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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Arbetsförmedlingens höga sjukfrånvaro är alarmerande och åtgärder måste vidtas 

för att förhindra att ännu fler arbetar sig sjuka och att de som är sjukskrivna har möjlighet att 

rehabiliteras tillbaka till arbetet. Arbetsförmedlingen arbetar långsiktigt med att uppnå 

hälsofrämjande och högpresterande arbetsplatser och fokusera på att få ner sjukfrånvaron 

genom ett systematiskt arbete med att fånga upp arbetsmiljörisker genom att arbeta med 

friskfaktorer. Ett verktyg behövdes för att snabbt kunna identifiera problem och åtgärda dem. 

Under 2017 togs en ny medarbetarundersökning fram som snabbt skulle få fram 

arbetsmiljörisker och som skulle skapa förutsättningar att agera på rätt saker i rätt tid. I slutet 

av 2017 lanserade Arbetsförmedlingen den nya medarbetarundersökningen Medarbetarpulsen. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka sektionschefers erfarenhet och upplevelse av att 

använda medarbetarundersökningen Medarbetarpulsen för att förbättra arbetsmiljön inom 

Arbetsförmedlingen.  

Metod: Data har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer som analyserats genom en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat och slutsats: Medarbetarpulsen kan vara det verktyg som förbättrar arbetsmiljön, 

sänker sjukfrånvaron och kan ge Arbetsförmedlingen hälsofrämjande arbetsplatser. Resultaten 

från enkäten ger varje medarbetare möjlighet att påverka sin egen hälsa och arbetsgruppen 

kan påverka sin egen arbetssituation genom åtgärder som behövs eller att göra mer av det som 

redan fungerar. Utmaningen blir att få alla medarbetare att svara på frågorna och vara aktiva i 

diskussionerna i arbetsgruppen. Sektionscheferna måste vara modiga för de kommer att 

tvingas ta i obekväma frågor både i arbetsgruppen och med den enskilde individen för att 

lyckas driva hela processen i mål.  

Nyckelord: medarbetarundersökning, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbetsplats, friskfaktorer 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

Background: The high sickness absence of Arbetsförmedlingen is alarming and measures 

must be taken to prevent even more workers from being sickened and able to be rehabilitated 

to work. Arbetsförmedlingen works in the long term to achieve health promotion and high-

performance workplaces and focus on reducing sickness absence through systematic efforts to 

capture occupational health risks by working with fresh factors. A tool was needed to quickly 

address problems and fix them. A new employee survey was launched in 2017, which would 

quickly address occupational health hazards, which would create the opportunity to act on the 

right issues at the right time. At the end of 2017, Arbetsförmedlingen launched the new 

employee survey Medarbetarpulsen. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate section managers' experience and sense of 

using the employee survey Medarbetarpulsen to improve the working environment in 

Arbetsförmedlingen. 

Method: Data has been collected through seven semi structured interviews analyzed by 

qualitative content analysis. 

Result and conclusion: Medarbetarpulsen can be the tool that improves the working 

environment, reduces sick absence and can give Arbetsförmedlningen health promotion 

workplaces. The results from the survey allow each employee to influence their own health 

and the working group can influence their own work situation through actions needed or to do 

more of what already works. The challenge is to get all employees to answer the questions 

and be active in the discussions in the working group. The section heads must be courageous 

because they will be forced to take uncomfortable questions in the working group and with 

the individual person to successfully drive the entire process. 

Keywords: employee survey, work environment, health promotion and health factors. 
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INLEDNING 

Arbetsförmedlingen brottas med hög sjukfrånvaro och många upplever stress och hög 

arbetsbelastning. Målet i den centrala arbetsmiljöplanen är att Arbetsförmedlingen ska uppnå 

hälsofrämjande och högpresterande arbetsplatser på sikt. För att lyckas med det behöver 

Arbetsförmedlingen arbeta systematiskt med att fånga upp arbetsmiljörisker och arbeta med 

friskfaktorer. Den årliga medarbetarundersökningen var ett sätt att mäta hälsoläget men den 

genomfördes för sällan, det tog för lång tid att sammanställa och få en återkoppling på och 

därmed drog åtgärderna ut på tiden. Den bidrog inte till att förbättra arbetsmiljön istället har 

en ny medarbetarundersökning tagits fram ”Medarbetarpulsen” som varje vecka ställer frågor 

till de anställda och då skapas resultat för respektive arbetsgrupp som blir underlag för dialog 

på arbetsplatsen. Allt för att fånga upp ohälsa direkt men även att varje medarbetare ska ta ett 

ökat ansvar för sin egen hälsa.  

BAKGRUND 

Hälsa 

De flesta idag anser nog att hälsa är betydligt mer än bara frånvaron av sjukdom. Synonymer 

till hälsa är. Hälsotillstånd, friskhet, sundhet, kroppsligt välbefinnande, styrka, kondition, 

kraft och livskraft (Synonymer, 2018). 

 

Världsorganisationen WHO har sedan starten 1948 arbetat för att främja människors hälsa i 

världen. Deras mål är att bygga en bättre och hälsosammare framtid för människor över hela 

världen. WHO: definition av hälsa: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet.  Sveriges regering har 

beslutat om en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2016-2019. Syftet med strategin är 

att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk 

hälsopolitik (Regeringen, 2016). 

Den svenska folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor och verkar för 

en god folkhälsa. Folkhälsomyndighetens övergripande mål är att ”skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Det finns elva 

målområden vilka anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan. I målområde ett – 

Delaktighet och inflytande förklaras att avsaknaden av inflytande och möjlighet att påverka 
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sin livssituation har ett starkt samband med hälsa. I målområde fyra – Hälsa i arbetslivet tas 

vikten av delaktighet, kontroll och inflytande över arbetet upp som avgörande för hälsan. 

Även vikten av att vi kan påverka arbetsmängd och arbetstakt efter förmåga. Även 

utvecklingsmöjligheter är viktiga för hälsan (Socialdepartementet, 2012). 

Medarbetarnas hälsa är viktig och en prioriterad fråga för Svenska Näringslivs 

medlemsföretag. Utan arbetare, inget företag. Därför blir medarbetarnas hälsa så viktig, 

ohälsa är dyrt inte bara för företagen utan hela samhället. Kunder ställer krav på god 

arbetsmiljö för de anställda, de som ska bli anställda kräver god arbetsmiljö men även för att 

få behålla de redan anställda så krävs en god arbetsmiljö (Svenska Näringsliv, 2014). 

Arbetsmiljö 

Enligt Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2016) så ska arbetsgivarna förebygga ohälsa och 

uppnå en god arbetsmiljö med ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och 

personlig utveckling (Arbetsmiljöverket – kommentarer, 2016). Arbetsgivaren måste vidta 

alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och därmed också ge arbetstagaren 

möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation men även i det förändrings- 

och utvecklingsarbete som rör arbetstagarens eget arbete. 

I Arbetsmiljöverkets rapport (2016) om arbetsorsakade besvär framgår att drygt var femte 

sysselsatt person hade under första kvartalet 2016 eller 12 månader dessförinnan haft någon 

form av besvär till följd av arbetet. Detta gjorde det svårt att arbeta eller utföra det dagliga 

hemarbetet för individen.  Den vanliga orsaken till besvären var stress och psykiska 

påfrestningar. Arbetsgivarna har lättare att ändra i den fysiska arbetsmiljön vilket gjordes i 

nästan hälften av fallen. Endast i var femte fall hade åtgärder tagit i arbetsorganisation eller 

arbetsmetoder för att minska stress och psykiska påfrestningar.  

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, AFS 

2001:1) hjälper arbetsgivare hur de ska undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet så 

att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.  

Ohälsosam arbetsbelastning konflikter och kränkande särbehandling har allt mer 

uppmärksammats på arbetsplatser vilket gjort att Arbetsmiljöverket tagit fram en ny föreskrift 

(AFS 2015:14) för att sätta tydliga regler kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 



  

3 
 

Hur vi har det på våra arbeten har stor betydelse för vår hälsa och det finns ett vetenskapligt 

samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. (FORTE, 2015) Det är främst det 

psykiskt påfrestande arbetet, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och 

belöning men även rollkonflikter som ses som bidragande orsaker. 

Att förebygga ohälsa är helt avgörande för framgångsrika företag och organisation för att 

kunna vara en attraktiv arbetsgivare att arbeta för men även för att locka kunder och köpare av 

företagets tjänster och varor. Ett sätt kan vara att fråga personalen genom en 

medarbetarundersökning för att därefter kunna göra en handlingsplan i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

Att uppmärksamma den psykosociala arbetsmiljön på ett arbete där medarbetarna får vara 

delaktigt att förebygga ohälsa är en viktig process för hälsa och framgång för företaget 

(Anderzén & Arnetz, 2005).  

Hälsofrämjande arbetsplats 

Arbetsmiljöarbete handlar om att förebygga ohälsa och olycksfall i både den fysiska som den 

psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt som 

fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och 

skydda. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår 

bra (Prevent, 2018).  

