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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa förstås idag som ett stort samhällsproblem som också får utslag på 

arbetsmarknaden. I mars 2016 fick arbetsgivarna ett ökat ansvar för medarbetarnas 

välmående. Denna studie undersöker hur arbetsledningen på en arbetsplats där det finns en 

uttalad ambition att sänka sjuktalet resonerar kring hälsa och arbetsliv, med särskilt fokus 

på psykisk ohälsa. Studien är kvalitativ och utgår i huvudsak från intervjuer och textmaterial 

i form av publicerade artiklar på myndighetens intranät.  Studiens syfte är att granska hur 

ledningen förstår och hanterar medarbetares psykiska ohälsa. Min studie visar hur ansvaret 

för medarbetares hälsa på olika sätt förskjuts och förhandlas. Cheferna ser sitt 

arbetsgivaransvar som en självklarhet, samtidigt som de också förstår den psykiska ohälsan 

som ett större samhällsproblem som ligger utanför deras kontroll. Orsaken till varför 

medarbetare mår dåligt blir därför av vikt. Ett nära ledarskap, medarbetares inställning och 

en viss reglering av privatlivet förstås vara möjliga lösningar på medarbetares psykiska 

ohälsa, liksom flexibel arbetstid samt att gå ner i arbetstid. Ytterst får också medarbetarna 

själva en central roll när det kommer till att lösa stress och ohälsa på arbetsplatsen och 

uppsatsen visar hur diskursen om psykisk ohälsa i arbetslivet kan kopplas till en större 

samhällsprocess om individens ansvar för sin egen hälsa.  
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Inledning 

En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda 

arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande 

särbehandling på jobbet. Men vi kan alla vara en del av lösningen och förebygga att 

ohälsa uppstår på våra arbetsplatser. Därför har Arbetsmiljöverket i samråd med 

arbetsmarknadens parter tagit fram föreskrifterna om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4).1  

Idag är hälsa ett viktigt ledord, inte bara för samhället i stort, utan även för organisationer, 

företag och individer. För många av oss är arbetsplatsen, där vi spenderar mycket av vår tid, 

en central plats i livet. Forskningsinstanser och arbetsgivare ägnar mycket resurser på 

relationen mellan hälsa och arbete. Denna resursfördelning resulterar i mängder av 

arbetslivsinriktade åtgärder i form av förebyggande hälsoinsatser.2   

 I mars 2016 kom den nya lag som lagstadgar arbetsgivaransvaret i förhållande 

till den anställdes hälsa, AFS 2015:4.3  Den tillskriver arbetsgivaren ett ökat ansvar för 

medarbetarens psykiska hälsa, och utgår från, som citatet ovan visar, att ”arbetssjukdomar” 

är ett gemensamt ansvar, där alla kan vara en del av lösningen. 

 Genom denna studie har jag undersökt hur ledningsgruppen på en statlig 

myndighet förstår psykisk ohälsa bland sina medarbetare, med särskilt intresse för hur de 

som arbetsgivare förhåller sig till ansvaret för medarbetares hälsa. Utgångspunkten för min 

studie är dock inte att undersöka om de lever upp till de krav som ställs, utan snarare att 

granska deras resonemang ur ett perspektiv som fokuserar hälsa som ett samhällsfenomen.   

 I en samtid som är starkt påverkad av marknadsliberala principer tycks hälsa 

bli ett centralt värde för hur du lyckas ta dig fram i samhället. Karin Johannisson skriver att 

”den egna kroppen [förstås] som ett grundläggande kapital. Att signalera hälsa (eller ohälsa) 

är att positionera sig i den sociala hierarkin".4  Michael Foucault har skrivit fram en 

berättelse om den medicinska blicken och biomakt, där han visar på en förändring: från att 

staten hade kontrollen över döden (vem som skulle avrättas och inte) till att ha kontroll över 

människor på en direkt biologisk nivå (medikalisering). Teoretiker som Nikolas Rose och 

Adele E. Clarke m.fl. har tagit denna förståelse till vår samtid. De menar att det efter 1980-

talet skett ytterligare en förändring där människan förstås på molekylär nivå och där hon 

förstås ha ett ansvar till att göra vad hon kan för att må så bra som möjligt. Här finns också 

                                                 

1   Arbetsmiljöverket (2017-03-07) 
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/ (2017-05-22). 
2 Mikael Holmqvist & Christian Maravelias, “Inledning”, i Hälsans styrning av arbetet, red. Mikael 
Holmqvist, Christian Maravelias, (Lund, 2006), s. 18.  
3  Arbetsmiljöverket (2017-05-03) 
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/ (2017-05-03). 
4 Karin Johannisson, ”Förord”, i Hälsans styrning av arbetet, red. Mikael Holmqvist, Christian Maravelias, 
(Lund, 2006), s. 11. 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/
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tydliga kapitalintressen där mängder av resurser investeras i olika teknologier i form av 

bland annat genterapier och faderskapstestning.5  Denna utveckling benämner författarna 

som en biomedikalisering av samhället där vi måste omformulera hur vi ser på livet som 

sådant, det vill säga en tilltro på att vi genom att granska mänskligt liv på molekylär nivå, 

kan förstå och konstruera livet.6  

 Problemet som denna uppsats undersöker, psykisk ohälsa på arbetsplatsen, 

relaterar således till den större förändringen i samhället där tanken kring hälsa förstås vara 

någonting som har omdefinierat hela vår tillvaro. 

 

Syfte och frågeställningar  

Denna studie undersöker hur arbetsledningen på en arbetsplats där det finns en uttalad 

ambition att sänka sjuktalet resonerar kring hälsa och arbetsliv, med särskilt fokus på 

psykisk ohälsa i arbetslivet. Studien är kvalitativ och utgår i huvudsak från intervjuer men 

jag har också analyserat textmaterial i form av artiklar publicerade på myndighetens 

intranät.  Studiens syfte är att granska hur ledningen förstår och hanterar medarbetares 

psykiska ohälsa samt att tolka deras resonemang utifrån teorier om biomedikaliseringen av 

samhället.7  Centrala frågeställningar för uppsatsen inkluderar: 

 Hur förstår medlemmar ur ledningsgruppen psykisk ohälsa i arbetslivet? 

 Hur uppfattar cheferna sin egen roll? Vilket ansvar tilldelar de sig själva, och vilket 

ansvar tilldelas medarbetarna? 

 Vilka diskurser kring psykisk ohälsa vilar deras resonemang på och hur kan dessa 

tolkas utifrån teorier om biomedikaliseringen av samhället?  

 

Disposition  

Studien består i huvudsak av fyra delar; inledning, analys, sammanfattning av analys samt 

avslutning. I första delen, inledningen, presenteras en problembeskrivning och studiens 

syfte och frågeställningar följt av denna disposition. Sedan presenteras bakgrund och 

tidigare forskning, metodval samt de teorier som används i analysen. Den andra delen, 

analysen, består i sin tur av tematiseringar som på olika sätt behandlar arbetsgivaransvar 

och medarbetaransvar för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. I den tredje delen, 

                                                 

5 Nikolas S. Rose, The politics of life itself: biomedicine, power, and subjectivity in the twenty -first century, 
(Princeton, 2007), s. 36. 
6 Adele E. Clarke, m.fl., “Biomedicalization – a therotical and substantive introduction”, i Biomedicalization: 
technoscience, health, and illness in the U.S. , red. Adele E. Clarke, (Durham, 2010). 
Rose. 
7  Clarke m.fl. 
Rose 
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sammanfattande analys, beskrivs analysens starkaste poänger. I den sista delen, 

avslutningen, ges utifrån studiens forskningsämne förslag på framtida frågeställningar. 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Stress, självhjälp och terapeutisering 

I detta avsnitt kommer jag att presentera två olika studier som på olika sätt relaterar till 

stress, självhjälp och terapeutisering av och på arbetsmarknaden. Den första studien 

handlar om könade diskurser om stress på arbetsplatsen. Ulrika Jansson m.fl. menar att 

stressen konstrueras som ”ett obestridbart faktum i dagen arbetsliv”.8  De lyfter fram tidigare 

forskning som visar på att ”frågor om stress i medarbetarsamtal tenderar att avvärjas 

och/eller omformuleras” för att passa dominerande medarbetarskapsnormer. Vidare 

behandlar artikeln hur ledningen skapar en diskurs kopplad till stress, och hur det kommer 

i uttryck i medarbetarsamtal. Artikeln är skriven utifrån en förståelsegrund av 

marknadsliberalism, empowerment och en könsmaktsordning på arbetsmarknaden. Den 

andra studien är Hans Tunestads avhandling, vilken tar avstamp i antagandet att 

arbetsrelaterad självhjälpspsykologi är en industri i sig där värdegrunden anses vara att 

arbete och välmående förstärker varandra.9  Genom analys av skolämnet EQ, 

gruppdynamiska managementkurser samt psykoterapi riktade till människor med 

utmattningssymptom (t.ex. i frågespalter), visar Tunestad att vi tränas i att ”bearbeta oss 

själva för att bli effektivare i vårt arbete, eller bara för att bli friskare och mer välmående och 

därmed i praktiken mer arbetsdugliga.”1 0 Tunestad skriver att den ideala arbetaren 

konstrueras som en reflexiv och ansvarstagande individ och som ser möjligheten till 

personlig utveckling samt hälsa och välmående i arbetet som mer belönande än i yttre 

faktorer så som lön.1 1  I sina avslutande ord fastslår Tunestad att de psykologiska verktyg 

som han skisserat fram i sin avhandling inte bara innefattar värden som självkänsla, 

personlig utveckling, känslohantering och ansvar utan även hur dessa förväntas hjälpa 

individer att få självinsikt och förstå sina chanser i livet. Dessa värden blir också någonting 

som organisationer förväntas gagnas av, men framförallt resulterar de i att jaget blir en 

råvara som ska, och gärna bör, optimeras. Denna process, och användandet av dessa 

verktyg, leder till, inte bara en förändring av individers förståelse för sig själva, utan av 

samhället i stort.1 2  Tunestad argumenterar ofta utifrån en biomedikaliserad förståelse med 

återkommande referat av Rose. Tunestads studie tar alltså ett litet större perspektiv än 

                                                 

8 Ulrika Jansson m.fl., "Diskursiv  och könad normering kring stress i ett förändrigt arbetsliv",  
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 18 (2012:2), s. 41 . 
9 Hans Tunestad, The Therapeutization of Work: The Psychological Toolbox as Rationalization Device 
during the Third Industrial Revolution in Sweden  (diss., Stockholm, 2014). 
1 0 Tunestad, s. 220. 
1 1  Tunestad, s. 14. 
1 2 Tunestad, s. 222. 
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Jansson m.fl., men båda skriver in sig i en kritik av liberalism och där olika 

självhjälpsstrategier ges en särskild roll. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

I den här delen av tidigare forskning kommer jag att skriva fram tre studier som på olika sätt 

beskriver psykosocial arbetsmiljö. Den första studien är skriver av Sara Göransson m.fl. och 

är en artikel där de redovisar för ett pilotprojekt om dialogskapande mellan chefer och 

medarbetare om arbetsmiljöns balanser. De lyfter att det finns omfattande forskning om 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer som kan ge upphov till ohälsa och sjukskrivningar, där 

ohälsa tolkas som uttryck för obalans i arbetsmiljön. Vissa modeller fokuserar mer på hur 

obalans mellan olika faktorer mynnar ut i stress, medan andra förklaringsmodeller 

fokuserar på organisationen i termer av krav och förhållande mellan mål och resurser.1 3  Den 

andra studien är skriven av Lena Abrahamsson och Jan Johansson och de gör, i sin artikel 

”Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial arbetsmiljö”, en kartläggning 

av tidigare forskning av begreppet psykosocial arbetsmiljö.1 4  Precis som titeln antyder 

upplever de dock en viss långsamhet i den psykosociala utvecklingen, eller i varje fall 

användningen av all kunskap som finns på området. De menar att psykosocial arbetsmiljö 

förknippas med att ”förklara problem som stress och ohälsa”.1 5  Men det kan också handla 

om en förståelse av att människor både påverkas av och påverkar sin arbetsmiljö. 

