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Innehåll

Enkäten som ligger till grund för rapporten genomfördes 
i form av en webbenkät till yrkesverksamma medlemmar 
i Sveriges Arkitekter. Enkäten skickades i maj 2019. 

Enkäten består av åtta temaområden; arbetsorgani-
sation, arbetsbelastning, handlingsutrymme, ledarskap, 
kunskaper/utveckling, återhämtning, lön/ersättning och 
friskfaktorer. 

Frågorna i enkäten mättes med en sexgradig likert- 
skala, från 1 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt). 
Ett jämnt antal svarsalternativ medför att respondenterna 
inte har ett mittalternativ, och således måste ta ställning 
i frågan.

ANTAL MEDVERKANDE 
2 167, svarsfrekvens 31 procent.  

ÅLDERSFÖRDELNING/SEKTOR  
Privat: 65 procent,
Kommunal: 28 procent,
Statlig: 7 procent.

KÖNSFÖRDELNING 
1 247 kvinnor,  
547 män,  

1 ickebinär,  
25 osäker/vill ej ange. 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Arkitektur 49 procent,
Inredning 5 procent,
Landskap 16 procent,
Utredning/planering 26 procent,
Annat 5 procent.

CHEF 
17 procent har personalansvar.  
Chefer i verksamhetsledande 
ställning (till exempel VD) har 
exkluderats. 

Om undersökningen

OMSLAGSFOTO: CHARLES



Den här rapporten baseras på en medlemsenkät från juni 2019 
där vi tillfrågade medlemmarna om deras arbetsmiljö och hur de 
olika aspekterna av arbetsmiljön påverkar nöjdheten med arbetet. 
Vi presenterar här resultat från undersökningen och visar vilka 
faktorer som är viktigast för att skapa en bra arbetsmiljö.
Utgångspunkten är att ge stöd för att utveckla och förbättra den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön för våra medlemmar. 

Forskningen på arbetsmiljöområdet är omfattande, både på 
ett generellt plan och kopplat till enskilda branscher, yrken och 
sektorer. Däremot har det saknats en genomgång av arbetsmiljön 
specifikt för arkitekter som yrkesgrupp. Med denna rapport 
vill Sveriges Arkitekter skapa en tydligare bild av hur just 
arkitekternas arbetsmiljö ser ut. Utgångspunkten har varit att 
fokusera på just den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, 
både för att göra antalet frågor i enkäten hanterbart men 
främst för att antalet sjukskrivningar på grund av stress inom 
kåren fortsätter att stiga. Detta visar bland annat Sveriges 
Arkitekters medlemstidning Arkitekten som har undersökt faktiska 
sjukskrivningar för arkitekter. Enligt data från Försäkringskassan 
fortsätter antal sjukskrivningar på grund av stress öka bland 
arkitekter medan det minskar på arbetsmarknaden i stort.

Rapporten är indelad i åtta temaområden som tillsammans ger 
en inblick i hur arkitekter upplever arbetsmiljön. Vi har också 
undersökt hur de olika temaområdena relaterar till ”nöjdhet på 
jobbet” och fått fram ett antal enskilda områden som har stark 
påverkan just på hur arkitekter mår. 

Vår avsikt är att fortsätta arbeta med arbetsmiljöfrågor och öka 
både förbundets, arbetsgivarna och medlemmarnas kunskap i 
frågan. Kontakta gärna Sveriges Arkitekter om du har förslag och 
synpunkter på hur vi ska fortsätta att arbeta inom området. 

Stockholm, januari 2020

Introduktion
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Bakgrund

Det finns mycket skrivet om arbetsmiljö. Länge utgick forsk-
ning och insatser utifrån den fysiska arbetsmiljön, men i 
takt med att allt fler arbetar inom tjänstemannayrken läggs 
allt mer resurser på den psykosociala 
arbetsmiljön. Det är också den som 
arkitekter och Sveriges Arkitekters 
medlemmar i hög grad berörs av.

Under 1980-talet började begreppet 
arbetsmiljö användas och uppmärk-
sammas alltmer. Tidigare hade myck- 
et fokus istället legat på arbetarskydd, 
vilket framförallt innefattade fysiska 
aspekter i arbetsmiljön. Från denna 
tidpunkt och framåt har hela arbets-
marknaden betraktats ur ett arbets-
miljöperspektiv och de psykosociala 
frågorna har fått ett allt större utrymme. Sedan 2016 har 
Arbetsmiljöverket ersatt begreppet psykosocial arbetsmiljö 
med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Detta 
har gjorts för att komma bort från att arbetsmiljöns fokus 
ligger på individen och tydliggöra att den organisatoriska 
aspekten är viktig.

Det finns en tydlig koppling mellan psykosociala faktorer 
i arbetslivet och sjukfrånvaro kopplad till psykisk ohäl-
sa. Analyser från Försäkringskassan visar på en tydlig 

korrelation mellan andelen i ett yrke 
som rapporterar brister i den psyko-
sociala arbetsmiljön och risken att bli 
sjukskriven.

Under de senaste åren har organisa-
torisk och social arbetsmiljö allt mer 
tagit plats i såväl forskningen som 
samhällsdebatten. Ett tecken på att 
ämnet har blivit allt mer relevant är 
de föreskrifter över organisatorisk och 
social arbetsmiljö som Arbetsmiljö-
verket har tagit fram. Föreskrifterna 
syftar till att förtydliga vad som krävs 

av arbetsgivare och arbetstagare inom ramen för det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet och hur ansvarsfördelningen 
mellan arbetsgivare och anställd ser ut.

Med denna rapport 
vill Sveriges 

Arkitekter skapa 
en tydligare bild av 

hur just arkitekternas 
arbetsmiljö ser ut.
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1) www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.117885.1357820953!/
menu/standard/file/Arbetsorganisation%20och%20h%C3%A4lsa.pdf

AVSPÄND AKTIV

PASSIV SPÄND

Ideal

Farligt 
arbete

Kontroll

Krav

Högt

Lågt

Högt

Lågt

Låga Höga

En välanvänd modell när psykosocial arbetsmiljö under-
söks är krav- och kontrollmodellen, utvecklad av Robert 
Karasek och Töres Theorell. Den bärande idén i Krav- 
kontroll-stödmodellen är att effekterna av psykiska krav 
på de anställda har att göra med hur mycket kontroll (det 
vill säga besluts- eller handlingsutrymme) de har.

