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Sammanfattning  
 

Studiens syfte är att studera hur arbetsorganisationer förhåller sig till 
arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2105:4 och AFS 2001:1 och hur ledare utövar 
arbetsmiljöarbete i praktiken. För att studera detta har vi genomfört intervjuer och 
använt en kvalitativ forskningsmetod. Nutidens arbetsliv präglas av komplexitet, 
flexibilitet och allt mer decentraliserade organisationer. Detta kan ses leda till en 
utmaning för chefen att orientera sig i denna komplexitet. Med anledning av de i Sverige 
höga sjukskrivningstalen på grund av psykisk ohälsa riktas idag ett allt större fokus på den 
sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Hur arbetsmiljöarbetet och ledarstilen kan antas 
främja en god arbetsmiljö är denna studies fokus. Studiens resultat visar att det för att 
den relationsorienterade ledarstilen ska ha en möjlighet att nå önskad effekt på 
arbetsmiljön krävs ett medarbetarskap. Även struktur och organisering kring hur det 
relationella; såsom hur samtal, dialog, uppföljning och åtgärder ska genomföras ingår i 
studiens fokusområden. 

Nyckelord: leadership, transformative leadership, transformativt ledarskap 
hälsofrämjande ledarskap, health oriented leadership, medarbetarskap, psykologiskt 
medbestämmande, empowerment, social och organisatorisk arbetsmiljö, psykosocial 
arbetsmiljö, arbetsmiljölagstiftning. 

 

 

Summary 

The purpose of this study is to study how labour organizations relate to the work 
environment regulations AFS 2015:4 and AFS 2001:1 and how managers exercise work 
environment management in practice. To study that we conducted interviews and used a 
qualitative research method. Today´s labour market is characterized by complexity, 
flexibility and more decentralized organizations. It can be a challenge for a manager to 
orientate in this complexity. Due to the high level of psychological ill health, today´s focus 
is increasingly on the social and organizational work environment. Due to Sweden’s high 
numbers of employees reporting sick, a sick leave caused by psychological ill health, focus 
is increasingly pointed towards the social and organizational work environment. The focus 
of this study is on how the work environment and leadership style can be assumed to 
promote satisfied employees. The results show that for the relationship-oriented 
leadership style to have an opportunity to achieve the desired effect on the work 
environment, empowerment of the employee is required. Organizational structure with 
a relational focus, such as conversations, dialogue, follow-up and how to carry out 
necessary precautions and actions are also in focus in this study. 

 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
  



 
 

Förord 
 

Den här studien har vi levt och andats under dess framställning. Vi har brottats med 
resultatet och emellanåt förvånats över vad vi funnit. Det är med stor tacksamhet till 
våra informanter som ställde upp med sin tid och kunskap som vi nu presenterar vår 
studie. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Ulrik Lögdlund för vägledning 
och sist men inte minst ett varmt tack till våra familjers visade tålamod. En klapp på 
axeln ger vi också varandra för ett gott samarbete och den likasinnade 
målmedvetenheten.  

“Lär mig mod att förändra det jag kan, ro att acceptera det jag inte kan och visdom nog 
att förstå skillnaden” Detta är ett citat av Franciskus av Assisi som vi redan under 
arbetets början haft i våra tankar. Orden kan enligt vår uppfattning illustrera den 
komplexitet som nutidens ledarskap ofta präglas av.  
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1.INLEDNING 
 

1.1 Inledning 
 

Samhället och arbetslivet har genomgått omvälvande förändringar på mycket 

kort tid. På drygt 100 år har vi gått från den moderna industrins genombrott till 

att idag befinna oss i ett i hög grad globaliserat och digitaliserat arbetsliv där 

många jobb till stor del kan skötas i princip när som helst och varifrån som helst 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). En långsiktig 

process pågår i världen, där arbete idag tillges fler värden än att endast bidra till 

en individs försörjning. Arbetet ses inte enbart som ett instrument för att nå 

andra mål utan tenderar att ha en allt större betydelse för människors liv (Allvin 

et al., 2006). Det yrke vi har och vad vi arbetar med är information som vi 

gärna delar med oss av när vi träffar obekanta människor och visar på att arbete 

spelar en stor roll i en människas liv och dennes identitet. Detta kan också 

innebära att en person som arbetar i en miljö där arbetsmiljön och arbetsklimatet 

är bristfälligt kan komma att påverka individens hälsa ur ett holistiskt 

perspektiv (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, Torbjörn, 2012). 

Även om arbete i grunden är hälsofrämjande och människan är anpassningsbar, 

så ställer nya möjligheter och förutsättningar också krav på individen och 

utmanar också individers psykiska hälsa. Statistik visar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017) att problematiken kring den psykosociala 

ohälsan under de senare åren har eskalerat, med sjuknärvaro och ökade 

sjukskrivningar som resultat. 

 

Psykisk ohälsa utgör cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige 

och ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017. Kostnaden 

för psykisk ohälsa i Sverige är cirka 70 miljarder kronor om året enligt OECD. 

Mellan år 2011 och fram till 2017 mer än fördubblades sjukskrivningarna med 

anledning av psykiatriska diagnoser (Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt 

Världshälsoorganisationen, WHO, är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande 

hoten mot folkhälsan i världen och siffror från 2016 visar att det i Sverige idag 

förekommer 32 000 stressrelaterade sjukskrivningar per år 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 2017 års siffror visar att 14 % av Sveriges 

befolkning har en självskattad psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
 

Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch 

och yrke. De organisatoriska och sociala bristerna ofta funna på arbetsplatser tar 

sitt uttryck i till exempel stress, sjukskrivningar, kränkande särbehandling, hot 

och våld. Folkhälsomyndigheten (2017) menar att en välfungerande och god 

social och organisatorisk arbetsmiljö förebygger arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och 

arbetstagare arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala 

arbetsmiljön. Arbetet med dessa frågor ska enligt Arbetsmiljöverket utgå från 

AFS 2015:4 och AFS 2001:1. Målet med AFS 2015:4 är att få den 
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arbetsrelaterade ohälsan i Sverige att minska och i AFS 2001:1 tydliggörs regler 

för hur arbetstagare och arbetsgivare ska samarbeta (Arbetsmiljöverket, 2016). 

På arbetsgivarens ansvar ligger att undersöka, åtgärda, riskbedöma och följa upp 

verksamheten för att uppnå en god arbetsmiljö. De ohälsotal som tidigare 

påtalats belyser utmaningar att implementera arbetsmiljöföreskrifter till att 

få en plats och ett genomslag i organisationen. I vår studie har vi intresserat 

oss för hur organisationer och dess chefer i praktiken arbetar för att 

implementera dessa föreskrifter i det dagliga arbetet. 
 

Att som chef arbeta med arbetsmiljö är präglat av komplexitet där många olika 

faktorer inverkar. Den som ansvarar för att skapa en god arbetsmiljö i 

organisationer behöver förutom att uppfylla Arbetsmiljöverkets bindande 

föreskrifter även kunna hantera ett föränderligt arbetsliv och verka inte bara för 

en fysiskt god arbetsmiljö utan även social och organisatorisk (Eklöf, 2017). En 

sådan miljö kan enligt Aronsson et al. (2012) baseras på det sociala samspelet 

på arbetsplatsen varför vi finner ett relationsorienterat ledarskap intressant att 

studera. Aronsson et al. (2012) menar att flera longitudinella studier visat att 

organisationers resultat liksom de anställdas prestation,  sjukfrånvaro, stress och 

välbefinnande påverkas av ledarskapet. Ett positivt ledarskap, menar Aronsson 

et al. (2012) präglas av omtanke, att tydliggöra mål och förväntningar, ge 

information och återkoppling och uppmuntra sina medarbetare. Även 

medarbetarskapet, som bygger på en ansvarstagande medarbetarroll är i 

dagens arbetsliv alltmer uppmärksammat. Tengblad (2009) menar att för att en 

relationsorienterad ledarstil ska främja en god arbetsmiljö krävs även att 

medarbetaren via engagemang och intresse tar ansvar för trivsel och 

arbetsmiljö. Med detta som bakgrund har vi i studien intresserat oss för att 

studera hur chefer i det praktiska arbetsmiljöarbetet utövar ledarskap samt vilken 

roll medarbetarskapet fyller i arbetsorganisationer. 

 
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att studera hur arbetsorganisationer förhåller sig 

till AFS 2015:4 och AFS 2001:1 och vilka strategier som används. 
 
 

1.3 Frågeställning 
 

Hur utövas ledarskapet i praktiken för att främja arbetsmiljöarbete?  
 
 

1.4 Avgränsning 
 

Vi har studerat social och organisatorisk arbetsmiljö men har inte berört det 

fysiska. I studien har vi valt att fokusera på de teman ur informanternas utsagor 

vi tolkat var mest framträdande: medarbetarskap och relationsorienterat 

ledarskap i förhållande till arbetsmiljöarbete.  
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1.5 Disposition 
 

I studiens första kapitel ger vi en bakgrund till varför vi anser vårt valda 

problemområde intressant att studera. Här återfinns också syfte, frågeställning 

samt en översikt över för studien relevant rådande arbetsmiljölagstiftning. 
 

Andra kapitlet tar upp tidigare forskning och teoretiska begrepp, vilka vi funnit 

relevanta för vårt forskningsområde, och som vi också tillämpat på vår studie. Vi 

redogör vidare för begrepp som ledarskap, medarbetarskap och organisation. 

Där ingår till exempel delaktighet och känslan av sammanhang. 
 

Tredje kapitlet är ett metodkapitel där vi beskriver vårt tillvägagångssätt, urval, 

datainsamling, bearbetning och analys samt positionerar oss som forskare. Här 

återfinns vårt val av ontologi, epistemologi och metodologi. Därefter återges 

vårt val av metod och tillvägagångssätt samt hur vi förhållit oss till de 

forskningsetiska principerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 

Fjärde kapitlet är resultatet, vilket är en tolkning av våra informanters utsagor 

och en sammanfattning av vår resultatanalys. 
 

Femte kapitlet består av en teoridiskussion där resultatet diskuteras, värderas 

och kopplas samman med vår teoretiska förankring. Därefter redogör vi för vår 

metoddiskussion och slutsats. I metoddiskussionen värderar vi vår metod och 

reflekterar kritiskt över vår genomförda studie och vårt tillvägagångssätt. Vi 

lyfter fram begränsningar och svårigheter med arbetet och hur vi anser att vi 

kunde gjort det ännu bättre. Slutsatsen i kapitel fem innefattar vad som är det 

allra viktigaste med vårt resultat på en generell nivå. Här kopplar vi också ihop 

vår slutsats med studiens syfte och frågeställning. Studien avslutas med ett 

förslag till fortsatt forskning. Därefter följer referenslista och bilagor i kapitel 

sex och sju. 

 

Arbetet med den här studien har delats upp jämlikt mellan oss bägge forskare. 

Vid majoriteten av intervjutillfällen deltog båda medan transkriberingen 

av intervjuerna delades upp. Analysen genomfördes gemensamt och resultatet 

togs fram i samråd. Vi har kommunicerat via fysiska möten, via 

dokumentation i Google drive och via telefonmöten. Vår gemensamma 

upplevelse är att vi haft ett välfungerande samarbete och att vi både på 

likvärdigt sätt bidragit till studiens framställande. 
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1.6 Bakgrund 
 

Både begreppet arbetsmiljö och arbetsmiljöföreskrifter kan ses som teoretiska 

begrepp men vi har i denna disposition valt att lägga dessa under rubriken 

“bakgrund”, då både lagstiftningen och arbetsmiljöbegrepp legat till grund för 

studiens syfte och frågeställning. 

 

1.6.1 Arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljörelaterade frågor innefattar såväl fysiska som psykiska aspekter och 

det finns enligt Aronsson et al. (2012) åtskilliga förhållanden i den fysiska 

miljön som påverkar människors hälsa. De senaste tio åren har dock 

arbetsvillkoren radikalt förändrats och därmed också arbetsmiljöarbetet, från att 

tidigare ha betonat fys iskt  skydd och säkerhet som de överhängande 

riskområdena för ohälsa till att numera också handla om den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön (Winroth, 2018). Arbetsmiljön ska vara 

tillfredsställande med hänsyn till den sociala och tekniska utvecklingen i 

samhället och även lägga grunden för trivsel, hälsa och utveckling på en 

arbetsplats. Med andra ord ska arbetet anpassas efter individen och inte tvärtom 

(Aronsson et al., 2012). 
 

För att en organisation ska fungera effektivt krävs enligt Aronsson et al. (2012) 

att de anställda är motiverade. En förutsättning för detta är att de anställdas 

resurser används på ett ansvarsfullt sätt som motverkar höga stressnivåer och 

gynnar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Exempel på ohälsa kan 

definieras av olika faktorer som hög arbetsbelastning, stress, fysiska och 

psykiska besvär, brist på socialt stöd (Aronsson et al., 2012). Ohälsa i en 

organisation skapas när verksamheten inte lyckas främja en god arbetsmiljö 

menar Adlercreutz & Mulder (2013). 
 