Abrahamsson och Johansson lyfter fram olika perspektiv som förknippas med psykosocial 

arbetsmiljö i forskningen; hälsa/ohälsa (åtgärda hälsoproblem), styrning och utveckling 

(styrning och utveckling av organisationer, grupper och individer) samt problematisering 

(kritisk analys, ex. alienation, motstånd och ojämställdhet). De menar vidare att 

medarbetare konstrueras som aktörer som kan ställa sig både välvilligt eller emot företagens 

arbete. Här visar de även på olika filosofier så som rationell-instrumentell och normativ-

institutionell filosofi, där den förstnämnda utgår ifrån att anställda bäst styrs med hjälp av 

teknik, mätning, systematik, centralisering, standardisering, specialisering, regler och 

ordergivning. I den andra filosofin blir istället viktiga ledord för att styra medarbetare och 

organisationer normer, harmoni, delaktighet, företagskultur och gemensamma värderingar 

och symboler. Här blir också empowerment och individens ansvar och förmåga att själv fatta 

egna beslut viktig. Samtidigt framhäver de att denna egenmakt och tanken om det goda 

ledarskapet inte kan ses som tillräcklig för att lösa medarbetarnas ohälsa, utan att det även 

krävs förändringar både gällande teknik och organisation. De menar vidare att effekten av 

                                                 

1 3 Sara Göransson m.fl., "Dialog och kunksap om arbetsmiljö - En intervention som balanserar?",  
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 19 (2013:4), s. 114. 
1 4 Lena Abrahamsson, Jan Johansson, "Hundra år av  långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial 

arbetsmiljö", Arbetsmarknad och Arbetsliv , 19 (2013:2).  
1 5 Abrahamsson & Johansson, s. 10. 
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egenmakten faller platt i de fall arbetsplatsen inte ger utrymme för att ta hänsyn till 

maktfördelningen på arbetsplatsen över lag, till exempel gällande lön. 

 Den tredje studien är skriven av Jannis Kallinikos. Även Kallinikos förhåller sig 

i sin artikel ”The Social Foundations of the Bureacratic Order” t ill en omvandlingsprocess i 

samhället. Kallinikos ser den byråkratiska organisationsformen som både förmedlare såväl 

som ett uttryck för viktiga sociala nybildningar och beskriver relationen mellan individ och 

organisation. Kallinikos menar att byråkrati kan förstås som en mycket bred 

organisationsform, som dels triggas av att byråkrati som sådan påstås hålla på att försvinna 

och dels den vägkorsning som själva moderniteten står inför.1 6  Dock menar hon att 

senmoderniteten i sig inte verkar veta vart den är på väg.  Å ena sidan tenderar ledord såsom 

flexibilitet i relation till arbete bli än starkare än det redan är idag. Å andra sidan, fortsätter 

hon, blir gränsen mellan arbetsliv och privatliv allt suddigare. Familjen blir en börda för 

medarbetares utveckling samtidigt som personliga attribut som attraktivitet blir viktiga för 

arbetsgivaren. Hon refererar till Murray m.fl. vilka menar att ”sexual appeal and 

attractiveness” inte längre är reserverat till den intima sfären utan kan sägas vara en del av 

de organisatoriska målen.1 7   

 Studierna som presenterats under ovanstående underrubriker blir intressanta 

att ställa i relation till mina egna forskningsfrågor eftersom de beskriver hur stress förstås i 

medarbetarsamtal och hur vi förväntas bearbeta oss själva för att effektivisera och optimera 

våra arbetsinsatser. Ovan beskrivna forskare visar också hur det finns olika förståelser och 

modeller av varför medarbetare är stressade medan andra forskare (se ovan) har formulerat 

modeller som snarare beskriver hur anställda bäst styrs eller organiseras. Jag har också 

skrivit fram en förståelse av att skiljelinjen mellan arbetsliv och privatliv å ena sidan verkar 

bli flexiblare, men å andra sidan verkar bli allt mer diffus. Relationen mellan individ och 

organisation ur ett modernitetsperspektiv blir också intressant att ha med sig. Den tidigare 

forskningen saknar dock en förståelse för vad vårt biomedikaliserade samhället, i relation 

till arbetslivet, får för konsekvenser för förståelsen av psykisk ohälsa.  

 

Metod 

Denna studie har inspirerats av ett etnologiskt arbetssätt. Merparten av intervjuerna har 

hållits på arbetsplatsen och jag har även varit med på olika aktiviteter (fika och 

föreläsningar) där jag har observerat. Alan Bryman menar att observera på fältet är ett sätt 

för etnologer att samla in data. Under fikat och föreläsningarna kunde jag också lyssna och 

delta i samtal, vilket Bryman skriver är ett viktigt arbetssätt för en etnolog. 

                                                 

1 6 Jannis Kallinikos, “The Social Foundations of the Bureaucratic Order”, Organization, 11 (1 :2004). 
1 7  Kallinikos, s. 32.  
Jmf. även Korps estetisering, Peter Korp, ”Internet, hälsa och medikalisering”, i Hälsans styrning av arbetet, 
red. Mikael Holmqvist, Christian Maravelias, (Lund, 2006), s. 87 . 
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Hälsoföreläsningen som jag var på, vilken anordnades två gånger och jag var på båda, fick 

senare också inspirera min frågeguide. Bryman menar dock att ett kännetecken för en 

etnologisk studie är att forskaren är på fältet under en längre tid, vilket jag inte har varit.1 8  

Däremot har jag funnit inspiration i det etnologiska arbetssättet. Min studie är en kvalitativ 

intervjustudie där jag genom mina intervjuer har kunnat samla in material för att "utveckla 

en förståelse av gruppens [läs: chefernas] kultur" vilket Bryman också anser vara ett viktigt 

inslag för en etnolog.1 9  Dessutom har jag använt mig av material från myndighetens intranät, 

vilken jag fick generöst tillträde till. Detta material har bestått av artiklar som i sig varit del 

av myndighetens arbete att uppmärksamma anställdas hälsa. Artiklarna har tydligt utgått 

från intervjuer med anställda. Bryman menar vidare att ett etnologiskt arbete ofta innehåller 

material i form av skriftliga källor som rör gruppen, vilket jag alltså har gjort i form av 

material från intranätet.   

 Tack vare att jag hade kontakter inom organisationen där studien utfördes 

kunde jag ordna ett möte med en av cheferna. Jag hade flera idéer på vad jag ville skriva om. 

På mötet fick jag presentera mina olika förslag och vi kunde komma överens om temat hälsa, 

då det även var ett viktigt område för myndigheten. Jag valde att intervjua samtliga av 

organisationens ledningsgrupp, vilket var sju personer. Med andra ord har jag använt mig 

av dels ett bekvämlighetsurval, då jag använt mig av kontakter som fanns tillgängliga för 

mig, och dels ett snöbollsurval, eftersom min kontakt kunde hjälpa mig vidare och 

introducera mig för fler informanter att intervjua.2 0  För att få en god inblick i 

organisationens syn på hälsa, började jag mitt fältarbete med att delta på en hälsoföreläsning 

som anordnades av myndigheten, vilken även kom att ligga till grund för min frågeguide. 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuform som gav mig möjlighet att anpassa 

ordningen och formuleringar av mina frågor utifrån samtalets gång.2 1  Fem av intervjuerna 

genomfördes fysiskt i kontorsmiljö, en intervju via videosamtal och en intervju via telefon. 

Alla intervjuer utom en spelades in och transkriberades. Anledningen till att en intervju inte 

spelades in var tekniska problem, och istället tog jag detaljerade anteckningar under 

samtalet.  

 Det har varit en ny situation för mig att intervjua människor i maktposition där 

informanten ofta är van vid att leda samtal utan att bli ifrågasatt. Under flertalet av 

intervjuerna har det varit svårt att komma bakom viktiga ställningstaganden om att 

hälsoarbetet är mer än just viktigt; ja, men varför då? Hur har du arbetat? Vad blir viktigt 

för dig i ditt chefskapande att förmedla i ditt hälsoarbete?2 2  Laura Nader skriver om 

”studying up”, det vill säga om vikten av att studera människor i maktposition och hur det 

                                                 

1 8 Alan Bry man, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2011), s. 378, 410. 
1 9 Bry man, s. 37 8. 
20 Jmf. Bry man, s. 194 ff. 
21  Bry man, s. 415 f. 
22 Jmf. Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 2014).s. 187. 
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kan leda till att ifrågasätta föregivande-tagande och common sense.2 3  Hugh Gusterson 

skriver utifrån Naders resonemang om att det är svårt rent metodologiskt att få tillgång till 

att studera eliter, att det ibland krävs val utöver vad som vanligtvis förväntas. Som exempel 

skriver Gusterson om en av hans studenter som tog anställning som Corporate vice 

president på företaget där hon ville genomföra sin etnologiska studie.2 4  Jag valde att utföra 

min praktik på den myndighet som jag önskade få tillgång till i samband med 

kandidatuppsats-skrivandet, med förhoppning om att stärka mina möjligheter att etablera 

kontakter och förtroende att få tillgång till fältet, vilket visade sig vara gynnsamt för min 

studie.  

 Under hela studiens gång hade jag ett passerkort vilket innebar att jag kunde 

röra mig fritt i lokalerna. Ofta var också jag i god tid, och i och med detta blev jag exempelvis 

medbjuden på gemensam kontorsfika. På så sätt etablerade jag till exempel förtroende med 

en informant, som jag bara pratat med i telefon tidigare. I många fall har jag kunnat känna 

gemenskap i något slags medarbetarskap, vilket till exempel gestaltats i att jag kunnat prata 

med handläggare på plats. Kanske har det också medfört ökat förtroende för mig i mitt möte 

med arbetsledare.2 5  Tack vare att min kontakt på myndigheten skickade ut mail till mina 

informanter innehållande en kort presentation av mig och min studie och att jag skulle 

komma att kontakta dem, tror jag att jag upplevdes som mer legitim och 

förtroendeingivande, vilket underlättade mitt fältarbete.  

 Alla inspelade intervjuer transkriberades i sin helhet, med undantag för ett par 

intervjuer där jag i en första omgång bara skrev ner de teman som kom upp för att vid ett 

senare tillfälle, transkribera teman som används i analysen. Detta val gjordes på grund av 

tidsbrist, då merparten av intervjuerna varade i en och en halv timme. I transkriberingen 

skrev jag ner vad informanterna sa ordagrant men utan att lägga in pauser och intonationer, 

men i de fall någonting sades med eftertryck kursiverades detta.  

 

Etiska överväganden 

Jag har under arbetets gång förhållit mig till de forskningsetiska riktlinjerna.2 6  Detta gäller 

i synnerhet de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I samtliga intervjuer har samtycke etablerats 

genom att informanten skrivit under ett dokument där de intygat att de samtycker till att 

delta i studien och att de fått tillräckligt med information för att göra ett sådant 

ställningstagande. Forskningsetiska rådet ger även två rekommendationer, dels gällande 

informanternas möjlighet att få ta del av forskarens tolkningar innan publicering, och dels 

                                                 

23 Laura Nader, "Up the anthropologist: Perspectives gained from studying up", (California, 1972). 
24 Hugh Gusterson, ”Studying Up Revisited”,  Massachusetts Institute of Technology, 20 (1:1997), s. 115. 
25 Jmf. Bry man, s. 386. 
26 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
(Stockholm, 2002). 
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gällande informanternas möjlighet att få tillgång till rapport eller sammanfattning av 

undersökningen i samband med publicering.2 7  I den första rekommendationen har jag fått 

möjlighet till handledning och hjälp. Vad är en kontroversiell tolkning och hur säkerställer 

jag informanternas rätt att framstå som rationella?2 8  Informanterna kommer också i 

samband med publicering av rapporten att få rapporten skickade till sig. Nyttjandekravet 

har säkerställts genom att jag enbart har använt mitt insamlade material till denna rapport 

och varken har eller kommer användas i något annat syfte. 

 Eftersom att min studie i första hand behandlar intervjuer med en 

ledningsgrupp har jag funderat nogsamt kring hur anonymiteten kan skyddas. Det har ändå 

varit viktigt att kommunicera för ledningen att mitt uppdrag att anonymisera är svårt att 

genomföra, speciellt i de fall som informanterna är väl förtrogna med vilket språk(bruk) eller 

vilka värderingar de andra i ledningen har. Det vill säga, att anonymisera inom gruppen kan 

vara svårt, däremot har jag försökt att avidentifiera materialet för andra läsare så långt det 

är möjligt. I ett försök att stärka chefernas anonymitet även inom gruppen har jag, istället 

för att ge informanterna figurerade namn, numrerat dem. Detta har jag gjort för att undvika 

att köna informanterna. Valet att utmärka informanterna (genom numrering) gjordes dock 

i ett sent stadie av analysarbetet. I och med numreringen upptäcktes också en viss 

snedfördelning av citaten, där vissa informanter har fått en större analytisk plats än andra. 