Man brukar tala om fyra modellsituationer som utgör 
olika kombinationer av mycket, respektive litet beslutsut-
rymme (kontroll) och höga respektive låga krav. Effekter-
na av psykiska krav har att göra både med hur mycket 
beslutsutrymme och hur mycket stöd som organisationen 
ger de anställda. Den värsta situationen för hälsan skulle 
då bli den ”iso-spända” situationen, det vill säga ett spänt 
arbete med avsaknad av stöd. Den kontroll, eller det ut-
rymme, vi talar om kan ligga nära eller långt ifrån själva 
arbetsuppgiften. Man brukar tala om ”kontroll i” och 
”kontroll över” arbetet. Kontroll i arbetet handlar om de 
små sakerna, medan kontroll över arbetet i stället handlar 
om övergripande besluten.

Enligt den här modellen kan man klara av högt ställda 
krav om man kan fatta de beslut man behöver och upple-
ver att man får stöd på olika sätt. På motsatt sätt kan man 
bli stressad även av ganska enkla krav om man inte kan 
styra över situationen och inte får någon hjälp. Men även 
om krav, kontroll och stöd påverkar påfrestningen på en 
individ reagerar inte alla likadant på den påfrestningen. 
En bra arbetsplats har hittat balansen där individen har 
en hanterbar kravnivå, där det finns goda möjligheter att 
påverka sin arbetssituation och där det finns ett bra stöd 
i organisationen. Den värsta situationen för hälsan är ett 
spänt arbete med avsaknad av stöd. 

Undersökningen som ligger till grund för rapporten är 
baserad på Prevents enkät om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, som med fördel användas för att undersöka 
den psykosociala arbetsmiljön på en enskild arbetsplats. 
Arbetsgivare som vill förbättra arbetsmiljön på den 
enskilda arbetsplatsen kan jämföra resultat från den egna 
arbetsplatsen med branschen som helhet.
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Frågan om nöjdhet – ”På det hela taget är jag nöjd med 
mitt arbete” är ett av de viktigaste påståendena i rapport- 
en. Den fångar upp alla möjliga aspekter som kan göra 
att arkitekten är mer eller mindre nöjd med sin arbets- 
situation. Det finns dock självklart flera olika mått på väl-
befinnande i arbetet och hur – och när – frågan är ställd 
gör att respondenten väger in olika saker i svaret. Därför 
kompletteras frågan med andra mått på välbefinnande 
i arbetet för att få en djupare förståelse av hur Sveriges 
Arkitekters medlemmar ser på sin arbetsmiljö. 

På det stora hela är Sveriges Arkitekters medlemmar 

relativt nöjda med sitt arbete. 51 procent svarar att de 
håller med om påståendet i frågan. Män är generellt 
med nöjda än kvinnor. Äldre medlemmar nöjdare än 
yngre, och chefer är den enskilt nöjdaste medlems- 
gruppen. Inom de olika verksamhetsområdena är de som 
inte arbetar med specifikt arkitektrelaterade arbetsupp-
gifter nöjdast med sitt arbete. Inredningsarkitekterna är 
minst nöjda. Anställda i privat sektor är något nöjdare 
än kommunal, som i sin tur är något nöjdare än arkitek-
ter inom statlig sektor.
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Om medarbetaren upplever flera olika stressrelaterade 
problem är sannolikheten hög att hen har ett lågt välbefin-
nande i arbetet. På motsvarande sätt är sannolikheten hög 
att välbefinnandet i arbetet är högt om medarbetaren i fle-
ra avseenden upplever en hög nöjdhet med olika aspekter 
av utveckling i arbetet.

Vi har undersökt bakomliggande faktorer som för-
klarar korrelationen mellan indikatorer, i det här fallet 
enkätfrågor. Vår analys pekar på att det finns sju bakom-
liggande faktorer som mäts i den undersökta enkäten:

NÖJDHET
• Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats
• På det hela taget är jag nöjd med mitt arbete
• Stämningen på arbetsplatsen är bra
• Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet

LEDARSKAP
• Min chef och jag pratar regelbundet om min arbetsbe-

lastning, stress och balans i livet
• Min chef ger mig återkoppling på hur jag utför arbetet
• Min chef ingriper om jag har allt för mycket arbete att 

utföra
• Jag får vid behov hjälp av min chef att prioritera mina 

arbetsuppgifter

TYDLIGHET OCH MÅL
• Jag vet precis hur arbetet ska utföras
• Jag vet vilka resultat som jag ska uppnå med mitt 

arbete
• Jag vet precis vilka arbetsuppgifter jag har

ARBETSBELASTNING/ÅTERHÄMTNING
• Jag har möjlighet att arbeta i lugnare takt efter arbets 

intensiva perioder
• Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min normala 

arbetstid
• Min arbetsbelastning är acceptabel
• Jag har tid för reflektion över hur jag har utfört arbetet
• Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbets- 

dagens slut
• Jag kan använda raster till att koppla av från arbetet
• Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga 

tid

LÖN

Kombinationer  
av arbetsmiljöfaktorer

• Jag tycker min lön är skälig och avspeglar min arbetsin-
sats

• Jag är nöjd med min lön
• Jag tycker att min lön är rättvisande i relation till kolle-

gor med liknande arbetsuppgifter

SJÄLVLEDARSKAP
• Jag kan prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter 

ska utföras
• Jag kan påverka beslut om deadlines

TILLGÄNGLIGHET
• Jag kan i arbetssyfte bli nådd och nå andra utanför 

ordinarie arbetstid
• Jag tycker det är positivt att kunna bli nådd och nå 

andra utanför ordinarie arbetstid

Sammanfattningsvis visar analysen att den faktor som 
har starkast samband med nöjdhet på jobbet handlar om 
ledarskapet, därefter frågor om tydlighet och mål. Det 
betyder att de som har högst nöjdhet är de som svarar att 
de har tillräcklig handledning, chefen ingriper om de har 
för mycket att göra samt ger återkoppling på hur arbetet 
utförs. 

Diagrammen på nästa sida ska tolkas som att de 
personer som svarat högst på frågor som ingår i indexet 
”Nöjdhet”, också svarar högt på frågor om handled-
ning och återkoppling. Arkitekter som generellt alltså är 
nöjdast på jobbet får handledning och återkoppling från 
närmaste chef. 

De som är nöjdast på jobbet är alltså de som svarat 
positivt på frågorna inom indexet ledarskap och tydlig-
het och mål. De som svarat positivt på de sju frågorna 
har 90 i ”nöjdhetsindex”, och de som inte svarat positivt 
på någon av de sju frågorna har 0 i ”nöjdhetsindex”. 
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Jag får vid behov tillräcklig  
handledning i mitt arbete. 