 

Enligt Thomsson och Menckel (1997) är den svenska definitionen av hälsofrämjande 

arbetsplatser alla de ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer arbetar, och 

som syftar till att öka välbefinnande och hälsa, att arbetsplatser befattar sig med orsaker till 

ohälsa men fokuserar på möjligheter till god hälsa, att möjliggöra för arbetande människor att 

utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Det är viktigt att inte bortse ifrån 

att arbetsliv och privatliv är intimt sammanbundna och att den enskildes personliga hälsa och 

att de ges möjlighet att välja den livsstil som de mår bra av. Begreppet hälsofrämjande 

arbetsplatser kan inkludera socialt stödjande arbetsklimat, självstyrande grupper och flexibel 

arbetstid. I den systematiska kunskapsöversikten om effekter av hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatser kunde de dra slutsatsen att de var effektiva (Källestål, Bjurvald, Menckel, 

Schaerström, Schelp & Unge, 2004.)  
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Ett centralt ämne i forskning inom hälsa och arbete är arbetsbelastning. De förutsättningar 

som ges i form av krav och resurser bestämmer belastningen, men även om arbete går att 

utföra på ett förväntat sätt. När det inte finns tillräckliga resurser för det arbete som ska 

utföras leder det till en obalans i förhållanden till kraven i arbetet (Arbetsmiljöverket, AFS 

2015:4).  

Friskfaktorer i arbetslivet 

Att tala om det friska började på 1970 talet då forskaren Aaron Antonovsky talade om det 

salutogena, det friska och intresserade sig för varför vissa människor håller sig friska genom 

livet trots svåra motgångar. Hans begrepp KASAM som vi ser som friskfaktorer står för 

känsla av sammanhang, att göra tillvaron begriplig, hanterlig och meningsfull (Antonovsky, 

2005). 

Världsorganisationen WHO hade en stor världskonferens i Kanada 1986 som lade grunden för 

folkhälsoarbetet och mynnade ut i ”Ottawadeklarationen” om hälsoarbete.  En av 

huvudfrågorna handlar om att människor är delaktiga och medansvariga för sin egen hälsa 

och som kopplas ihop med det friskhetsinriktade perspektivet vilket ligger till grund för 

dagens uppdelning i friskfaktorer och riskfaktorer i arbetslivet. Om människor ska vara 

medansvariga för sin egen hälsa som är någonting mer än frånvaro av sjukdom så måste alla 

människors möjlighet att påverka och förbättra sin hälsa öka. Arbetsplatsen har blivit en ny 

arena utanför sjukvården (Ubult, 2012). 

Arbetsmiljöfokus förskjuts i takt med arbetslivets utveckling. Från början handlade det om att 

förhindra ond bråd död i arbetslivet till att i dag handla om främjande faktorer, även kallade 

friskfaktorer. Friskfaktorer kan ses som ett kompletterande verktyg för att motverka inverkan 

från negativa fysiska, psykosociala och organisatoriska förhållanden som man för tillfället 

inte kan förändra, men också för att påverka dessa faktorer i en främjande riktning  

(Arbetsmiljöverket, 2012:7).  

Medarbetarundersökningar 

Medarbetarundersökningar har genomförts i företag för att medarbetare ska känna att de har 

en utvecklade och bra arbetsplats och företaget får en samlad bild av sin organisation och vad 

som behöver göras för att utveckla den. Om medarbetare känner sig uppskattade och får 

framföra sin åsikt så leder det till nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Konkurrensen har 
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blivit tuffare och det gäller för företag att behålla kunder men även vara en attraktiv 

arbetsgivare. Tyvärr är det få företag som kopplar företagets vinst med 

medarbetarundersökningen vilket kan bidra till att uppföljning och engagemang kring 

medarbetarundersökningen svalnar (Schou, 2007). 

Medarbetarundersökningar började användas på allvar under 1990-talet i Sverige och de flesta 

största organisationerna genomför dem. I Sverige är det fler än en miljon medarbetare som 

regelbundet bedömer den egna arbetsgruppens arbete, sin närmsta chef, sina 

utvecklingsmöjligheter etc. (Schou, 2007).   

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med en medarbetarundersökning är att den är 

ordentligt förankrad hos medarbetarna och att den ges legitimitet för processen och de som 

arbetar med undersökningen. Att sedan arbeta med resultaten av enkäten och påvisa att det ger 

resultat i organisationen leder det till större förtroende för medarbetarenkäten som verktyg. 

Legitimitet för medarbetarundersökningen framstår som en viktig faktor för att medarbetarna 

ska delta eller ej. (Cox Edmondson, 2006).    

I studier som studerar medarbetarundersökningar är ofta syftet otydlig och där företag inte 

reflekterar kring genomförandet eller varför den ska genomföras. Företag använder 

medarbetarundersökningar för att andra företag gör det utan att ha ett tydligt syfte eller hur 

man sedan ska använda sig av resultatet (Schou, 2007). 

Den medverkande organisationen – Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingen brottas med hög sjukfrånvaro och många upplever stress och hög 

arbetsbelastning. Den årliga Medarbetarundersökningen var ett sätt att hålla koll på 

hälsoläget. Det finns flera skäl till att den under 2017 skrotades. Den genomfördes för sällan, 

en gång om året eller så sällan som vart annat år och resultaten tog för lång tid att 

sammanställa och få återkoppling på. Därför drog också åtgärderna ut på tiden. Den bidrog 

inte till att förbättra arbetsmiljön. Medarbetarundersökningen resulterade i långa ledtider 

mellan resultaten vilket gjorde att resultaten inte alltid stämde med verkligheten. Resultaten 

var svåranalyserade. Det stimulerade inte till självledarskap i tillräckligt hög grad. 

Medarbetarundersökningen visade inget individresultat, endast gruppresultat. Det var svårt att 

se trender säger projektledaren Reijo Silander. 

Målet i Arbetsförmedlingens centrala arbetsmiljöarbete är att uppnå hälsofrämjande och 

högpresterande arbetsplatser och då menar Generaldirektör Mikael Sjöberg att det blir viktigt 
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att systematiskt arbeta med att fånga upp arbetsmiljörisker men framför allt arbeta med 

friskfaktorer. Vilket inte kan göras med nuvarande Medarbetarundersökning utan en ny måste 

till som skapar bättre förutsättningar att agera på rätt saker i rätt tid. 

Under 2016 låg Arbetsförmedlingens sjukfrånvaro på 6,9 procent och det konstaterades att 

sjuktalen måste ner. I maj 2017 klubbades en ny handlingsplan igenom som ska göra 

myndigheten välmående. Tidigare tittade Arbetsförmedlingen på risker i stället för på 

friskfaktorer och de tillät personalen att arbetade sig sjuka. I den nya handlingsplanen vill de 

skapa ett hållbart arbetsliv. Fokus ska ligga på proaktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete i 

vardagen framför allt kopplat till kraven i nya föreskriften (AFS 2015:4). Det ska bli fokus på 

systematiska uppföljningar och att tydliggöra innebörden av delegering av 

arbetsmiljöuppgifterna.  

Arbetsförmedlingen inser att en ny medarbetarundersökning måste till för att snabbare kunna 

fånga upp problem innan medarbetare blir sjuka och sjukskrivs. Arbetsförmedlingen valde 

efter upphandling att samarbeta med Interactive Health Group i Stockholm AB för att ta fram 

den nya medarbetarundersökningen ”Medarbetarpulsen”. Ett av målen med den nya 

medarbetarundersökningen är att höja Arbetsförmedlingens status som arbetsgivare där 

personalen kommer att trivas bättre genom att bli delaktig i framtida åtgärder.  En av 

grundpelarna i Medarbetarpulsen är att skapa förutsättningar för utvecklande dialog mellan 

chefer och medarbetare med syfte att proaktivt och systematiskt säkerställa god och 

hälsofrämjande arbetsmiljö. Resultaten från Medarbetarpulsen ska fungera som underlag för 

faktabaserade samtal som innehåller problemanalys med möjliga behov av åtgärder. 

Medarbetarpulsen består av en enkät med 15 snabba skalfrågor (se bilaga 3) med fokus på; 

 Individnivå – främjar reflektion kring självledarskap och förutsättning att må bra på 

jobbet. Där det är endast den som svarar på enkäten som ser svaren och möjlighet att 

följa upp sina egna svar och få individanpassade övningar med fokus på återhämtning 

energipåfyllnad och fokuseringsförmåga. 

 Gruppnivå - för att främja grupputveckling och dialog krig arbetsmiljö och 

verksamhetsutveckling. Gruppresultatet redovisas endast om minst 7 personer har 

svarat. 

Medarbetarpulsen finns på Arbetsförmedlingens intranät VIS som en ikon på första sidan där 

du själv ska gå in en gång i veckan och besvara frågorna. Under tre tillfällen under året 
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kommer veckoenkäten att kompletteras med fördjupar frågebatteri tre olika tema;.  

Tema 1: Generella frågor kring ledarskapet samt värdegrund.  

Team 2: Utsatthetsfrågor, kompetensfrågor och effektiva team.  

Tema 3: Fysisk arbetsmiljö och IT-stöd.  

Det är frivilligt att besvara frågorna men det finns stora fördelar för individens och 

arbetsgruppens utveckling att delta. I en gång i månaden hålls arbetsplatsträffar där gruppens 

resultat redovisas och där det ska föras en dialog om resultaten.  