Min tolkning är dock att tematiseringarna återfanns i flera av intervjuerna med att några 

informanter var mer uttrycksfulla än andra och att jag därför valde dessa citat över andra.   

 

Diskursanalys och tolkningsrepertoarer 

För att bearbeta mitt material metodologiskt har jag i min studie använt mig av 

diskursanalys och mer specifikt av tolkningsrepertoarer. En diskurs kan i bred mening sägas 

vara det sätt som vi beskriver eller talar om något – det vill säga språkets mönster eller 

struktur -  och som formar vår förståelse av vår omvärld eller delar av den. Det kan till 

exempel vara en medicinsk eller politisk diskurs.2 9  En diskursanalys undersöker detta 

mönster med särskilt fokus på vilka förståelser som görs självklara eller sanna och vilka 

subjekt (”identiteter”) som diskursen skapar. Utgångspunkten är kritisk, och makt, social 

förändring och ideologi är nyckelbegrepp. 3 0  Marianne Jørgensen och Louise Phillips menar 

att diskursanalysen kommer som ett paket av både teori och metod. De menar att för att 

kunna använda sig av diskursanalys så måste forskaren acceptera de filosofiska premisser 

som den innefattar. Samtidigt menar de att diskursanalysen med fördel kan användas 

tillsammans med andra teorier, såväl som metoder.3 1  Diskursanalysen utgår från 

                                                 

27  Vetenskapsrået, s. 15. 
28 Kvale & Brinkmann, s. 228. 
29 Marianne Jørgensen & Louise Jane Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method [Elektronisk 
resurs], (London, 2002), s. 2. 

30 Jørgensen & Phillips (2002), s. 2 f.  
31  Jørgensen & Phillips (2002), s. 4. 
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strukturalism och poststrukturalism, det vill säga från en förståelse av att människor får 

tillgång till ”verkligheten” genom språket. Med språket skapar vi representationer av 

verkligheten och med språket återskapar vi inte en verklighet utan vi bygger den. Författarna 

skriver: 

Det betyder inte att verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog 

så verkliga. Den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse genom 

diskurs.32  

Jørgensen och Philips skriver om diskurspsykologin och begreppet tolkningsrepertoar. De 

skriver utifrån Potter och Wetherell vilka ser tolkningsrepertoarer som verktyg för att få 

insyn i ”kommunikation, social handling och konstruktionen av jaget, den Andre och 

världen.”3 3  Vidare menar de att denna förståelse sedermera används ideologiskt för att  

påvisa maktobalanser i social organiseraring.3 4  Det finns olika diskursanalytiska metoder, 

och i den här uppsatsen har jag valt att arbeta med diskurspsykologin. En anledning till detta 

var att jag tidigt i mitt material upplevde att det fanns tydliga motsägelser i frågan om 

arbetsgivarens ansvar om medarbetarnas hälsa. Men eftersom jag använt mig av 

tolkningsrepertoarer så förstås motsägelser som en del av flexibiliteten. Till skillnad från 

diskursbegreppet vill Jørgensen och Philips alltså betona att i tolkningsrepertoarer ligger 

tyngdpunkten i att språket är flexibelt och dynamiskt. Vidare skriver Wetherell och Potter 

att språket är: 

Repertoires of this kind are fluidly drawn on in the course of wide range of 

conversational topics. People in lay talk have access to a compendium of different 

interpretative resources which they blend together to produce a wide variety of 

different effects. 35  

I och med denna variation av tolkningsrepertoarer är det inte sannolikt att språkbruk och 

tolkningar är konsekventa. Wetherell och Potter menar att människor använder olika 

tolkningsrepertoarer för att förklara och legitimera sina ställningstaganden i olika kontexter 

och kan därför uppfattas som motsägelsefulla.3 6  

 Jørgensen och Philips menar att styrkan med tolkningsrepetoarer ligger i “den 

retoriska organiseringen av text och tal, det vill säga hur text och tal orienteras mot social 

handling”.3 7  Ytterligare en kärnpunkt är närvaron av ideologin; det vill säga en diskurs som 

både kartlägger och legitimerar sociala mönster. Ideologi ska i denna kontext förstås som 

”en praktik och makt är diffus och diskursivt organiserad”.3 8  Vidare menar de att 

“diskursens ideologiska innehåll kan bedömas utifrån dess verkan eller effekt. Syftet är att 

                                                 

32 Jørgensen & Phillips (2000), s. 15. 
33 Marianne Jørgensen & Louise Jane Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 114.  
34 Jørgensen & Phillips (2002), s. 107. 
35 Margaret Wetherell, Jonathan Potter, Mapping the language of racism, (Hemel Hempstead, 1992), s. 92.  
36 Wetherell & Potter, s. 102. 

37  Jørgensen & Phillips (2000), s. 115. 
38 Jørgensen & Phillips (2000), s. 116. 
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demonstrera att effekten av vissa diskurser är att en grupps intressen främjas på bekostad 

av en annan grupps”.3 9   

 Redan i transkriberingsstadiet försökte jag fundera kring olika tematiseringar 

som jag upplevde återkom i olika former vid flera tillfällen. Jag påbörjade tematiseringen i 

samband med transkriberingen, det vill säga vissa intervjuer tematiserades redan innan alla 

intervjuer hade genomförts.4 0  Först tematiserade jag varje intervju utifrån en rad olika 

rubriker. Jag tog ett parti i taget och funderade kring vad som sades och sedan satte jag en 

passade rubrik. Sedan tog jag nästa parti; antingen skapades en ny rubrik eller så sattes 

partier in under en redan existerande rubrik.  Efter detta valde jag ut ett fåtal teman som jag 

jobbade vidare med. För att visa på olika repertoarer har jag i citaten strukit under vissa ord 

som kommit att bli av särskild vikt i min analys.4 1  Att markera ut dessa ord blev också en 

viktig del för mig i mitt analytiska arbete och ett sätt för mig att verkligen sätta mig in i det 

som sades. Jag har under arbetets gång återkommit till intervjumaterialen för att leta rätt 

på tydligare citat, letat fler citat eller helt enkelt smalnat av eller breddat vissa teman. Dock 

kan sägas, i enighet med min teoriförståelse, att de tre olika ämnen som jag har valt ut i min 

analys kan ses som en konstruktion skapad av mig.4 2   

 

Reflexivitet och situering  

Eftersom jag har använt mig av tolkningsrepertoarer som analytiskt verktyg, har också 

reflexivitet och situering varit viktiga förståelser för mig att ha med mig. Därför följer under 

denna rubrik reflektioner kring min egen position.  

Studiens utformning och arbetsgång har präglats av vissa direktiv av arbetsplatsens 

villkor. Ett tydligt exempel är att jag i min studie har använt mig av information som hämtats 

från organisationens intranät. Denna information har dock hämtats tillsammans med min 

kontaktperson på myndigheten. Hade jag suttit själv och letat efter information hade jag 

säkert fått ett helt annat underlag. Donna Haraway menar även att dessa frågor även måste 

ställas av forskaren till sig själv. Det är genom reflexivitet som forskaren kan synliggöra sig 

själv som kunskapare. Hon skriver: 

Histories of science may be powerfully told as histories of the technologies. These 

technologies are ways of life, social orders, practices of visualization. Technologies 

are skilled practices. How to see? Where to see from? What limits to vision? What 

to see for? Whom to see with? Who gets to have more than one point of view? Who 

                                                 

39 Jørgensen & Phillips (2000), s. 116. 
40 Jmf. Bry man med hänvisning till Lofland & Lofland, s. 429. 
41  Jmf. Wetherell & Potter, s. 96 f. 
42 Jmf. Jørgensen & Phillips, Discourse, s. 3. 
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gets blinded? Who wears blinders? Who interprets the visual field? What other 

sensory powers do we wish to cultivate besides vision?4 3   

Pripp och Öhlander menar vidare att samtidigt som forskaren studerar informanten blir 

forskaren själv också observerad, och att relationen i sig påverkar forskarens 

handlingsutrymme och studiens utfall.4 4  I flera intervjuer verkade det till exempel som om 

informanten uppfattade mig som någon som utvärderade deras arbete, som om jag hade 

en bakomliggande agenda om att de skulle bli tydligare i sitt ledarskap och därmed också 

effektivisera sitt hälsofrämjande arbete. Citatet nedan visar hur informanten själv börjar 

fundera och ställa sig lite kritisk till sin egen arbetsinsats och där jag upplevde det som att 

informanten ville att vi skulle enas om att tydlighet och hälsoarbete är viktigt: 

om man säger såhär, det som jag har gjort det här året är att skriva in i 

medarbetaruppdraget att man ska ta ut friskvård och dom bitarna då, och vid 

samtalen säga att det är ju mitt ansvar, bekymra er inte du måste ta dig ta dig tid 

[till att ta pauser under dagen/friskvård]. sen kan jag väl tycka själv och tänka själv, 

när jag tänker på det, att jag behöver vara, att man behöver vara ännu tydligare 

utåt till hela sektionen […] att man blir tydligare så, […] på något sätt stämma av 

läget i verksamheten, och jag som chef, att det faktiskt är mitt ansvar hur 

verksamheten går. men man kan ju vara tydligare med att det är mitt ansvar så ta 

inte för stort ansvar.  

Precis som Wetherell och Potter ser jag att mina egna frågor avspeglar sig i informanternas 

svar. Detta innebär att jag som intervjuare inte är neutral utan blir en del i en diskursiv 

process.4 5  Samtalet blir någonting som jag och informanten skapar tillsammans. I min 

analys har jag valt att ha med många och tämligen utförliga citat. På grund av platsbrist har 

ett sådant ställningstagande dock medfört att jag valt att inte ha med mina egna frågor.  

Förhoppningsvis har jag avhjälpt denna avsaknad genom att kontextualisera citaten och 

dess sammanhang. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att tolka mitt material har jag använt mig av ett biomedikaliseringsperspektiv. Detta 

perspektiv tar sin ansats i medicin, hälsa, kropp och livet som helhet. Tiden innan 

biomedikaliseringen kallas ibland för medikaliseringen, vilken innebar att vi har gick från 

att ha förstått moraliska, sociala och juridiska problem till att se dem som medicinska. Idag 

kan vi sägas konstruera många av våra samhällsproblem från en biomedikaliserad 

                                                 

43 Donna Haraway , ”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Priv ilege of Partial 
Perspektive”, Feminist Studies, 14 (3:1988), s. 587. 
44 Oscar Pripp & Magnus Öhlander, ”Observation”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaiser, Magnus 

Öhlander, (Lund, 2011), s. 131. 
45 Wetherell & Potter, s. 99. 



12 

förståelsegrund, det vill säga en tilltro på att vi genom att granska mänskligt liv på molekylär 

nivå, kan förstå och konstruera livet.  

 För att förstå biomedikaliseringen ytterligare har Nikolas Rose skisserat fram 

fem viktiga begrepp; molekylariseringen, optimiseringen, subjektivieringen, den 

somatiska expertisen samt biokapital.4 6  Dessa kategorier innefattar ett stort spektrum av 

processer, idéer, normer och institutioner där våra kroppar kan och ska optimeras och 

förbättras samt att det finns marknader som upprätthåller och profiterar på dessa system.4 7  

Molekylarisering bottnar i en förståelse av att allting, med hjälp av avancerad 

bioteknologier, kan förstås på en fragmenterad molekylär nivå. På denna nivå finns inte 

någonting som är obegripligt utan allting går att styra så att vi kan bli det vi vill vara.4 8  Detta 

möjliggör i sin tur en syn på livet som gör det möjligt att modifiera och justera på molekylär 

nivå, till exempel genom genterapier. Ur denna förståelse föds en tanke om optimering, det 

vill säga om en förståelse av hälsa som om den ska förbättras och förfinas. Människor förstår 

hälsa som ett framtidsprojekt där den bästa möjliga framtid ska säkerställas. Dessutom sker 

en förändring av hur vi ser på livet självt.4 9  Rose skriver att vi länge har varit ansvariga för 

vår egen hälsa men att vi nu ”also [must] know for the self to manage the implications 

between good and bad subjects of ethical choice and biological susceptibility”.5 0   

 Subjektiviering uttrycks i hur människor förhåller sig till skyldigheter, 

rättigheter och förväntningar i relation till sin egen hälsa såväl som livet i stort. Detta 

innefattar också ett omskapande av hur vi ser på biomedicinens auktoriteter och en 

förståelse av oss själva som den somatiska individen. Det har vuxit fram professioner som 

på olika sätt ska guida människor till att göra val om sin hälsa/existens och för att i någon 

mening skapa en mer tillfredsställande tillvaro. Denna professionalisering av guidning i 

alltifrån reproduktiv hälsa och sexualliv till kosthållning kallar Rose för somatisk expertis. 