Min chef ger mig återkoppling på hur 
jag utför arbetet.

Min chef ingriper om jag har allt för 
mycket arbete att utföra. 

Vid lönesamtal får jag en tydlig  
motivering till hur lönen satts. 

Min chef och jag pratar regelbundet 
om min arbetsbelastning, stress och 

balans i livet. 
Min chef hanterar konflikter  

på ett bra sätt.

Jag har möjlighet till kompetens- 
utveckling i mitt arbete.

Jag har ork kvar för att göra andra 
saker efter arbetsdagens slut.

Jag får vid behov hjälp av min chef att 
prioritera mina arbetsuppgifter.

Min chef uppmuntrar till delaktighet

Jag har de resurser som behövs för att 
kunna utföra mina arbetsuppgifter.

Jag kan påverka beslut som rör mina 
arbetsuppgifter.

Flest andel nöjda bland de som får handledning i arbetet

66 68 70 72 74 76

Ledarksap och tydlighet påverkar nöjdheten i störst utsträckning
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De som svarat 
positivt på alla 
frågor i index 
Ledarskap och 
Tydlighet och 
mål har 90 % på 
"nöjdhetsindex". 
De som inte svarat 
positivt på någon 
fråga har 18 % i 
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Frågorna inom indexet ”Ledarskap” har starkast samband 
med indexet ”Nöjdhet”. Det betyder att insatser för att 
stärka ledarskapet i termer av att ge återkoppling, ha 
dialog om arbetsbelastning, stöd vid prioriteringar och 
att ingripa om arbetsbelastningen är för hög ger starkast 
utslag på nöjdheten, då med en faktor på 0,31. Att arbeta 
med till exempel lön som verktyg för att höja nöjdheten är 
alltså inte lika effektivt, där faktorn för ”lön” relaterat till 
nöjdhet är 0,12. 

En del frågor i enkäten finns inte med i de index som ta-
gits fram. Det betyder inte att frågan inte är viktig, utan att 
det inte rent statistiskt går att koppla den enskilda frågan 
till en specifik faktor. Till exempel finns det en fråga i en-
käten om kvinnor och män behandlas jämlikt på arbets-
platsen. Frågan är givetvis viktig men svaren på frågan 
samvarierar inte med  svaren på andra frågor i tillräckligt 
stor utsträckning för att kunna ingå i ett kluster/index.     
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Det finns ett samband mellan arbetsorganisationens 
utformning och sättet att leda arbetet och de anställdas 
hälsa. Arbetsorganisationen påverkar i hög grad anställ-
das risk- och friskfaktorer.

Begreppet arbetsorganisation inkluderar också ett an-
tal processer och företeelser. Det handlar om ledning och 
styrning av verksamheter, till exempel kommunikation, 
delaktighet, handlingsutrymme, fördelning och omför-
delning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar i 
verksamheten.

En ständigt pågående organisering av arbetet behövs 
för att lösa vardagens verksamhetsuppgifter och pro-
blem. Om arbetsmiljöaspekter får ligga till grund för 
bedömningar och beslut som rör arbetsorganisationens 
utformning, är det möjligt för företaget att utvecklas till 
en mer effektiv och hälsosam organisation.

En bra arbetsorganisation är en levande och dynamisk 
organisation som hela tiden utvecklas i samspel mellan 
ledning, chefer och medarbetare. I en väl fungerande 
arbetsorganisation har ledningen också dokumenterade 

rutiner för att hantera frågor långsiktigt, målmedve-
tet och systematiskt på ett sätt som syftar till att uppnå 
ständiga förbättringar. Man sätter upp mål, genomför 
uppgifter, följer upp resultaten, drar lärdomar och för-
bättrar processer.

Resultaten från enkäten visar att hälften av arkitekter-
na tycker det finns tydliga mål för organisationen, och 
något fler vet precis vilka de egna arbetsuppgifterna är. 
Majoriteten vet vilka resultat som ska uppnås, men inte lika 
många har en tydlig bild över hur arbetet ska utföras. 

Sammantaget visar svaren att organiseringen av arbetet 
fungerar tämligen väl och få personer ger låga betyg 
inom frågeområdet. 

Det finns könsrelaterade skillnader i svaren, där män 
generellt håller med om påståenden i högre grad än 
kvinnor. Män säger sig veta hur arbetet ska utföras i 
större uträckning (50 procent mot 40 procent för kvin-
nor) och vet i större utsträckning precis vilka arbetsupp-
gifter de har (61 procent mot 52 procent för kvinnor). 

Arbetsorganisation

Jag vet precis vilka  
arbetsuppgifter jag har 

Det finns tydliga mål för min 
organisation 

Jag vet vilka resultat som jag 
ska uppnå med mitt arbete

Jag vet precis 
Håller inte med Håller med

 6% 11% 26% 34% 21%

 4% 7% 13% 26% 31% 19%

 5% 12% 24% 36% 21%

   7% 16% 33% 29% 13%

1%

2%

2%
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Arbetsbelastning och krav

Hög arbetsbelastning, såväl psykisk som fysisk, ökar 
behovet av vila och återhämtning. Hög arbetsintensivitet 
och tidspress under längre tid kan orsaka både fysisk och 
psykisk utmattning.

Det är viktigt att regelbundet gå igenom hur arbetsupp-
gifterna fördelas mellan arbetstagarna så att arbetsbe-
lastningen blir jämn. Om arbetsuppgifterna riskerar att bli 
påfrestande krävs såväl tydliga gränser för arbetsinne- 
håll och omfattning som möjligheter att tillfälligt justera 
arbetsmängd och tider. Vid påfrestande arbetsuppgifter 
ökar arbetstagarens behov av stöd. Det är även viktigt att 
se till att ingen arbetstagare har för lite att göra, eftersom 
även det kan vara påfrestande.

Krav och förväntningar från andra, till exempel kunder 
eller kollegor, kan ibland upplevas som allt för höga i 
förhållande till arbetstagarens resurser. Därför är det bra 
om det tidigt finns en gemensam bild av vad som ska 
åstadkommas. Förväntningar i arbetet är starkt kopplade 
till målformuleringar, det vill säga att alla inblandade är 
tydligt informerade om både verksamhetens mål och den 
enskilde individens uppsatta mål och prestationer.

Arbetet kan upplevas som mindre ansträngande om 
arbetstagarna är väl förberedda och deltar i till exempel 

tidsplanering och fördelning av resurser. Bra planering 
underlättar och effektiviserar arbetet. Det är viktigt att 
chef eller arbetsledare och medarbetare tillsammans går 
igenom hur arbetet ska förberedas, genomföras, följas 
upp och utvärderas.