 Självledarskap 

Arbetsförmedlingen har genom nya insikter och erfarenheter fått en ny syn på hur viktigt 

ledarskapets betydelse är för medarbetarnas hälsa, motivation och prestation. En förutsättning 

för att utföra ett bra arbete är att alla känner mening, sammanhang och motivation i sitt 

uppdrag. Vi lever i en värld som blir alltmer komplex och som förändras i snabb takt. Det är 

det viktigt att alla medarbetare kan leda sig själv mot myndighetens samlade målbild. På det 

sättet tas varje medarbetares fulla potential tillvara i samverkan med andra. Det är det 

Arbetsförmedlingen kallar för självledarskap, att alla tar ansvar för sina handlingar och bidrar 

till verksamheten och medverkar till att skapa arbetsglädje och fungerande team. 

Beskrivning av Arbetsförmedlingen och Medarbetarpulsen hämtades från 

Arbetsförmedlingens intranät VIS. 

Teoretisk referensram  

Ett centralt begrepp om vad som påverkar medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö kan förklaras 

med Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell, figur 1. Författarna beskriver modellen 

som relationen mellan de yttre psykiska krav och möjligheter till beslutsutrymme som ges 

samt de stöd som individen får från sin omgivning. Hur arbetsförhållandena i den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa utifrån ett dynamiskt 

samspel mellan de olika dimensionerna: krav, kontroll och stöd. Krav i arbetet kan vara både 

positivt och negativt för hälsan. Höga krav i arbetet i kombination med hög kontroll och högt 

stöd kan vara utvecklande och positivt för hälsan. Om kraven är höga i kombination med låg 

kontroll och lågt stöd så kan det däremot ha en negativ effekt på hälsan och arbetet kan då 

benämnas som psykiskt ansträngande. För låga krav i arbetet i kombination med låg kontroll 

kan också medföra en hälsorisk eftersom det skapar ett passivt tillstånd (Karasek & Theorell, 

1990). 
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Figur 1. Krav-kontroll-stöd modell efter Karasek och Theorell (1990). Figuren visar att den 

bästa situationen och när människan mår som bäst är när kraven och kontrollen är som högst 

samtidigt med ett högt stöd och tvärtemot mår människan som sämst när både krav och 

kontroll är som lägst med lågt stöd. 

Det svenska tvillingregistret användes i en studie som visade att höga krav i arbetet ökar 

risken för förtidspension med en psykiatrisk diagnos medan ökad kontroll i arbetet minskar 

risken. (Clumeck, Kempenaers, Godin, Dramaix, Kornitzer, Linkowski, & Kittel, 2009). 

I en studie från GAZEL-kohorten i Frankrike så undersöktes stress på arbetet som höga krav 

och låg kontroll. Även stressen i privatlivet mättes. Både män och kvinnor uppvisade en ökad 

risk för sjukskrivning med psykiatrisk diagnos och depression vid en kombinationsstress från 

både arbete och privatliv (Melchior, Berkman, Niedhammer, Zins & Goldberg 2007).  

Flera studier visar att individen psykiska hälsa påverkas av den totala arbetsbördan, både det 

betalda arbetet men även det obetalda i hemmet benämns som dubbelbelastning. Kvinnor 

drabbas mer av denna dubbelbelastning då de vanligtvis utför mer arbete i hemmet. Trots att 

det finns risker med att utveckla ohälsa och sjukdom i arbetet så får vi inte glömma att ett 

arbete med goda arbetsförhållanden är i grunden hälsofrämjande (Hemström, 2005; Leach, 

Butterwoorth, Strazdins, Rodgers, Broom & Olesen 2010). 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS9vikh-raAhWECJoKHZcjDKIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/livsstil-och-livskvalitet/psoriasis-och-stress/stresshantering/&psig=AOvVaw0wJOqJyR697TrTfMWjYixS&ust=1525454536903937
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Problemformulering 

I Arbetsförmedlingens centrala arbetsmiljöplan för 2017-18 är en hälsofrämjande strategi 

viktigt för att sänka det allt för höga sjuktalen som ökar för varje år från 4,7 till 6,8 procent 

mellan 2012 och 2018. Med fler välmående medarbetare och därigenom fler faktiska resurser 

på plats främjas Arbetsförmedlingens förmåga att lyckas med sitt uppdrag. För att lyckas så är 

medarbetarundersökningen Medarbetarpulsen ett mycket viktigt verktyg för att kunna se att 

de förändringar som görs verkligen ger det resultat och mål man har satt upp. Att mäta 

medarbetarnas upplevelser i realtid ger möjlighet att bättre kunna åtgärda aktuella resultat 

snabbare. Medarbetarpulsen är Arbetsförmedlingens psykosociala skyddsrond och ett verktyg 

i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna studie ska sammanställa upplevelser av den nya 

Medarbetarpulsen hos sektionschefer för att se om Medarbetarpulsen är det verktyg som kan 

hjälpa Arbetsförmedlingen sänka sjuktalen, att medarbetarna upplever en bättre hälsa och att 

arbetsmiljön förbättras.  

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka sektionschefers erfarenhet och upplevelse av att använda 

medarbetarundersökningen Medarbetarpulsen för att förbättra arbetsmiljön inom 

Arbetsförmedlingen.  

METOD 

Design 

Denna studie är en kvalitativ studie som genom semistrukturerade intervjuer syftar till att 

beskriva sektionschefernas upplevelser av den nya medarbetarundersökningen 

Medarbetarpulsen. En kvalitativ studie kan ge en bred och noggrann beskrivning av det 

fenomen som ska undersökas. En kvalitativ studies mål är att kunna fånga upp och ta del av 

de upplevelser och de dem mening, samt att skapa nya insikter inom området (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys. 
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Urval 

Urvalet bestod av två kriterier, att de skulle vara sektionschefer och arbeta på samma kontor 

inom Arbetsförmedlingen. Sektionscheferna valdes för att de har en viktig roll i att driva 

resultaten av Medarbetarpulsen på både arbetsplatsträffar och med den enskilde medarbetaren. 

Att sektionscheferna skulle arbeta på samma kontor var för att det skulle vara enklare att 

genomföra intervjuerna inom rimligt avstånd för intervjuaren men även att hitta ett kontor 

som satt igång att arbeta med Medarbetarpulsen vilket alla kontor inte hunnit göra. Inom ett 

kontor så kan sektionscheferna uppleva Medarbetarpulsen på olika sätt och därigenom kunde 

studiens syfte besvaras. 

Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till denna studie genomfördes semistrukturerad intervjuer enligt en 

intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna hade för avsikt att besvara studiens syfte. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuprocessen får större frihet att utveckla sina svar 

(Kvale & Brinkmann, 2004). Frågorna var öppna så att intervjupersonerna fick möjlighet att 

utveckla sina svar. 

Tillvägagångsätt 

Kontakt togs med personaldirektören på Arbetsförmedlingen som var mycket intresserad av 

en studie. Kontakten fortsatte med en personalstrateg på Arbetsförmedlingen som varit med 

och infört den nya Medarbetarpulsen.  Personalstrategen hjälpte till att hitta ett lämpligt 

kontor med tillräckligt många sektionschefer vilket var minst åtta stycken. En kontorschef 

med åtta sektionschefer tillfrågades och efter en skriftlig information om studien gav 

kontorschefen sitt tillstånd till genomförandet av intervjuerna med sektionscheferna. 

Kontorschefen sammanställde en lista med kontaktuppgifter till alla sektionschefer. Totalt 

kontaktades åtta sektionschefer som fick ett mail med tillhörande missivbrev (se bilaga 2) om 

studiens syfte och att det var frivilligt att delta. Kontorschefen gjorde upp ett schema med 

tider så att intervjuerna kunde ske under två dagar på deras kontor med fyra intervjuer per 

dag. Sex kunde intervjuas enligt schemat medan en intervju fick tas via Skype och den sista 

ställdes in då intervjupersonen inte kunde delta på grund av tidsbrist och ny tjänst på annan 

ort. Intervjutillfällena låg utspridda under fem dagar. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, antingen i ett bokat 

sammanträdesrum eller på deras egna kontorsrum. Inför varje intervju gavs en kort 

information om studiens syfte och att intervjun var frivillig och kunde avbrytas när som helst 
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samt att det inspelade materialet skulle behandlas konfidentiellt och makuleras efter avslutad 

studie. Sektionscheferna intervjuades sedan utifrån intervjuguiden. Intervjuerna spelas in med 

hjälp av den inspelningsfunktion som finns på mobiltelefon. 

Intervjuerna varade mellan 23-41 minuter. Efter intervjuerna transkriberades dem manuellt 

och lyssnades på och lästes igenom flera gånger inför analysen. 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska krav ställs på både forskaren men även forskningens inriktning och genomförande 

(Vetenskapsrådet, 2017). De fyra etiska huvudkrav för god forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Studiedeltagarna fick både skriftlig och muntlig information om studiens syfte, upplägg och 

att det var frivilligt att delta i intervjun och att deltagande i studien kan avbrytas när som helst. 

Muntligt samtycke inhämtades innan intervjun. Informanterna informerades vidare om att allt 

material behandlas konfidentiellt och att deras identitet förblir anonym. Det inspelade 

intervjuerna behandlas med sekretess, förvaras oåtkomligt för andra. Varje intervjuperson får 

ett kodnummer som används istället för deras namn. De inspelade intervjuerna kommer att 

raderas när studien är klar så även de transkriberade intervjuerna. När studien är klar erbjuds 

informanten att ta del av resultatet.  