Guidningen kan sägas vara pastoral i sitt förhållningssätt, i den meningen att den bygger på 

principer av informerat samtycke, självständighet, frivillighet och att individen själv ska få 

välja och därmed också en avsaknad av direktiv.5 1  Vidare beskriver Clarke m.fl. att den 

biomedikaliserade värld vi lever i kräver att patienter, konsumenter och patientgrupper är 

mer kunniga och ansvarstagande, det vill säga mer ”scientized”.5 2  För att kunna göra 

adekvata val erbjuds patienter material och med hjälp av tabeller och skalor även ett nytt 

språkbruk som sätter nya problemformuleringar för deras problem. Denna motsättning av 

dels dialogiserande (där patienten förväntas vara medbestämmande i sina egna vårdval) och 

dels ett normerande och styrt material och språkbruk resulterar i att det är svårt att dra en 

skiljelinje mellan tvång och samtycke.  

                                                 

46 Rose, s. 5 f. 
47  Rose, “Introduction”, s. 1 -8. 
48 Rose, s. 4. 
49 Clarke m.fl., s. 4. samt Rose. 
50 Rose, s. 134 

51  Rose, s. 29. 
52 Clarke m.fl., s. 16. 
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 Biokapital hänvisar å sin sida till hur sanningar och kapitalisering hänger ihop, 

där Rose menar att det finns en marknad för själva tron på att vi ska kunna få fram olika bot 

och optimeringar. Rose skriver om läkemedelsföretaget Prozacs hemsida och menar att de 

uppmuntrar besökarna att använda sig av diverse tekniker såsom att gilla sig själv, vara snäll 

mot sig själv, reducera stress, träna, äta hälsosamt, skriva listor och föra dagbok, bygga 

självförtroende, uppsöka stödgrupper och ta del av företagets nyhetsbrev. Han ser detta dels 

som att patienter förväntas använda sig av olika teknologier för att må bra, och dels som en 

del av en ekonomi baserad på hopp, det vill säga om en patient mår dåligt är det möjligt för 

henne att ta sig ur depressionen, bara hon vet hur hon ska göra och använder sig av rätt 

verktyg.5 3  

 Hälsa kan förstås som någonting mer än att bara må bra; det kan dels liknas vid 

ett etiskt värde. Om detta skriver Rose: 

In the twentieth century, we came to ground our ethical practices in an 

understanding of ourselves as creatures inhabited by an inner world, the front of 

all our desires and the place where we might discover the secret source of all our 

troubles. […] New sciences of our brain and behaviour forge direct links between 

what we do – how we conduct ourselves – and what we are.54 

Hälsa blir alltså ett etiskt värde i och med att det ses som någonting som människor kan 

möjliggöra genom aktiva val. Men hälsa kan också ses som en del av en nyliberal 

individualiseringsdiskurs. Denna förståelse skriver Kathrine Teghtsoonian om i sin artikel 

”Depression and Mental Health in neoliberal time: A critical analysis of policy and 

discourse”. Mer specifikt skriver hon om olika ansvarsdiskurser som genomsyrar olika 

statliga policydokument skrivna av kanadensiska provinsen av brittiska Colombia.5 5  I 

artikeln hävdar Teghtsoonian att psykisk ohälsa blir något som individer, familjer och 

civilsamhället förväntas ta hand om, snarare än att statliga, skattefinansierade institutioner  

ska göra det. Ansvaret att lösa problem kopplade till psykisk ohälsa förskjuts också till 

arbetsgivare där dessa uppmuntras att vidta åtgärder för medarbetares ohälsa i en 

arbetsplatskontext. Ett sätt som en hälsokommitté använde sig av var att hitta strategier för 

att ändra beteenden och där medborgarna uppmuntrades att optimera sin hälsa såväl som 

ett åtagande om att möjliggöra bibehållandet av sjukvården. Diskursen konstruerar 

patienter som ska vara med och bidra till att göra kostnadseffektiva val och på så sätt kunna 

bidra till att dra ner statliga kostnader. Teghtoonian menar, med hjälp av Rose, att i 

avancerade liberala samhällen konstrueras individer till att vara aktiva och 

medbestämmande och där de på olika sätt förväntas investera i sig själva.5 6  I andra 

sammanhang, i en kritik av kognitiv beteendeterapi där hon refererar till Iain Fergusons 

                                                 

53 Rose, s. 143. 
54 Rose, s. 26. 
55 Kathrine Teghstoonian, "Depression and mental health in neoliberal times: A critical analysis of 
policy and discourse", Social Science & Medicin, 69 (1 : 2009). 
56 Teghtsoonian, s. 29. 
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artikel "Neoliberalism, happiness and wellbeing", förstås patienter också kunna lära bort 

”negative self talk” till att få mer ”realistiska” förväntningar på sig själva och sin omvärld.5 7   

Istället för att förstå medborgares ohälsa som resultatet av politiska beslut, menar hon att 

orsaken till varför människor mår dåligt tenderar att förstås på ett individorienterat plan.5 8   

 I analysen nedan kommer jag att visa hur begreppen optimering blir en 

hörnsten i många av resonemangen då begreppet belyser hälsa som något som bör förbättras 

och förfinas. Frågan om ansvar är intressant att läsa genom begrepp såsom subjektivering 

(frågor rörande rättigheter, skyldigheter och förväntningar på hälsa och livet i allmänhet) 

och somatisk expertis (experter, pastoralmakter och dialogisering). Hälsa som etiskt värde 

och nyliberala tolkningsramar (individorienterade lösningar snarare än strukturella sådana) 

är någonting som genomsyrar hela analysen. 

 

Analys: Om att se sitt ansvar 

Analysen består av flertalet rubriker och teman som återspeglar de intervjuer som jag 

genomfört med cheferna i ledningsgruppen. Dessa rubriker kan i sin tur representera olika 

tolkningsrepertoarer som jag har urskilt i mitt arbete med intervjuerna och artiklarna från 

myndighetens intranät. Under rubriken "Arbetsgivarens ansvar - en självklarhet" visar jag 

hur ansvaret för medarbetarnas psykiska hälsa ses som en självklarhet men också som ett 

sätt att göra organisationen mer effektiv. Under rubriken "Ansvar och chefskap" visar jag 

hur hälsa förstås kunna lösas dels genom en terapeutisering av chefskapet och dels genom 

att reglera arbetet. Under rubriken "Arbetsgivaransvar men: samhällsproblem och orsak" 

visar jag hur ansvaret förstås vara ett samhällsproblem såväl som hur orsaken till varför 

medarbetare mår dåligt får betydelse. Under rubriken "Arbetsgivaransvar men: 

Arbetsgivaren har inte hela ansvaret" visar jag hur medarbetaren också ses ha ett ansvar 

som den bör förvalta (men där de inte alltid lyckas). Informanternas syn på medarbetarnas 

olika ansvarsområden för psykisk ohälsa går att läsas om under rubriker "Medarbetaransvar 

genom förändrad inställning", "Medarbetaransvar genom reglering av arbetet", samt 

"Medarbetaransvar genom reglering av privatlivet". Citaten i kommande analys innehåller 

understrykningar. I de nedanstående framskisserade tolkningsrepertoarerna finns det 

understrykningar i citaten vilka visar på viktiga ord och som jag anser vara av särskild vikt 

för diskursen. 

 

                                                 

57  Teghtsoonian, s. 34. 
58 Teghtsoonian, s. 31 . 
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Arbetsgivarens ansvar – en självklarhet  

I mina intervjuer har samtliga informanter återkommit till och understrukit sitt ansvar för 

medarbetarnas hälsa. Informanterna vill ta ansvar, vet att de måste ta ansvar, och vet att de 

som arbetsgivare och chefer förväntas ta ansvar för sina medarbetares psykosociala hälsa. 

Arbetsgivaransvaret framhålls av informanterna som ”jätteviktigt”, ”en självklarhet” och ett 

”jättestort ansvar”. Framförallt för att det finns ett lagstadgat åtagande, men det verkar 

också handla om att hälsofrämjande arbete anses effektivisera organisationen. I 

arbetsmaterial som handlar om hur cheferna bör arbeta med hälsa framgår att 

arbetsmiljöarbetet utgår ifrån tre angreppssätt; främja hälsa, förebygga ohälsa och åtgärda 

ohälsa. I materialet framgår också en tydlig koppling mellan hälsa och effektivitet i form av 

gott resultat, hög produktivitet och en god kvalitet. Citatet nedan visar att informanten ser 

arbetsgivaransvaret för medarbetarnas hälsa som en självklarhet: 

Informant 1: Sen tror jag att det är jätteviktigt att se vad vi som arbetsgivare och 

liksom allmänt på myndigheten vad vi kan göra för hälsofrämjande saker.  

Det finns en uttalad förståelse för att arbetsgivaransvaret finns där och det är en självklarhet 

att det ska tas. Därutöver finns det en repertoar kopplad till kostnadseffektivitet - om 

medarbetarna mår bra och är med på de hälsoaktiviteter som arbetsplatsen erbjuder, 

förväntas de också kunna vara mer effektiva i sitt arbete. 

Informant 3: Det behöver inte alls betyda att man bara går runt och har skoj utan 

man jobbar bra också. Har man lite roligt emellanåt så jobbar man nog bättre dom 

timmarna som man sitter och har kul så, det är min grundinställning. 

Citatet ovan visar på en repertoar kopplad till just kostnadseffektivitet, att medarbetare 

som mår bra också producerar mera. Ansvaret tas med hjälp av flera strategier och under 

de nästkommande två rubrikerna presenteras två av dessa. 

 

Ansvar och chefskap  

Terapeutisering av ledarrollen 

Ett sätt som cheferna konstruerar sitt ansvar för medarbetarnas psykiska hälsa är genom 

det nära ledarskapet, där chefen befinner sig på plats och har möjlighet att bygga relationer 

och trovärdighet.  

Informant 2: I min värld så jobbar man mycket med förtroende och dialog. Har 

mina medarbetare inte förtroende för mig, för dom vet kanske att jag inte tar tag i 

saker, jag reagerar inte, jag gör inte saker, om det är ett problem så kanske 

medarbetarna om dom inte har förtroende för mig så kanske dom inte vågar lyfta 

det, så att det är viktigt att man har ett förtroende och att man skapar det. Och i 

min värld så är det ju att man vågar ha dialog och vågar att prata om saker som 

inte är bra och att det är tillåtet men att man också hittar lösningar och att man 
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inte är konflikträdd och så och att man vågar ta i en liten fråga direkt som jag har 

jobbat. 

Stöd från arbetsledare och där denne även har möjlighet att anpassa arbetsbelastning och 

ansvarsfördelning är någonting som forskning påvisar är viktigt.5 9   I mitt material mynnar i 

många fall ledarskapet istället ut i en närmast terapeutisk roll, där chefen ska lära känna 

medarbetaren på ett mer personligt plan. Tunestad visar på hur bland annat arbetsplatsen 

har blivit en plattform för olika psykologiska verktygslådor, där självmedvetenhet och 

gruppdynamik blir viktiga för att utveckla självstyrande förmågor.6 0  Här blir, förutom de 

vardagliga samtalen, återkommande medarbetarsamtal en kärnpunkt. Informanten 

fortsätter sedan:  

Informant 2: Det ställs ju jättestort ansvar på oss som arbetsgivare och det säger 

jag det ska vi ju självklart ha. Men vi är ju inte utbildade läkare, psykologer. Vi har 

ju inte den erfarenheten. 

I citatet ovan beskriver informanten hur hen ser att arbetsgivaransvaret ska tas, men 

samtidigt går det inte att ta sig an en alltför psykologiserad roll eftersom ledningen helt 

enkelt saknar formell utbildning. I en annan intervju formuleras också hur informanten inte 

är en psykolog och att hen därför inte kan hjälpa till med konkreta tips: 

Informant 3: Jag är ju ingen psykolog, jag kan ju inte ge konkreta tips men det kan 

ju psykologen. Men jag har egentligen inte problem med att ställa jobbiga frågor 

och jag kan ge konkreta tips eller så, men egentligen blir väl mitt jobb att inse när 

företagshälsovården ska kopplas in och när den inte ska det. (antecknad intervju)  

Om den första tolkningsrepertoaren konstruerar att informanten inte kan vara behjälplig 

rent konkret, blir den andra repertoaren att informanten inte känner sig obekväm med att 

ställa ingående frågor eller för den delen ge tips om så skulle behövas. Så även ifall ledningen 

saknar formell kunskap så legitimeras det ändock med att det inte känns obekvämt eller att 

det känns naturligt då medarbetare och chef känner varandra väl. Dock menar informanten 

att ledarskapet måste innebära en gränsdragning för vad en som chef kan prata om och när 

företagshälsovården bör kopplas in.  

