att ställa till
individen själv. Dahl och Werr (2018) påvisar att erfarenhetsutbyte kan skapa ett trivsamt
klimat på arbetsplatsen medan aktuell studie snarare påvisar mentala aspekter i relation till
trivsel. Det förhållningssätt som en anställd har till sina egna tankar och känslor blir en del av
hur denne trivs med sig själv och i sitt arbete. Ur resultatet att tyda relateras mentala aspekter
med “[...] det är ju i allra högsta grad min egna arbetsmiljö hela dagarna”. Arbetsmiljölagen
och tillhörande föreskrifter (SFS 1977:1160, AFS 2001:1, AFS 2015:4) verkar för att skapa
god arbetsmiljö, där anställda tillförsäkras goda arbetsförhållande. Det finns visserligen redan
inslag av psykosociala aspekter i bestämmelserna, men att arbetsmiljö även är en individuell
och mental fråga är en nyanserad vinkling. Återigen uppmärksammas behovet av, och vikten
i, utvecklad reflektionsförmåga och självledarskap. Om mentala aspekter är anställdas
arbetsmiljö, så behöver individen bli medveten om vad som sker rent mentalt men även vad
denne behöver för att trivas och må bra. Självledarskapet blir ett sätt att tillförsäkra det som
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individen själv behöver för trivsel och god arbetsmiljö. I resultatet synliggörs dessutom att
arbetsplatsens utformning och omgivande miljö kan ha inverkan på hur individen trivs i sitt
dagliga arbete. Det fysiska rummet associeras till att vara den anställdes arbetsmiljö och här
problematiseras det öppna kontorslandskapet. Informanternas åsikter varierade men det
intressanta i sammanhanget är aspekten “att ha närhet till kollegor”. Detta är en social och
relationell aspekt där resultatet påvisar att närhet till kollegor kan vara det som får arbetslivet
hållbart likväl ohållbart. Vad som skapar trivsel är återigen en individuell fråga men att den
omgivande miljön påverkar på något sätt är uppenbart. Således behöver individuella olikheter
tas med i beräkningarna när det arbetas mot att främja det hållbara arbetslivet.

Studien belyser även att anställda relaterar hållbart arbetsliv med ömsesidiga relationer och
här inryms bland annat solidaritet. Att skapa ett kollegialt och tillitsfullt arbetsklimat kräver
ömsesidigt engagemang där såväl anställda som ledning tar ansvar för att skapa en trygg och
respektfull miljö. Studien visar att OSA-checklistor nyttjas i praktiken för att kunna
uppmärksamma bristfälligheter i verksamheten samt följa upp, åtgärda och förbättra
arbetsmiljön. Ytterligare visar en informants utlåtande att om OSA-checklistan inte hade varit
en inplanerad aktivitet, så hade den troligtvis inte blivit gjord. Då hade inte heller viktiga
och/eller nödvändiga samtalsämne kommit på tal. Att följa upp arbetsmiljöarbetet och
anpassa resurser utifrån krav är lagstadgat (SFS 1977:1160, AFS 2001:1, AFS 2015:4) och
således blir det mer självklart att detta görs i praktiken. När det kommer till det kollegiala
arbetsklimatet har studien påvisat att “vi är varandras arbetsmiljö”. Därav bör det vara lika
självklart att involvera relationella aspekter (tillit, trygghet och respekt) på daglig basis som
att OSA-checklistan skall vara en vardagsaktivitet. Här menar skribenterna att anställda måste
få men även ge varandra tillit såväl i arbetsuppgifter, planering som i verksamhetsmål.
Tilliten i arbetsvardagen blir extra påtagligt i den konstaterade föränderliga världen, där
arbetsförhållandena förändras i takt med yttre omständigheter (Beck 2000). Studien
exemplifierar att anställda allt mer arbetar oberoende tid och rum och Beck (ibid)
uppmärksammar här att individen behöver vara självständig i sin arbetssituation och
exempelvis kunna sätta egna gränser. Detta eftersom den givna gränsdragningen mellan
arbetsliv och privatliv allt mer tenderas suddas ut. När arbetsförhållandena blir flexibla
poängteras att arbetslivet kan inkräkta på privatlivet (ibid). I motsättning till Beck (2000)
visar resultatet från aktuell studie att privatlivet även kan inkräkta på arbetslivet samt att den
omtalade balansen mellan arbete och fritid skall sättas i ett långsiktigt perspektiv. Det är över
tid som balansen behövs och därmed kan det anses hållbart att acceptera att det inte alltid
råder, eller behöver råda, en hundraprocentig balans. I samband med detta gestaltas att
arbetslivets villkor skiftar, dels i tid och dels utifrån individens egna förutsättningar och
behov. Då arbetslivet och dess villkor ständigt står i rörelse gestaltar aktuell studie att ett
hållbart arbetsliv enklast uppnås genom att kontinuerligt ställa sig frågan “vad är hållbart här
och nu?”. Utan en lägesanalys agerar vi i blindo, vilket troligtvis blir allt annat än hållbart.
Således synliggörs behovet av medvetenhet samt anpassning, både utifrån enskild individ och
den specifika situationen.