Bearbetning och analys 

En kvalitativ innehållsanalys valdes som metod då stora mängder data ska analyseras och i 

denna studie är det intervjuer. Fokus i innehållsanalys är tolkning av texter, tolkningen kan se 

på olika nivåer och metoden kan användas på olika slags texter (Graneheim & Lundman, 

2004). Intervjuerna transkriberades, granskades och analyserades enligt en analysmetod 

utvecklad av Graneheim och Lundman (2004). Centrala begrepp är meningsbärande enheter, 

meningskondensering, kodning, kategorisering och tema. Meningsbärande enhet är det som är 

relevant för studiens syfte och frågeställning, en mening eller ett stycke som hålls samman av 

sitt innehåll och dess kontext. De meningsbärande enheterna kondenseras sedan, texterna 

kortas ner med bibehållet innehåll som sedan i sin tur kodas och grupperas i underkategorier 

efter deras likheter. Det sista steget i analysen så delades underkategorierna upp i olika 

kategorier. Ett tema genom all uppdelning är den ”röda tråden” som finns med i alla 

kategorier, det latenta eller tolkande delen, se tabell 1. (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter kondenseras, kodades samt grupperades i 
underkategorier och kategorier. 
 

 

RESULTAT 

I det här avsnittet presenteras undersökningens resultat kopplat till studiens teori. Det 

empiriska materialet presenteras utifrån ett antal kategorier med tillhörande underkategorier. 

Med intervjuernas hjälp skapades förståelse hur arbetet på Arbetsförmedlingen ser ut idag och 

om Medarbetarpulsen kan vara ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön. Resultatet i studien 

bygger på intervjuer med sju sektionschefer inom Arbetsförmedlingen. I analysen av 

intervjuerna framkom inom vilka områden sektionscheferna upplevde att Medarbetarpulsen är 

ett bra verktyg för att kunna förbättra arbetsmiljön. Resultatet mynnade ut i tre kategorier och 

7 underkategorier. 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori 

”om man mår bra 

med sina 

arbetskamrater, sin 

chef, sina 

arbetsuppgifter att 

man tycker dom är 

inspirerande och 

man trivs så tror 

jag också att det är 

lättare att hålla sig 

frisk” 

För att må bra 

och hålla sig 

frisk måste 

man trivas med 

allt på jobbet 

Trivs med 

arbets-

uppgifterna 

Goda 

relationer 

Att må bra 

på jobbet 

Friskfaktorer 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Arbetsmiljö Hälsofrämjande arbetsplats 

Krav 

Resurser 

Sjukfrånvaro Friskfaktorer 

Arbetsbelastning 

Egna hälsan Insikt 

Motivation  

Arbetsmiljö 

Sektionscheferna återkommer ofta till betydelsen av en bra och fungerande arbetsmiljö. En 

bra arbetsmiljö är enligt dem helt avgörande för om arbetet ska fungera. Att målen för 

myndigheten uppnås endast genom att det fungerar på alla arbetsplatser inom 

Arbetsförmedlingen.  De beskriver en fungerade arbetsmiljö där alla trivs och mår bra med 

tydliga mål och förväntningar. De är alla övertygade om att Medarbetarpulsen är ett bra 

verktyg för att uppnå en bra arbetsmiljö. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor kan upplevas som 

svårt och tråkigt men genom Medarbetarpulsen så kan arbetsgruppen få en annan ingång till 

arbetsmiljöfrågor och diskutera dem på ett annat sätt. Att alla medarbetarna genom resultaten 

på gruppnivå kan diskutera och tillsammans komma på lösningar till förbättringar i 

arbetsmiljön. Medarbetarpulsen är viktig för arbetsmiljön då resultatet på gruppnivå 

diskuteras på arbetsplatsträffarna och arbetsgruppen själva äger lösningen och får tillsammans 

ta ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö. 

”Jag tänker, om man nu kommer ner på veckobasis (att se gruppresultaten) att snabbt fånga 

upp signaler om det är någonting/……/vi är varandras arbetsmiljö, det har vi hört hundra 

gånger, här får vi ändå ett material, inte alla har men många har varit med och svarat på, 

blir det vårat material. Det blir inte chefens material eller ledningens material och det blir 

inte fackets eller skyddsorganisationens utan det här är vårat (arbetsgruppens) material och 

det här kan vi tillsammans ta ansvar för att jobba med arbetsmiljön”  
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Hälsofrämjande arbetsplats 

Sektionscheferna säger att en hälsofrämjande arbetsplats blir följden av en bra arbetsmiljö på 

arbetet. En hälsosam arbetsplats är en plats att må bra på, längta till men även tanka energi för 

att orka med sin fritid, en arbetsplats alla vill arbeta på. Genom att kontinuerligt följa upp hur 

medarbetarna mår på arbetsplatsträffarna så kan man genast upptäcka brister i arbetsmiljön 

som gör att arbetsplatsen inte längre är hälsofrämjande som att sjuktalen ökar, både korttids- 

och långtidsfrånvaron. När medarbetarna tappar energi och arbetsglädje är en tydlig signal.  

”En hälsofrämjande arbetsplats/…./det är en arbetsplats där jag mår bra på dagarna och har 

ändå energi att må ännu bättre hemma tänker jag. En arbetsplats, en plats där jag också kan 

få in energi. Helheten både i arbetsliv och privatliv så man inte är helt slutkörd när man går 

härifrån man ska orka med den också så klart, man har ju familj man har ju andra 

åtaganden”  

Krav 

När kraven blir för höga så ökar sjukfrånvaron men kan även bli det om kraven är för låga och 

medarbetarens resurser inte tas tillvara. Det är svårt som sektionschef att veta när kraven blir 

för höga eller för låga eftersom olika personer klarar krav olika och kan hantera dem olika 

liksom vi har olika resurser och förutsättningar. Både för höga och för låga krav kan göra 

medarbetare passiva och då är Medarbetarpulsen ett viktigt verktyg för att kunna diskutera i 

arbetsgruppen vad krav innebär och vilka konsekvenser den kan få för både den enskilde och 

arbetsmiljön. Krav i arbetet kan vara både positivt och negativt för hälsan. Höga krav i arbetet 

i kombination med hög kontroll och högt stöd kan vara utvecklande och positivt för hälsan. 

Om kraven är höga i kombination med låg kontroll och lågt stöd så kan det däremot ha en 

negativ effekt på hälsan och arbetet kan då benämnas som psykiskt ansträngande. För låga 

krav i arbetet i kombination med låg kontroll kan också medföra en hälsorisk eftersom det 

skapar ett passivt tillstånd.  

”...det som är intressant för Medarbetarpulsen är att någon tycker det är ganska jobbigt med 

hög arbetsbelastning, det kan vara en motivation för någon annan som inte mår bra av att var 

undersysselsatt/…/ det är många som vittnar om hur var det på jobbet idag, ja det var 

jättelugnt och klockan gick jättelångsamt men om man har mycket att göra så går tiden 

ganska fort, bara en sån liten reflektion”  
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Resurser 

Medarbetarpulsen visar resultat på gruppnivå och då kan det visa sig att resultaten mellan de 

olika arbetsgrupperna är stora, att några visar bra resultat medan andra visar sämre resultat. I 

ledningsgruppen med enhetschefen där alla sektionschefer ingår kan de diskutera respektive 

arbetsgrupps resultat och se hur de kan hjälpa varandra. Kan en orsak till de ojämna resultaten 

vara en ojämn resursfördelning mellan arbetsgrupperna och hur kan vi bäst dela på de resurser 

vi har och vem behöver resurserna bäst just nu. Medarbetarpulsen möjliggör att resurser som 

personal kan flyttas mellan arbetsgrupper för att kunna förbättra arbetsbelastningen och få en 

bra arbetsmiljö. 

”ja för jag tänker att vi måste lära av varandra, hur kommer det sig att du har en sektion som 

är helt grön och jag har en som är helt röd. Då måste vi hjälpa varandra med goda exempel 

och så där. Det är ett sätt också att synliggöra och kunna ta hjälp och efterfråga hjälp. Vi 

jobbar självklart med det på kontoret att man fångar upp det på enhetsnivå och jobbar 

därifrån/…/bara dela med sig, vad är det som gör att ni mår bra, vad är det som gör att vi 

mår sämre”  

Sektionscheferna förstår att resurser i olika former är viktigt för varje medarbetare men kan 

vara svårt att veta om de befintliga resurserna är tillräckliga för var och en eller veta vilka 

resurser de behöver. Att vara en närvarande chef som lyssnar och bekräftar är en viktig resurs 

i form av stöd från chef berättar respondent 5. 