Enkäten visar att majoriteten tycker att arbetsbelastning-
en är acceptabel – 44 procent håller med om påståendet. 
Samtidigt hinner var fjärde arkitekt inte med sina arbets-
uppgifter inom sin normala arbetstid. Svaren indikerar 
att uppfattningen är att arbetsbelastningen är hög men 
acceptabel för många. Två tredjedelar av respondenterna 
tycker också att arbetet är omväxlande. 

Frågan om att bli kunna bli nådd och nå andra utanför 
ordinarie arbetstid visar att en stor majoritet inte tycker 
det är positivt. Endast 13 procent tycker det är positivt, 
medan 40 procent säger att de kan nå andra eller bli 
nådda själva. Av de som svarar att de kan bli nådda 
utanför ordinarie arbetstid tycker cirka en fjärdedel att det 
är negativt, hälften är neutrala och en fjärdedel är positivt 
inställda till att bli – och kunna bli – nådd. Kvinnor är dock 
mer negativt inställda till att bli nådda än män då 28,5 
procent av kvinnorna tycker det är negativt medan 22 
procent av männen gör det. 

”Det som slår mig när jag tittar på  
resultaten kring arbetsbelastning är 
att det är en högre andel som svarar 
att de inte hinner med sitt arbete un-
der sin ordinarie arbetstid än vad det 

är som uppger att de inte har en  
acceptabel arbetsbelastning. Vad som uppfattas som 
en acceptabel arbetsbelastning är naturligtvis beroen-
de på vilken kontext en person befinner sig i. Men att 
inte hinna med sitt ordinarie arbete utan att dra in på 
pauser, raster eller jobba övertid får inte ses som nor-
malt eller acceptabelt. Det är lätt att höga förväntning-
ar på arbetsinsats byggs upp och accepteras i tysthet 
i jämförelsen med andra, och till slut skapas en norm 

om hög belastning som ingen tjänar på. Arbetsbelast-
ning handlar inte bara om hälsa och välmående, utan 
också om hur företaget ska kunna utvecklas på sikt. 
Det är i de stressiga situationerna som misstag och 
felbedömningar sker, det är också vanligt att utveck-
lingsarbete får stå tillbaka då det som ger omedelbar 
belöning – som att snabbt svara på mejl, blir priori-
terat istället för reflektion eller att göra det som inte 
syns men som borde göras. Därför måste det finnas ett 
ständigt pågående samtal mellan chefer och kollegor 
om hur vi faktiskt har det med arbetsbelastningen.”

Daniel Gullstrand, 
arbetsmiljöexpert PTK

Min arbetsbelastning är  
acceptabel

Mitt arbete är omväxlande

Jag hinner med mina arbetsupp- 
gifter inom min normala arbetstid

Jag kan i arbetssyfte bli nådd 
och nå andra utanför ordinarie 

arbetstid

Jag tycker det är positivt att kunna 
bli nådd och nå andra utanför 

ordinarie arbetstid

Håller inte med Håller med

  6%  11% 15% 24% 28% 16%

2%   4%  8% 21% 34% 31%

  8%  14% 17% 22% 27% 12%

 11%  15% 14% 20% 23% 17%

  30%  22% 19% 16% 9% 4%
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Handlingsutrymme och kontroll

Att ha små möjligheter att påverka och styra det egna 
arbetet kan vara en stressfaktor. Arbetstagaren bör därför 
ha handlingsfrihet och befogenhet i arbetet, till exempel 
möjligheter att variera eller ändra ordningsföljden mellan 
olika arbetsmoment, variera arbetstakt och vara med och 
besluta om arbetsmetoder.

Handlingsutrymme kan handla 
om att själv kunna prioritera arbets-
uppgifter för att undgå alltför hög 
arbetsbelastning, eller kunna påverka 
tidsplanering. Hur stort handlings-
utrymmet kan vara beror på verk-
samhetens krav och karaktär och 
arbetstagarens behov av att kunna 
påverka sitt arbete. Hög arbetsbelast-
ning, snäva tidsramar eller starkt styrt och bundet arbete 
minskar vanligtvis handlingsutrymmet i arbetet.

Genom att vara delaktig redan vid planeringen av 
arbetet främjas handlingsutrymmet. Extra betydelsefullt 
blir detta i samband med förändringar. En förutsättning är 
dock att det avsätts tid för delaktighet och att medarbeta-
ren får tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens 
att utföra arbetet.

För att arbetstagaren ska kunna påverka upplägget av 

arbetet krävs korrekt och tillräcklig information i rätt tid. 
Arbetstagaren måste också känna till vad som förväntas 
av honom eller henne. Otydliga förväntningar på arbets-
insatsen kan leda till konflikter.

Många arbetsuppgifter är komplexa och kräver samar-
bete. Men samtidigt som samarbete 
är berikande och ofta har goda  
effekter på arbetsresultatet, så kan 
det innebära minskad självständig-
het. Det gäller till exempel när man 
jobbar inom ett projekt. På liknan-
de sätt kan det bli när kunden har 
stort inflytande över hur arbetet ska 
utföras. Sådana förhållanden minskar 
handlingsutrymmet för arbetstagaren 

och kan därmed bli påfrestande.
Högst värden får frågan om tillräckliga befogenheter för 

att kunna utföra arbetsuppgifter samt att själv kunna prio- 
ritera i vilken ordning arbetsuppgifter ska utföras. Arki-
tekter kan i förhållandevis låg utsträckning själva påverka 
beslut om deadlines eller bestämma sin egen arbetstakt, 
faktorer som minskar känslan av handlingsutrymme och 
förmågan att styra över sin egen tid. 

Otydliga 
förväntningar  

på arbetsinsatsen kan 
leda till konflikter.
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Jag har tillräckligt med  
befogenheter för att kunna  

utföra mina arbetsuppgifter

Jag har de resurser som behövs  
för att kunna utföra mina  

arbetsuppgifter

Jag kan påverka beslut som rör 
mina arbetsuppgifter

Jag kan prioritera i vilken ord-
ning mina arbetsuppgifter ska 

utföras

Jag kan själv bestämma  
min arbetstakt

Jag kan påverka  
beslut om deadlines

Håller inte med Håller med

2%

2%

3%

3%

   6% 12% 24% 33% 23%

   6% 12% 25% 35% 20%

   9% 16% 28% 31% 13%

   9% 16% 27% 29% 16%

 5% 14% 20% 28% 22% 11%

 10% 19% 21% 25% 19% 6%



Ledarskap

Framgångsrika chefer är aktiva i sitt ledarskap. De är 
närvarande på arbetsplatsen, leder verksamheten och har 
kunskaper om hur de kan skapa hälsofrämjande arbets- 
miljöer. De uppmärksammar risker och brister i arbets- 
miljön och håller sig informerade om arbetsskador och 
ohälsa.