I resultatframställan synliggörs hur det ageras i praktiken för ett hållbart arbetsliv. Studien
påvisar att det faller sig relativt naturligt att prata i termer av ett förebyggande och
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systematiskt arbete. Till största del har informanterna framställt arbetsmiljörelaterade
aspekter, där verksamheter agerar utifrån de lagar och regler som arbetsmarknaden har att
förhålla sig till (SFS 1977:1160, AFS 2001:1, AFS 2015:4). Förutom skyddsronder och
utförande av risk- och konsekvensanalyser sätts det även upp arbetsmiljömål. Det är synligt i
resultatet att de uppsatta målen är av preventiv karaktär. I kontrast till en föränderlig värld
(Beck 2000) uppenbaras här en svårighet, för hur enkelt är det att sätta hållbara strategier för
måluppfyllelse när förutsättningarna ständigt ändras? Å ena sidan kan det anses vara en
omöjlighet, å andra sidan är det en nödvändighet för utan mål tenderar verksamheterna att
stagnera. För att exemplifiera detta kan friskvårdssatsningar belysas. Om arbetsgivaren har
som mål att stärka personalens hälsa och därav satsar på friskvårdsbidrag, så är effekten av
satsningen beroende av att anställda nyttjar bidraget. För verksamheten blir det annars enbart
en kostnadsfråga. Dessutom uppmärksammar studien en intressant aspekt; det är det hållbara
arbetslivet som bidrar till hälsa, inte hälsan som bidrar till det hållbara arbetslivet. Med denna
infallsvinkeln kan värdet av friskvårdssatsningar ifrågasättas och där satsningarna snarare bör
rikta in sig till den större kontexten `arbetslivet´ än till den enskilda individen. Utifrån denna
aspekt framträder en fråga att reflektera över; vem och vad är det som egentligen ska vara
hållbart?

Studien har påvisat ett behov av reflektion och självledarskap vilket gör det problematiskt när
arbetslivet möter detta enbart utifrån lagstadgade bestämmelser. Det är högst troligt att ett
hållbart arbetsliv inte uppnås när det som relateras till fenomenet till största del är avskilt från
det som faktiskt görs för att tillmötesgå och främja det hållbara arbetslivet. Vidare har studien
i enlighet med Gitsham (2012), att kulturen är av betydelse för hur hållbarhetsfrågor mottas
inom verksamheten. Om reflektion och självledarskap är något som anställda behöver samt
relaterar till fenomenet hållbart arbetsliv, så är det också det som praktiken har att främja.

5.2 Metoddiskussion
Det är väsentligt att utvärdera en studie och dess resultat för att visa på transparens och
tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004) påvisar att begreppen trovärdighet,
överförbarhet och pålitlighet är aktuella i samband med att tillförlitlighet diskuteras.Vidare i
texten lyfts studiens styrkor och svagheter, i relation till ovan nämnda begrepp.

Trovärdighet kan värderas genom att kritiskt granska hur väl metoden och analysprocesser
har lämpat sig för studiens syfte (Graneheim & Lundman 2004). I samband med att
informanterna gavs möjlighet till att fritt reflektera vid varje nytt fokusområde, minimerades
risken för att informanternas svar präglades. I kvalitativa intervjuer används i vanliga fall
förberedda frågor men genom valt upplägg kunde informanterna istället själva uppge vad som
relaterades till fenomenet, utan att bli påverkad av frågeformuleringar. Studiens inslag av
fotoelicitering kan därav anses ha bidragit till en rikare datainsamling, än vad enbart
kvalitativa intervjuer hade gjort. Då studien fokuserade på att undersöka anställdas
erfarenheter och uppfattningar kan intervjuguidens uppbyggda struktur uppfattas som en
styrka (se bilaga 1). Dessutom kan intervjuguidens struktur även användas för att verifiera
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samt falsifiera studiens teoretiska referensram. Det noterades att informanterna exempelvis
lyfte fokusområdena: krav och kontroll, “att kunna, orka och vilja” samt balans mellan arbete
och fritid i samband med att andra bilden, hållbart arbetsliv, visades (se bilaga 2, bild 2). Det
bör dock finnas en medvetenhet i att framtaget resultat växt fram genom intervjuguidens
utvalda fokusområden. Därav är informanternas svar bundna av och förenade med det motiv
som visats, vilket också behöver tas med i beaktning.