”att vara människa tror jag är det viktigaste och att vara en tydlig människa och att se och 

bekräfta människor/…/jag går aldrig in och sätter mig på morgonen utan jag går runt och 

pratar med var enda en och oavsett vad det är så löser man det där och då/…/går vidare till 

nästa och man märker när någon är lite nere den dagen och så”  

Sjukfrånvaro 

Flera av sektionscheferna hade svårare att se hur medarbetarpulsen rent konkret kunde vara ett 

verktyg för sjukfrånvaron då många upplevde sjukfrånvaron som något de inte kunde påverka 

såsom feber och förkylning. Där har varje medarbetare större nytta av Medarbetarpulsen, att 

de själva kan följa sin egen hälsa och vidta egna åtgärder. Att arbeta med sjukfrånvaron på 

gruppnivå ser sektionscheferna som svårare men att titta på resultat över tid och diskutera i 

arbetsgruppen kan ge resultat på sjukfrånvaron över tid.  
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”i arbetsgruppen diskuterar man och framförallt lyfter vad är det som gör att den här 

personen eller att dom här personerna mår jättebra sen så ser vi här att vi har några som inte 

mår så bra, hur ska vi göra för att få med dom, jag tror att det blir en medvetenhet i 

arbetsgruppen också att man behöver göra nånting och det i sin tur gör att det blir 

applicerbart på hela kontoret och sjukfrånvaron” 

Om sektionscheferna har svårt att se hur de rent konkret kan arbeta förebyggande med 

sjukfrånvaron så ser de att genom att koncentrera sig på att få en bra arbetsmiljö så kommer 

automatiskt sjukfrånvaron att sjunka. Genom att diskutera resultaten från Medarbetarpulsen i 

arbetsgruppen och göra alla medvetna om hur alla mår, vad det kan bero på och därifrån göra 

nödvändiga förbättringar så sjunker sjukfrånvaron. 

Friskfaktorer  

Friskfaktorer ser sektionscheferna som ett förebyggande arbete för att uppnå en bra 

arbetsmiljö. Att arbeta proaktivt, ta till vara det som är bra och göra mer av det som fungerar. 

Friskfaktorer är det som inte gör dig sjuk och en rimlig arbetsbelastning är en förutsättning 

men arbetsbelastning betyder så olika för alla därför är medarbetarpulsen så viktig. Att på 

arbetsplatsträffarna diskutera vad just arbetsbelastning innebär för var och en och när övergår 

arbetsbelastningen till en riskfaktor. Medarbetarpulsen kan snabbt fånga upp om friskfaktorer 

blir riskfaktorer och att arbetsmiljön försämras. Friskfaktorer beskrivs olika av 

sektionscheferna men är alla mycket viktiga för att få en bra arbetsmiljö. 

”Friskfaktorer för min del handlar ganska mycket om det proaktiva arbetet, ibland tenderar 

vi att hamna, eller lägga våra insatser först när det dags för rehabilitering. Jag tror 

friskfaktorer handlar om att ta vara på det goda och utveckla det, jobba mer proaktivt istället 

för reaktivt.” 

Arbetsbelastning  

Medarbetarpulsen visar tydligt när arbetsbelastningen varit hög och då är det ett bra tillfälle 

att diskutera och analysera det på en arbetsplatsträff. Genom mätning över tid kan de se om 

arbetsbelastningen är konstant eller om det uppstår under kortare perioder. Att veta orsakerna 

till arbetsbelastning är viktig då arbetsgruppen kan hitta lösningar för att förbättra den.  

”om vi pratar om arbetsbelastning då kan vi se, under den här perioden så har många varit 

borta, hur har det resulterat i arbetsbelastningen dom veckorna/…/vi skapar en möjlighet att 
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diskuterar just utifrån olika förutsättningar som vi har, vi skulle då kunna titta på 

fördelningen av resurser utifrån svaren på Medarbetarpulsen”  

 

Att förstå varför arbetsbelastningen ibland är högre än normalt och varför den ibland måste 

vara det gör att medarbetarna kan hantera arbetstoppar med hög arbetsbelastning och om man 

följer hur ett år ser ut så kan arbetsgruppen se i förväg när perioder av högre arbetsbelastning 

kommer och då vara förberedda. Arbetsgruppen kan diskutera och hitta lösningar på hur 

arbetstopparna kan mildras.  

”…ett exempel som jag upplever är viktigt för medarbetarna är det där med semestrar, att vi 

ska ha en viss bemanning under sommaren, det här verktyget (Medarbetarpulsen) kan man 

använda för att se om vi har bemannat med tillräckligt många och i så fall hur kan vi styra 

dom flöden/…/Medarbetarpulsen gör att vi ser konsekvenserna, bemannade vi rätt under 

sommaren, då kan man använda det till nästa års planering, man utgår ifrån det faktiska 

resultatet”  

Egna hälsan 

När den egna hälsan mäts varje vecka kan varje medarbetare följa utvecklingen och se inom 

vilka områden som inte är bra och det finns tips och övningar i Medarbetarpulsen. Inom varje 

frågeområde finns olika korta övningar att göra för att förbättra hälsan. 

”medarbetarna har pratat ganska mycket om dom här övningarna som finns som dom tipsar 

varandra om, jag gjorde luftballongen (en övning som kommer upp om man redovisar dålig 

sömn som hjälper medarbetaren att slappna av och bli av med nedtyngande känslor), den var 

jättebra”  

 

På gruppnivå visas resultat som är personliga som sömn till exempel. Det ger 

sektionscheferna chansen att kunna ta upp annars svåra ämnen och diskutera. Hela 

arbetsgruppen blir delaktig och en förståelse inför varandras problem skapas där kollegor kan 

hjälpas åt för att underlätta för varandra när det behövs. 

 

”hur tänker man då och det finns ju inget rätt eller fel utan det rätta ligger ju i det som 

kommer fram i dialogen. Dessutom skapas en förståelse för att, jaha vi mår lite olika, vi sover 

lite olika bara en sån sak tror jag öppnar upp då, ibland kan man känna sig ensam men då 
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kan man känna det är ju fler som inte sover så bra eller inte känner sig på topp eller 

någonting så at säga. Det öppnar ju upp för en bra dialog”  

Insikt 

Förändringar hanteras olika av människor och vissa mår dåligt av förändringar då dom inte 

har kontroll eller vet vad som kommer att hända. Sektionscheferna betonar att 

Arbetsförmedlingen är i ständig förändring och just nu inne i den så kallade förnyelseresa som 

kräver beteendeförändringar hos både medarbetare och chefer för att det ska lyckas. Med 

Medarbetarpulsen kan diskussion tas upp hur denna ständiga förändringsprocess upplevs och 

kan hanteras på bästa sätt. Varje medarbetare måste ha insikt om den ständiga förändringen 

och hur man bäst kan möta den utan att må dåligt. Insikten om den egna hälsan, insikten om 

sin egen situation eller insikten av hur man fungerar och bidrar i arbetsgruppen är mycket 

viktigt för arbetsmiljön men mycket svår att tala om vittnar flera av sektionscheferna om. Där 

kan Medarbetarpulsen hjälpa till att ta upp svåra ibland mycket privata ämnen.  

”sen tycker jag att frågorna är ganska personliga och rätt inadekvata för att kunna ta upp på 

en APT (arbetsplatsträff) dialog, hur sov du i natt å såna här saker det känns lite främmande 

hur man ska ta upp det på ett bra sätt/…/det är bra att vi adresserar dom här frågorna, att vi 

bryr oss om dom här frågorna för dom är ju rätt jordnära/…/att vi som organisation bryr oss 

om våra medarbetare och ser dom som en viktig resurs, jag tror absolut att det kan få 

betydelse”  

Motivation  

Medarbetarpulsen visar arbetsgruppens hälsostatus vilket kan leda till att medarbetarna 

gemensamt tar tag i hälsan och utför aktiviteter tillsammans. En sådan aktivitet ledde till att 

medarbetarna kunde motivera chefen till att förbättra sin hälsa. Grupptryck kan få den mest 

omotiverade motiverad att prestera långt utöver det den någonsin trott sig klara av, ur en 

positiv bemärkelse. 

”när jag tog över sektionen så involverade dom mig direkt i den där jäkla stegräkningen och 

minst tiotusen steg per dag ska jag gå, igår var jag och titta på fotboll och efter det regnade 

det, klockan var elva och alla åkte hem i taxi men jag sa nej, jag måste gå mina tiotusen 

annars kommer dom och mobba (på ett portativt sätt) mig mina medarbetare”  

 

Tydliga mål är viktigt för medarbetarnas motivation, att målen byts ner till varje arbetsgrupp 

och sedan till varje medarbetare. Att tillsammans arbeta mot ett eller flera uppsatt mål ger 
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motivation och det är viktigt att gruppen hela tiden ser resultaten de gör i förhållande till 

målet. En morot att jobba mot kan vara nåt så enkelt som en tårta vid uppnått mål, att fira är 

viktigt för arbetsglädjen och att varje medarbetare får ett kvitto på sin arbetsprestation. 

”det finns väldigt tydliga mål/…/vi hoppas att vi är där på måndag, för då blir det tårta!”  

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka om arbetsmiljön inom Arbetsförmedlingen kunde 

förbättras genom medarbetarundersökningen Medarbetarpulsen. I studien fick sju 

sektionschefer berätta om sina upplevelser och erfarenheter av Medarbetarpulsen. Alla 

sektionschefer kan se nyttan och möjligheterna med Medarbetarpulsen men även utmaningar 

med att få med alla medarbetare och få till konstruktiva diskussioner på arbetsplatsträffarna.   

Resultatdiskussion  

Arbetsmiljö 

Enligt Arbetsmiljölagen måste Arbetsförmedlingen som arbetsgivare vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga ohälsa och därmed också ge arbetstagaren möjlighet att medverka i 

utformningen av sin egen arbetssituation men även i det förändrings- och utvecklingsarbete 

som rör arbetstagarens eget arbete (Arbetsmiljöverket, 2016). I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska Arbetsförmedlingen undersöka, genomföra och följa upp hälsan bland 

medarbetarna (Arbetsmiljöverket, 2001). Den gamla medarbetarundersökningen gjordes 

alldeles för sällan och det var stora svårigheter att följa upp resultaten. Den nya 

medarbetarundersökningen Medarbetarpulsen är ett verktyg för att kunna uppfylla kraven i 

arbetsmiljölagen. Genom Medarbetarpulsen får alla medarbetare komma till tals både 

individuellt och i grupp och har därmed stora möjligheter att kunna påverka sin egen hälsa 

och arbetssituation (Schou, 2007). 