 Nedanstående citat påvisar precis som föregående intervju att hen inte är någon 

psykolog, men att dialogen mellan medarbetare och chef med fördel kan behandla ”lite 

djupare frågor” där man inte räds för att ”lyssna och bry sig” men där en viss gränsdragning 

bör ske, framförallt eftersom att det kan bli för ”tufft” annars.  

                                                 

59 Gunnar Aronsson, Victoria Blom, ”Work conditions for workers with good long-term health”, 
International 
Journal of Workplace Health Management, 3 (2:2010).  
Kerstin Waldenström, Annika Härenstam, Hur skapas bra arbetsförhållanden? En studie av strategier hos  
chefer och anställda. Rapport från Arbets- och Miljömedicin, Centrum för folkhälsa. Stockholms läns 

landsting (Stockholm, 2006). 
60 Tunestad, s. 16. 
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Informant 1: Arbetslivet är ju inte enskilt, privatlivet är ju inte avskilt utan, så 

därför tror jag på att man behöver ha lite mer dialog om allting. man behöver väva 

in allting […] få prata lite djupare i dom frågorna tror jag. […] Sen får man ju lite 

gran passa sig för jag är ju ingen psykolog, jag är ingen beteendevetare, jag ska inte 

bli någons avlastning på det sättet, så det tycker jag är viktigt, för min del liksom 

att lyssna och bry mig men inte ta på mig någon annans problem eller så, den 

gränsdragningen är nog viktig, annars kan det bli tufft, riktigt tufft. 

I citatet nedan representeras en repertoar kopplad till chefens möjlighet att, med hjälp av 

det nära ledarskapet, lära känna och se medarbetares förmågor, vilket underlättar 

rekryteringsarbeten: 

Informant 4: Det är lättare att planera verksamheten. vad den klarar, lite det här 

vem ska göra vad om man ska utse personer, a men den skulle nog passa för det, a 

men att man vet lite förmågor också sådär. Och sedan ju längre tid man jobbar 

också sådär, då lär man ju känna varandra. 

För att kontextualisera citatet ovan kan också sägas att utdraget är hämtad precis från slutet 

av en intervju. Ibland har jag funderat på om informanten hade uttryckt sig på samma sätt i 

början av intervjun. I citatets kontext tolkar jag det som att det djupt privata, som kanske 

sagts i förtroende till sin chef eller/och vän(?), kan komma att ligga till grund för om en 

medarbetare får en viss tjänst eller inte. Citatet går också att knyta an till diskursen om att 

effektivisera verksamheten (läs ”Arbetsgivarens ansvar - en självklarhet”) då citatet ovan 

också kan läsas som att rekryteringen (med hjälp av det nära ledarskapet) blir effektivare 

och lättare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det nära ledarskapet ses på olika sätt men 

förväntas göra att medarbetarna mår bättre på arbetsplatsen och där ord såsom förtroende, 

intimitet och förmågan att beröra jobbiga frågor ses som viktiga i sammanhanget. Med 

hjälp av det nära, terapeutiska ledarskapet blir också organiseringen av arbetet lättare 

eftersom att de förväntas göra att rekrytering av uppdrag blir smidigare då chefen förstås ha 

en helhetsbild av personen.  

 

Reglering av arbetets organisering  

Ytterligare ett sätt för cheferna att ta sitt ansvar, förutom genom det terapeutiska 

arbetssättet, är genom att reglera arbetet. Det kan bland annat handla om att  hjälpa 

medarbetare, som inte själva förstår sina begränsningar, att sätta gränser. En chef nämnde 

till exempel hur hen sätter gränser för vissa medarbetare som arbetar så mycket att det blivit 

ett problem för hälsan.  

Informant 2: Som arbetsgivare vet jag att det är vårt ansvar att motverka det 

förstås, men det är inte alltid lätt att se och sen många gånger är det ju medarbetare 

som bara jag vill lära mig det jag vill lära mig det och många gånger får man också 

bromsa medarbetare. Som kanske inte själva vill.  
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Arbetsgivaren kan alltså ta ansvar för arbetarens hälsa genom att organisera om arbetet. 

Informanten fortsätter sitt resonemang i citatet nedan. Ett exempel som informanten tar 

ansvar är genom att ta bort vissa uppgifter: 

Informant 2: Då kan vi ta bort det för en stund då [det som stressar]. Mm. Och sen 

kanske man stämmer av om några veckor och så frågar jag hur känns det nu då och 

då svarar dom jo men nu känns det bättre. Ja (skratt) så det är inte så svårt, säger 

jag. Nej men det kan vara jättesvårt. Jag ska inte säga så (allvarlig ton) jag ska inte 

förringa det. Många gånger kan man fråga vad är det som stressar dig och många 

gånger kan man anpassa.  Så kan jag säga. Anpassa arbetet efter hur det är just nu. 

Diskursen om medarbetares svårighet att själva sätta rimliga gränser för sig själva i arbetet, 

går att sätta i relation till ledningsansvaret att planera och strukturera medarbetarens 

arbetsuppgifter, vilket också blir ett viktigt sätt för cheferna att ta ansvar för medarbetarnas 

hälsa. Citatet kan också sägas representera vikten av ett pastoralt och dialogiserat 

förhållningssätt där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans finner lämpliga lösningar.6 1  

Informanten är i citatet ute efter att ha en dialog med medarbetaren där de tillsammans ska 

finna lösningar, där raka direktiv inte verkar vara att föredra. Snarare handlar det om att 

förhandla och anpassa men där chefen också måste vara lyhörd på medarbetarens behov.  

Citatet ovan kan också tolkas som ett sätt att individualisera organisatoriska 

problem. Är det många som upplever det stressigt att telefonen ringer hela tiden, ja vad 

tjänar det då till att för en stund plocka bort arbetsuppgiften för enskilda medarbetare?6 2  

Medarbetare som är stressade, det vill säga som misslyckas med att genom god struktur 

organisera sina arbetsuppgifter, kan få hjälp med det av sin chef.6 3  Stressen på arbetsplatsen 

löses genom individuella strategier (mer om det längre fram) och individuella åtgärder, helt 

i linje med en nyliberal förståelse av individen.6 4  Subjektifieringen blir tydlig eftersom 

individen förstås ha en skyldighet att rapportera till sin chef om hon inte mår bra, det vill 

säga ta ansvar för sin egen hälsa. Cheferna återkommer ständigt till att medarbetarna måste 

berätta ifall det är någonting som inte fungerar. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att cheferna ser sitt ansvar för medarbetarnas 

psykiska ohälsa genom att de försöker att planera verksamheten på ett sådant sätt att de ska 

underlätta för medarbetarna. Detta sker dock snarare i form av tidsmässigt avgränsade 

punktinsatser än om större organisatoriska förändringar. Precis som i förra avsnittet blir 

dock det nära ledarskapet tydligt då det öppnar upp för cheferna att förstå och tolka 

medarbetarnas behov. Det handlar alltså inte om att ge direktiv utan om att finna 

gemensamma lösningar. I vissa intervjuer konstruerades dock arbetsgivaransvaret för 

medarbetarnas psykiska ohälsa vara väldigt svårlöst och någonting som låg utanför 

                                                 

61  Rose, s. 29. 
62 Teghtsoonian. 
63 Jmf. Jansson m.fl. s. 38. 
64 Jansson, m.fl. 39. 
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organisatoriskt förändringsarbete och punktinsatser eftersom att det handlade om större 

samhällsfenomen. Dessa repertoarer presenteras under nästkommande rubrik. 

 

Arbetsgivaransvar men: samhällsproblem och orsak  

”Det är ett samhällsproblem” 

Informanterna ser en svårighet i att ta sitt arbetsgivaransvar för medarbetarnas psykiska 

ohälsa eftersom de inte ser sig äga frågan, i bemärkelsen att stress och psykisk ohälsa är en 

del av ett större samhällsproblem. I dessa fall sker en förskjutning av ansvaret till någon 

annan än de själva. Nedanstående citat är från en intervju där medarbetarnas hälsa 

konstrueras som någonting som är arbetsgivarens ansvar att ”ta i”, men där en samtidigt 

inte upplever sig äga frågan, det vill säga ohälsan förstås vara del av ett större 

samhällsproblem.  

Informant 6: Dels är det ju svårt. Även ifall man hade önskat att problemet inte 

bara var vårt, så är det ju ett samhällsfenomen som vi ser. På något sätt så äger 

man ju inte frågan själv. […] Men beror det på andra saker, såsom hur man har det 

privat och sen kopplingen, där blir det ju en svårighet. [...] Det står väl artiklar i 

vilken tidning som helst när man än läser i DN så står det ju om detta [läs: psykisk 

ohälsa]. 

Här sker en förskjutning av ansvaret, det vill säga cheferna medger i sammanhanget att, ja, 

de har ett ansvar men att, nej, det är svårlöst eftersom frågan inte ägs och därför inte kan 

experimenteras med, utvärderas och lösas. Orsaken till varför medarbetare mår dåligt är 

alltså en del av ett större samhällsproblem. Men orsaken konstrueras också ha betydelse i 

fler kontexter, vilket presenteras i nästkommande rubrik. I dessa fall försöker arbetsgivaren 

också ta ansvar genom olika strategier. 

 

”Vad är vad?” Om orsaken och dess betydelse… 

Orsaken till varför medarbetare mår dåligt ses också ha en betydelse för vilka insatser som 

behövs. Om ledaren inte vet varför medarbetaren mår dåligt upplevs det också vara svårt 

att vara ett bra stöd. Orsakens betydelse kan ses som en del av det molekylära sättet att 

tänka, där systematisering och klassificering ses som viktiga verktyg för att förstå och 

sedermera också optimera.6 5  Men samtalet och det nära ledarskapet blir också ett viktigt 

arbetssätt för att nå gemensamma insatser för att kunna optimera och säkerställa hälsa. 

Genom att subjektifiera medarbetaren i termer av att se henne som en somatisk individ, där 
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medarbetaren konstrueras ha ett ansvar för sin egen hälsa, förskjuts också ansvaret till 

medarbetaren.6 6   

Informant 3: Men jag kan ju inte hjälpa till om jag inte vet vad det handlar om, jag 

kan inte vara ett bra stöd då 

Osäkerheten kring varför en medarbetare mår dåligt konstrueras i en intervju som ”knepig” 

då hen inte förstår ”vad som är vad.” Det blir i och med detta svårt för chefen i fråga att 

bemöta måendet.  

Informant 1: Jag tänker att ofta som vi pratar om det här [psykisk ohälsa i relation 

till arbetsliv] så kan det vara knepigt att reda i dom ärenden som man har med 

medarbetare som blir sjuka på olika sätt, vad är vad. Det är väl en grej som jag 

tycker är svårt. […] Vad beror på saker i mitt privatliv eller i mitt familjeliv och vad 

beror på arbetet eller vad påverkar arbetet som kanske inte kommer från arbetet. 

Alla de där bitarna.  

I citatet ovan såväl som nedan funderar informanten mycket kring mående kopplat till 

medarbetare som har barn i småbarnsåren. Att vara stressad som småbarnsförälder anses 

vara en normaliserad stress som är svår att göra någonting åt som arbetsgivare. Men här 

finns också en vilja att verkligen undersöka om det inte rör sig om någonting mer än de 

stressiga småbarnsåren. 

Informant 1: men det är ju ändå det här man kan hamna i liksom falsk tro att ja 

fast det här beror bara på att den här personen är småbarnsförälder eller det gäller 

ju att försöka att tänka ett steg längre och liksom ha med perspektivet men finns 

det ändå någonting i arbetet som man kan påverka eller även egentligen från annat 

håll så kan det ju ändå påverka arbetet så att man kan åtgärda någonting. det är 

nog dom sakerna som jag tycker har varit svårast, men samtidigt så i dialogerna 

med medarbetarna så tycker jag att grundkänslan är att vi har haft bra koll både 

medarbetarna och jag när man behöver göra någonting och när det antagligen inte 

finns någonting vi kan göra som arbetsgivare i alla fall.  