Med hänsyn tagen till studiens trovärdighet kan även urvalet diskuteras då detta kan påverka
insamlad empiri, såväl positivt som negativt. Då en kombination av kriterieurval och
bekvämlighetsurval använts är det sannolikt att anställda med erfarenhet eller ett stort intresse
för ämnet, också varit de som anmälde sig frivilligt till studien. På så sätt kan empirin ha
bidragit till ett fördjupat och extra rikligt material inom ämnet, vilket är i enlighet med vad
Alvesson (2011) benämner som ett kvalitetsurval4. På samma sätt kan nyttjat urval bidragit
till empiri som visar på en förvrängd bild av vad anställda relaterar till fenomenet hållbart
arbetsliv. Om majoriteten av informanterna har stor erfarenhet eller är extra intresserade av
ämnet så kan empirin bli missvisande. Det bör i sammanhanget noteras att det enbart
genomförts sju intervjuer och i enlighet med vad Alvesson (2011) påstår kvävs därav
medvetenhet i att intervjusvar inte ska behandlas som en absolut sanning. Mot bakgrund av
detta är det därför svårt att avgöra i vilken utsträckning som studiens resultat kan överföras
till andra miljöer eller grupper (Polit & Hungler 1999 refererad i Graneheim & Lundman
2004). Däremot kan studien ge en fingervisning över vad anställda relaterar till ett hållbart
arbetsliv (Alvesson 2011).

Resultatet för aktuell studie, med tillhörande resultatdiskussion, har visat att empirin i mångt
och mycket bekräftar tidigare forskning. Exempelvis relaterar informanterna till ett öppet
samtalsklimat i fråga om hållbart arbetsliv och forskning antyder att regelbundna samtal och
dialog är åtgärder som ökar individens möjligheter i arbetet. Graneheim och Lundman (2004)
belyser att trovärdigheten ökar när tidigare studier bekräftas. Därav är detta en aspekt att väga
in i fråga om studiens tillförlitlighet. Utöver att söka enighet bland tidigare forskning
förklarar samma författare (ibid) att studiens trovärdighet även kan diskuteras i fråga om hur
resultatet presenteras. I en kvalitativ analys får tolkning ta plats vilket genererar subjektivitet i
resultatframställan. Det bör därför tas med i beaktning att ansvariga för denna studie är
studenter, och att deras erfarenhet i att tolka data är mindre än vana forskares. Med största
sannolikhet påverkar detta studiens tillförlitlighet. Dock har resultatet gestaltats med flertalet
citat från utskrivna transkriberingar, vilket anses fördelaktigt för studiens pålitlighet
(Graneheim & Lundman 2004). Detta gör att läsaren dels kan förstå ansvarigas tolkningar,
dels ha möjlighet att se alternativa tolkningar som inte studien i sig belyser (ibid).

Alvesson (2011) betonar dessutom reflektionens värde. Det är av vikt att tänka igenom
studiens metod både innan, under och efter forskningsprocessen (ibid). I aktuell studie har det
uppmärksammats att flera intervjuer drog ut på tiden. Därav konstaterades att informanterna

4 Kvalitetsurval har som avsikt att nå intervjupersoner med egenskaper som gör de särskilt relevanta som
informanter. Dessa egenskaper kan vara erfarenhet eller begåvning inom ämnet. Det kan även vara ett genuint
intresse för projektet. (Alvesson 2011, s.61)
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skulle blivit uppmärksammade på hur många bilder som skulle visas under intervjutillfället.
Eftersom det i denna typ av metod eftersträvas reflektion, bör inte informanterna avbrytas i
samtalet då detta kan förstöra datainsamlingen och uppfattas respektlöst. En tydligare
förhandsinformation hade kunnat underlätta informantens avvägning i hur mycket denne
skulle samtala kring varje bild. Ansvariga för studien upplevde dock att tystnaden som
uppstod i intervjuerna blev effektiv och att informanterna gav utförligare svar när de fick
utrymme till att reflektera. En förbättringsmöjlighet i studien är således en längre avsatt tid
för enskilda intervjuer.