Hälsofrämjande arbetsplats 

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att Arbetsförmedlingen har hälsofrämjande 

arbetsplatser. Sektionscheferna har ansvar för att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande 

arbetsplats. Ann-Sofie Paul har gjort studier i Sverige på hur arbetsklimatet hänger ihop med 

ledarskapet kopplat till medarbetarundersökningar och kommit fram till att ledarskapet är en 

nyckelfaktor till företagets framgång, medarbetarnas beteenden, uppfattningar och 
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prestationer i arbetet. (Paul, 1994). Till sektionschefernas hjälp att skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser har de en hälsoinspiratör som en extra resurs och inspiration till en god 

arbetsmiljö. En hälsoinspiratör väljs bland personalen på varje kontor. Sektionscheferna ska 

uppmuntra sina medarbetare att ta ut sin friskvårdstimme (en timme i veckan kan användas) 

och att ansöka om friskvårdsersättning (2000 kr per år). Ulrica von Thiele Schwarz 

konstaterade i sin studie att de arbetsplatser som har friskvård på arbetstid ger medarbetarna 

en ökad självskattad produktivitet. De upplevde själva att de både fick en bättre arbetsförmåga 

och var mindre sjuka. (von Thiele & Hasson 2011). 

 Vidare så ska sektionscheferna låta arbetsmiljöfrågan ta plats på arbetsplatsträffarna och 

uppdatera den lokala arbetsmiljöplanen med hälsofrämjande aktiviteter utifrån behov. Det har 

tidigare varit svårt för sektionscheferna att uppfylla arbetsgivarens krav då det saknats 

konkreta verktyg. Sektionscheferna kan nu se att den nya Medarbetarpulsen kan vara det 

verktyg de saknat som på ett konkret sätt skapar förutsättningar för en hälsofrämjande 

arbetsplats vilket även framkommer som viktigt i Ann-Sofi Pauls studier (Paul, 1994). Här 

mäter alla medarbetare sin egen hälsa som sedan diskuteras på gruppnivå som kan mynna ut i 

konkreta hälsofrämjande aktiviteter i arbetsmiljöplanen. 

Krav 

Sektionscheferna ser att krav innebär olika för olika medarbetare och att det både kan vara 

positivt och negativt för hälsan. Likt Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell så är 

höga krav i arbetet i kombination med hög kontroll och högt stöd utvecklande och positivt för 

hälsan. Westerholm har sett att kombinationen av rimliga krav, egenkontroll och socialt stöd 

påverkar den övergripande upplevelsen av välbefinnande liksom arbetstillfredsställelse 

positivt (Westerholm, 2008). Men om kraven är höga i kombination med låg kontroll och lågt 

stöd så kan det däremot ha en negativ effekt på hälsan. För låga krav i arbetet i kombination 

med låg kontroll kan också medföra en hälsorisk eftersom det skapar ett passivt tillstånd 

(Karasek & Theorell, 1990). Arbetsförmedlingen resurser minskar under 2018 vilket gör att 

kraven ökar på varje arbetsförmedlare, krav utan resurser leder till ohälsa. 

Samverkanspartners som kommuner, kompletterande aktörer och Försäkringskassan har 

förväntningar på Arbetsförmedlingen, att arbetsförmedlarna alltid ska finnas tillhands men 

även kunderna som hela tiden vill att deras ärenden ska gå framåt. Tidigare har 

arbetsförmedlare kunnat prioritera bland ärendena, arbeta intensivt med vissa och låtit andra 

vänta på sin tur för att de kunnat det. Nu finns det att göra i varje ärende hela tiden vilket är 

stressande och det är omöjligt att prioritera sina arbetsuppgifter. Kundernas ärenden kommer 
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först till följd av att få utnyttjar sin friskvårdtimme för friskvårdstimmen tas ut i samråd med 

sektionschefen och när det är lämpligt för verksamheten. När kraven ökar minskar chansen att 

det är lämpligt för verksamheten att ta ut sin friskvårdstimme. Det har även uppmärksammats 

i studier att det stora problemet är att friskvård oftast bara kan tas ut när ”arbetet så tillåter”. 

Det är sällan man använder det systematiskt i verksamheten och gör det möjligt för 

personalen att faktiskt utnyttja dem (Paul, 1994). 

Resurser 

Varje arbetsförmedlingskontor är uppdelade i olika arbetsgrupper utifrån kundernas behov 

och var i arbetslöshetskedjan de befinner sig. De olika arbetsgrupperna och sektionscheferna 

ser att resursfördelningen mellan arbetsgrupperna inte stämmer med verkligheten. Kunden, de 

arbetslösa men även arbetsgivarna kan inte fördelas med ett jämnt antal per arbetsförmedlare. 

Olika kunder kräver olika mycket vilket gör att resurserna måste delas där de bäst behövs för 

att få en bra arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Ledningen har genom ett svar till 

huvudskyddsombuden den 15 december 2017 noterat att särskilt resursfördelningen mellan 

olika verksamheter måste ses över.  Arbetsförmedlingens förvaltningsbudget för 2018 är ca 

100 mkr lägre än 2017 och budgetåret 2018 är första året på länge där myndigheten på ett 

kännbart sätt behöver minska personalresurserna. För att motverka obalansen mellan 

verksamhet och resurser har myndigheten beslutat att minska budgeten till utökningen av 

service på distans och minska takten på utbyggnaden av kundtjänst. Sektionscheferna 

upplever olika hur resurser fördelas och ser närmast till sin egen sektion och hur deras 

medarbetare upplever arbetsbelastningen när det gäller resurser.  

Medarbetarpulsen är ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet, genom att kontinuerligt 

åtgärda och följa upp effekter av insatser. Chefer och medarbetare ges möjlighet att 

dagligdags påverka sin arbetsmiljö och påvisa vilka resurser som krävs. Det är tydligt att 

resurserna skiljer mycket mellan olika arbetsgrupper och då blir det viktigt för 

sektionscheferna att lyfta det i sin ledningsgrupp för att där kunna belysa problemet och få till 

en rättvisare resursfördelning. Forskning har visat att utifrån ett resursperspektiv är en teori att 

en hög grad av egenkontroll kan kompensera för eller buffra höga krav..(Westerholm et al., 

2008; Häusser et al.,2010). Vilket gör att medarbetare kan klara höga krav vid t.ex. 

arbetstoppar om man har möjligheten att styra över sitt arbete. 
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Sjukfrånvaro 

Stadskontoret som granskar Arbetsförmedlingen uppmärksammade bland annat att de höga 

sjuktalen och personalomsättningen har ökat flera år i rad. Förra året slutade 10 procent av de 

tillsvidareanställda på Arbetsförmedlingen. Att ha möjligheten att byta eller få anpassade 

arbetsuppgifter kan enligt Stadskontorets undersökning främja hälsan och välbefinnandet hos 

arbetstagare och motverka sjukfrånvaro. Statskontorets enkätundersökning visar att denna 

möjlighet är bättre på myndigheter med låg sjukfrånvaro jämfört med myndigheter med högre 

sjukfrånvaro. Då Arbetsförmedlingen har en hög sjukfrånvaro, närmare 7 procent så är det 

därmed svårare för arbetsförmedlare att byta eller få anpassade arbetsuppgifter. När kollegor 

inte är på arbete på grund av sjukdom så ställs det höga krav på de kollegor som arbetar att de 

även måste ta sig an de sjukas arbetsuppgifter. Den högra arbetsbelastningen och kraven gör 

att även de friska arbetsförmedlarna riskerar att drabbas av ohälsa. Ett av 

Arbetsförmedlingens arbeten med att förebygga och minska den interna sjukfrånvaron är ett 

mer tillitsbaserat ledarskap, där en ny ledarskapsfilosofi med benämningen självledarskap har 

implementeras. Ett självledarskap där tanken var god att var och en fick ta ansvar men som 

mycket har blivit ett sätt att misstro ledningen. Att ledarskapet inte längre tar ansvar utan allt 

läggs på arbetsförmedlaren att lösa fast de inte har resurser att lösa dem, som att ha ansvar 

utan befogenheter. Detta ger en stor frustration som till slut leder till ohälsa och 

sjukskrivningar. Att implementera en ny typ av medarbetarundersökning för att därmed kunna 

öka hälsa och livskvalitet och motverka stressrelaterad ohälsa är mycket viktigt då 

myndigheten har ett högt sjuktal som till största delen beror på stressrelaterade orsaker på 

arbetet.  