I de tre citaten ovan konstrueras en bild av det goda samtalet, där medarbetare och chef 

tillsammans ska komma fram till gemensamma lösningar för att optimera och säkerställa 

medarbetarens hälsa. Det kan vara ett svårt arbete och kräver ett öppet klimat. Den 

somatiska individen blir tydlig då medarbetaren förväntas göra valet att dels släppa in 

chefen till att finna gemensamma lösningar, men där medarbetaren också förväntas arbeta 

efter dessa åtgärder för att nå en bättre hälsa. En annan informant funderar också kring 

olika orsaker för medarbetarnas ohälsa. I det sista citatet menar informanten att hen ofta 

upplever det som att medarbetare och chef är överens om när insatser "som arbetsgivare i 

alla fall" inte behövs. Underförstått blir kanske att medarbetaren själv förväntas arbeta 
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vidare med sin hälsa, fast utan inblandning av arbetsgivaren. I nedanstående citat beskriver 

informanten hur stressen kan förstås utifrån två olika sätt: 

Informant 2: Man kan dela den i två som jag ser den. det kan ju vara att man tycker 

att jobbet är jätteroligt och man bara känner att oj vad kul och man märker inte att 

man liksom är stressad och så helt plötsligt bara faller man ihop. Och sen är det ju 

andra benet som egentligen har att göra med konflikter att man inte vill gå till 

jobbet för man har en konflikt. och det är två skilda saker för mig.  

Här blir också själva orsaken till varför medarbetaren mår dåligt viktig för vilka insatser som 

ska sättas in, om insatserna ska handla om att bromsa medarbetarna i deras 

optimeringsvilja eller om konflikthantering. Arbetet kan närmast liknas vid ett 

detektivarbete där orsak och mående ska kluras ut och där en ska ”grotta” i olika 

medarbetares mående. Här blir också en annan diskussion närvarande, eftersom så fort 

orsaken konstrueras få betydelse finns det en risk av att vissa orsaker konstrueras som 

legitima och andra som illegitima.  

 

… och när orsaken inte anses vara legitim 

I en intervju ställer sig informanten lite frågande till medarbetarens upplevda stress. I 

intervjun understryks dock arbetsgivaransvaret som given men att chef och medarbetare 

inte alltid är överens om att den upplevda stressen är befogad eller inte. 

Informant 5: Men sen är det väl så att. jag menar om medarbetarna tycker att de 

har jättemycket att göra, det är inte säkert att jag delar den synen, nej. 

Till citatet ovan kan jag tillägga att informanten menade på att ledningen har ansvaret när 

någon far illa (på grund av till exempel stress) men här händer också någonting annat. 

Informanten ställer sig också frågande till, även om hen inte helt dementerar, att 

medarbetarna faktiskt skulle ha för mycket att göra. Här blir det en ledningsfråga att 

organisera arbetet så att det inte upplevs som stressigt eller där medarbetare upplever sig 

fara illa.  

 Medarbetarnas ohälsa förstås av informanterna som ett samhällsproblem och 

därför som någonting som arbetsgivaren inte kan lösa, och därmed blir arbetsgivaren inte 

längre en central aktör. Däremot blir medarbetaren själv en viktig aktör där vissa orsaker 

konstrueras vara mer eller mindre legitima. Medarbetaren måste också tillåta chefen att 

komma nära i samtalet. I de fall som arbetsgivaren inte kan göra någonting förväntas 

medarbetaren själv att säkerställa sin hälsa. Efterkommande avsnitt belyser hur 

medarbetaren förstås som viktig aktör i hälsoarbetet och där medarbetarens egen inställning 

förstås ha stor vikt för om en medarbetare mår bra på arbetet eller inte. 
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Arbetsgivaransvar men: arbetsgivaren har inte hela ansvaret 

Medarbetaren ser sitt ansvar… 

I andra repertoarer konstrueras medarbetaren ta så mycket ansvar att det går för långt. 

Medarbetaren uppmanas ta arbetet lite för ”vad det är”, det vill säga att medarbetare inte 

ska försöka att ta mer ansvar än vad de behöver göra och kanske också att en inte ska förstora 

upp saker, och därmed också förhålla sig förnuftig. Men sedan, om ”arbetet drar iväg”, det 

vill säga om stressen blir befogad, då blir det ett ledningsansvar. Men fram till dess, så ska 

medarbetaren inte ”dras med” i en diskurs av att det är stressigt, utan försöka att använda 

sig av strategier i form av att ”ta ett djupt andetag” men framförallt förhålla sig reflexiv till 

sin egen arbetssituation, ta ansar för den och ”ha en dialog med chef” om att ”komma 

vidare”. Här blir en diskurs kopplad till både responsibilisering, dialogisering och tanken 

om att medarbetaren ska använda sig av en psykologisk verktygslåda synlig. 

Informant 5: Men jag sa ju det på mötet häromdagen att jag tror att man får försöka 

att ta det lite för vad det är också och som medarbetare så, jag tycker att, eller som 

jag sa att man kan bara göra så gott som man kan. Man ska inte göra något mer 

och om arbetet drar iväg och vi har jättemycket att göra ja det är ju upp till oss i 

ledningen att planera det arbetet så annars är det nog lätt att dras med i alla det 

här men försöka att dra ett djupt andetag och men aa nu är det jättemycket och jag 

får ha en dialog med min chef om hur vi kommer vidare med det här nu då om man 

upplever att det är jobbigt 

Medarbetaren förväntas i citatet ovan se den större bilden, det vill säga se hela 

organisationen och förlita sig på att ledningen förstår vad som är rimligt och inte.6 7  Men 

inställningen och att förstå hur mycket ansvar en som medarbetare bör ta och inte, kommer 

igen på flera ställen. I nedanstående citat menar informanterna att medarbetarna ”tar ett 

större ansvar än vad de egentligen behöver ta” och att det är ”en ledningsfråga” att ta 

ansvaret och organisera arbetet. Medarbetarna konstrueras som ”oerhört lojala och duktiga” 

men detta bidrar till att ”det går för långt” och att det "bara är ett jobb". 

Informant 6: [Medarbetarna] försöker att ta ett större ansvar än vad de egentligen 

behöver ta, och att det är en ledningsfråga att prioritera och leda arbetet och är det 

så att vi inte klarar det då är det ju upp till oss att försöka att lösa det på annat sätt. 

[…] Det är ju oerhört lojala och duktiga medarbetare, och vill göra ett gott jobb och 

det finns ju liksom, det går för långt. 

Informant 7: Men att försöka att prata om balansen och aa i den mån jag kan se på 

mina medarbetare, när jag kanske tror att det blir lite för mycket och vara tydlig 

med att det bara är ett jobb. 

Medarbetarna konstrueras i dessa ovanstående citat som att de går för långt i sitt 

ansvarstagande att det blir ett problem. I vissa fall hamnar ansvaret på medarbetaren själv, 
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att denne måste hitta strategier (använda sig av psykologiska verktygslådan) och vara 

reflexiv, samt att prata med sin chef. I andra fall blir det chefernas ansvar att organisera 

arbetet på ett annat sätt samt att påminna medarbetaren om att det bara är ett arbete. 

 

… fast till en viss gräns 

Men medarbetarna konstrueras inte alltid ta ett ansvar för sin stress och psykiska ohälsa. I 

en intervju ställdes informanten inför ett dilemma där hen upplevde det som att 

medarbetare inte ville vända sig till företagshälsovården eftersom de kände en rädsla. 

Medarbetaren konstrueras här inte ta sitt ansvar eftersom vissa inte ”gillar” att gå till läkare. 

Här blir den autonoma och självmedvetna medarbetaren ett tydligt ideal och diskurs i och 

med att det är viktigt att se ”vikten” i stressen.6 8  Vidare är det intressant hur informanten 

intar en närmast paternalistisk hållning då hen inte vill tvinga medarbetare till att uppsöka 

vård, men där hen ändå tror sig se vad medarbetaren egentligen behöver och där 

medarbetaren helt enkelt inte tar sitt ansvar och faktiskt tar den vård som erbjuds. 

Informant 2: Men återigen, jag ser mitt ansvar, men medarbetaren själv har ju 

ansvar. Och jag kan ju rekommendera, du kan gå till företagshälsovården men det 

vill man inte, ta ledigt a det vill m.. aa det är svårt. min uppfattning är i alla fall att 

man inte kan tvinga någon att gå till läkaren om en själva inte vill.  

Emma: vad tror du att det kan bero på 

Informant 2: Jag tror att man själv inte ser att det är ett problem. Problem ska jag 

inte uttrycka det som. Jag tror att det, jag tror att det kan vara svårt att liksom se 

allvaret i det. Om man själv inte har varit stressad. Så tror jag. Så skulle jag vilja 

uttrycka det. A men det går, det funkar. Men sen lite rädsla med kanske, jag vet 

inte. 

Emma: rädsla för 

Informant 2: Vissa gillar ju inte att gå till läkaren och lite sådär. Jag vet inte. A men 

just det här att gå till psykolog eller terapeut, det kan ju också vara lite känsligt. Det 

är inget onormalt att gå till en psykolog eller terapeut, det kan vara jättebra för vem 

som helst. Så lite sån rädsla. 

I detta samtal upplevde jag informanten som väldigt osäker på hur hen skulle formulera sig 

och det tog lång tid innan hen tog ordet rädsla i sin mun. Jag ville inte riktigt släppa ämnet 

eftersom just rehabiliteringsarbetet, genomgående under alla intervjuer, sällan var 

någonting som informanterna ville gå in på. De tyckte ämnet var svårt, vilket också kan 

återspeglas i hur informanten i citatet trevar efter en lämplig repertoar. I slutändan uppger 

hen också att det kanske är så att hon måste bli duktigare på att ställa fler frågor om varför 

medarbetare inte vill gå till företagshälsovården och att chefer måste bli bättre på att 

kommunicera att företagshälsovården gör ett väldigt bra arbete.  
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 I frågan om flextidens möjlighet att påverka psykisk ohälsa formulerar en 

informant att: ”hälsan går före, gör man så [kommer senare än nio] är det helt okej”, men 

att medarbetarna oftast inte gör ett sådant ställningstagande och åtagande för sin hälsa, 

eftersom att de oftast ”vill komma tidigt”. Här kan jag utläsa en uppgivenhet i att 

medarbetaren prioriterar andra (fel) saker än sin egen hälsa. Repertoaren kan sägas bestå i 

ett konstruerande av medarbetaren som otillräcklig då hon inte helt förstås ta sitt ansvar för 

sin egen hälsa, det vill säga hon ser kanske sitt ansvar men tar det inte helt ut.  

 

Medarbetaransvar genom förändrad inställning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera repertoarer kopplade till medarbetarnas 

inställning och hur de förväntas använda sig av olika strategier för att lyckas med denna 

förändrade inställning. Det sker en tydlig responsibilisering där ansvaret för den psykiska 

ohälsan förskjuts från arbetsgivare till medarbetaren och medarbetargrupper. 

 Medarbetarna förväntas använda sig av redskap från en psykologisk 

verktygslåda och göra aktiva val för att må bra och optimera sig själva.6 9  Men det handlar 

samtidigt om en förståelse av att medarbetarna ska ha realistiska förväntningar på sin egen 

kapacitet och handlingsutrymme.7 0  Citatet nedan är hämtat från en artikel publicerad på 

myndighetens intranät och behandlar hur en fokusgrupp bestående av kvinnor i ett visst 

åldersspann förväntas förstå och förhindra varför de känner sig stressade och vad de kan 

göra för att själva förhindra att de mår som de gör. Artikeln påvisar vikten av att sänka sina 

krav på sig själv och hur detta blir en viktig strategi för att kunna välja att må bra.  

Vi måste bli bättre på att hitta våra inre redskap och använda oss av dem i 

vardagen. Vi behöver modet att välja nivå och vara nöjd med den. Vi måste våga 

säga att vi ska välja bort det perfekta för att hitta balans i vardagen och för att orka 

göra det vi verkligen måste göra.7 1  

Ovan konstrueras betydelsen av att ”hitta inre redskap” och att dessa bör användas i 

vardagen. Dessutom konstrueras autonomi då det uttrycks som ett (modigt) val att ”välja 

nivå” och att ”välja bort det perfekta” så att kvinnorna därmed kan ”hitta balans” och ”för 

att orka gör det vi verkligen måste göra.” Den psykologiska verktygslåda som Tunestad 

synliggör i sin avhandling, och att anställda antas kunna nyttja olika strategier för att styra 

sig själva, blir också i nedanstående citat tydlig. I citatet konstrueras ”tanka på med ny 

energi” som en viktig strategi för att bibehålla psykisk hälsa. Det är ett ansvar som enkom 

hamnar på individen själv, eftersom att det inte ”är någon annan som planerar in 
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andningshål i min kalender”. Att planera in andningshål blir därmed ytterligare en strategi 

som en medarbetare kan använda sig av för att må bra.  