6. Slutsats och framtida forskning
I denna studie har det undersökts vad anställda relaterar till fenomenet hållbart arbetsliv och
hur det ageras i praktiken för detta. Ytterligare var ambitionen att utforska skillnaden mellan
det anställda tillskriver fenomenet och det som faktiskt görs i praktiken för att främja ett
hållbart arbetsliv. Utifrån resultat och tillhörande resultatdiskussion kan följande slutsatser
dras:

● Anställda behöver ges möjlighet till att träna sin reflektionsförmåga samt att det i
arbetslivet ska ges utrymme för reflektion.

● Dialog har stor betydelse för ett hållbart arbetsliv och kan nyttjas som ett verktyg för
att medvetandegöra samt få kontroll över arbetssituationen.

● Individuella olikheter behöver tillmötesgås för att främja ett hållbart arbetsliv.
● Anställda framställer behov av självledarskap och reflektion medans det i praktiken

ageras utifrån lagar och regler. Således uteblir delar av anställdas faktiska behov i
relation till ett hållbart arbetsliv.

Förhoppningen med denna studie har varit att bidra med förståelse för fenomenet hållbart
arbetsliv. Frågan som kvarstår är dock; När ska individen lära sig att bli reflektiv och kunna
leda sig själv? Ligger det på organisationens ansvar att utbilda anställda i detta eller ligger det
på individen själv att lära sig? Det är en möjlig fråga för framtida forskning att undersöka.

I studiens inledande del ifrågasattes hur arbetslivets olika aktörer ska kunna agera för hållbart
arbetsliv, när fenomenet är diffust men samtidigt så självklart och villkorligt. Fenomenet har
konstaterats vara mångtydigt men det bör i sammanhanget poängteras att en ovisshet om dess
betydelse och innebörd alltid kommer att råda, vilket är okej. Det viktigaste är att samtala
kontinuerligt om hur arbetslivet uppfattas och vad som behövs för upplevelsen av hållbart
arbetsliv. Genom frågeorden vad och hur skapas reflektion, som i sin tur ger insikt och
handlingskraft. Med en förståelse för individens behov, organisationens möjligheter och
samhällets förutsättningar klargörs planen och vi kan ta första steget mot en hållbar riktning.
Första steget mot att främja ett hållbart arbetsliv är att tydliggöra vad du själv tillskriver
fenomenet!
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Bilaga 2 - Powerpoint för fotoelicitering
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Bilaga 3 - Analysprocess

Empiri Kodning- Vad Huvudtema Undertema

“Att styra min egen dag
utifrån vad som är
rimligt och möjligt. Ja
för mig är det ett
hållbart arbetsliv. Att jag
har makten över min
egen dag i den ram det
går [...].”

Makten att styra
utifrån möjlighet

Resurstillgång Möjligheter och
begränsningar

“[..] Så det är ju både
att man har tydliga
riktlinjer liksom att vad
förväntas av mig att göra
på den här resan fram
till det målet och vad har
jag för ramar?”

Tydliga riktlinjer
och mandat

Resurstillgång Behov

“Jag längtar också efter
mina kollegor och så
men om jag ser på, om
jag skulle prata om
hållbart liv så just det
här att jobba hemifrån
gör ju att jag känner att
jag är mycket lugnare
som person, du behöver
inte stressa så mycket.
Jag är mer effektiv, jag
får mycket mer gjort,
man har inte såhär
mycket störmoment som
jag har när jag sitter i
kontorslandskap på
jobbet.”

Vid hemarbete
minskar stress,
ökar effektivitet
och ger mindre
störmoment

Villkor i
arbetslivet

Arbetsplatsens
utformning och
omgivande miljö

“Hälsan bidrar ju inte
till ett hållbart arbetsliv
utan jag tänkte säga ett
hållbart arbetsliv kan
bidra till din hälsa, i så
fall”

Hälsa VS hållbart
arbetsliv, vad
bidrar till vad?

Villkor i
arbetslivet

Hälsofaktorer

“[...]Det är ju också det
här… alltså… tankar,

Mentala aspekter i
relation till

Villkor i
arbetslivet

Trivsel
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känslor och
förhållningssätt. Mina
egna alltså. [...] det är ju
i allra högsta grad min
egna arbetsmiljö hela
dagarna”

arbetsmiljön

“[...]Det ska vara liksom
ett klimat på jobbet där
man respekterar
varandra [...] att alla är
lika viktiga och att man
ska lyssna på alla, och ja
man ska känna liksom att
jag kan vara mig själv
och jag kan säga min
åsikt utan någon dömer
mig för något eller så”

Respektfullt
klimat och
kamratanda

Ömsesidiga
relationer

Solidaritet

“Men jag tänker att
arbetslivet ska ju få en
att må bra [...]. Men hur,
vem som är ansvarig för
det och hur det skapas…
där tror jag vi har
mycket att bara prata
om. Alltså lyssna på
varandra, höra dialog
utan att det finns något
rätt och fel.”