1.6.2 Social och organisatorisk arbetsmiljö 
 

Kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning och konflikter har i allt 

större utsträckning uppmärksammats på våra arbetsplatser. Därav har tydligare 

krav och regler kring social och organisatorisk arbetsmiljö efterfrågats. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4, som trädde i kraft den 31 mars 2016 och 

är ett svar på efterfrågan (Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Arbetsmiljöverket 

uppkommer stress som en konsekvens av utmaningar i det sociala samspelet på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvar att förebygga och åtgärda förhållanden 

som kan ge upphov till stress och ohälsa. En hälsofrämjande social och 

organisatorisk arbetsmiljö präglas av att medarbetarens resurser stämmer bra 

överens med de krav som ställs i arbetet och att chefen hjälper till att prioritera 

arbetet långsiktigt och strategiskt (Arbetsmiljöverket, 2016). I AFS 2015:4 

framgår att det som skapar ohälsa är en obalans mellan de krav som ställs i 

arbetslivet och de resurser som finns tillgängliga för individen. 
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Arbetsmiljöverket betonar vikten av att mål och roller är tydlig, liksom 

komponenten att medarbetarna har befogenheter över att planera sitt 

arbete bidrar till en positiv arbetsmiljö. En gemenskap och ett socialt stöd 

främjar medarbetarnas upplevelse av meningsfullhet och detta i 

kombination med möjlighet till eget ansvar, en god kommunikation, 

återkoppling och belöning av chef och kollegor bidrar till hälsa 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 
 

1.6.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) uttrycker statens krav på att 

arbeta med följande fyra steg; att undersöka, riskbedöma, åtgärda och 

kontrollera. Detta för att minska skador och arbetsrelaterade hälsoproblem på 

arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket (2016) symboliseras det systematiska 

arbetsmiljöarbetet även av att skapa ordning och reda, att organisera 

arbetsmiljöarbetet, att göra medarbetarna delaktiga och ge dem möjlighet 

att påverka sin arbetssituation. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön men 

det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) bygger på en dialog i konsensus 

mellan arbetsgivare och medarbetarna, det vill säga att arbetsgivare och 

arbetstagare i gemensam dialog ska komma fram till vad som ska utvecklas 

och  åtgärdas på arbetsplatsen (Aronsson et al., 2012). Såväl medarbetare som 

skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och ett sådant ska också ingå i den dagliga verksamheten 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 
 

“Enligt arbetsmiljölagen har medarbetaren skyldighet att medverka i 

arbetsmiljöarbetet och att aktivt kommunicera bristerna i arbetsmiljön. 

Medarbetare har även skyldighet att meddela om det finns akuta risker 

på arbetsplatsen” (AML 3 kap 4§). 

 

 

 

SAM-snurran (Arbetsmiljöverket, 

2018) illustrerar ett de faktorer som 

inkluderas i ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete där samverkan är 

centralt belägen.     Denna avser 

samverkan mellan     arbetsgivare, 

skyddsombud, arbetsmiljöombud 

och medarbetare med målet att få 

det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM) att fungera. 
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På arbetsplatsen ska finnas en arbetsmiljöpolicy som anger riktningen för 

arbetsmiljöarbetet och även rutiner som beskriver hur SAM ska gå till. Detta 

gäller för verksamheter som har 10 anställda eller fler. Arbetsmiljöuppgifter ska 

fördelas på chefer, arbetsledare och andra medarbetare och dessa ska få de 

befogenheter, kunskap och resurser som behövs som har betydelse för 

arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2016). 
 

Att det finns föreskrifter som ställer krav på arbetsgivare att säkerställa 

organisationers arbetsmiljö betyder kanske inte alltid att kraven följs upp och 

efterlevs i verkligheten. För att arbetsmiljöföreskriften ska bli ett levande 

dokument och att målen för arbetsmiljön uppfylls krävs enligt Angelöw (2002) 

att medarbetare görs delaktiga och att mål förankras väl hos de anställda. Vilka 

uppföljningar, och på vilket sätt, arbetsmiljöarbetet kopplat till social 

arbetsmiljö utvecklas, kontrolleras och åtgärdas är därför av stor vikt. I allt mer 

slimmade organisationer kan ett sådant arbete lätt prioriteras bort. På så sätt blir 

arbetsmiljöarbetet en organisatorisk fråga som kräver en tydlig strategi och 

Handlingsplan (Angelöw, 2002). Att ge medarbetare inflytande i ett 

arbetsmiljöarbete, menar Angelöw (2002), kan exempelvis bestå i att skapa 

dialog och medverkan i arbetsmiljöarbetet och låta detta arbete integreras i den 

dagliga verksamheten som naturlig kultur. Detta ska enligt Angelöw (2002) 

alltså inte bara inkludera de i organisationen som är ansvariga för 

arbetsmiljöfrågor och stänga övriga medarbetare ute, utan tanken är att det ska 

vara ett naturligt och inkluderande arbete för samtliga i organisationen. 

Aronsson et al. (2012) menar att företag och organisationer, för att utföra ett bra 

arbetsmiljöarbete, behöver ha en regelbunden insamling och registrering av data 

för att avläsa läge och förändringar om exempelvis psykiskt välbefinnande, 

arbetstillfredsställelse och upplevt arbetsklimat. Teknikerna för hur dessa data 

samlas in kan vara exempelvis via webbenkäter eller medarbetarsamtal 

(Aronsson et al., 2012). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

2.1 Forsknings- och teoriöversikt 
 

Omfattande forskning om social och organisatorisk arbetsmiljö har gjorts 

tidigare, och görs än idag. Vi har i den här studien valt att fokusera på 

roller, såsom ledarskapsrollen, medarbetarrollen samt hur ett 

arbetsmiljöarbete organiseras (struktur, kommunikation, relationer, 

målsättningar, delaktighet och sammanhang). 
 
 

2.2 Teori och tidigare forskning kring ledarskap 
 

Aronsson et al. (2012) menar att ledarskap handlar om att utöva inflytande och 

att motivera de anställda att arbeta mot gemensamma mål och att detta är ett 

komplext socialt samspel mellan chefen och de underordnade medarbetarna. En 

enligt Aronsson et al. (2012) viktig uppgift för en chef är att få individerna i 

organisationen att förstå syftet med arbetsuppgifterna, göra dessa 

meningsfulla och använda delmål, instruktioner och strategier för 

måluppfyllelse. 
 

Chefer på olika nivåer i en organisation kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön genom det sätt arbetet organiseras, uppgifter och resurser fördelas 

och i vilken grad denne ger stöd till sina medarbetare menar Eklöf (2017). Ett 

positivt ledarskap grundar sig i en förmåga att balansera verksamhetens villkor 

med förståelsen för de individer som ingår i den, att avstå från att betrakta 

människor som verktyg utan se dem som medmänniskor (Eklöf, 2017). 
 

Eklöf (2017) belyser ur perspektivet medarbetarhälsa att negativa 

ledarbeteenden kan förklaras med att ledaren genomdriver produktion och 

planer utan hänsyn till medarbetarna och deras behov. En sådan chef påpekar 

Eklöf (2017) erbjuder inte de underställda kontrollmöjligheter och har inte 

förmågan att hantera relationer och trivsel bland medarbetarna. Ledarskapet 

präglas således av att leda genom att bestraffa fel och avvikelser, att vara 

aggressiv, hänsynslös och otrevlig samt att vara passiv och frånvarande. Eklöf 

(2017) menar att det finns ett tydligt samband mellan ett negativt ledarskap och 

försämrad hälsa hos medarbetarna. Ett negativt ledarskap kan ses vara direkt 

kopplat till minskad arbetstillfredsställelse och därmed ett ökat missnöje bland 

medarbetarna (Eklöf, 2017). Forskning av Kelloway och Barling (2010) visar 

att motsatsen, ett stödjande och relationsinriktat ledarskap, har positiva effekter 

på både mål, deltagande och utförande i arbetsmiljöarbete. Kelloway och 

Barling (2010) belyser vidare i sin forskning att om ledningen visar sitt intresse 

för arbetsmiljöfrågor tenderar också medarbetarna vara mer villiga att lyfta 

frågor kring arbetsmiljö. Att chefen dessutom är intresserad och kunnig inom 
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ämnet bidrar ytterligare till ett positivt arbetsmiljöarbete menar forskarna 

(Kelloway och Barling, 2010). 
 

2.2.1 Relationsorienterat ledarskap 
 

Under 1950-talet lanserade forskare vid Ohio State University och Michigan 

University teorier om ledarstilar (Yukl, 2010 i Aronsson et al., 2012). Aronsson 

et al. refererar till Yukl (2010) när han menar att resultaten av de enkätstudier 

som gjordes då, är relevanta fortfarande idag. Denna forskning kring 

ledarskap och hälsa har visat på positiva samband när chefen är 

relationsorienterad och bryr sig om sina medarbetare, har förmågan att hjälpa 

stressade och osäkra underställda med struktur, tydliggöra mål, skapa 

delaktighet och lägga mer omsorg vid personalen och relationerna på 

arbetsplatsen. En relationsinriktad chef kan anses fungera som rådgivare, hjälpa 

till med konfliktlösning och vara tydlig med sin kommunikation. Att fylla 

medarbetares behov för välmående och motivera till trivsel, engagemang och 

samhörighet i arbetslivet kan enligt Blake och Mouton (1964) också vara 

relaterat till ett relationsorienterat ledarskap. Larsson och Gelin (2011) menar i 

sin rapport om hälsofrämjande ledarskap att den relationsorienterade chefen 

socialiserar och har en öppen dialog med medarbetarna och att dessa samtal 

både kan handla om verksamhetsrelaterade och privata frågor. 
 

Enligt Aronsson et al. (2012) har senare tids longitudinella studier, exempelvis 

av Judge och Piccolo (2004), visat att inte bara anställdas prestation och 

verksamhetens resultat påverkas av ledarskapet utan även faktorer såsom 

förekomsten av stress, sjukfrånvaro och välbefinnande hos de anställda. 

Aronsson et al. (2012) refererar vidare till Judge och Piccolo (2004) som i 

flertalet metaanalyser visat att omsorg-, stöd- och relationsorienterat 

chefsbeteende har starkt positivt samband till en god hälsa hos de anställda. 

Bolman och Deal (2012) belyser att det även i senare studier framgått att då 

chefen visar en högre grad av hänsynstagande gentemot sina medarbetare bidrar 

det till en lägre personalomsättning, med fler nöjda medarbetare och mindre 

frånvaro. Aronsson et al. (2012) menar att speciellt det relationsorienterade 

ledarskapet via forskning av exempelvis Yukl (2010) visat sig dämpa effekten 

av utmattning, arbetsrelaterad stress, psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. Ett sådant 

ledarskap kan enligt Aronsson et al. (2012) vara en faktor som leder till en 

positivt upplevd arbetsmiljö. 
 

För att främja ett ansvarstagande och ett självledarskap hos de anställda menar 

Yukl (2012) att ett relationsorienterat ledarskap handlar om att bidra till att 

förstärka känslan av delaktighet och medbestämmande. Det anses viktigt att 

chefen låter människor vara delaktiga i arbetsprocessen, att ta hänsyn till 

medarbetarnas individuella förmågor, ge dem coachande råd och främja de 

anställdas grad av medbestämmande, liksom chefens möjlighet att 
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uppmärksamma bedrifter och insatser (Yukl, 2012). Att vara en fysiskt 

närvarande chef anses således vara en förutsättning för ett relationellt ledarskap. 

Ett distansledarskap, menar Larsson och Gelin (2011) gör det omöjligt för 

chefen att utöva ett närvarande och relationsorienterat ledarskap. När strukturen 

för arbetets organisering och tidsstruktur avregleras lämnas mer gränsreglering 

och stabilisering för individen själv att ta ansvar för beskriver Aronsson et 

al. (2012). Detsamma gäller den rumsliga dimensionen, som avser hur mycket, 

var, när och hur arbetet ska utföras. Informationsteknologins utveckling 

möjliggör att många olika typer av arbete kan utföras hemma, på resande fot, 

hos kunder eller var som helst. Detta, menar Aronsson et al. (2012) luckrar upp 

gränserna mellan arbete och privatliv. Att arbeta hemifrån kan också ha en 

inverkan på individen ur socialt perspektiv. Att vara närvarande på arbetsplatsen 

kan betyda att arbetet blir mer konkretiserat, att ha någon att rådgöra med och 

få stöd av. Aronsson et al. (2012) uttrycker att stöd är en betydelsefull 

hälsofrämjande faktor som visat sig vara ett skydd mot negativa hälsoeffekter 

kopplade till ansträngande arbetssituationer. Individens närvaro på arbetet 

innebär också ett för individen kontextuellt lärande och en yrkessocialisation 

och ger också arbetsgivaren kontroll över de anställdas hälsa (Aronsson et al., 

2012). 
 

Yukl (2012) anser att en relationell ledarstil även kan relateras till ett 

transformativt ledarskap, där chefen söker motivera sina medarbetare att bli 

engagerade, produktiva och välmående. Genom ledarskapet vill ledaren främja 

teamandan för att skapa engagerat samarbete (Stewart, 1996). Enligt Bass et al. 

(Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003) lägger en transformativ ledare mycket 

energi på att främja individualism och personlig utveckling. Enligt Bass modell 

delas det transformativa ledarskapet upp i tre kategorier: 

karismatiskt/inspirerande, intellektualiserande       och       individualiserande 

ledarskap (Avolio, Bass, Bernard, Jung & Dong, 1999). 
 

Karismatiskt/inspirerande ledarskap: Karisma/inspiration innebär att genom 

ledarskapet coacha, övertyga och skapa kontakt med medarbetarna. Ledaren vill 

övertyga och motivera medarbetaren att engagera sig för sitt eget och 

verksamhetens intresse (Stewart, 1996). Stewart (1996) menar att målet med det 

transformativa ledarskapet är att forma en verksamhet som är en anpassningsbar 

organism som ger medarbetarna sammanhang och engagemang. 
 

Intellektualiserande ledarskap: I ett intellektualiserande ledarskap öppnar 

ledaren upp för initiativtagande och ansvarstagande hos medarbetarna utan att 

straffa dem (Stewart, 1996). Hamstra et al. (Hamstra, Van Yperen, Wisse & 

Sassenberg, 2014) menar att ett intellektualiserande ledarskap ökar individens 

självförtroende och personliga utveckling då medarbetaren har en medvetenhet 

om sitt ansvar i sin helhet. 
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Individualiserande ledarskap: Det individualiserande ledarskapet menar 

Turner och Müller (2005) innebär att sätta medarbetaren i centrum och genom 

relationell lyhördhet och emotionell förståelse synliggöra medarbetarna genom 

att uppmärksamma intressen, tankar och prestationer. Stewart (1996) beskriver 

att för ett sådant ledarskap är delaktiggörande centralt för att bidra till 

medarbetarnas känsla av meningsfullhet i arbetet. För att skapa förutsättningar 

för individualism menar Turner och Müller (2005) att ledarskapet ska skapa 

förutsättningar för ett öppet arbetsklimat där respekt och tolerans för individuella 

skillnader finns. 
 
 

2.3 Teori och tidigare forskning kring medarbetarskap/empowerment 
 

Tengblad och Hällsten (2002) beskriver medarbetarskap som ett samspel 

mellan arbetsgivaren, organisationen och övriga medarbetare. Det handlar om 

hur medarbetaren förhåller sig till dessa. Medarbetarskap anses innebära en 

förskjutning av makt och ansvar samt en förväntan på ett aktivt deltagande - ett 

ökat handlingsutrymme som ligger nära begreppet empowerment (Winroth, 

2018). Ett medarbetarskap innebär enligt Winroth (2018) att medarbetarens roll 

och det ansvar som förväntas axlas är tydligt förmedlat, där denne kan förvänta 

sig ett sammanhang, tydligt utformade mål och bekräftelse på arbetet. Dessa 

roller kan också innebära att det finns en uppfattning av ens roll i förhållande till 

en annans, liksom organisationskulturen och de gemensamma normerna 

på arbetsplatsen. I begreppet medarbetarskap ryms också den upplevda 

trivseln, arbetsklimatet/arbetsmiljön och det sociala stödet (Winroth, 2018). 
 

Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv är ledarskapets 

engagemang och medarbetarskapets delaktighet när det gäller att 

uppnå mål för verksamheten, att bidra till en bra arbetsmiljö och 

förståelse kring hur man kan förebygga ohälsa och främja hälsa 

(Winroth, 2018, s. 81). 
 

Tengblad (2009) beskriver också att ingen chef kan utöva ett gott ledarskap, 

som främjar arbetsmiljön, förrän denne har skapat någon form av relation till 

den som ska ledas. Att utöva ett relationsorienterat ledarskap kan med andra ord 

antas bygga på att chefen har etablerat en förtroendefull relationell lyhördhet till 

sina medarbetare. Öppenhet och dialog kan bidra till att stärka medarbetarnas 

engagemang och gemensamhetskänsla menar Tengblad (2009) som vidare anser 

att en chef som vill främja medarbetarskap behöver avsätta tid för interaktion 

och relationsskapande. Sådan interaktion utgörs inte vara av arrangerade 

aktiviteter utan av det dagliga, informella samtalet, och att medarbetare görs 

delaktiga i exempelvis visions- och utvecklingsarbete. En ledare kan inte på 

egen hand skapa en sådan relation, den uppstår i interaktionen med den som 

leder och den som ska ledas. Chefer kan ha stor inverkan på en arbetsplats men 

också medarbetaren, framför allt om det finns en förväntan på att denne ska 

arbeta självständigt (Tengblad, 2009). 
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Empowerment management, eller psykologiskt medbestämmande, är ett begrepp 

som ofta förknippas med och används i samband av självledarskap och 

medarbetarskap. Det används för att beskriva människors naturliga motivation 

och tilltro till den egna förmågan och hur denna påverkas av ledarens beteende, 

arbetets utformning, organisationsstrukturer och individens egna behov och 

värderingar (Yukl, 2012). Begreppet innebär mer makt, ansvar och delaktighet 

vilket leder till att medarbetaren kan anses se sitt arbete som meningsfullt och 

engagerande. Dessa faktorer menar Aronsson et al. (2012) bidrar till en god 

arbetsmiljö. 
 

I sin modell Structural Theory of Organizational Empowerment understryker 

Kanter (1977) organisationens uppbyggnad för att möjliggöra empowerment. 

De anställdas beteende, menar Kanter (1977), är en reaktion på de förhållanden 

de befinner sig i och att de anställda som upplever sig maktlösa saknar kontroll 

över sin arbetssituation. Detta anses påverka också motivationen negativt och i 

förlängningen även företagets resultat och medarbetarens upplevelse av 

arbetsmiljön. De individer som upplever sig ha makt över sin arbetssituation 

kan känna empowerment och vara mer produktiva, med en högre känsla av 

mening, de kan uppleva att det de gör är viktigt för dem och för företaget, vilket 

också kan bidra till ett positivt arbetsklimat (Kanter, 1977). 
 

Elnaga och Imran (2014) formulerar i sin forskning att många chefer upplever 

att de vid ett empowerment förlorar sitt ansvar att ha kontroll över och att styra 

verksamheten, vilket författarna helt förkastar och istället menar att ett 

medarbetarskap inte kan tas om inte chefen vill det och inser värdet av det. 

Utöver det tillkommer enligt Elnaga och Imran (2014) att medarbetaren själv 

måste agera för att kunna bli “empowered”. Ett starkt ledarskap och en känsla 

av ansvarsskyldighet är förutsättningar för att forma en organisation där 

medarbetarskap möjliggörs. Studien belyser att ett sådant arbete börjar i toppen 

av organisationen och genomsyrar alla led, då det bara är ett lagarbete som ger 

förutsättningar för medarbetarskap. Ansvaret vilar enligt Elnaga och Imran 

(2014) på chefen att skapa förutsättningar för medarbetarskap och tydliggöra att 

det är önskat och efterfrågat i organisationskulturen. Genom empowerment 

finner Elnaga och Imran (2014) att medarbetare upplever större tillfredsställelse 

i sina arbeten då empowerment också innebär att forma en kultur där 

medarbetaren känner sig fri att ge uttryck för åsikter och att själva kunna fatta 

beslut. Elnaga och Imran (2014) menar att empowerment utgör ett av de mest 

effektiva sätten att hjälpa sina medarbetare att utvecklas och öka sin effektivitet 

men att det bygger på att det finns tydliga kommunikationskanaler. 
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2.4 Teori och tidigare forskning kring organisation 
 

Organisationer har vanligtvis ett flertal olika styrdokument såsom exempelvis 

policys och säkerhetsrutiner. Dessa kan ses som ett försök att få kontroll över 

en organisations komplexitet. En sådan komplexitet menar Eklöf (2017) kan 

ses som ett arbetsmiljöproblem då chefers uppdrag kan anses ligga bortom en 

rimlig arbetsbörda, då denne behöver ha fullständig överblick, förståelse, 

kontroll och förmåga att påverka. Det vill säga, en chefs uppdrag är inte bara att 

ansvara för arbetsmiljön, utan många andra aspekter (Eklöf, 2017). 
 

Styrdokument fungerar inte alltid tillfredsställande i den operativa 

verksamheten, det vill säga “på golvet”. En anledning till detta är att 

styrdokument, såsom exempelvis arbetsmiljöpolicy, beslutas på en hierarkiskt 

högre nivå i organisationen, utan medverkan av lokalt inflytande från lägre 

nivåer. Således kan det finnas en risk för diskrepans mellan hur dokumenten är 

utformade och hur de praktiskt implementeras i verkligheten (Eklöf, 2017). 

Eklöf menar vidare att hur vacker en arbetsmiljöpolicy än är så behöver det inte 

betyda att organisationen präglas av ett funktionellt psykosocialt arbetsklimat. 

Aronsson et al. (2012) refererar till Mintzbergs (1987) vetenskapliga artikel där 

han beskriver att i en starkt föränderlig verklighet, där verksamheter präglas av 

komplexitet, ökar behovet av avsiktliga och genomtänkta strategier. Styrverktyg 

såsom arbetsmiljöpolicys syftar enligt Aronsson et al. (2012) till att styra, 

stödja, förbättra och korrigera beteenden i organisationen, organisationskulturen 

och arbetsklimatet. 
 

För att hantera den komplexitet som ofta präglar organisationer, och för att 

förstå hur arbetsmiljö på en arbetsplats kan förbättras, menar Eklöf (2017) att 

det är nödvändigt med dialog och reflektion. Den högre ledningens uppgift kan 

innebära att ge den operativa nivån frihet och de resurser som krävs för att 

hantera sin komplexitet, det vill säga uppmuntra medarbetarskap. Genom 

central styrning och standardisering från högre ledning kan en flexibilitet som 

behövs för att ett arbetsmiljöarbete ska få den effekt som avses i 

organisationen gås miste om. De av ledningen dikterade visionerna blir, enligt 

Eklöf (2017) ofta för den operativa nivån meningslösa abstraktioner. Vidare 

menar Eklöf (2017) att arbetsmiljöfrågor borde få uppmärksamhet och 

utvärderas på den dagliga agendan och inte bara, i bästa fall, periodiskt 

återkommande (vid exempelvis riktade aktiviteter, årliga medarbetarsamtal eller 

efter arbetsmiljöronder). 
 

Det finns, enligt Winroth (2018) en tydlig förskjutning till en mer organisatorisk 

betoning på arbetsmiljö och hälsa, där det t.ex. kan handla om balansen mellan 

krav och resurs. Bemötande, socialt stöd och arbetsklimat nämner Winroth 

(2018) som några av de aspekter inom den sociala arbetsmiljön som också ska 

inkludera medarbetarnas delaktighet enligt föreskriften AFS 2015:4. Winroth 

(2018) problematiserar medarbetarnas delaktighet i det hälsofrämjande och 
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förebyggande arbetet genom paragraf 7 (AFS 2015:4, §7) där endast chefer 

anses vara i behov av kunskaper kring hur kränkande särbehandling och 

ohälsosam arbetsbelastning ska hanteras och förebyggas. Han menar att om det 

ska omsättas i praktiken behövs också kunskaper kring ett hälsofrämjande 

arbete (Winroth 2018). 
 

KASAM, eller känsla av sammanhang, är Antonovskys teori som försöker 

förklara varför vi människor klarar t.ex. stress olika bra. I “en känsla av 

sammanhang”, en kognitiv upplevelse av verkligheten, där det finns mening och 

hanterbarhet klarar vi stressen bättre (Winroth, 2018). KASAM förklarar en del 

av “vad som påverka hälsan och hur vi hanterar påfrestningar i livet” (Winroth, 

sid. 30, 2018). Den här teorin tar ett salutogent grepp om människan och dess 

sammanhang för att finna hälsans ursprung (Winroth, 2018). KASAM kan 

sammanfattas med begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

och hur vi genom det kan, eller inte kan, värdera och bemästra situationer 

(Winroth, 2018). Antonovsky (2005) skriver att KASAM handlar om i vilken 

utsträckning känslan av tillit, förutsägbara och begripliga sammanhang finns, 

där resurser möter krav. Det handlar även om upplevelsen av att det finns 

“utmaningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky, 2005, s 46). En 

stark känsla av sammanhang (KASAM) kan alltså innebära att när du ställs 

inför utmaningar har du en större möjlighet att hantera dessa med bättre 

personliga resurser, där balansgången mellan hälsa - ohälsa är kopplad till 

graden av KASAM (Antonovsky, 2005). Personer med hög KASAM kommer 

enligt Antonovsky (2005) exempelvis att vara mer motiverade. Ur ett 

arbetsmiljö- och hälsoperspektiv styrker KASAM det som Arbetsmiljölagen 

(Arbetsmiljöverket, 2016) förbinder arbetsgivaren till (Eklöf, 2017). 
 