Arbetstagaren behöver informeras om 
hur förväntningar och mål ska uppfyllas 
och på vilket sätt hans eller hennes in-
satser ingår i verksamhetens totala mål. 
Arbetstagaren behöver också känna till 
avgränsningarna för en arbetsuppgift 
när det gäller innehåll och tidsramar. 
Avgränsningar behövs eftersom vissa 
arbetsuppgifter kan vara gränslösa, vilket kan leda till 
påfrestning.

Om arbetsuppgifter och ansvarsområden inte är väl 
definierade är det svårt att leva upp till ledningens 
förväntningar. Risken är stor att arbetstagaren utsätts för 
motstridiga krav om inte arbetsuppgifter och ansvars-
områden är tydliga. Detta kan också orsaka konflikter, 
stressreaktioner och ohälsa. Det är viktigt att få åter-

koppling på sina arbetsinsatser. Positiva synpunkter 
ökar självkänslan samtidigt som råd och vägledning ger 
lärdom och möjlighet till förändring. Återkoppling bör 
ges snabbt efter visat resultat. Medarbetarsamtal bör 
genomföras årligen.

Ledarskapets betydelse för arbetsmil-
jön är mycket stor. Frågeområdet kring 
ledarskap har därför fått störst utrymme 
i arbetsmiljöenkäten. De som besvarat 
enkäten håller i störst utsträckning med 
om att närmaste chef behandlar medar-
beten med respekt, över 70 procent hål-
ler med om det påståendet. Delaktighet 
och möjlighet att ifrågasätta beslut får 

också förhållandevis höga värden, hälften håller med om 
detta. Frågan om hur chef och medarbetare har dialog 
om arbetsbelastning och stress kommer lägst, där färre än 
var tredje arkitekt har regelbundna samtal om detta. Färre 
än var tredje arkitekt uppger också att chefen ingriper om 
arbetsbelastningen är för hög, och lika få får återkoppling 
på hur arbetet utförs. 

Ledarskapets 
betydelse för 

arbetsmiljön är  
mycket stor

Jag får vid behov tillräcklig  
handledning i mitt arbete

Jag får vid behov hjälp av min chef 
att prioritera mina arbetsuppgifter

Min chef ingriper om jag har allt 
för mycket arbete att utföra

Min chef ger mig återkoppling  
på hur jag utför arbetet

Min chef uppmuntrar till  
delaktighet

Min chef behandlar mig med 
respekt

Min chef hanterar konflikter  
på ett bra sätt

Det är accepterat på min arbet-
splats att ifrågasätta hur arbetet 

organiseras och genomförs

Min chef och jag pratar regel- 
bundet om min arbetsbelastning,  

stress och balans i livet

Håller inte med Håller med

  6%  12% 18% 27% 26% 11%

  8%  11% 16% 24% 26% 17%

 12%  15% 19% 22% 21% 10%

  10%  13% 20% 25% 20% 12%

  7%  8% 14% 20% 27% 24%

 5%  5% 7% 13% 27% 45%

  10%  12% 15% 22% 24% 17%

 7%  9% 14% 20% 30% 19%

  13%  16% 20% 22% 17% 13%
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Inom frågeområdet finns det skillnader i hur män och 
kvinnor upplever ledarskapet på arbetsplatsen förhål-
landevis små. Kvinnor upplever att de får återkoppling 
i lägre utsträckning än män (29 procent av kvinnorna 
tycker de får återkoppling mot 37 procent av män-
nen). Kvinnor upplever också att de uppmuntras till 
delaktighet i lägre utsträckning än män, 49 procent av 

kvinnorna och 56 procent av männen håller med om det 
påståendet. Män tycker i något högre utsträckning att de 
behandlas med respekt av närmaste chef. Störst skill-
nad finns i frågan om det är accepterat att ifrågasätta 
hur arbetet organiseras och genomförs, där 45 procent 
av kvinnorna håller med om det, medan 56 procent av 
männen gör det.

”Det vi ser här känner jag igen från 
andra undersökningar. Cheferna 
lägger alldeles för lite tid på 
återkoppling, trots att det bevisligen 
har störst effekt på medarbetarnas 

prestation, motivation och hälsa. 
Arkitekterna ger även lågt betyg till sina chefer när 

det gäller dialog om prioriteringar, arbetsbelastning, 
stress och balans i livet. 

Jag tolkar det som att samtalen i vardagen 
mellan chefer och medarbetare inte fungerar så 
bra. Det pratas för lite om det arbete som utförs 
på individnivå. Cheferna har ofta fragmenterade 
arbetsdagar och hög arbetsbelastning vilket kan 

leda till att den löpande dialogen med medarbetarna 
prioriteras bort. 

Arkitekter är på många sätt en utsatt grupp genom 
att det finns en hög grad av osäkerhet i arbetet och 
ett stort mått av personligt risktagande. Då är det 
extra viktigt med ett närvarande ledarskap. 

Min uppmaning till alla ledningsgrupper i 
branschen är att göra återkoppling och dialog till 
den mest prioriterade uppgiften för chefer. Det skulle 
direkt skapa en bättre arbetsmiljö.”

Jens Andersson, 
förbundsjurist  
Sveriges Arkitekter
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Kunskaper och utveckling

Var och en ska ha tillräckliga kunskaper för att utföra 
sitt arbete på ett tillfredsställande och säkert sätt. Därför 
kan kunskaperna behöva kompletteras genom vidareutbi-
ldning, särskilt på områden där utvecklingen går fort. 
I arbetsmiljölagens andra kapitel om arbetsmiljöns 
beskaffenhet framgår att det ska eftersträvas att arbets-
förhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig 
utveckling. 

Återkommande samtal om kompetens bör hållas för att 
vara säker på att arbetstagaren har de kunskaper och 
den kompetens som arbetet kräver. Ett lärande direkt på 
arbetsplatsen ger ofta ett snabbt och gott resultat. Då kan 
kunskaper och erfarenheter som är förankrade i verksam-
heten spridas till alla och omsättas direkt i arbetet.

Reflektion och eftertanke efter utfört arbete kan ge 
betydelsefulla kunskaper. Hur blev resultatet? Fanns det 
några hinder? Hade arbetet kunnat genomföras på annat 
sätt? Denna lärprocess bör ingå som rutin i arbetet och 
tidsutrymme avsättas för att göra lärandet möjligt.