Om jag ska leverera och vara engagerad i mitt arbete måste jag också tanka på med 

ny energi. Men det ansvaret måste jag ta själv. Det är ingen annan som planerar in 

andningshål i min kalender7 2 

Den autonoma, självmedvetna och reflexiva medarbetaren blir här ett tydligt ideal.7 3  

Terapeutiseringen såväl som responsibiliseringen blir även synlig i citatet nedan där 

informanten ”brukar tipsa om att lyssna på kroppen”, det vill säga medarbetaren förväntas 

ha strategier för kroppskännedom och ta ansvar för din egen hälsa.  

Informant 2: Då brukar jag återigen tipsa om att lyssna på kroppen, är du trött när 

du vaknar, men ofta är det ju så att jag vill komma tidigt, a men ibland kan det ju 

vara bra att lyssna lite på kroppen. 

I en intervju konstaterade informanten att både arbetsgivare och myndigheten i stort skulle 

kunna göra mer, samtidigt görs redan mycket. Återigen upplevs medarbetarna dock inte 

riktigt ”ta” tillfällen som erbjuds. Citatet kan därför knytas till diskussionen om när 

medarbetare inte tar sitt ansvar för sin egen hälsa ("...fast till en viss gräns"). Citatet avslutas 

med att informanten som chef säkert skulle kunna göra mer, men mycket är eget ansvar 

också. I citatet nedan visar chefen hur arbetsgivaren tagit sitt ansvar för den psykiska 

ohälsan då de har dragit igång promenader och löparrundor, men där det är få medarbetare 

som dyker upp.  

Informant 1: Vi har ju dragit igång promenad och löparrundor och så är det kanske 

2% som är med på dom så finns ju ändå tillfället men man tar dom inte riktigt. Så 

där, [medarbetare med uppdrag om att arbeta hälsofrämjande] kan göra mycket, 

jag kan säkert göra mer men mycket är ett eget ansvar också.  

Medarbetarna tycks därmed behöva ändra inställning till sin egen hälsa och ta (bättre) 

beslut som leder till god hälsa, till exempel att medverka vid dessa må-bra-aktioner. I citatet 

nedan blir det än tydligare hur medarbetargrupper (snarare än chef) ska försöka att fånga 

upp signaler och lösa olika problem på arbetsplatsen. 

Informant 6: Det är dom jag säger, det är dom som medarbetargrupperna behöver 

fånga upp [...] för det är ju små förändringar mycket tror jag som gör det bättre, 

det handlar ju liksom om att, det kan handla om i sammanhanget småsaker kring 

hur det är kring arbetet, tekniska problem, hur man löser arbetsmöten, det är 

mycket sånt här, små pusselbitar som gör att man kan må bättre på jobbet. 

Cheferna konstruerar till viss del medarbetarnas psykiska ohälsa som ett samhällsproblem 

(läs vidare under rubriken: ”'Det är ett samhällsproblem'”) där medarbetarna själva blir en 

viktig aktör som ska hjälpa till och säkerställa sin egen hälsa (och produktivitet). Men i 
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citatet ovan består aktörskapet i att medarbetargrupper ska ”fånga upp” signaler och 

därefter göra modifieringar i hur arbetet är organiserat kring tekniska problem och 

arbetsmöten. På arbetsmiljöverkets hemsida fastslås också att ”som arbetstagare är din 

delaktighet i arbetsmiljöarbetet viktig.”7 4  Dessa modifieringar antas senare leda till att 

stressen minskar och i bästa fall leder det även till att det påverkar privatlivet i positiv  

riktning. Detta blir ytterligare en del i responsibliseringen då medarbetarna förväntas lösa 

detta pussel med hjälp av diverse pusselbitar. Genom att använda sig av psykologiska 

verktyg förväntas medarbetare göra val som säkerställer deras psykiska hälsa. Det är en del 

av subjektifieringen eftersom medarbetaren har en skyldighet att ta hand om sig själv och 

sin hälsa. Det handlar om att känna igen kroppens signaler och att följa dem, även ifall det 

kanske innebär att medarbetaren kommer lite sent till arbetet. Medarbetaren lyckas inte 

alltid ta sitt ansvar då hon tillexempel inte vill komma för sent eller medverka i olika må-

bra-aktioner. Men responsibilieringen av medarbetarnas psykiska hälsa förskjuts inte 

enbart till medarbetaren själv utan även till medarbetargrupper som förväntas arbeta fram 

bättre arbetsrutiner för att på så sätt, genom organisatoriska strategier, öka välmående i 

gruppen.   

 

Medarbetaransvar genom reglering av arbetet 

Frågor rörande flexibel arbetstid, deltidsarbete och ledighet blir viktiga inslag för 

medarbetare att själva skapa balans i sin vardag. Denna diskurs återkom frekvent i 

intervjuerna: 

Informant 5: Så jag tror att det här med stress och återhämtning är ju en fråga som 

är ständigt aktuell sen har ju vi liksom flextider för att kunna planera och balansera 

lite på det sättet o aa. 

Informant 6: Vi kan liksom, vi kan göra undersökningar och vi kan se fragment på 

vad som kan vara fördelar, om det gäller flexibel arbetstid, om det gäller möjlighet 

att jobba hemma, om det gäller friskvård, sådant som vi kan råda över som 

arbetsgivare. 

Att flexa blir ytterligare ett sätt för medarbetarna att själva ansvara för sin hälsa. Här 

uttrycks stora möjligheter till att strukturera och balansera för att kunna skapa en hållbarhet 

i en annars stressad vardag. Precis som att hälsosamma medarbetare förstås vara mer 

effektiva på arbetet, legitimeras deltid och att vara frikostig med ledigheter som ett sätt att 

effektivisera organisationen. Även om medarbetaren är färre timmar på arbetet, antas den 

                                                 

7 4  Arbetsmiljöverket (2017-04-28) 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/utmaningen-for-
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kunna prestera lika mycket som om medarbetaren skulle arbeta heltid, eftersom att hen 

arbetar mer effektivt när hen väl är på plats.  

Informant 4: Det tycker väl jag är jättebra. Jag tror verkligen, och som även viss 

forskning visar, att det är, jobbar man kanske sex timmar per dag eller åtta timmar, 

så många gånger så hinner man ungefär samma. […] Så att jag är positiv till det. 

För oftast är det väl under vissa år, dels om man har mindre barn att man vill jobba 

mindre och sedan kanske när man blir lite äldre, eller också vissa händelser i livet 

under en viss period, att man kanske skulle behöva gå ner lite mer i tid då. Men 

annars så vill ju de flesta jobba hundra procent. Men annars, jag tycker att man är 

lite för restriktiv till det. Jag tror att man skulle kunna behålla kompetensen lite 

längre om möjligheten, om inte när man kommer över sextio att faktiskt jobba åttio 

procent för att på så sätt förbereda sig på att gå i pension en dag och samtidigt en 

överlappning också att använda kompetensen så länge som man kan. 

Informant 6: Jag kan ju ha en personlig åsikt av att man kanske skulle kunna testa 

det mer [deltid]. […] Och återigen det är ju en lång investering på lite längre sikt, 

där man eventuellt tappar i tio till tjugo procent i arbetskraft nu får man kanske 

igen gånger flera på femton års sikt så att det ser jag ju många fördelar med.  

Så länge det är en önskan från medarbetaren själv förstås orsaken till detta inte som viktig. 

Men det händer någonting intressant i resonemanget. Arbetsgivaren ser en arbetsförlust i 

riskgrupper såsom småbarnsföräldrar och medarbetare som antas vara i tunga perioder i 

livet. Denna grupp antas kunna optimeras genom att gå ner i arbetstid, trots att de flesta vill 

jobba hundra procent. Men att använda deltid som ett sätt att optimera organisationen är 

central för resonemanget: 

Informant 7: Nej men jag tycker att det är, jag är helt säker på, nej så ska jag inte 

säga, jag är ganska övertygad om att många skulle må mycket bättre av att få den 

[att gå ner i tid] möjligheten. […] Och då kan det kanske vara, det skulle underlätta 

mycket om man skulle kunna gå ner lite i tid, det tror jag säkert. Jag tror att det 

skulle kunna vara en vinst i det. Inte bara barn som tar tid (skratt). 

I citatet finns först en osäkerhet kring hur hen ska prata om deltid som ett sätt att lösa 

psykisk ohälsa. Informanten försöker att finna ord som uttrycker hur säkert det är att 

deltidsstrategin fungerar. Det kan finnas olika orsaker för varför en medarbetare vill gå ner 

i tid, men om medarbetaren vill gå ner i tid så är det nog en vinst i det. Deltid och flextid blir 

i diskursen viktiga strategier för att lösa den psykiska ohälsan. Medarbetarna konstrueras 

kunna flexa sig fria från stress (eller i alla fall få till en bättre balans i vardagen), samtidigt 

blir också deltiden ett sätt att hitta ett lugn och må bra.  

 

Medarbetaransvar genom reglering av privatlivet 

I min läsning av det material som jag har tagit fram från myndighetens intranät, finns det 

till skillnad från i mina intervjuer, en mer uttalad repertoar av att medarbetaren bör anpassa 
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sitt privatliv för att kunna behålla sin hälsa. I nedanstående intervjuartikel säger den 

anställde att:  

– När jag kommer hem är jag bara privatpersonen Cleo. Jag kopplar bort allt annat 

och har hundra procent fokus på här och nu. När jag är inne i en hektisk period 

som nu, tar jag dock med mig arbetet hem, men det är något jag väljer själv, betonar 

hon. […] – Hemma är jag mer stillsam. Där drar jag ner på tempot avsevärt. Jag 

skulle inte orka grotta ner mig i en tung bok eller lusläsa en tidning. stället bläddrar 

jag gärna i en inredningstidning, där jag fokuserar på alla vackra bilder – texten 

läser jag sällan. Böckerna ska vara lättsamma och fylla Cleo med positiv energi.”7 5 

I det första stycket konstrueras privat- och yrkespersonen som två skilda subjekt, där hon 

helt kan släppa sin yrkesroll. Däremot kan hon, under hektiska perioder, välja att ta med sig 

jobbet hem. Cleo beskrivs kunna finna strategier och göra val som påverkar hennes hälsa i 

positiv riktning. För att orka med en hektisk vardag på arbetsplatsen måste Cleo dra ner på 

tempot och vara stillsam. Skiljelinjen mellan privatliv och arbetsliv verkar vid en första 

anblick vara tämligen stark, men vid närmare eftertanke verkar de hänga ihop då de dels 

påverkar varandra till den grad att hon inte kan läsa eller titta på vad som helst på sin fritid, 

och dels att hon tar med sig arbetet hem under hektiska perioder. Subjektet, personen Cleo, 

konstrueras dock förbli densamma, då orken och tröttheten som hon samlar på sig följer 

henne från hennes olika plattformar hemmet och arbetet. I en annan artikel intervjuas en 

kvinna som efter två blackouts på jobbet fick sig en tankeställare om sin hälsa: 

- Det blev en väckarklocka för mig. Jag insåg att jag måste sänka alla krav – jag 

behövde ändra inställning helt. Min sambo ställde mig relevanta frågor som; är det 

viktigt att huset är kliniskt rent? Behöver du träna så mycket som sju dagar i 

veckan? Och är det verkligen nödvändigt att koka din egen buljong? Maria fick sig 

en rejäl tankeställare och började istället att prioritera om sin tid.7 6 

Precis som i artikeln om Cleo förväntas medarbetaren att ta ansvar för sin hälsa genom att 

göra anpassningar i sitt privatliv. För att skapa balans var hon tvungen att dra ner på sina 

förväntningar på sig själv genom att till exempel sluta städa hemmet kliniskt rent, träna sju 

dagar i veckan och koka egen buljong. Stress förstås vara någonting som en själv ansvarar 

för, där medarbetaren behöver träna sig i att prioritera rätt.7 7  

 I en intervju funderar informanten kring sin påverkansmöjlighet i relation till 

medarbetares hälsa och val. Regleringen av privatlivet är dialogiserad i den meningen att 

cheferna pratar om att tillsammans hitta möjliga alternativ för medarbetaren. Det vill säga, 

cheferna vill inte tvinga någon att träna, däremot vill de genom det nära ledarskapet finna 
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7 7  Jansson m.fl. s. 38. 
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lösningar som kan leda fram till att medarbetaren mår bra och gör förnuftiga val kopplad 

till hälsa.7 8  

Informant 2: Hitta något som funkar, cykla eller vad som helst. lite mer så kan jag 

nog prata om dom frågorna. Men jag vet inte det, det kanske är rätt eller fel jag, jag 

kanske frågar något som jag inte får fråga, det har jag inte ens reflekterat över 

(skratt). 