 

2.5 Sammanfattning 
 

Hur en chef agerar påverkar, enligt flera forskningsstudier, den psykosociala 

arbetsmiljön, hur denne ser medarbetarna som en resurs och inte som verktyg 

utan ser till deras behov (Eklöf, 2017). Det finns idag omfattande forskning om 

arbetsmiljö och hur chefer och organisationer genom ledarskap, organisation 

och struktur kan motverka och förebygga ohälsa på arbetsplatser. Att som 

ansvarig chef arbeta utifrån ett relationsorienterat ledarskap tyder flertalet 

forskningsstudier på bidra till ökad hälsa hos medarbetare. Detta menar bland 

annat forskare såsom Aronsson et al. (2012), Kelloway och Barling (2010), 

Yukl (2010) och Bolman och Deal (2012) kan ses som en ledarstil som bygger 

på en relationell lyhördhet, ett coachande och stödjande ledarskap och som kan 

anses gå väl ihop med arbetsmiljöarbete. Yukl (2010) relaterar ett relationellt 

ledarskap till en transformativ ledarstil, som enligt forskare såsom Stewart 

(2006), Bass, Avolio, Jung och Berson (2003) lägger mycket energi på att 

främja individualism och personlig utveckling. Turner och Müller (2005) menar 

att det för att skapa förutsättningar för individualism krävs att ledaren främjar ett 
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öppet arbetsklimat. Ett sådant arbetsklimat menar Tengblad (2009) främjas då 

chefen arbetar med att förstärka medarbetarnas delaktighet, känsla av 

sammanhang och medbestämmande. Delaktigheten är något som Tengblad 

(2009) menar att ett öppet arbetsklimat, en dialog och interaktion mellan chef 

och medarbetare leder till. Enligt Yukl (2010) relaterar medarbetarskapet till 

empowerment - psykiskt medbestämmande, som beskriver människors naturliga 

motivation och tilltro till den egna förmågan och ger medarbetarens mer makt, 

ansvar och delaktighet. Kanter (1977) menar att medarbetarskapet inte bara 

bidrar till en högre känsla av mening och ett gott arbetsklimat men ger också 

en positiv påverkan på medarbetarnas produktivitet. 
 

Medarbetarskapet kan innebära en förskjutning av makt och en förväntning på 

aktivt deltagande och engagemang. För detta krävs en tydlighet från chefen att 

ge feedback, bekräfta och förtydliga roller och mål. Arbetsmiljölagstiftning som 

AFS 2015:4 och AFS 2001:01 lyfter fram kravet på att delaktiggöra 

medarbetare i arbetsmiljöarbete med de mål, policys och strategier som tas fram 

för att motverka och förebygga ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2016). Winroth 

(2018) belyser att det också vilar ett ansvar på medarbetaren själv att ta ansvar 

för arbetsmiljön, alltså att genom ett aktivt medarbetarskap intressera sig för de 

åtgärder och strategier som arbetsgivaren antar i arbetsmiljöarbetet. En chef kan 

inte på egen hand skapa en sådan relation, medarbetarna bär också ett ansvar i 

form av engagemang och intresse - medarbetarskap. Samtidigt visar forskning 

av Elnaga och Imran (2014) att ett medarbetarskap måste initieras ovanifrån för 

att fungera. 
 

Det kan i organisationer råda en diskrepans mellan de arbetsmiljöpolicys som 

beslutas och hur dessa implementeras på operativ nivå (Aronsson el al, 2012). 

Eklöf (2017) menar att brist på delaktighet och en alltför centraliserad styrning 

ä r  en av orsakerna till diskrepansen. Att ledningen delegerar ansvar och ger 

medarbetarna frihet och resurser, möjliggör inflytande och uppmuntrar 

medarbetarskap enligt Eklöf (2017). Han menar att genom central styrning och 

standardisering från högre ledning förloras flexibilitet som kan anses behövas för 

att ett arbetsmiljöarbete ska få den effekt som avses i organisationen. De av 

ledningen dikterade visionerna blir ofta för den operativa nivån meningslösa 

abstraktioner (Eklöf, 2017). Arbetsmiljöfrågor bör enligt Eklöf (2017) få 

uppmärksamhet och utvärderas på den dagliga agendan och inte bara, i bästa 

fall, periodiskt återkommande. Detta bidrar enligt Eklöf (2017) till en hos 

medarbetarna större känsla av delaktighet och sammanhang, som kan kopplas 

samman till ökad meningsfullhet och minskad ohälsa. Winroth (2018) 

refererar till teori av Antonovsky (2005) om KASAM, som beskriver att 

individer som upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet klarar 

stress bättre. Eklöf (2017) menar att KASAM ur ett arbetsmiljö- och 

hälsoperspektiv styrker det som Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2016) 

förbinder arbetsgivaren till. 
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3 METOD 
 
 

3.1 Vetenskapliga grunder 
 

I detta avsnitt redogör vi för motivering och förklaring av vetenskaplig metod 

och för studien vald vetenskaplig ansats. Utifrån vårt valda forskningsområde 

redogör vi för praktiskt tillvägagångssätt, urval och beaktande av forskningsetik. 
 

3.1.1 Ontologi 
 

Ontologi rör frågor som “vad som finns” och handlar om huruvida sociala 

entiteter kan uppfattas som något objektivt och något yttre för individen, eller 

om de ska ses som konstruktioner som baseras på individers uppfattningar och 

handlingar (Bryman, 2011). Frågor som rör ontologi kan delas upp i två synsätt, 

objektivism respektive konstruktionism (Bryman, 2011). Objektivism är en 

ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala företeelser och deras betydelse 

existerar oberoende av sociala aktörer. Verkligheten betraktas som ett objektivt 

fenomen, vilket innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta 

som vi inte kan påverka (Bryman, 2011). En organisation kan uppfattas som ett 

konkret objekt med regler och riktlinjer. För att saker och ting ska bli gjorda, 

exempelvis hur arbetsmiljöarbete genomförs, utvecklas det i organisationen 

standardiserade procedurer. Inom organisationen finns en hierarki och 

människor som ingår i den får olika arbetsfördelning och positioner. 

Organisationen utgör enligt det objektivistiska synsättet något yttre i förhållande 

till de individer som ingår i den (Bryman, 2011). Organisationen representeras 

av en social ordning genom att individerna förutsätts följa de krav och regler 

som sätts upp. Således är individerna i organisationen styrda och tillsagda vad 

de ska göra. De lär sig att tillämpa de värderingar och mål som ingår i 

organisationen. Relaterat till våra informanters arbetsmiljöarbete skulle ett 

sådant enligt ett objektivistiskt synsätt existera som en yttre faktor, utan 

medverkan från arbetsorganisationens aktörer. 
 

Bryman menar att den ontologiska ståndpunkten - konstruktionism, går ut på att 

sociala företeelser och deras avsikter är något som sociala aktörer ständigt 

skapar (Bryman, 2011). Enligt Bryman ifrågasätter konstruktionismen att 

organisationer och kulturer kan uppfattas som en yttre verklighet och vara på 

förhand givna enheter som aktörer inte kan styra eller påverka. Regler, såsom 

exempelvis arbetsmiljöregler och direktiv i en organisation är därmed inte en 

ordning som existerar på förhand oberoende av individer utan ordning är något 

som arbetas och förhandlas fram (Bryman, 2011). Bryman menar att 

organisationer har en tendens att bortse från vilken roll det vardagliga samspelet 

mellan individers handlingar spelar när det gäller organisationens formella 

egenskaper (exempelvis regler, riktlinjer och policys). Han menar att den sociala 

världen och dess underliggande kategorier inte sker utanför vårt medvetande, 
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utan snarare byggs upp genom det sociala samspelet (Bryman, 2011, sid. 39). 

Boréus (2016) beskriver att beroende på verklighetsuppfattning som lyder för 

tiden, färgas vår syn på samhället och människor utifrån de uppfattningarna och 

perspektiven. Hon menar att vi, konstruktivistiskt, genom språket “tolkar 

samhället och världen, men världen i sig påverkar också hur vi agerar och 

använder språket” (Boréus, sid. 177, 2016). Det som avseende arbetsmiljö förr 

ansågs “normalt” ser idag med säkerhet helt annorlunda ut, frågan är vad som 

idag är konstruktionen kring arbetsmiljö? Detta är något vi i vår studie hoppas 

kunna fånga och forma en bild av för att på så vis bidra till nya kunskaper kring 

de konstruktioner som utgör och påverkar arbetsmiljön. Genom den nuvarande 

arbetsmiljökonstruktionen formas också nästa. Dagens konstruktion att bygga en 

god arbetsmiljö med stor fokus på medarbetaren skulle kunna ses bottna i en 

motreaktion mot ”gamla tider” med tydligare hierarkier och maktlösa 

medarbetare.  
 

I den här studien har vi utgått från den ontologiska idealismen att verkligheten 

är subjektiv och att vårt fokus för studien, psykosocial arbetsmiljö, inte är en 

statisk enhet i en organisation, utan istället konstrueras och får mening genom 

sociala aktörer och samspelet mellan dessa. Därmed är sociala företeelser och 

kategorier, såsom kategorin psykosocial arbetsmiljö, inte något oföränderligt 

utan utgörs av ett tillstånd under ständig revidering (Bryman, 2011, sid. 37). 

Dessa måste således ses som socialt konstruerade, kontinuerliga processer. Vi 

utgår därmed från ett konstruktionistiskt synsätt, att arbetsmiljöregler inte är en 

på förhand existerande struktur, utan förhandlas fram i samspel mellan de 

medarbetare som ingår i de verksamheter vi studerat. 
 

Enligt vår positionering har vi utgått ifrån att en objektivistisk inriktning skulle 

inneburit att våra informanter enbart skulle förhålla sig till verkligheten med 

begränsade möjligheter att påverka den eller sin omgivning. Vi har istället valt 

att se på våra informanter som sociala aktörer med möjlighet att själva kunna 

påverka sina liv. Således har vi förhållit oss konstruktionistiskt till hur vi 

uppfattar våra informanters uppfattningar och handlingar. Vi har inte sett på 

sociala företeelser, såsom interaktion mellan chef och medarbetare, som något 

som utgörs av yttre fenomen och omständigheter utan konstrueras sociala 

aktörer emellan. 
 

3.1.2 Epistemologi 
 

Epistemologi är det samma som kunskapsteori, det vill säga läran om vad en 

människa kan veta och hur denne kan nå kunskap. Epistemologi behandlar 

mänsklig kunskap och utgör en grund för vetenskapsteori och metodteori 

(Bryman, 2011). 
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Två vanligt förekommande vetenskapsteoretiska inriktningar är ofta aktuella i 

forskningssammanhang. Den ena, positivismen, präglas av en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt där naturvetenskapliga metoder förespråkas. En empiristisk 

kunskapssyn och realistisk verklighetssyn baseras på att absolut kunskap om en 

yttre, lagbunden objektiv verklighet, oberoende av människors föreställningar 

och medvetande (Bryman, 2011). Ur kunskapsteoretisk ståndpunkt utgör 

positivismens syfte att generera hypoteser som kan prövas så att det sedan kan 

tas ställning till om dessa kan anses lagbundna och regelbundna. Verkligheten 

ses ur ett positivistiskt synsätt som objektiv, värderingsfri. Positivistisk 

vetenskaplig kunskap anses vara systematiskt beprövad, objektiv och 

principiellt universell, i det att den gör anspråk på att gälla överallt och alltid 

(Starrin & Svensson, 2011). 
 

Den andra, interpretativismen, som vetenskapsteoretisk inriktning är en 

ortodoxi mot det positivistiska synsättet och den naturvetenskapliga 

kunskapssynen. Ur ett interpretativistiskt synsätt antas uppfattningen att genom 

tolkning söka “fånga människors beteende, den subjektiva innebörden av social 

handling” (Bryman, 2011). 
 

Vår positionering i studien är ett interpretativistiskt synsätt, för att genom vår 

tolkning få en ökad förståelse och kunskap om hur chefer arbetar med 

arbetsmiljö i praktiken. Utifrån detta synsätt har vi genom intervjuer önskat få 

en bild av hur arbetsmiljöarbetet utförs. Att istället använda det positivistiska 

synsättet hade kunnat förhindrat oss från att kunna tolka informanternas 

utsagors tolkningar och upplevelser av sin sociala verklighet och därmed att 

fånga upp den subjektiva innebörden av social handling, det vill säga 

informanternas upplevelse av arbetsmiljöarbetet. 
 

Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika 

fenomen (Fejes & Thornberg, 2009). Till skillnad från den positivistiska 

vetenskapssynen, där uppfattningen är att det finns en objektiv sanning, en 

lagbundenhet, innebär den hermeneutiska synen att verkligheten finns inom oss 

(Bryman, 2011). Det är därför viktigt att ta i beaktning vilken förförståelse vi 

som forskare har för fenomenet vi valt att studera, då det kommer påverka hur 

vi tolkar informanterna. Vi som forskare bär på övertygelser, förförståelse, 

förutfattade meningar och fördomar som det är väsentligt att vi förhåller oss till 

i forskningsprocessen. Kunskap förvärvas då vi tolkar våra informanters 

utsagor och upplevelser. Dessa blir således utgångspunkter i de tolkningar vi 

som hermeneutiska forskare gör (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att 

centralt för hermeneutiken är att analysera och försöka få fram en mening 

utifrån det perspektiv vi som forskare har. 
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I vår studie har vi valt att utgå från ett interpretativistiskt perspektiv med en 

hermeneutisk inriktning genom att via tolkning söka förstå hur chefer arbetar 

med arbetsmiljö på arbetsplatser. Utifrån denna utgångspunkt har vi genom 

intervjuer önskat att få en fördjupad förståelse för informanternas utsagor 

och upplevelser. Vår tolkning av det empiriska datamaterialet har syftat till att 

se delarna i förhållande till helheten och därmed bidra till ökad förståelse för 

fenomenet arbetsmiljö. Denna hermeneutiska process liknas ofta vid en 

hermeneutisk spiral/cirkel (Fejes & Thornberg, 2014) där vi sökt nya delar för 

att se och förstå en större helhet, och som gett fördjupad kunskap. Förståelsen, 

menar Fejes och Thornberg (2014) växer fram i själva pendlandet mellan delar 

och helhet och skapar kunskap löpande, vilket bidrar till en fördjupad förståelse 

allt eftersom tolkningarna fortlöper. Således har vi i studien löpande under 

arbetets gång, och i takt med att fler intervjuer genomförts, tagit hänsyn till de 

olika delarna i informanternas utsagor och utefter dessa skapa en helhet som 

bidragit till våra slutsatser och resultat som vi i ljuset av all information ansett 

som mest rimliga (Sjöström i Starrin & Svensson, 2011). 
 

3.1.4 Förförståelse 
 

Vår förförståelse är relaterat till det vi som forskare har lärt oss som kommit att 

att prägla vårt sätt att se på verkligheten. I stort sett allt som vi upplever, ser, 

hör, tänker och tycker bygger på förförståelse (Thurén, 2016). Förförståelse, 

menar Thurén (2016) kan vara mer eller mindre adekvat. Förkunskap kan anses 

vara en riktigt förförståelse och fördomar kan anses som en felaktig sådan. Vi 

har bägge varit medarbetare i organisationer som präglats av en, för oss, icke 

tillfredsställande arbetsmiljö. En utav oss dessutom erfarenhet av att arbeta som 

chef med arbetsmiljöansvar, varför vi har föreställningar, kunskaper och 

fördomar om ämnet, både ur medarbetar- och chefsperspektiv, redan 

inledningsvis av vår studie. I likhet med en hermeneutisk cirkel har vi med 

utgångsläge från vår förförståelse sökt att lära oss mer om vårt valda 

forskningsområde genom att studera litteratur, forskning och artiklar samt 

genom att tolka och analysera våra informanters utsagor. I växelspelet mellan 

förförståelse och erfarenhet, teori och praktik, mellan del och helhet har vi sökt 

att gå från fördomar och antaganden till verklig förståelse för vårt 

intresseområde (Thurén, 2016). 
 
 

3.2 Metodologi 
 

Metodologi handlar om hur en undersökning ska genomföras och vilka metoder 

som ska användas beroende på vad som ska undersökas. Deduktion och 

induktion är båda angreppssätt på vilka metodologi kan beskrivas (Thomassen, 

2007). 
 

  



 19 

3.2.1 Deduktion 
 

Ett sätt att arbeta metodologiskt är via en deduktiv ansats, som enligt Bryman 

(2011) är den vanligaste ansatsen i förhållanden mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskapen. Vid deduktiv ansats utgår forskaren från teorier, som är 

uppbyggda av vissa grundläggande påstående, så kallade axiom, som förväntas 

vara sanna, exempelvis etablerade teorier, naturlagar eller allmänna principer. 

Utifrån dessa principer skapas hypoteser och forskaren testar och eventuellt 

falsifierar dessa i sina studier (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett avgörande krav 

på slutledningen, deduktionen, efter testning av hypoteser, menar Thomassen 

(2007) är att den följer strikta regler och är logiskt giltig. Thomassen (2007) 

menar att deduktiva metoder kan sägas skapa kunskap uppifrån och ned, som är 

det mest vanliga vid kvantitativa metoder. 
 

3.2.2 Induktion 
 

En induktiv ansats präglas av att ur empirin försöka skapa teori och visa på 

lagbundenheter och att ur empiriska fakta dra allmänna och generella slutsatser 

(Thurén, 2016). Induktion handlar inte om kunskap om tingen i sig utan om 

kunskap om vad något innebär (Bryman, 2011). Vid valet av en induktiv ansats 

ligger fokus på den teori som genererats ur empirin, att kunskap kan sägas 

skapas nedifrån och upp (Thomassen, 2007). Enligt Thurén (2016) uppfattar 

människan världen med hjälp av inkänning, empati och sinnen och att 

tolkningen är färgad av den som tolkar. Thurén (2016) menar vidare att våra 

egna, som forskare, erfarenheter är en tillgång och förförståelsen viktig. 
 

I aktuell studie har vi antagit en induktiv ansats då vi undersökt våra 

informanters känslor, uppfattningar och upplevelser. Denna ansats menar vi 

lämpar sig väl för hur vi tolkat utsagor och företeelser som framkommit för att 

sedan kunna relatera vårt resultat till relevanta teorier. Att istället utgå från 

hypoteser och pröva dessa har vi inte ansett vara ett lämpligt sätt att utföra 

studien på, då vi inte sökt efter allmänna principer eller exakt sanning. Vi har 

utgått ifrån att verkligheten skapas utifrån människors relationer och 

interaktioner och utifrån att kontakten mellan medarbetare, chefer och ledning i 

de verksamheter vi studerat skapar verkligheten. Även vi som forskare har varit 

en del av tolkningen av den och vår tolkning och analys kommer påverkas av 

vår subjektiva uppfattning utifrån vår förförståelse och erfarenheter. Vår 

induktiva ansats kan kopplas till vår hermeneutiska inriktning, där vi tolkat våra 

informanters utsagor i syfte att få en fördjupad förståelse. Vi har i enlighet med 

en hermeneutisk cirkel, del för del sökt ny kunskap som bidragit vill våra 

slutsatser och resultat. Vi hävdar dock inte att den verklighet vi presenterar kan 

sägas vara generellt sann men har strävat efter att kunna bidra med mer insikt 

om hur chefer och medarbetare uppfattar och upplever arbetsmiljöarbete. 
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3.3 Metod 
 

Kunskapsteori, det vill säga sättet att nå kunskap kan ses vara antingen 

kvalitativ eller kvantitativ, om kunskapen bygger på insikt, intuition, på tro och 

övertygelse, erfarenhet och kunnande eller om den är systematiskt beprövad och 

testad, objektiv och generell (Starrin & Svensson, 2011). 
 

Att välja ett deduktivt synsätt som forskningsmetod, där datainsamling präglas 

av att forskaren söker mäta olika företeelser, exempelvis genom att använda 

enkäter som datainsamlingsmetod är vanligt för den kvantitativa forskningen 

(Bryman, 2011). Kvantitativ forskning innebär hög grad av standardisering, 

vilket enligt Bryman (2011) kvalitativa studier inte eftersträvar. En kvantitativ 

forskning har en förkärlek till det naturvetenskapliga, positivistiska synsättet, 

det vill säga att synen på verkligheten är objektiv, där mätning, kausalitet, 

generaliserbarhet och replikation står i fokus. Den kritik som riktats mot 

kvantitativ forskning är att naturvetenskapliga modeller inte passar sig när man 

som forskare vill studera den sociala verkligheten, såsom är aktuellt i denna 

studie. I en kvantitativ metod är informanternas egna tolkningar inte av intresse 

utan det är att generera data, som går att kodas som ligger i fokus (Bryman, 

2011). 
 

I kvalitativa studier söks kunskap och förståelse för olika fenomen. I motsats till 

den kvantitativa forskningen där siffror och generaliseringsbara data kan hämtas 

står den kvalitativa forskningen för ord och tolkning och har en 

konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt. En kvalitativ forskningsmetod visar på 

en djupare förståelse och tolkning av den sociala verkligheten vi lever i 

(Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningen fokuserar på observationer, 

dokumentgranskning och kvalitativa intervjuer, där enstaka händelser och små 

detaljer är av intresse för den kvalitativa forskaren (Thurén, 2102). Starrin och 

Svensson (2011) menar att kvalitativ forskning präglas av beskrivande och 

deskriptiva aspekter med målet att finna okända företeelser och uppfattningar, 

att beskriva, förklara och tolka. Det traditionella sättet är, enligt Starrin och 

Svensson (2011) att närma sig kvalitativ forskning via den induktiva 

metodologin. 
 

Vi har i aktuell studie att antagit en kvalitativ ansats, där semistrukturerade 

intervjuer gett oss möjlighet att ge informanterna mer flexibilitet så att vi kunnat 

följa informanternas tolkning av företeelsen, något som inte skulle kunna göras 

i en kvantitativ forskningsmetod (Bryman, 2011). Som forskare har vi gett oss 

ut i en okänd värld och utifrån den har vi sökt någon slags ordning och teori 

(Bryman, 2011). Informanternas subjektiva berättelser och tyckanden som 

återgetts i intervjuerna har således banat väg för vår studies resultat och slutsats. 

Med valet av kvalitativ forskningsmetod har vi sökt besvara “HUR-frågor, 

genom att söka efter normer, utsagor och värderingar att sätta in i ett 

sammanhang som skapats till en helhet, en teori och slutsats (Bryman, 2011). 
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Med utgångspunkt ur en övergripande intervjuguide, som tagits fram utifrån vår 

förförståelse om det för studien valda forskningsfokus har vi skapat teman och 

konkretiserade intervjufrågor för att belysa vårt intresseområde. Skulle vi istället 

valt en ostrukturerad intervjuform skulle intervjuerna snarare liknat ett samtal, 

vilket ökat risken för att vi inte skulle erhålla fördjupade svar på våra 

frågeställningar (Bryman, 2011) och därmed inte varit i hermeneutiska i vår 

vetenskapssyn. Målet med den de semistrukturerade intervjuerna motiveras med 

att vi sökt kunskap och förståelse via våra informanters utsagor, att ge dem 

möjlighet att mer obundet återge sina tankar, erfarenheter, uppfattningar och 

beskrivningar av fenomenet arbetsmiljö. Vi har under intervjuerna tillåtit oss att 

röra oss i olika riktningar, genom att ställa följdfrågor, för att på så sätt få så 

detaljerade och uttömmande svar som möjligt på de frågor som ställts, vilket 

också enligt Bryman (2011) är syftet med de semistrukturerade intervjuerna. 
 
 
 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

3.4.1 Litteratursökning 
 

För att få en bakgrund till det område vi studerat sökte vi bland artiklar, 

litteratur och avhandlingar som vi ansåg hade relevans för vårt 

forskningsområde. Vi har använt oss av Linköpings universitetsbiblioteks 

databaser DIVA, Unisearch och Libris. De artiklar, litteratur och avhandlingar vi 

valt att använda oss av är peer reviewed. Fakta har också hämtats från 

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Vetenskapsrådet och 

Stressforskningsinstitutet. 
 

I samband med sökningarna fann vi nyckelord som vi ansåg har en koppling till 

vårt valda ämne: Empowerment, självledarskap, medarbetarskap, ledarskap, 

leadership, relationsorienterat ledarskap, KASAM, delaktighet, hälsofrämjande 

ledarskap, arbetsmiljö, social och organisatorisk arbetsmiljö. 
 

3.4.2 Urval 
 

Facebook och Linkedin användes i inledande skede av studien för att rekrytera 

presumtiva informanter till vår studie (se bilaga 1). Därutöver skedde 

rekrytering ur vårt eget nätverk. Till de informanter som valt att delta i studien 

har vi sedan skickat ett missivbrev för att informera om studien, i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska informationskrav (se bilaga 2). 
 

Inledningsvis var vår strategi att enbart fokusera på intervjuer med 

chefer/verksamhetsledare men allteftersom arbetet fortskred fann vi ett intresse 

av att även intervjua medarbetare för att ta del av deras upplevelser av 
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arbetsmiljöarbete och hur ledarskapet påverkar detta. Svaren från medarbetarna 

skiljde sig i hög grad från chefernas och bidrog till att ge studien fler 

dimensioner och ett större djup. Främst har vi intervjuat 

chefer/verksamhetsledare, då vi utgick från att dessa kan ha större möjlighet att, 

i vidare utsträckning än medarbetare, påverka arbetet kring arbetsmiljöfrågor, 

samt att de har bäst insikt i det pågående arbetet. Vårt urval utgörs av ett så 

kallat målstyrt urval då vi valt personer som kan vara relevanta för det område 

vi sökt kunskap om (Bryman, 2011). Hade vi istället valt ett slumpmässigt 

urval, det vill säga gett möjligheten för vem som helst att delta i studien, hade 

vårt resultat kunnat riskera att bli skevt, inte representativt för den population vi 

vill uttala oss om samt förhindrat att vi nått en djupare förståelse för det ämne vi 

ville studera (Gustavsson, 2011). Ett slumpmässigt urval hade exempelvis 

kunnat innebära att vi enbart hade fått ett medarbetarperspektiv, vilket i vår 

studie inte varit av intresse. 
 