Prata och lyssna
på varandra

Ömsesidiga
relationer

Dialog

“Jag behöver ha
tydlighet. Vad är det jag
ska uppnå? Inom vilka
ramar? Vilka mandat har
jag? Vad är
förväntningarna?
Varför? Varför ska vi
göra det här? [...]”

Tydlighet i
uppdrag

Ömsesidiga
relationer

Förväntningar

[...] Jag kan ju tycka att
det är balans när jag har
mer på min arbetssida,
när den väger tyngre,
beroende på om jag mår
bra av det då under den
perioden… jag mår ju
kanske mindre bra om
jag har tyngd på fritid,
då skulle jag ju känna

Upplevelsebaserad
balans beroende
på arbetets
betydelse

Ömsesidiga
relationer

Privatliv och
arbetsliv
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mig obehövd och… Men
det återigen som jag
började med att jag
identifierar mig mycket
med mitt jobb och med
min yrkesroll och det är
mycket jag.”

“Ja och är det jag som
ska vara hållbar eller är
det mitt arbetsliv som
ska vara hållbart eller är
det arbetslivet sett ur ett
samhällsperspektiv som
ska vara hållbart. Vad är
det som ska vara
hållbart? Eller är det
allting kanske?”

Vad ska vara
hållbart? Jag,
arbetslivet eller
samhället? Allt?

Ömsesidiga
relationer

Gemensam arena

Empiri Kodning- Hur Huvudtema Undertema

“[...] det var att ta fram
arbetsmiljömål som skulle
hjälpa oss att bli en
friskare arbetsplats och få
ett hållbart arbetsliv. Och
då har målen varit till
exempel att vi ska jobba
mer förebyggande med
företagshälsovården och
inte lika reaktivt [...].

Mål hjälper att
jobba
förebyggande
istället för reaktivt
agerande

Ett förebyggande
och systematiskt
arbete

Arbetsmiljömål

“[...] då blir det väldigt
mycket skrivbord, fläktar
eller vad det nu kan vara
för någonting. Men det
blir väldigt sällan det
andra som man pratar
om… psykosocial
arbetsmiljö”

Undersöker
materiella ting
men pratar sällan
om psykosociala
aspekter

Ett förebyggande
och systematiskt
arbete

Skyddsronder

“Alltså jag tänkte att det
det här med
OSA-checklistan, när vi
tar upp den på vår

OSA-checklista
synliggör det som
behöver komma
upp till ytan

Ett förebyggande
och systematiskt
arbete

Riskt- och
konsekvensanalyser
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avdelning då lyfter vi ju
det som vi behöver prata
om. Ehm… hade vi inte
haft något inplanerat att
vi skulle ha det så hade
det kanske aldrig kommit
upp upp till ytan liksom.
Men då blir det ju att
man sätter en åtgärd och
tar tag i det.”

“[...] Men det har ju stor
betydelse och det är väl
också därför som
arbetsgivare satsar på
friskvårdsbidrag till
exempel. För att man vill
uppmuntra sina
medarbetare till att vara
rädda om sig själva och
sin hälsa. Så ju friskare
vi är desto bättre kan vi
ju liksom prestera på
arbetet också. Det vet ju
alla, att det kostar ju
dessutom väldigt mycket
pengar när folk inte kan
utföra sitt arbete som
man anställt för, med
sjukskrivningar och allt
vad det innebär”.

Friskvårdsbidrag
uppmuntrar
medarbetare att
vara rädda om sig
och sin hälsa. Kan
leda till prestation
och mindre
kostnader

Ett förebyggande
och systematiskt
arbete

Friskvård

“Det handlar ju om det
här med ledning,
styrning och samverkan.
[...] utanför och i
verksamheterna måste
ledningsgrupper, chefer
och medarbetare
involveras och själva
titta på hur ser det ut hos
oss. Vad har vi för behov,
vad är våra risker, vad
är våra frisker?”

Involvera Samverkan i
arbetslivet

Delaktighet och
inkludering

“Individen har absolut
ett ansvar men
organisationen har
ansvar att skapa
förutsättningar och en

Delat ansvar Samverkan i
arbetslivet

Ledarskap och
medarbetarskap
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kultur som ger individen
chans att ta sitt ansvar!
Hur man pratar, ehm,
hur ledare föregår med
gott exempel [...].”
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