Cheferna försöker dock att på olika sätt hitta strategier för att säkerställa medarbetarnas 

integritet. Här skiljer sig utsagorna från informanterna markant från det som formuleras i 

artiklarna. Förutom att "känna sina medarbetare" och att "känna av" blir ytterligare ett sätt 

att säkerställa integritet att hävda att medarbetarna alltid kan välja att avstå från att svara 

på frågor som kan uppfattas vara för närgående: 

Informant 6: Både kring personlig integritet och möjlighet och rättighet att ställa 

frågor och ta det i beaktan.  

Medarbetarna förväntas, utöver att ansvara för sin hälsa i relation till arbetet, även att ta 

ansvar i form av att säga ifrån eller avstå från att svara på frågor som de inte önskar ha med 

sin chef. Detta blir också en del av responsibiliseringen, där chefen i viss mån också 

frånsäger sig ansvaret för vad hen frågar eftersom det ligger på medarbetaren att ta ställning 

till vad som känns bra att prata om. Precis som Clarke m.fl. menar så blir det i ett dialogiserat 

samtal svårt att skilja mellan tvång och samtycke.7 9    

 

Sammanfattande analys 

Med hjälp av mina tre frågeställningar har jag i min analys försökt bringa klarhet i hur 

chefer från en ledningsgrupp på en statlig myndighet förstår psykisk ohälsa hos sina 

medarbetare. I detta avsnitt ska jag skriva fram mina resultat. Jag börjar med att besvara 

den första frågeställningen (som är materialnära) för att sedan knyta an till den tredje 

frågeställningen (som är teoribaserad). Sedan går jag över till att besvara frågeställning 

två, som även den vävs ihop med frågeställning tre. 

 Den första frågeställningen "hur förstår medlemmar ur ledningsgruppen 

psykisk ohälsa i arbetslivet?" kan besvaras med att cheferna ser sitt ansvar för den psykiska 

ohälsan bland sina anställda som en självklarhet. Samtidigt konstrueras medarbetarnas 

psykiska hälsa, som en del av ett större samhällsproblem. Orsaken till varför medarbetare 

mår dåligt blir här också av vikt. Att minska den psykiska ohälsan bland anställda ses också 

som någonting som kan effektivisera hela organisationen. Som ett svar på den tredje 

frågeställningen, det vill säga utifrån en biomedikaliserad förståelsegrund, kan sägas att i 

                                                 

7 8 Jmf. Rose indiv ider i avancerade liberala demokratier, s. 26  
7 9 Clarke m.fl., s. 16. 
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ovan beskrivna diskurser finns både dialogisering, subjektifiering och individualisering som 

centrala begrepp. Diskursen genomsyras av en förståelse för den psykiska ohälsan som ett 

resultat av individuella problem. Därmed förstås den bäst lösas genom individuella åtgärder, 

snarare än att förstå stressen som en del av organisatorisk felorganisering.8 0  Orsakens 

betydelse kan ses som en del av det molekylära sättet att tänka, där systematisering och 

klassificering ses som viktiga verktyg för att förstå och sedermera också optimera.8 1  Genom 

en subjektifiering av medarbetaren i termer av att se henne som en somatisk individ, där 

medarbetaren konstrueras ha ett ansvar för sin egen hälsa, förskjuts ansvaret till 

medarbetaren.8 2  

 Den andra frågeställningen om hur cheferna uppfattar sin egen roll kan 

besvaras utifrån två större förståelsegrunder. För det första tas arbetsgivaransvaret genom 

det nära ledarskapet och det terapeutiska förhållningssättet till sina medarbetare. Samtidigt 

förskjutning av ansvaret eftersom cheferna varken är psykologer eller terapeuter. Genom 

det nära ledarskapet förväntas cheferna lära känna sina medarbetare och komma fram till 

gemensamma lösningar till medarbetarens upplevda stress. Medarbetarna förväntas också 

kunna hantera olika psykologiska verktyg för att säkerställa att de mår bra och är vid god 

hälsa.8 3  Terapeutiseringen av ledarrollen samt förväntningarna om den reflexiva 

medarbetaren kan ses som en del av en biomedikaliseringen eftersom den förespråkar att 

människor använder sig av psykologiska verktyg för att på olika sätt hantera sin tillvaro.8 4   

 För det andra tas arbetsgivaransvaret genom att sätta gränser, det vill säga 

planera och strukturera arbetet för medarbetarna. Å ena sidan är detta ett sätt att ta ansvar, 

å andra sidan kan det ses som ett närmast paternalistiskt förhållningssätt till medarbetare. 

I mina intervjuer framgår dock hela tiden vikten av det nära ledarskapet och vikten av dialog. 

Att komma fram till att en medarbetare måste backa går säkerligen inte till så att chefen i 

egentlig mening sätter ner foten, utan att man tillsammans kommer fram till ett beslut.8 5  

Som svar på den tredje frågeställningen kan sägas att biomedikaliseringen här gör sig 

påmind genom det dialogiserade förhållningssättet där chefer förväntas guida 

medarbetarna till rätt väl snarare än att ge direktiv. Diskursen kan ses som del i en större 

nyliberal förståelse, där individen ses ha stora möjligheter att påverka sin situation.  

Subjektifieringen blir tydlig då individen förstås ha en skyldighet att rapportera till sin chef 

om hon inte mår bra, det vill säga ta ansvar för sin egen hälsa.8 6  

 Den andra frågeställningen behandlar också hur cheferna konstruerar 

medarbetarnas ansvar för den psykiska ohälsan. Medarbetarnas förstås ha ett ansvar för den 
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psykiska ohälsan och blir tydliga i tre repertoarer; inställning, reglering av arbetet samt 

reglering av privatlivet. I dessa tre repertoarer blir responsibiliseringsdiskurserna (det vill 

säga förskjutningen av medarbetarnas psykiska ohälsa) som starkast. För det första 

förväntas medarbetare, genom en ändrad inställning, använda sig av olika psykologiska 

verktyg för att må bra och välja bort det perfekta, det vill säga ha realistiska förväntningar 

på sig själv och sin situation.8 7  Å ena sidan förstås medarbetaren vara en lojal arbetsmyra 

som själv orsakar sin stress på grund av felaktig inställning där hon konstrueras gå för långt. 

Å andra sidan tar inte medarbetaren sitt ansvar eftersom hon inte ”lyssna in sin kropp” eller 

medverkar på olika hälsofrämjande aktiviteter som arbetsgivaren anordnar. I slutändan blir 

ansvaret för arbetsplatsens ohälsa ett ansvar för medarbetarna att lösa, främst genom 

organisatoriska förändringar i form av omstrukturering av bland annat arbetsmöten. 

Utifrån en biomedikaliserad förståelsegrund, och som svar på den tredje frågeställningen, 

kan sägas att repertoaren kopplad till medarbetarnas inställning tydligt kan läsas ifrån en 

tanke om att bemästra olika psykologiska verktyg som i sin tur ska resultera i en optimering 

av hälsan. Repertoaren präglas av ideal om en autonom, självmedveten och reflexiv 

medarbetare som på olika sätt navigerar mellan olika må-bra-strategier. 

 Den andra repertoaren består av att medarbetarna konstrueras ta ansvar för 

den psykiska ohälsan genom reglering av arbetet. Att medarbetare ska kunna flexa och gå 

ner i tid ses som viktiga verktyg för att få bukt på myndighetens höga sjuktal. Vad händer i 

denna intressekonflikt där arbetstagare gärna vill kunna arbeta hundra procent men där det 

kanske finns ett intresse från arbetsgivarens håll att låta anställda gå ner i tid? Istället för att 

implementera sex timmars arbetsdag, blir detta en uppgift för medarbetaren som kanske 

kommer att förväntas gå ner i tid om denne känner att den inte mäktar med. Som en del av 

en biomedikaliserad förståelsegrund, och som svar på den tredje frågeställningen, kan sägas 

att responsibiliseringen blir tydlig då medarbetarna konstrueras ta ansvar för sin hälsa 

genom att gå ner i tid, flexa eller ta ledigt. Företag kan tänkas förskjuta ansvaret till individen 

på samma sätt som staten förskjuter ansvaret till densamma. Det blir också intressant att 

tänka att individer också antas göra val, i form av att gå ner i tid, som gagnar organisationen 

på samma sätt som medborgare/patienter förväntas göra val som säkerställer att sjukvården 

fortsätter fungera.8 8  Optimiseringen av hälsan blir tydlig då den psykiska hälsan förväntas 

kunna optimeras genom att ta aktiva val, som att sova lite längre och komma lite senare till 

arbetet. Lösningen på den psykiska ohälsan blir en del av en nyliberal diskurs då 

medarbetaren ställs i fokus (där hon ska gå ner i tid/flexa/ta ledigt) snarare än att förändra 

organisationen som sådan.   

 Den tredje repertoaren består av att medarbetarna konstrueras ta ansvar för sin 

hälsa genom att reglera sitt privatliv. Denna diskurs bli särskilt tydlig i artiklar från 

myndighetens hemsida. På sitt privatliv är det lämpligt att ägna sig åt lättsamma aktiviteter 
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i form av bläddrande i tidningar där en förslagsvis kan titta på vackra bilder. Samtidigt 

funderar informanterna kring integritet och vilka saker de kan fråga om och inte. Då 

cheferna i de flesta fall upplever sig känna sina medarbetare verkar dock samtalen ofta som 

okomplicerade då det finns en naturlighet i att fråga om vissa saker. Utifrån en 

biomedikaliserad förståelsegrund, och som svar på den tredje frågeställningen, är det 

intressant att fundera över det dialogiserade samtalet och fundera över hur 

kommunikationen upplevs och vad som är tvång och vad som är samtycke, till exempel i 

olika insatser.8 9   

 

Avslutning 

Under denna rubrik kommer jag att, utifrån studiens syfte, presentera förslag på framtida 

forskningsfrågor. Mitt första förslag är att tydligare belysa arbetsgivares möjligheter till 

åtgärder. Det vill säga, utifrån att cheferna ser den psykiska ohälsan bland sina anställda 

som en del av ett större samhällsproblem, men också samtidigt både ser sitt ansvar som en 

självklarhet och individualiserar den psykiska ohälsan så skulle en viktig fråga för framtida 

forskning vara hur arbetsgivare, en tid av starka liberala värderingar, ska kunna navigera 

mellan individuella punktinsatser och större organisatoriska åtgärder. 

 Min studie har på olika sätt belyst hur chefer förstår sitt eget ansvar för 

medarbetarnas psykiska ohälsa. Ett sätt som cheferna förstår sitt eget ansvar är chefskap i 

termer av den gode förebilden. Denna diskurs har dock inte framkommit i min analys mer 

än att jag har nämnt det nästan paternalistiska förhållningssättet. I många fall presenterades 

dock en tanke om att en ledare själv behöver uppfattas som hälsosam för att kunna vinna 

trovärdighet och därmed också lättare implementera "hälsosamhet" i verksamheten. Därför 

blir mitt andra förslag på framtida forskning: hur konstrueras den hälsosamma chefen och 

varför konstrueras hon som viktig?  

 Min analys visar att deltid konstrueras som en del av lösningen på medarbetares 

psykiska ohälsa, det vill säga deltid konstrueras få en central roll för att få medarbetare att 

må bra. Men vem kommer dessa deltider att få fäste hos? I mina intervjuer har särskilt 

småbarnsföräldrar och medarbetare med äldre föräldrar stått som givna för dessa 

deltidsarbetande medarbetare. Idag har Sverige en betydande större andel kvinnor än män 

som arbetar deltid. Mitt tredje förslag på framtida forskning blir därför: Hur kommer en 

eventuell önskan från statliga myndigheter att förändra arbetsmarknaden? Men framför 

allt: hur kommer den att förändra kvinnors tillträde till arbetsmarknaden? 
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