Med valet av att intervjua både chefer och medarbetare kan vårt urval sägas 

vara både målstyrt och teoretiskt (Bryman, 2011). Det målstyrda urvalet avser 

chefsinformanterna där vi sökt en variation i fråga om på vilken nivå i 

organisationen de arbetade. De medarbetare vi intervjuat representerar det 

teoretiska urvalet som valts ut samtidigt som vi samlat in, kodat och analyserat 

intervjuerna. Vi har under arbetets gång med studien bestämt oss för vilken 

information som skulle samlas in därnäst och var en sådan skulle kunna finnas 

(Bryman, 2011). På så sätt har vi utvecklat vårt resultat i takt med att det 

framkommit olika mönster ur informanternas utsagor. Syftet med den teoretiska 

samplingsmetoden var att välja ut intervjupersoner tills de kategorier vi 

utformat ur teoretisk bemärkelse var mättade. Vi har varit medvetna om att vårt 

urval inte kan anses generaliserbart för en hel population. Vi anser oss trots 

detta att se mönster som kan vara representativt genom valet att intervjua både 

chefer på olika nivåer och medarbetare. Cheferna har positionerna HR-chef, 

mellanchef/avdelningschef och medarbetare. För att söka variation i urvalet och 

för att få en så bred och noggrann beskrivning av det forskningsområde vi velat 

belysa har vi i studien fokuserat på företag av olika storlek, både av offentlig 

och privat karaktär (Bryman, 2011). Den lokala förankringen har varit 

gemensam för samtliga verksamheter som studerats. 
 

3.4.3 Datainsamling 
 

Den empiriska undersökningen i vår studie baserades på semistrukturerade 

intervjuer, i vilka frågorna utgick från en intervjuguide (se bilaga 3). 

Intervjuguiden skapades utifrån teman med inspiration av 

arbetsmiljölagstiftningen AFS 2015:4 och AFS 2001:01. Inledningsvis 

genomförde vi provintervjuer för att säkerställa dels att den ljudutrustning vi 

ämnade använda i studien fungerade väl för ändamålet, samt att de 

intervjufrågor vi utformat av informanterna upplevdes tydligt formulerade. Vi 
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deltog båda vid majoriteten av intervjutillfällena, där den ena ställde frågor och 

den andra antecknade. Detta resulterade i att den som lyssnade kunde göra det 

fokuserat och att anteckningarna bidrog till att säkerställa att informationen 

dokumenterades, i det fall ljudupptagningen inte skulle fungerat. Innan 

intervjuerna inleddes gav vi en kort presentation om oss själva och om arbetets 

syfte, samt hur lång tid intervjun förväntades att pågå. Därefter lyfte vi fram de 

forskningsetiska principerna som informanterna informerades om. Efter 

avslutad intervju skickade vi ett tackmail till informanten som deltagit samt 

erbjöd att återkoppla med det färdiga materialet när uppsatsen är klart för 

publicering. 
 

3.4.4 Bearbetning 
 

Intervjuerna har spelats in med ljudupptagningsutrustning för att sedan 

transkriberas och tematiseras. För att effektivisera vårt arbetssätt har vi delat 

upp transkriberingen mellan oss bägge. Transkriberingen har bidragit till att vi 

lärt känna vår data och underlättat för oss att se mönster och lett oss fram till de 

teman som tagits fram (Dalen, 2015). Efter det att intervjuerna lyssnats igenom 

och skrivits ut har därefter materialet analyserats och kodats under teman för att 

ta reda på var i materialet som tyngdpunkten ligger (Dalen, 2015). 

Återkommande uttalanden har lett fram slutsatser om vilka teman som varit 

viktigast för vår studie. Transkriberingen inleddes direkt eller kort efter avslutad 

intervju för att dra nytta av de, under intervjun uppfattade teman, och 

kombinerat dessa analyser med det inspelade materialet. Det har underlättat att 

anteckna uttalanden som vi reagerat på, om en fråga har upplevts svår att 

besvara eller att vi uppmärksammat någon form av obehag eller negativ reaktion 

hos den intervjuade. En sådan reaktion kan enligt Dalen (2015) vara av stort 

analytiskt värde. En reaktion från en informant kunde exempelvis vara om en 

fråga upplevdes svår att förstå, vilket bidrog till att vi utvecklade 

frågeställningen ytterligare för att kunna analysera och tolka det som sades. 
 

När vi redovisat vårt resultat hänvisades våra informanter till som antingen 

chefs-informant (CIP) eller medarbetarinformant (MIP). De numrerades i den 

ordning de intervjuats och vi hänvisade till transkriberad sidnummer och rad då 

vi citerat (tex CIP1, 2:3 = chefsinformant 1, sida 2, rad 3). 
 

3.4.5 Kvaltitetsaspekter 
 

Den generaliserbarhet som anses väsentlig inom kvantitativ forskning, är inom 

den kvalitativa metoden svår att uppnå då forskaren gör observationer eller 

genomför ostrukturerade intervjuer (Starrin & Svensson, 2011). Då information 

som framkommer tolkas subjektivt av forskaren kan det därmed ifrågasättas om 

resultatet kan vara generaliserbart och representativt för andra organisationer 

eller populationer (Bryman, 2011). Kvalitetskrav, i form av validitet (att man 
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mäter det man avser mäta) och reliabilitet (att mätning är korrekt gjord) anses 

enligt Bryman (2011) inte kunna gälla för kvalitativ forskningsmetod. Detta 

exempelvis för att denna metod inte handlar om att mäta. Bryman (2011) 

refererar till Guba och Lincoln (1994) när han menar att tillförlitlighet och 

äkthet snarare är begrepp att använda vid kvalitativa metoder. Guba och Lincoln 

(Bryman, 2011) menar att det är omöjligt att komma fram till en enda och 

absolut bild av den sociala verkligheten och att begrepp såsom validitet och 

reliabilitet inte kan relateras till kvalitativ forskning. Tillförlitligheten rör 

trovärdigheten, pålitlighet, överförbarhet och möjligheten att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011). Med överförbarhet menas huruvida resultatet är 

överförbart på en annan miljö, något vi anser att denna studie är. Detta genom 

att vi studerat både medarbetare och chefer samt organisationer av olika storlek 

och av privat och offentlig karaktär. Äktheten rör frågor huruvida studien kan 

anses ge en rättvis bild de utsagor som våra informanter uttalat (Bryman, 2011). 

Vi har för att öka studiens tillförlitlighet strävat efter att under intervjuerna göra 

många uppföljningar samt att många påståenden underbygger varje tema. 

Samtliga informanter har fått utrymme i studien, inte för att passa in i vår bild 

utan för att den information som framkommit av oss ansetts relevant. För att 

ytterligare säkra vår studies kvalitet har vi strävat efter att så trovärdigt och 

utförligt som möjligt motivera vårt urval, tillvägagångssätt, val av teori och 

begrepp kopplat till syfte och frågeställning samt att redogöra för hur vi tagit 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Vidare har vi genom att 

mellan oss bägge forskare kommit överens om hur vi ska tolka det vi ser och 

hör, så kallad intern reliabilitet. Under forskningsprocessen har vi också 

löpande erhållit handledning av vår handledare som gett oss konstruktiv kritik 

och feedback på vårt arbete. 
 
 

3.5 Forskningsetik 
 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv har vi förhållit oss till de fyra grundläggande 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att vi som forskare har informerat våra informanter 

om deras uppgift i projektet och under vilka villkor de ställer upp, att det är 

frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan (Dalen, 2015). 

Samtyckeskravet innebär att samtycke lämnas utan yttre påtryckningar eller 

begränsningar av den personliga handlingsfriheten. Det innebär att informanten 

ska informeras om allt som berör dennes samarbete i aktuellt projekt. Om 

informanten är under 15 år krävs ett samtycke från vårdnadshavaren. 

Nyttjandekravet innefattar de uppgifter som samlats in om enskilda personer 

och att dessa endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). Med 

konfidentialitetskravet avser att de uppgifter som är kopplade till personer som 

ingår i studien behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter 
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måste således förvaras så att obehöriga inte kan ta del av informationen 

(Bryman, 2011). 
 

Vi har beaktat de fyra forskningsetiska principerna i det sätt vi informerat 

informanterna i samband med intervjuerna, där vi också bett om tillåtelse att 

spela in intervjuerna för att underlätta analysarbetet. I enlighet med 

informationskravet informerade vi innan intervjuerna genomfördes 

respondenterna via ett missivbrev (se bilaga 2) om undersökningens syfte och 

tydliggjorde deras deltagande som frivilligt och anonymt. Vi har för 

informanten tydliggjort, i enighet med konfidenialitetskravet, att de uppgifter 

och svar vi har fått fram i undersökningen har behandlats med största 

konfidentialitet och att det inte ska gå att utläsa vem personen är, vilket företag 

denne tillhör eller storleken på företaget. För att införliva nyttjandekravet i vår 

studie har vi säkerställt att de uppgifter som samlats in endast används för denna 

undersökning och inte kommer att användas för kommersiellt bruk eller komma 

att föras vidare. 
 
 

3.6 Metodsammanfattning 
 

Denna studie har sin ontologiska grund i interpretativismen, med en 

hermeneutisk inriktning, då vi i vår studie antagit ett hermeneutiskt 

tolkningsperspektiv för att få en fördjupad förståelse av informanternas 

utsagor. Vi utgår från att arbetsmiljöarbete inte är statiskt utan konstruerat av 

individerna i organisationen och därmed tolkar vi våra informanters utsagor 

konstruktionistiskt. Valet av induktiv ansats grundar sig i att vi dragit våra 

slutsatser på grundval av observationer, genom intervjuer. Via dessa har vi 

tolkat informanternas utsagor för att få en fördjupad förståelse för hur 

arbetsmiljöarbete utförs i praktiken. Empirin utgjordes av intervjuer, som vi 

tolkat och analyserat för att sedan kunna skapa en helhet och ett resultat av. 
 

I likhet med en hermeneutisk cirkel har vi försökt att del för del utöka våra 

kunskaper om vårt forskningsområde för att sedan kunnat sätta ihop det till en 

helhet, resultat och slutsats. Vi har haft en medvetenhet om att de förkunskaper 

vi haft inom området kunnat bidra till fördomar om hur arbetsmiljöarbete 

arbetas med och att detta skulle kunnat vilseleda oss i vårt kunskapssökande och 

tolkande. Vi har därför strävat efter att via en hermeneutisk cirkel övervinna 

våra fördomar för att komma fram till en bättre förförståelse om vårt 

forskningsområde. 

 

De chefer vi valt att intervjua är såväl HR-chefer, 

mellanchefer/avdelningschefer som medarbetare och inom både offentliga och 

privata organisationer. Således varierar vårt urval i syfte att få en så bred och 

utförlig beskrivning av det forskningsområde vi velat belysa. Syftet med ett 

målstyrt urval har varit att finna informanter som är relevanta för studien och 
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kan bidra till en tolkning och förståelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs. Valet 

av att ta del av även medarbetares utsagor motiveras med att vi önskat få en 

flerdimensionell bild av hur arbetsmiljöarbete utförs i praktiken och hur 

arbetsorganisationer förhåller sig till arbetsmiljölagstiftning AFS 2015:4 och 

AFS 2001:1. Med andra ord välja ut intervjupersoner tills de kategorier vi 

utformat ur teoretisk bemärkelse ansågs vara mättade. 
 

För att tolka verkligheten, ämnet vi valt att studera, har vi valt en kvalitativ 

forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer bidrag till det insamlade 

datamaterialet. Då vi i studien har antagit en interpretativistisk ansats, ett 

tolkningsperspektiv, anser vi en kvalitativ forskningsstrategi vara bäst lämpad. 

Valet av en kvantitativ metod hade inte passat för vårt subjektiva sätt att studera 

vårt intresseområde, då kvantitativ forskning är mer inriktat på det objektiva, på 

mätbarhet och att dra generella slutsatser. 
 

Via intervjuer sökte vi sådan information som via vår tolkning bidrog till 

studiens resultat. För att säkerställa den insamlade datans kvaliteter deltog vi 

bägge under majoriteten av intervjuerna samt både spelade in och antecknade 

vad som sades. För att vara tidseffektiva delades arbetet med transkriberingen 

upp mellan oss bägge. Innehållet av transkriberingen fanns dock tillgänglighet 

för oss båda via Google drive och har analyserats av oss gemensamt. 
 

Transkriberingen ledde fram till vår analys av teman vi ansåg relevanta att 

presentera resultatet utifrån. Dessa teman baseras på citat från informanternas 

utsagor och har också kopplats samman med vår frågeställning gällande 

relationell lyhördhet och medarbetarskap. Vi har tagit i beaktande hur vår 

studies kvalitetsaspekter i fråga om tillförlitlighet ska säkerställas vilket vi 

också redogör för under rubrik 3.3.1. 
 