Bristande kunskap och kompetens i arbetet leder ofta 
till ett sämre arbetsresultat, vilket påverkar både verksam-
het och arbetstagare negativt. Därför är det viktigt att 

arbetstagaren får regelbunden återkoppling på utförda 
arbetsinsatser. Goda kunskaper och bra kompetens är en 
tillgång för både individ och organisation.

Påståendet att arkitekternas kunskaper och färdigheter 
kommer till nytta i arbetet håller de allra flesta med om, 
närmare 80 procent. De flesta tycker också att man har 
tillräckligt med kunskaper att utföra arbetsuppgifterna. 
Sämre omdömen ges på frågan om den egna kompe-
tensen används tillräckligt, där inte ens 30 procent av 
arkitekterna tycker så. 

På frågan om den enskilde har tillgång till kompetens-
utveckling håller färre än hälften med om det. Undersök-
ningar visar att företagens satsningar på att kompetensut-
veckla sina anställda stadigt sjunker. Saknar företagen en 
långsiktig strategi för kompetensutveckling riskerar det att 
på sikt begränsa tillväxtmöjligheterna för företagen. Under 
en högkonjunktur prioriteras inte kompetensutveckling på 
grund av hög arbetsbelastning, och i lågkonjunktur saknas 
resurser. Här behöver företag och organisationer hitta ett 
sätt att hantera kompetensbehov och samtidigt säkra en 
hållbar arbetssituation för medarbetarna. 

Arbetsmiljöenkät 2019
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Mina kunskaper och färdigheter 
är till nytta i mitt arbete

Jag har tillräckligt med kunskap 
för att kunna utföra mina  

arbetsuppgifter

Min chef har regelbundna  
medarbetarsamtal med mig

Jag har möjlighet till  
kompetensutveckling i mitt 

arbete

Min kompetens används inte 
tillräckligt på min arbetsplats

Håller inte med Håller med

1%

1%

   2% 5% 13% 35% 43%

   2% 7% 24% 45% 22%

   5% 7% 11% 16% 23% 37%

   5% 10% 14% 23% 24% 23%

   16% 22% 16% 17 % 16% 12%



Återhämtning

Ofta klarar man kortare perioder av hög arbetsbelastning 
om man har möjlighet till ordentlig återhämtning efteråt. 
Det behövs både god sömn på natten och perioder av 
återhämtning under vaken tid för att man ska må bra.

Långa arbetspass är tröttande och bör bara nyttjas till-
fälligt. Trötthet under långa arbetspass medför inte bara 
slitage på kroppen utan ger även en sämre prestation. 

För att nå balans mellan aktivitet och vila behövs god 
sömn och återhämtning under vaken tid. Det ska vara 
naturligt att känna sig pigg och utvilad vid arbetsdagens 
början och att ha krafter kvar att göra andra saker efter 
arbetsdagens slut. Sömnbrist ger nedsatt motståndskraft 
och ökar de negativa effekterna av arbetsbelastningen. 
Sömnbrist är i sig också en faktor som kan ge upphov till 
ohälsa.

Arkitektbranschen präglas av högt arbetstempo och 
tuffa förhållanden. Var fjärde arkitekt tycker att jobbet 
påverkar det övriga livet negativt, och var tredje säger 

att hen kan lägga tankar på arbetet åt sidan på ledig 
tid. Endast 27 procent av respondenterna håller helt med 
om påståendet att de har ork kvar att göra andra saker 
efter arbetet. 

De könsmässiga skillnaderna inom området är 
förhållandevis stora. Män säger att de har möjlighet att 
arbeta i lugnare takt efter intensiva perioder i större ut-
sträckning än kvinnor; 41 procent mot 32 procent. Män 
har mer tid för reflektion; 25 procent mot 16 procent. 

Den största skillnaden finns på frågan om man har ork 
kvar till fritiden – 35 procent av männen har det medan 
endast 23 procent av kvinnorna har det. Detta är också 
en av de frågor i enkäten där skillnaden mellan män 
och kvinnor är som störst. Kvinnor kan lägga tankar på 
arbetet åt sidan i lägre utsträckning än män; 31 procent 
av kvinnorna håller med om det påståendet medan 39 
procent av männen kan det.

Jag kan använda raster till att 
koppla av från arbetet

Jag har möjlighet att arbeta i 
lugnare takt efter arbets- 

intensiva perioder.

Jag har tid för reflektion över hur 
jag har utfört arbetet

Jag har ork kvar för att göra andra 
saker efter arbe tsdagens slut

Jag kan lägga tankar på arbetet åt 
sidan på min lediga tid

Mitt arbete kräver så mycket energi 
och engagemang att det påverkar 

mitt övriga liv negativt

Håller inte med Håller med

  7%  13% 14% 20% 26% 19%

  9%  15% 18% 24% 23% 12%

 13%  24% 25% 20% 13% 6%

  10%  20% 22% 22% 19% 8%

 9%  16% 20% 21% 22% 12%

  10%  23% 20% 20% 16% 10%
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”Vi människor är byggda för att tåla 
stress, även hög stress, och kan till 
och med må bra av det, men bara 
under kortare perioder. Ju högre 
stressnivå desto kortare tid klarar vi 

av att vara stressade, med hälsan i 
behåll. Möjlighet till återhämtning är därför oerhört 
viktigt och finns också med som en viktig friskfaktor 
i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och 
social arbetsmiljö. 

Min upplevelse är att det inte pratas något alls 
eller mycket lite om detta på arbetsplatserna, trots 
att det är en så viktig – och ibland avgörande - 
faktor i arbetsmiljöarbetet. Kanske beror det på att 
kunskapen inte finns eller att det blir för stort fokus 
på vad som behöver göras snarare än hur. Håll-
barhet är något som arkitekter pratar mycket om 
och jag tror fler behöver förstå att det gäller även 
de anställda. Som jurist märker jag i mitt arbete ett 
ökat inflöde av frågor kring sjukskrivning och den 
vanligaste orsaken är utmattning, en diagnos som i 
vart fall delvis är ett symptom på långvarig brist på 
återhämtning. 

Återhämtning behövs på daglig basis, både under 
och efter arbetstid, och mer långsiktigt, som helger 
och längre semester. Återhämtning ser olika ut för 

olika människor. Ett avbrott i det man gör– som 
exempelvis fika, promenad, träning, tv-tittande eller 
matlagning, kan ge välbehövlig återhämtning. Det 
är tydligt att vi inte håller om vi i långa perioder 
bara arbetar och sover!