Arbetsförmedlingen genomgår en omorganisation kallad Förnyelseresan som startade 2014 

och som ska vara klar 2021 vilket kan bidra till den egna hälsan då många har svårt med 

förändringar och utvecklingsarbete och kan känna det som en hotsituation. Förändringar och 

otydlighet kan lätt skapa osäkerhet och hotsignaler i hjärnan. Hjärnans reaktion på hot är att 

fly, slåss eller vara passiv. Hjärnan letar efter igenkännbara mönster för att kunna förutsäga 

framtiden. Ett nära, tillgängligt och ärligt ledarskap är ofta lämpligt för att minska oron. Att 

utveckla och implementera stegvis och coacha medarbetare kan skapa mer engagemang 

(Andreasson et al., 2016). 
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Friskfaktorer  

Det är mer än någonsin aktuellt att ifrågasätta varför ohälsan och långtidssjukskrivningarna 

ökar. Vi utsätts för alltmer påfrestningar, däribland stress vilket gör vissa sjuka emedan andra 

förblir friska. Aaron Antonovsky är professor i medicinsk sociologi har i sin forskning sökt 

svaren på varför vissa människor som utsätts för påfrestningar ändå förblir friska Alla 

stressorer behöver inte vara negativa utan de kan till och med hjälpa till att hantera all typ av 

stress.  Det grundläggande är att hanterbarhet inte utgår från ett visst sätt att hantera problem 

utan att det finns andra faktorer som påverkar hur framgångsrika vi är i hanterandet av stress. 

Stress i detta sammanhang skulle kunna vara allt från virus till benbrott, från gnälliga barn till 

upplevelser av en trafikolycka. Att ställas inför en massa olika stressiga situationer i 

vardagslivet leder till att jag måste lära mig hantera dessa stressorer för att inte bli sjuk. 

Antonovsky fann att vi måste göra dessa stress begripliga för att finna en känsla av 

sammanhang och därmed hålla oss friska, (Antonovsky, 2005). Sektionscheferna beskriver att 

alla reagerar och hanterar stress och hög arbetsbelastning olika. Att några inte klarar stress 

och förändringar medan andra inte klarar av att ha för lite att göra och mår bättre av hög 

arbetsbelastning. Att hitta friskfaktorer hos medarbetarna är ett delikat uppdrag då det varierar 

så mycket mellan personer och när alla inte har självinsikt över sin egen förmåga eller 

begräsningar blir det en svår uppgift för sektionscheferna. Där kan Medarbetarpulsen vara en 

hjälp för sektionscheferna då gruppresultaten ska diskuteras på arbetsplatsträffarna. Gruppen 

själva kommer fram till lösningar som fungerar för alla. Demerouti och Bakker visar på att ett 

ledarskap som arbetar hållbart och hälsofrämjande minimerar riskfaktorerna (dvs. alltför 

påfrestande krav i arbetet) och stärker friskfaktorerna (dvs. funktionella resurser i arbetet). 

Hur ledarskapet arbetar med dessa frågor har dels direkt betydelse för grad av exponering och 

därmed hälsan, dels indirekt betydelse genom att det kan öka engagemang, motivation och 

effekter i verksamheten. (Demerouti & Bakker, 2011). 

Arbetsbelastning 

Så sent som hösten 2017 anmälde huvudskyddsombuden vid Arbetsförmedlingen 

myndigheten till Arbetsmiljöverket. De kräver att ledningen måste ha en handlingsplan för att 

få bukt med ohälsan och den extremt höga arbetsbelastningen. Det är stress och press, höga 

mål och samtidigt en pågående organisationsförändring som får medarbetarna att må 

dåligt. Arbetsförmedlingens leding har förståelse för att medarbetare på olika håll i 

myndigheten kan uppleva en pressad arbetssituation och flera åtgärder har vidtagits som tar 

tid att genomföra innan förbättringar kan ses. Medarbetarpulsen är en åtgärd som ska påvisa 
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om arbetsbelastningen är för stor och på arbetsplatsträffarna ska det diskuteras så att lösningar 

och förslag till förbättringar framkommer. Arbetsbelastning upplevs olika och 

arbetsengagemanget kan stärkas genom arbetsförhållanden, dvs. genom en lagom nivå av 

utmanande krav och att det finns resurser i arbetet. Utmanande krav kan vara något positivt 

för arbetsengagemang. Det kan vara att det är många och viktiga saker som behöver göras och 

att det är en angelägen brådska. Bakker och Demerouti menar att är kraven alltför högt ställda, 

kan engagemang stärkas genom att orimliga krav minskas. Resurser kan vara ett bra 

ledarskap, måltydlighet, att få återkoppling på sitt arbete, att det finns tillit och förtroende, att 

ha inflytande och kunna utvecklas. Den här typen av stärkta resurser är viktigt, särskilt under 

utvecklingsarbeten (Bakker & Demerouti, 2008). 

Egna hälsan och insikt  

Genom att få en människa mer självständig och tro på sig själv och sin förmåga att göra det 

rätta så tar hon/han mer ansvar för sitt eget liv och hälsa. Empowerment är ett samlingsnamn 

på allt som gör att vi får en bra hälsa och livskvalitet och i det ingår en bra självbild, en bra 

självkänsla, att vi har motivation, anpassningsförmåga, bra copingstrategier, bra 

problemlösningsförmåga och ett socialt stöd samt en känsla av sammanhang.  

Medarbetarpulsens frågor ger varje medarbetare svar direkt på hur deras hälsa ser ut och det 

är lätt att följa sin egen hälsoutveckling och arbetsmiljö. Medarbetarna får möjlighet till egen 

reflektion och tillgång till övningar att hantera stress och utveckla sin hälsa. Störst vinst med 

Medarbetarpulsen ser sektionscheferna är på individnivå om man tar till sig resultatet, 

reflekterar över sin egen situation, använder övningarna och som ett verktyg att kunna föra en 

dialog om sin hälsa i samtal med sin chef. Enligt litteraturen om välbefinnande och positiv 

hälsa så säger Galvin och Todres att vi kan uppleva välbefinnande när vi är friska, såväl som 

när vi har en sjukdom eller ett funktionshinder. Vi kan också må bra eller dåligt på olika sätt 

och ha olika synsätt på vad hälsa och välbefinnande är för något (Galvin & Todres, 2011). Det 

är mycket viktigt att som sektionschef tänka på i samtal med medarbetaren, att hälsa betyder 

olika för olika människor. 

Motivation 

Motivation är mycket viktigt för hur väl man utför sitt arbete och trivs på jobbet. Att få 

uppskattning och bekräftelse från kollegor och chef betyder mycket och är en förutsättning för 

en bra arbetsmiljö och friska medarbetare. Björn Nilsson beskriver att arbetsmotivation kan 

uppstå då man strävar efter en viss form av belöning vilket kan vara löneförmån, status, 

arbetsrelation, bekräftelse etc. När belöningen står i rimlig proportion till ansträngningen och 
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resultatet blir också motivationen stark (Nilsson 2005).  Motivation kan vara ett tillfälligt 

tillstånd som ändrar sig över tiden, det vill säga vad som är motiverande i en situation eller 

när man utför en viss arbetsuppgift kanske inte är motiverande längre fram i tiden. Därför blir 

Medarbetarpulsen ett så viktigt verktyg då som visar i realtid hur vi mår på arbetet och vad 

som måste förbättras. Motivation finns hos alla att göra ett bra jobb, uppdraget som 

Arbetsförmedlingen har är viktigt och det finns en stolthet hos personalen, de känner att de 

kan göra skillnad i andra människors liv, en känsla av samhällsnytta som är viktig. 

Arbetsförmedlingen som arbetsgivare har bra anställningsförmåner och det ska mycket till 

innan de anställda söker sig till en annan arbetsgivare. Att blir sjuk eller byta arbete beror till 

största delen att motivationen inte finns där längre. Medarbetarpulsen kan vara det verktyg 

som fångar upp bristen på motivation och där man kan fånga den igen genom diskussionerna i 

arbetsgruppen.  

Metoddiskussion 

Vid kvalitativa studier ska tillförlitligheten granskas utifrån studiens trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Trovärdighet  

I kvalitativa studier handlar trovärdighet om hur väl valet av kontext, datainsamlingsmetod 

och urval överensstämmer med studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Studien skulle 

genom sektionschefers upplevelser och erfarenheter ge svar på om den nya 

medarbetarundersökningen kunde ge en bättre arbetsmiljö på Arbetsförmedlingen. Metoden 

som valdes var en kvalitativ intervjustudie för att ge en bred och noggrann beskrivning av 

Medarbetarpulsen. Allt för att kunna fånga upp och ta del av de upplevelser och ge dem 

mening, samt att skapa nya insikter inom området. För att öka trovärdigheten vid intervjuer så 

är det viktigt att få så många uttömmande svar som möjligt på frågorna för att på så sätt få en 

rättvis bild av verkligheten. Intervjuerna genomfördes i ett bokat samtalsrum eller i 

sektionschefens arbetsrum där miljön var bra och trivsam vilket gjorde att intervjuerna flöt på 

utan avbrott.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i kvalitativa metoder innebär i vilken grad de data som samlats in har 

förändrats, samt de beslut som lett till att arbetssättet utvecklats över tiden (Graneheim & 

Lundman, 2004). När det gäller intervjuerna så finns tillförlitlighetsproblem eftersom 

mätinstrumentet inte kan uppträda på samma sätt vid alla tillfällen beroende på hur den 
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intervjuade svarar. En intervju genomfördes via Skype som är beroende av att teknik och 

internet fungerar bra.  Intervjuobjekten kan ha blivit störda av yttre faktorer såsom valet av 

lokal, att de glömt stänga av telefonen eller att någon kan komma in och avbryta intervjun. 