För att stärka vår studies äkthet och tillförlitlighet har vi intervjuat både 

medarbetare och chefer i både offentliga och privata organisationer. Vi har 

under analysen av intervjuerna sökt efter återkommande företeelser ur våra 

informanters utsagor för att låta dessa underbygga våra valda teman. På så sätt 

har vi strävat efter studiens tillförlitlighet. Tillsammans har vi både utfört 

intervjuerna och gemensamt analyserat dessa för att att komma överens om en 

gemensam tolkning (intern reliabilitet). Vi har i studien tagit hänsyn till 

Vetenskapliga rådets forskningsetiska riktlinjer vilket vi redogör för under 

rubrik 3.5. Vi har strävat efter att i uppsatsen så trovärdigt och utförligt som 

möjligt motivera vårt urval, tillvägagångssätt, teori och begrepp kopplat till 

syfte och frågeställning och att säkerställa vår studies kvalitet med hjälp av vår 

handledares feedback och återkoppling. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Vår studies resultat presenterar vi i teman utifrån några av de faktorer vi ser 

påverkar informanternas arbetsmiljöarbete. Här samlar vi det analyserade 

resultatet som baseras på tolkningar av informanternas beskrivningar, vilka vi 

belyser med utvalda citat. Både resultat och analys är således samlat under 

denna rubrik. Det som vi påstår att informanterna menar och återger är vår 

tolkning av majoriteten av informanternas utsagor. Efter citaten förtydligar vi 

om det är en medarbetare eller chef som uttalat sig, genom att indikera CIP 

(chefsinformant) eller MIP (medarbetarinformant). 
 
 

4.1 Den relationsorienterade chefen och relationell lyhördhet 
 

I studien har vi genomgående via våra informanters utsagor tolkat att det är ett 

relationsorienterat ledarskap som är nödvändigt och framgångsrikt i fråga om att 

främja en god arbetsmiljö. Detta gäller såväl stora som små företag, privata som 

offentliga.  Samtliga informanter uttrycker att en ledarstil som präglas av att vara 

på plats, ge individuellt stöd, se kroppsignaler och vara lyhörd för människors sätt 

att uttala sig, agera och sluta sig gynnar arbetsklimatet. Detta menar samtliga är 

en del av det ansvar som vilar på chefen. Dessa ledaregenskaper menar vi kan 

relateras till en relationell lyhördhet och att som chef anta ett relationsorienterat 

ledarskap. Ingenstans har vårt resultat visat på ett auktoritärt ledarskap utan 

snarare genomgående en relationsorienterad ledarstil. Denna typ av relationell 

lyhördhet tolkar vi är kärnan i vårt resultat och att detta genomgående är 

chefsinformanternas sätt att interagera med sina medarbetare. 
 
 
 

tron på individer och att varje individs drivkraft, att mitt uppdrag 

som chef det är att locka fram den drivkraften från dig som gör 

att du gör bra saker varje dag [...] jag ger dig verktyg och jag är i 

närheten varje dag och sen ska jag få dig att trivas och att 

utveckla ditt jobb, så att varje dag du kan göra så bra saker du 

bara kan (CIP10, 9:6). 
 

Studien visar på att den relationsorienterade chefen inte bara var fysiskt 

närvarande utan också delaktig i medarbetarnas vardag. 
 

Jag vill få människor att växa i sin roll och är lyhörd och 

närvarande i min ledarroll. De ska känna att jag finns där för 

dem, lyssnar och har fullt fokus på att se dem, det kan vara både 

arbetsrelaterat och privat. (CIP5, 3:1). 

 

Den chef som arbetar relationsorienterat återkom till att samtal inte enbart var 

verksamhetsrelaterade utan även var av vardagligt och privat slag. Vi 
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upplevde att det mellan raderna sas att det sociala kittet var viktigt för att genom 

olika aktiviteter (kickoff, afterwork etc.) nå en sammansvetsad grupp. 
 

Att agera som en relationsorienterad ledare har vi tolkat innebära att vara lyhörd 

och ge stöd: “Kommer det in någon medarbetare och behöver prata då är det 

fokus på att jag ska lyssna på denne och lägger det arbete jag höll på med åt 

sidan” (CIP5, 3:1). 
 

Uppmärksamhet och att avsätta tider enskilt för att lyssna på sina medarbetare 

enskilt, att identifiera deras olika behov och fånga upp dem var viktiga 

strategier. 
 

Det bästa sättet för att motverka ohälsa är att vara uppmärksam 

på hur folk mår, att lyssna. Jag pratar med alla på kontoret varje 

dag, Jag ser hur de mår, ganska väl. Vi bryr oss om varandra. 

Det är viktigt att vara uppmärksam och att ha en dialog. (CIP9, 

20:1). 
 

Flera chefer menade att de hade god koll på sina medarbetare och för att kunna 

ha goda rutiner kring ohälsa och hantera sådant som uppfattades vara på gång, 

eller hade hänt, krävdes ett relationsorienterat ledarskap för möjlighet att 

fånga upp eventuell ohälsa bland medarbetarna: 
 

Känner jag som chef vibbar av att någon inte mår bra, då tar jag 

det direkt med berörd person. Det kan vara att någon verkar 

tröttare eller tystare än vanligt. Då tar jag mig tid och frågar och 

lyssnar direkt CIP5, 23:1). 
 

Med anknytning till den komplexitet som en chefs arbetsliv kan ses präglas av 

upplever vi en utmaning i att som ledare ha kontroll över allt. Resultatet visar 

att chefskapet innebar en mångfasetterad flora av egenskaper, utmaningar 

och förutsättningar. Cheferna gav uttryck för att ha koll på sina medarbetare men 

att så inte var fallet, att kontroll saknades över den mångfasetterade helheten 

visade vårt resultat. Det kan ses vara ett övermäktigt uppdrag att ha kontroll på 

helheten. Detta baserar vi p å  citat såsom till exempel “här finns ingen 

ohälsa” (CIP9, 1:12) där samma chefsinformant strax senare reflekterar 

över en medarbetares alkoholproblem. Hälsa har enligt vår förförståelse så 

många dimensioner att det kan ses som ett omöjligt uppdrag att som chef ha 

kontroll på alla delar av helheten. Vi reflekterar över att det kanske är att ställa 

för höga krav på chefen, att ha fullständig översikt över allt och alla. Det handlar 

också om att medarbetaren måste delge chefen, vilket vi kommer att återkomma 

till längre fram i resultatet. 
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Den upplevda hälsan var en faktor som hos flera av våra informanter hamnade i 

skymundan. Det talades ofta om ohälsan, men hur medarbetarna upplevde sin 

hälsostatus fanns ofta relativt lite fokus kring. De medarbetare vi intervjuade 

upplevde inte att det var en befintlig fråga, att chefen inte riktigt brydde sig - 

medan någon av våra intervjuade chefer menade att det (den upplevda hälsan) 

var en av frågorna vid medarbetarsamtalen. Medarbetare och chefer hade en 

tydligt olika uppfattning av engagemang. 
 

Studien visar att ledarstilen styrde den återkommande lyhördheten för 

medarbetarnas allmänna sinnesstämning och hälsa. Den egna ledarstilen 

avgjorde huruvida sociala faktorer fick ett stort eller mindre fokus. Vi tolkade 

att det in te  fanns en organisatorisk medvetenhet och policy kring detta utan att 

det istället handlade om chefen/ledarens inställning och fokus “Det handlar 

mer om vilken ledarstil ens chef har snarare än en struktur i 

organisationen” (CIP8, 5:18). Utöver medarbetarenkäterna fanns få 

återkopplande samtal under året hos flertalet av våra informanter, men också de 

som gjorde det till en daglig rutin. Således visar vårt resultat att ett 

relationsorienterat ledarskap inte alltid inkluderar strategier där återkoppling 

om medarbetarnas hälsa är en del av den dagliga agendan. Om detta genomförs 

i praktiken tolkar vi beror på chefens personliga egenskaper. 
 

Det varierade huruvida kravet att chefen fanns på plats och engagerat tog del i 

medarbetarens vardag skedde i några specifika strukturella tågordningar. Vi 

fann organisationer där det uttalat låg på avdelningschefens ansvar till att det 

var ett eget upplevt krav för att organisationen skulle fungera och för chefens 

känsla av kontroll över medarbetarnas hälsa. Det sociala stödet den 

relationsorienterade chefen kunde utgöra var inte ett medvetet val utan en 

bieffekt av att vara just närvarande och relationell. Studien visar på en, på 

strukturell nivå, avsaknad av frågor kring den upplevda hälsan: “De formella 

samtalen, som exempel medarbetarsamtalen känns mer som “check på den”. De 

informella samtalen är mer här och nu och inte en gång om året och hjälper 

mig som chef att ha koll på mina medarbetare (CIP5, 23:5 - 6). 

Ledarstilen, i större utsträckning än en strukturell organisatorisk linje cheferna 

hade att förhålla sig till, styrde därmed den relations-orienterade chefens 

engagemang för medarbetarna. 
 

Resultatet visar att få strukturerade återkommande hälsosamtal skedde, “om 

de blir så blir de” - således kunde många gå under radarn om det var en stressig 

period med hög arbetsbelastning eller om de hade en chef/medarbetare på 

distans. Medarbetares ohälsa kunde gå relativt obemärkt förbi om chefen inte 

hade förmåga att läsa sin personal eller om dennes fokus låg bara på 

verksamheten. Samtalen kring den upplevda hälsan varierade hos våra 

informanter och var beroende av många faktorer (t.ex. distanschef, 

arbetsbelastning, verksamhetsfokus före medarbetarfokus). Regelbundna samtal 
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fördes generellt inte, då vi tolkar en avsaknad av strategier och medvetenhet 

kring att det gjordes strukturerat och frekvent. Vi har också mött exempel, såsom 

chefsinformant 10, som hade en policy att linjechefer stämde av med 

medarbetarna individuellt en stund varje morgon. 
 

Majoriteten av informanterna arbetade för att främja den sociala gemenskapen 

på arbetsplatsen. Flertalet medarbetare valde att vara med, men också de fanns 

som ville stå utanför, som inte ville vara med på fikarasterna eller övriga 

aktiviteter. Vårt resultat visar att cheferna inte nöjde sig med det valet utan 

arbetade vidare för att nå ett företagsklimat där alla var med. 
 

Det är svårt när någon känner att denne har mycket att göra och 

stänger dörren för att jobba undan. Det är då det är viktigt att 

någon knackar på dörren för en promenad eller kaffe osv. Men 

det är individuellt, en del vill ha kontakt, vissa stänger in sig och 

tycks inte ha behov av gemenskap. Vi är olika i grunden, vi 

behöver olika saker men jag vill att det ska vara ett öppet 

arbetsklimat (CIP2, 7:16). 
 

Hos cheferna fanns också en insikt i människors olika behov, men trots det en 

strävan vidare för ett socialt engagerande hos medarbetarna. Vi tolkade det 

som att det inte var helt accepterat att välja att stå utanför det sociala 

samspelet, i vilket vi också upplever att det förväntade medarbetarskapet ligger, 

att som medarbetare engagera och intressera sig för arbetet och för 

arbetsmiljön. Detta kan relateras till att majoriteten av chefsinformanterna 

uttryckte att samvaro och teamkänsla bidrar till en god arbetsmiljö. Chefers 

eget förväntade sociala engagemang kunde skilja sig från det medarbetaren 

ansåg ligga på sitt eget ansvar för engagemang (medarbetarskapet) men att det 

rådde en omedvetenhet om denna diskrepans hos både chefen och medarbetaren. 

Det fanns en tydlig skillnad mellan det förväntade engagemanget beroende på 

yrkesrollen. 

 
 

4.2 Struktur för ett relationsorienterat ledarskap 
 

Utifrån våra informanters beskrivningar av ledarstilen, vilken kan sägas motsvara 

en relationsorienterad, krävs en uttalad strukturell strategi vilket vårt resultat visar 

saknades hos flertalet informanter. Därutöver fanns också en outtalad förväntan 

på medarbetarskap, det vill säga att medarbetaren var ansvarstagande och 

aktivt deltog i det gemensamma och enskilda arbetet. Detta tolkade vi som 

att en relationell lyhördhet och engagemang behövde vara en tydlig strategi 

och inte av ad-hoc-karaktär för att det relationsorienterade ledarskapet skulle 

bidra till en god arbetsmiljö och främja medarbetarnas känsla av delaktighet. 
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Vi reflekterar över att ledarstilen hos våra chefsinformanter kan vara medvetet 

vald men sannolikt i stor utsträckning är formad av tidens normer för hur en 

ledare bör vara. Samtliga informanter valde en relationsorienterad ledarstil men 

de gav inte uttryck för att det var ett val. Merparten gav inte heller uttryck 

för att ha dragit upp riktlinjer och format sin enhet utifrån ledarstil, den “blir 

bara”. Således visar vårt resultat på en omedvetenhet i ledarskap som i vissa fall 

leder till otydlighet och brist på strategi. 
 

 

4.2.1 Det informella samtalet 
 

Den relationsorienterade chefen som gjorde återkommande avstämningar, mer 

eller mindre formellt, byggde en struktur och ordning som efterfrågas i 

arbetsmiljölagstiftningen. Resultatet visar dock att dessa samtal, som utgjorde 

grunden för chefens möjlighet att ha god koll på medarbetarna, emellanåt 

genomfördes “lite på en höft” och bara hos vissa fanns här en tydlig ram. Somliga 

av de intervjuade cheferna ansåg att det fanns, eller eftersträvades, regelbundna 

samtal med varje medarbetare långt utöver medarbetarsamtalet en gång om året. 