Att ha möjlighet till och ta sig tid till återhämtning 
är något som i hög grad verkar läggas på individ-
en och som något som främst hör till fritiden. Finns 
det en kultur på arbetsplatsen att arbeta mycket 
och att inte ta pauser som exempelvis en fika eller 
en ordentlig lunchpaus, uteblir ofta den viktiga 
återhämtningen. Att lägga ansvaret på de anställda, 
att inte prata vikten av återhämtning i det lokala 
arbetsmiljöarbetet och att inte heller underlätta för 
eller uppmuntra detta, gör att många – alltför mån-
ga – uppenbart påverkas negativt.

Jag är övertygad om att en ökad medvetenhet och 
kunskap kring återhämtning på arbetsplatsen kom-
mer att minska sjukskrivningarna och öka möjlighet-
en till ett långt och hållbart arbetsliv, något som alla 
tjänar på!”

Sandra Olséni, 
förbundsjurist Sveriges Arkitekter
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Lön och ersättning

Tillfredställelse med sina arbetsuppgifter är viktigare än 
en hög lön. Däremot finns ett starkare negativt samband 
mellan arbetstillfredsställelse och rättvis lön i jämförelse 
med andra som utför samma arbete. Det finns alltså 
generellt inte någon direkt koppling mellan storleken på 
en löneförhöjning och hur nöjd medarbetaren blir. Detta 
eftersom vi behöver förstå varför vi får den lön vi får. 
Löneprocessen måste alltså uppfattas som legitim för att 
den individuella lönesättningen ska få positiva effekter 
på motivation och prestation.  

Enkäten visar att cirka 40 procent av respondenterna 

är nöjda med sin egen lön, lika många tycker den mot-
svarar arbetsinsatsen och den är rättvisande i relation till 
kollegorna. Cirka 20 procent håller inte med om dessa 
påståenden. Sämre värden får frågan om arkitekterna 
får en tydlig motivering till lönen de får – och det tycker 
inte ens var tredje att så är fallet.

Skillnaden mellan hur män och kvinnor uppfattar 
frågeområdet är liten. Män tycker den egna lönen är 
rättvisande i relation till kollegorna i något större ut-
sträckning än kvinnorna. Männen tycker också lönen är 
skälig i något högre grad.

”De allra flesta är förhållandevis 
nöjda med lön och lönestrukturen 
på arbetsplatsen. Det som sticker 
ut är att relativt många inte tycker 
lönesamtalen fungerar bra. Jämfört 

med andra branscher är det egentligen 
inte överraskande svar, så här brukar det se ut inom 
akademikeryrken där arbetet bedrivs självständigt. 
Samtidigt är lön ett verktyg att skapa nöjdhet och 
tillfredsställelse på jobbet. Inte lönenivån som sådan, 
men återkoppling och motivering till hur lönen satts 
har stark påverkan på medarbetarnas trivsel.  

Löneprocessen bör pågå kontinuerligt. En idealisk 
situation är när det som framförs på själva lönesamta-
let inte kommer som en överraskning för medarbetar-
na. Faktum är att effekten på prestation och motivation 

av en löneförhöjning klingar av mycket fort. Företag 
som har arbetat fram en bra löneprocess som är känd 
och öppen, där det finns en tydlighet i hur bedömnin-
gen gjorts och där återkoppling skett löpande under 
året får alltså ut mer i termer av motivation och 
”nöjdhet” hos medarbetare än företag som ger samma 
löneökning, men där medarbetarna inte känner till 
grunderna för lönesättningen. Det är min absoluta 
uppfattning att de flesta företag och organisationer 
har mycket att vinna på att ta fram bra metoder för 
lönesättningen”.  

Jonas Mellqvist, 
Chef rådgivning och medlemsservice,  
Sveriges Arkitekter

Jag är nöjd med min lön

Jag tycker att min lön är  
rättvisande i relation till kollegor 

med liknande arbetsuppgifter.

Jag tycker min lön är skälig och 
avspeglar min arbetsinsats

Vid lönesamtal får jag en tydlig 
motivering till hur lönen satts

Håller inte med Håller med

 8%  11% 16% 24% 27% 14%

  8%  12% 17% 22% 26% 14%

  8%  14% 18% 21% 25% 14%

 14%  17% 19% 21% 16% 12%
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Friskfaktorer

Sådant som får människor att trivas och må bra, såväl 
hemma som på arbetet, brukar kallas för friskfaktorer. Det 
som kännetecknar de bästa insatserna i arbetsmiljöar-
betet är ofta att de täcker både friskfaktorer och riskfak-
torer. Inom alla de områden som ingår i denna enkät 
finns förutom riskfaktorer alltså även olika friskfaktorer. 
Därför är det viktigt att även se till sådant som fungerar 
bra på arbetsplatsen och som kan bibehållas, förbättras 
eller förstärkas än mer. Friskfaktorer kan definieras som 
”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/
eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne 
förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må 
bra i arbetslivet” (Prevents definition).

Att känna trygghet är ett grundläggande behov. Och att 
då till exempel inte få veta vad en framtida organisations-
förändring kan komma att innebära för mig är naturligtvis 
i de flesta fall förenat med både otrygghet och frustration. 
Frånvaro av trygghet skapar en grund av oro och där 
stressymptom också kan bli en av konsekvenserna. Att 
kvinnor och män behandlas jämlikt på arbetsplatsen ska-

par även det en trygg, schyst och välmående arbetsplats. 
Likaså är det viktigt att känna stolthet för sin arbetsplats. 
Känner man stolthet och pratar om sitt arbete på ett sätt 
som är positivt när man möter andra så kan man också 
förstå att den som arbetar där, har en bra grund för att 
trivas och må bra.

Om man kommer till jobbet på morgonen med oro inför 
arbetsdagen och negativa tankar är det vanligt att det är 
det som också präglar hela arbetsdagens arbete. Därför 
är en positiv känsla inför arbetsdagen av vikt. Om man 
upplever det motsatta under en längre tid, kan det vara en 
tydlig signal för arbetsrelaterad stress och i sin förläng-
ning ohälsa.

Sammantaget håller respondenterna i undersökningen 
med om de påståenden som ställs inom frågeområdet. 
Över hälften håller med om alla påståenden – förutom om 
man har en positiv känsla innan arbetsdagen börjar. Den 
frågan får lägst betyg, och 45 procent av respondenterna 
håller med. 
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Jag har en positiv känsla när jag 
kommer till jobbet

Stämningen på arbets- 
platsen är bra.