Allt detta gör intervjusituationerna olika vilket bidrar till att mätinstrumentet varierar mycket 

mellan de olika intervjuerna. 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet som erhållits kan överföras till andra 

situationer och grupper (Graneheim & Lundman, 2004). I kvalitativa studier med 

semistrukturerade intervjufrågor om erfarenheter och upplevelser ger en omfattande 

beskrivning som väl kan överföras på andra arbetsgrupper inom Arbetsförmedlingen. 

Forskningsetiska överväganden 

Endast sju deltagare ingår i studien vilket gör det svårt dölja deltagarnas identitet inför 

varandra i gruppen trots att de fått andra namn i studien. Risken finns att deltagarna känner 

igen varandra trots att texten skrivits om så att inga personlighetsdrag framträder i texten. 

Trots det utlovade konfidentialiteten vid intervjuerna så kan det inte vara säker på att de våga 

tala helt fritt om deras upplevelser.  

Urvalskritik 

Urvalet av de sektionschefer som skulle intervjuas gjordes av personalavdelningen efter 

förfrågan och godkännande av enhetschef. Om det blev det bästa urvalet för denna studie kan 

inte avgöras eller om urvalet kunde ha gjorts på annat sätt.  

Kritik till tillvägagångssättet 

Releasen för Medarbetarpulsen försenades och intervjuerna sköts fram för att cheferna skulle 

hinna med att gå igenom enkäten åtminstone en gång med sin arbetsgrupp. Tidsbristen kan 

påverka resultatet av studien då analysen inte fick den tid den behövde. 

Författarens förförståelse 

Den som tillfrågas kan påverkas av intervjuareffekten det vill säga svara på ett sätt som 

respondenten tror intervjuaren förväntar sig. Intervjuareffekten kan hos vissa respondenter 

vara mer eller mindre påtaglig beroende på ålder, kön eller etnisk grupp. Intervjuaren är också 

anställd på Arbetsförmedlingen vilket kan göra att respondenterna vet att intervjuaren känner 
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till Arbetsförmedlingens verksamhet och kan därför utelämna information. Respondenterna 

kan känna en tillhörighet med intervjuaren vilket gör att de kanske vill visa sig duktiga i sin 

roll som sektionschef.  

Projektets betydelse 

Att implementera en ny typ av medarbetarundersökning för att därmed kunna öka hälsa och 

livskvalitet och motverka stressrelaterad ohälsa är mycket viktigt då myndigheten har ett högt 

sjuktal som till största delen beror på stressrelaterade orsaker på arbetet.  

Studien är viktig för att se om Medarbetarpulsen ger det resultat som myndigheten förväntar 

sig. Då Arbetsförmedlingen måste arbeta proaktivt och förebyggande för att minska ohälsan 

så är det viktigt att de se om Medarbetarpulsen är rätt verktyg.  

Organisationer med god struktur för hälso- och arbetsmiljöarbetet, dvs. uttalade och tydliga 

mål, policy och rutiner samt arenor för arbetsmiljöarbetet, har fler friska medarbetare än 

organisationer som har mindre god struktur (Dellve, Skagert & Eklöf 2008). 

Slutsats 

Medarbetarpulsen är ett viktigt verktyg som kan sänka sjukfrånvaron, ge en bättre arbetsmiljö 

och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.  Sju sektionschefer inom Arbetsförmedlingen delgav 

sina upplevelser och erfarenheten av Medarbetarpulsen och såg, även om de precis börjat 

använda den att Medarbetapulsen kan vara till stor nytta i det proaktiva arbetet med hälsan 

och arbetsmiljön. Att arbeta med resultaten av Medarbetarpulsen gör att medarbetarna äger 

sitt eget material de ska utgå ifrån att diskutera på arbetsplatsträffarna vilket ger ett äkta 

engagemang. Att ändra det som inte fungerar och göra mer av det som fungerar ger 

hälsofrämjande faktorer samt tidiga signaler på ohälsa och arbetsmiljöproblem. 

Medarbetarpulsen kan även vara ett instrument för ledningsgruppen genom att det då blir 

lättare att kunna fördela resurserna, både arbetsuppgifter och medarbetarare mellan de olika 

arbetsgrupperna.  

 

Utmaningen som sektionscheferna ser är att få alla medarbetare att svara varje vecka på 

Medarbetarpulsen vilket är viktigt för gruppresultaten som ska diskuteras på 

arbetsplatsträffarna. Det finns en fara bland sektionscheferna att bara de som mår dåligt eller 

är missnöjda svarar på enkäten och de som mår bra och trivs på jobbet inte tycker det är så 
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viktigt. Det riskerar att bli diskussioner om allt det som inte fungerar istället för att titta på det 

som fungerar, riskfaktorer istället för friskfaktorer.  

Det krävs ett modigt och uthålligt ledarskap för att få med alla medarbetare på tåget genom att 

använda Medarbetarpulsen och våga diskutera frågorna för att därigenom komma fram till 

konkreta åtgärder som utvärderas vart efter. Då finns alla möjligheter att Arbetsförmedlingen 

kan nå sitt långsiktiga mål, att uppnå hälsofrämjande och högpresterande arbetsplatser.  
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Intervjuguide Bilaga 1

  

1. Vad är en hälsofrämjande arbetsplats för dig? 

2. Mikael Sjöberg säger att Arbetsförmedlingen ska arbeta med friskfaktorer, vad 

innebär det för dig? 

3. Hur upplever du arbetsklimatet? 

4. Tycker du att det finns tydligt uppsatta mål för din sektion? 

5. Vad är Medarbetarpulsen? 

6. Hur har du använt Medarbetarpulsen som chef med din grupp? 

7. Hur har svarsfrekvensen varit? 

8. Vad har du gjort för att dina medarbetare ska vara engagerade i arbetet med 

Medarbetarpulsen och fylla i den varje vecka? 

9. Vad kan du se att Medarbetarpulsen kan göra för skillnad för  

 Arbetsmiljön 

 Sjukfrånvaron 

 Den egna hälsan 

10.  Vilken betydelse kan Medarbetarpulsen få för den  

 Enskilde  

 Arbetsgruppen  

 Kontoret  

11.  Vilket av resultaten från Medarbetarpulsen på gruppnivå har ni diskuterat först?  

12.  Av det som framkommer av Medarbetarpulsen på gruppnivå, känner du att ni har 

förutsättningar att lösa det i gruppen? 

13.  Har du fått de förutsättningar du behöver för att kunna arbeta med Medarbetarpulsen 

med dina medarbetare? 

14.  Vad kan du som chef se för nytta med Medarbetarpulsen? 

15.  Vad tycker du om Medarbetarpulsen? 

16.  Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

 

Information om studie som syftar till att undersöka sektionschefers 

upplevelse av Medarbetarpulsen. 

Bakgrund och syfte: Med detta brev tillfrågas du om att delta i en studie som ligger tillgrund 

för en c-uppsats i Folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet. Syftet med studien är att 

undersöka en sektionschef upplevelse av Medarbetarpulsen. Genomförande av studien är 

godkänd av personalavdelningen på Arbetsförmedlingen och din kontorschef.  

Fråga om deltagande: Du tillfrågas om att delta i studien för att du arbetar som sektionschef 

och kan använda Medarbetarpulsen i ert arbetslag som en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och motverka stressrelaterad ohälsa.  

Hur går studien till: Om du väljer att delta i studien kommer du att bli intervjuad av mig, 

Marie-Louise Axelsson som till vardags arbetar som Arbetsförmedlare i Avesta, Södra 

Dalarna. Intervjun kommer att äga rum på din arbetsplats vid tillfälle so vi kommer överens 

om. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas till text som kommer att användas för att analysera det som sagts. Dina 

upplevelser och erfarenheter är viktiga.  

Sekretess och data: Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar och ingen enskild 

person kommer att kunna identifieras vid presentation av studien. Resultat från studien 

kommer att publiceras i form av en c-uppsats samt eventuellt i VIS och presenteras av 

författaren på din och flera arbetsplatser inom Arbetsförmedlingen.  Efter det att 

undersökningen är klar och resultatet för studien är klar så kommer ljudfilen från intervjun att 

raderas. 

Frivillighet och samtycke: Det är helt frivilligt att delta i studien och du som deltar kan när 

som helst tacka nej till fortsatt deltagande. Om du avbryter ditt deltagande behöver du inte 

förklara varför. Samtycke till att delta i studien ges genom att delta i intervjun. Om du har 

några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Marie-Louise Axelsson  

___________________________________________________________________________ 

Student: marie-louise.axelsson@arbetsformedlingen.se  010-488 05 36 

Handledare: ingrid.anderzen@pubcare.uu.se   070-318 90 09 

Postadress: Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Box 564, 751 22 UPPSALA
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      Bilaga 3 

Frågorna i Medarbetarpulsen 

Skalfrågor 

Hur mår du just nu?       

Har du sovit i natt?    

Hur är din koncentrationsförmåga just nu? 

Hur stressad är du just nu? 

Hur är din energinivå just nu? 

Hur stor kontroll har du över ditt liv just nu? 

Hur nöjd är du med ditt sociala liv just nu? 

Hur effektiv är du på arbetet just nu? 

Hur stor är din arbetsglädje just nu? 

Hur är stämningen på arbete just nu? 

Hur stor kontroll har du över din arbetssituation just nu? 

Hur uppskattad känner du dig på arbetet just nu? 

Hur motiverad är du att agera hälsofrämjande just nu? 

Hur trygg känner du dig på arbetet just nu? 

 

 

 