Jag är stolt över att arbeta på min 
arbetsplats

Kvinnor och män behandlas jämlikt 
på min arbetsplats

Jag känner mig trygg inför  
framtiden på min arbetsplats

På det hela taget är jag nöjd med 
mitt arbete

På mitt arbete känner jag att jag 
ingår i ett större sammanhang

Den fråga i enkäten där skillnaden mellan män och kvin-
nor är som störst finns inom detta område. På frågan om 
män och kvinnor behandlas jämlikt håller 84 procent av 
männen med om det – medan 65 procent av kvinnorna 
gör det. Det är också mer än dubbelt så många kvinnor 
som inte håller med om påståendet – 9 procent av 
kvinnorna tycker inte män och kvinnor behandlas jämlikt 
medan 4 procent av männen inte håller med om det.

Skillnader finns också i trygghet inför framtiden, där 
59 procent av männen känner stor trygghet medan 51 
procent av kvinnorna gör det. Män är också på det hela 
taget nöjda med arbetet i större utsträckning än kvinnor-
na, 55 procent av männen mot 49 procent av kvinnorna 
håller med om påståendet.

Håller inte med Håller med
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Kvinnor

Män

Håller inte med Håller med

1%

  4% 5% 10% 16% 31% 34%

  3% 3% 9% 34% 50%

3% 7% 14% 30% 30% 15%

3% 6% 10% 23% 35% 22%

5% 6% 13% 24% 29% 23%

 3% 5% 8% 14% 31% 39%

  7% 6% 12% 26% 32% 19%

 4% 5% 12% 26% 32% 19%

 5% 6% 11% 20% 30% 28%

Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats



I den här rapporten har statistik och analys tagit sin 
utgångspunkt hos Sveriges Arkitekters medlemmar och 
vilka eventuella skillnader som finns inom den gruppen. 
Förutom den bild som svaren på frågorna ger har vi 
identifierat vilka arbetsmiljöfaktorer som är viktigast för 
att förbättra arkitekternas arbetsmiljö och välbefinnande i 
arbetet. De är:

1. Tillgång till handledning

2. Återkoppling på hur arbetet utförs

3. Rimlig stressnivå

4. En tydlig motivering till hur lönen satts

5. Regelbunden dialog om arbetsbelastning, stress och 
balans

Om satsningar och förbättringar görs i dessa avseenden 
är sannolikheten hög att det förbättrar arbetsmiljön och 
nöjdhet på jobbet. Det i sin tur leder till effektivare verk-
samhet, mindre ohälsa och ökad livskvalitet för de anställ-
da. Chefen och arbetsledningens roll för medarbetarnas 
arbetsmiljö verkar vara mycket stor, till och med större än 
för andra tjänstemannayrken. 

Det kan alltså tyckas som att en organisation som vill få 
till stånd en bättre arbetsmiljö kan göra det med enkla 
medel – men det är sannolikt en alltför förenklad bild av 
verkligheten. Att implementera förändringar i arbetsmiljön 
som i sin tur bidrar till ökad nöjdhet och/eller lägre sjuk-

frånvaro är oftast en mer komplicerad process i realiteten 
än att följa en checklista. Möjligheten för medarbetare 
att få direktkontakt med sin chef är till exempel i sin tur 
beroende av vilket utrymme chefen själv har att utöva 
sitt ledarskap. Har chefen samtidigt andra krav på sig – 
till exempel att debitera ett visst antal timmar – minskar 
givetvis chefens handlingsutrymme och möjlighet till att ge 
handledning och återkoppling till sina medarbetare. 

Ett argument som ofta dyker upp när insatser för att stärka 
arbetsmiljön diskuteras är hur omvärldsfaktorer påverkar 
anställdas välmående och sjukfrånvaro. Forskning inom 
vård- och omsorgsområdet i svenska kommuner konstat-
erar att arbetsgivares hälsofrämjande insatser, ledarskap 
och socialt klimat har betydelse för hälsan och sjukfrån-
varon på arbetsplatsen, oberoende av vilka omvärldsfak-
torer som gäller. Det finns alltså skäl för organisationer att 
både fokusera på individuella insatser och att arbeta mer 
övergripande med den organisatoriska strukturen och hur 
arbetet är organiserat. 

På senare år har forskningens syn på chefer börjat 
förändras till att i högre utsträckning än tidigare betrakta 
chefsrollen som en del av ett större system. Detta har i sin 
tur medfört att forskningen i större utsträckning har försökt 
besvara frågan vilka förutsättningar chefer egentligen 
har för att i sin tur skapa en bra arbetsmiljö för sina 
medarbetare. Sveriges Arkitekter kommer att fortsätta att 
undersöka hur chefer inom arkitektverksamhet kan utöva 
ledarskap hur de ser på sin roll som chef. 

Avslutning
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Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en 
naturlig del i den dagliga verksamheten i en organ-
isation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på 
en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska 
förhållanden. För dig som vill ha hjälp att komma igång 
eller hitta mer information har vi samlat några källor 
nedan.

Arbeta med arbetsmiljöfrågor 
på din arbetsplats

• Prevent är en ideell organisation som 
ägs av fackförbund och arbetsgivare 
tillsammans, och som vänder sig till 
företag och anställda inom privat sektor. 
På OSA-hjälpen finns utbildningar, böcker 
och verktyg som kan vara till hjälp i 
arbetet med att följa Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om organisatorisk och 
social arbetsmiljö, OSA. Där finns också 
OSA-enkäten som ligger till grund för 
undersökningen den här rapporten 
baseras på. Genom att göra OSA-enkäten 
på din arbetsplats kan ni undersöka 
er egen organisatoriska och sociala 
arbetsmiljö. Balansguiden är ett bra 
verktyg både för chefer och anställda att 
hitta balans mellan jobbet och resten av 
livet. 

 prevent.se/osa

• Sunt arbetsliv drivs i samverkan mellan 
de fackliga organisationerna och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) för att 
arbeta för hållbara arbetsvillkor och 
långsiktig god hälsa. På Suntarbetslivs 
webbplats finns förutom artiklar och 
rapporter även en mängd praktiska 
verktyg, checklistor och utbildningar om 
arbetsmiljö.

 
 suntarbetsliv.se

• För medlemmar inom statlig sektor 
finns material och kurser på Partsrådets 
webbplats Hållbart Arbetsliv samt hos 
Arbetsgivarverket. 

  
hallbartarbetsliv.nu 
 
arbetsgivarverket.se

Kontakta också gärna oss på Sveriges Arkitekter om 
du vill diskutera hur ni kan arbeta med att skapa ännu 
bättre arbetsmiljö. 
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