Vissa påtalade att dessa samtal inte dokumenterades och att de genomfördes 

främst inofficiellt, och även här påpekades vikten av det personliga och 

relationsinriktade ledarskapet, att föra dialog och intressera sig för medarbetaren. 

Dock visar vårt resultat att den uppfattningen inte fanns hos medarbetarna, att 

dessa informella samtal inte upplevdes finnas, det vill säga att det inte skedde en 

daglig återkommande avstämning. Sammanfattningsvis tolkade vi det därmed 

som att medarbetarsamtal årligen, enligt lag, hölls medan de övriga avstämmande 

kontinuerliga samtalen av flera ansågs viktiga men inte hade en struktur kring hur, 

eller om/när, de genomfördes. Samtal, såväl formella som informella, som inte 

enbart är improviserade och inkonsekvent förkommande skulle kunna förebygga 

att ohälsa hos medarbetarna inte går obemärkt förbi. I de flesta fall uttryckte 

chefs-informanterna en utmaning i att ha en välfungerande kommunikation 

mellan chef och medarbetare, och att hitta informationsvägar för att förbättra 

dialogen: 
 

Det föreligger en stor arbetsmiljöutmaning i att nå ut till 

medarbetarna, att kommunicera med dem. Det finns en 

diskrepans mellan HR och medarbetarna vad gäller 

kommunikationen.     Här     är     det     en utmaning     att     hitta 

kommunikationsvägar, eller egentligen har vi dem men nu måste 

vi hitta sättet att “kroka upp medarbetaren” (CIP7, 26:1-6). 
 

Hur det dagliga hälsoarbetet följdes upp och den prioritet det fick visar vårt 

resultat på inte vara en organisatorisk fråga, utan handlade mer om den typ av 

chef du har/är. “Hur mycket man arbetar med den psykosociala det tror jag är 

väldig skillnad från chef till chef. Det kommer inte så mycket uppifrån” (MIP8: 

9:12). 
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Flertalet chefer upplevde att det fanns ett tydligt och välfungerande 

arbetsmiljöarbete relaterat till informella samtal som främjade hälsa, 

medvetandegjorde den eventuella ohälsa som uppkom och agerade på de 

signaler som uppstod. I en av dessa organisationer talade dock medarbetaren om 

en hög stress och ohälsa där oro över kollegors sjukfrånvaro var tydlig. Vårt 

resultat visar således på en diskrepans mellan hur chefen upplevde huruvida det 

fanns ett befintligt samtal om arbetsmiljön som motverkade och förebyggde 

ohälsa och hur medarbetaren upplevde det. 
 

När som helst kan någon gå in i väggen. Som nån tjej som är 

sjuk nu men man hoppas att det är influensan eller är det barnen, 

för vi har hört att hon sover dåligt, så att hon inte blir långvarigt 

borta. Det är alltid en oro när någon är sjuk [...] vem, som helst 

skulle imorgon kunna gå hem lika gärna känns det som, nästan 

hälften av arbetsgruppen eller så (MIP6, 3:25). 
 

Medarbetaren i fråga upplevde inte att det fanns en aktiv dialog kring ohälsan 

som påverkade den faktiska arbetsmiljön, att det möjligtvis var fina ord i 

något dokument men att de signaler som fanns att tillgå över medarbetarens 

ohälsa inte togs på allvar eller ledde till förändring. Vad som låg till grund för 

den problematiken upplever vi som en organisationsfråga. En diskrepans 

relaterat till kommunikation mellan chefs- och medarbetarled är något som 

vår studies resultat visar genomsyra majoriteten av organisationer vi studerat. 

Inte bara den organisation som är omnämnd i citatet ovan. 
 

Flera av de intervjuade medarbetarna upplevde inte att mer eller mindre dagliga 

samtal skedde på arbetsplatsen, vilket visar på en diskrepans mellan medarbetares 

och chefers upplevelser. 
 

4.2.2 Struktur, återkoppling och uppföljning 
 

Arbetsmiljölagstiftningen AFS 2001:01 och AFS 2015:4 anger riktlinjer för 

att arbetsgivaren enligt lag ska följa upp arbetsmiljöarbetet. Det visade sig 

dock att det ofta saknades en struktur för hur uppföljning sker. 
 

Återkoppling och uppföljning på de arbetsmiljöinsatser som genomfördes 

varierade i omfång och alternativ: somliga chefer följde upp exempelvis 

medarbetarenkäter med workshops, där medarbetare från olika nivåer i 

organisationen deltog; “I samband med årliga medarbetarundersökningar gör 

vi workshops där varje enhet, med tillhörande medarbetare är delaktiga” 

(CIP:5, 11:7 - 10). Delaktighet främjades även via medarbetarenkäter, 

medarbetarsamtal och skyddsronder - något som arrangerades hos våra 

informanter. Medarbetarsamtal, skyddsronder osv. var chefens val av struktur 

och strategi för att delaktiggöra medarbetaren i arbetsmiljöarbetet och på så 
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sätt främja medarbetarskapet. Flera var de som uttryckte att det var under 

exempelvis skyddsronder och medarbetarsamtal som medarbetaren fick 

möjlighet att uttrycka sina åsikter om arbetsmiljön. Medarbetarsamtalen och 

medarbetarenkäterna utgjorde ofta flaggskeppet för hur arbetsmiljöarbetet 

utfördes. Detta lyftes fram av samtliga av våra informanter. Vi tolkade denna 

prioritering som ett resultat av att dessa samtal och uppföljningar enligt 

arbetsmiljölagen måste genomföras. På så sätt visar studien att cheferna tar 

ansvar för att följa lagstiftningen. 
 

Det är linjecheferna som agerar i våra processer och i dessa 

finns ett antal aktiviteter, exempelvis skyddsronder, som 

linjecheferna håller i och ansvarar för. På skyddsronden ges 

medarbetarna möjlighet att rapportera de synpunkter man har 

om arbetsmiljön. Tillsammans med chefen ska medarbetarna 

genomföra riskbedömningar, det är en tydlig involvering av 

medarbetarna. (CIP7, 17:1 - 10). 
 

Samtliga informanter ansåg att ett ledarskap som präglades av en relationell 

lyhördhet gynnade hälsa och arbetsmiljö. Flera var de som uttryckte att det måste 

finnas en daglig återkoppling för att veta att personalen mår bra. Hos majoriteten 

av informanterna tolkade vi att uppföljning av arbetsmiljöarbetet, utöver 

lönesamtal, inte sker kontinuerligt och organiserat. Studien visar att det 

saknades en struktur kring hur uppföljning genomfördes och att en ledarstil 

präglat av relationell lyhördhet bidrog till medarbetarnas upplevelse av en god 

arbetssituation. Det vill säga att medarbetaren skulle känna att den var sedd och 

fick stöd. 
 

De jag basar över, vi jobbar ju så nära varandra. Skulle vi inte 

veta hur den andra mår skulle vi ha en väldigt tuff 

arbetssituation. Det gör vi varje dag, vissa perioder viktigare 

men att ta en stund att checka in, och det för att medarbetaren 

ska känna att vardagen ska funka (CIP8, 9:24). 
 

Struktur i organisationen, t.ex. målsättningar och policydokument hade alla 

informanter egna på enheten, eller tillgång till via organisationens intranät. 

Huruvida dessa var levande dokument där de utvecklades och fanns med i 

den dagliga verksamheten tolkade vi delvis berodde på dess natur men även 

på hur arbetet utformades av den närmsta chefen. De flesta gav uttryck för att 

policys lätt blir fina ord i en pärm som tas fram, i bästa fall, en gång om året för 

revision (t.ex. under fokusdagar) eller då någon arbetsmiljörelaterad incident 

inträffat. Policydokument stod i en pärm eller fanns på intranät och skulle våra 

informanter få kännedom om dem låg ansvaret i stor utsträckning på dem själva. 

Med andra ord, om kunskap om dokumenten skulle finnas krävdes ett eget 

initiativ till att aktivt söka upp dem. 
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Medarbetare visar olika engagemang av att ta del av den 

information som vi skickar ut. En del är intresserade, andra inte. 

Det är upp till varje medarbetare att kontinuerligt uppdatera sig 

om det som läggs ut på intranätet, exempelvis genom att 

prenumerera via mailkorgen (CIP4, 12:14). 
 

Vår studies resultat visar att det i det dagliga arbetet saknades en struktur kring hur 

implementeringen av policy skulle gå till, vilken kunskap det borde finnas om dessa 

och hur de skulle efterlevas. Det skulle kunna sägas vara omöjligt att efterleva och ha 

kunskap o m  e n  policy som det saknas kännedom om. Den diskrepans i fråga om 

hur policy och arbetsmiljöstrategier implementerades tolkade vi berodde på att, de av 

ledningen uppsatta målen inte var förenliga med kärnverksamheten och dess vardag. 

Resultatet v isa r  att policys hade låg status och upplevdes oviktiga jämfört med den 

faktiska produktionen och verksamhetens uppdrag, vilket uttrycktes både av 

medarbetare och chefer.  

 

Flera var de, både medarbetare och chefer, som gav uttryck för att 

policydokumenten gärna blev floskler som inte hade någon inverkan på den 

faktiska arbetsmiljön. Vissa av de högre chefer som intervjuades stannade vid 

tillfällen upp och reflekterade över att det som sades nästan lät för bra. 

Mellanchefer i samma, och andra, organisationer hade tidigare gjort den 

reflektionen men mer i stil med, “frågar du högsta chefen så kommer hon att svara 

att ‘o ja, de här frågorna har väldigt hög prioritet hos oss men så är det inte” (CIP3, 

5:10). Det var tydligt att arbetsmiljöarbetet som anses vara “för bra för att vara 

sann”, den bild högre chefer hade av situationen, inte delades av medarbetarna, 

och därmed förmodligen inte var fullt så tillfredsställande som det lät påskina. 

Ambitionerna var ofta goda med tenderade att stanna som goda ambitioner, planer 

och policydokument men inte mer. Chefens eller den högre ledningens intresse för 

den sociala arbetsmiljön och vilja att utöva ett relationsorienterat ledarskap styrde 

huruvida det lades energi på dessa frågor eller ej. Om det i vidare mening sedan 

fick genomslagskraft lägre ner i organisationen visar vårt resultat inte sker. 

 

Arbetsmiljömålen låg på olika plan och var inte på applicerbar nivå för andra än de i 

högsta ledningen. De mål som av ledningen hade formulerats, med krav i AFS 2015:4, 

upplevdes inte vara relevanta för implementering i den vardagliga verksamheten. 

Målen ska enligt regelverket inkludera samtliga i organisationen (AFS 2001:1, 

Arbetsmiljöverket, 2016), på alla nivåer, men tydligt var här att så inte var fallet. 

Flera var de medarbetare som inte kände till att det fanns mål i organisationen. 

Således pratade ledningen och medarbetarna olika språk kring arbetsmiljömålen. 

Enligt högre chefers utsagor ansåg de arbetsmiljömålen vara väl formulerade och 

applicerade för att fungera på alla nivåer i verksamheten. Flertalet mellanchefer och 

medarbetare menade å sin sida att målen inte implementerades på alla nivåer i 

organisationen. Här upplevde vi således en diskrepans mellan det som arbetsgivaren 

har i uppdrag att genomföra enligt arbetsmiljölagstiftningen och det som sedan 

genomfördes. 
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Jag tycker att det fem målen som ledningen satt upp ligger 

alldeles för mycket på högre ort. Det påverkar mitt engagemang 

negativt. Vi försöker att engagera oss i SAM och exempelvis 

hela tiden dokumentera risker och åtgärder vi gör. Det är ett 

levande dokument men det är inte de organisatoriska målen som 

ledningen kommunicerat ut. De tror jag kommer ligga på 

chefsnivå, och inte nå till oss mellanchefer, tyvärr (CIP3, 4:17). 
 

Ur flertalet chefsinformanters utsagor tolkade vi att det låg i dennes intresse att vara 

den chef som inte gör arbetsmiljöarbetet till en punkt på agendan som stannar i 

pappersformat, utan låter det få genomslag lägre ner i organisationen. Det fanns, hos 

de övre chefsleden, en stor tilltro till de arbetsmiljöstrukturer tillgängliga i 

organisationen men att få chefsinformanter följde upp hur medarbetarna upplevde 

det. Enligt AFS 2015:4 handlar arbetsmiljöarbetet om ett samspel mellan 

arbetsgivare och medarbetare. Återkommande visar vårt resultat att chefen inte hade 

krattat manegen,  det vill säga inte hade skapat det relationsorienterade ledarskapet 

fullt ut. Vi tolkar att orsaken till att resultatet av att ett relationellt ledarskap brister 

kan bland annat bero på att uttalad struktur kring hur dialog, uppföljning och 

återkoppling ska utföras saknas. 
 

4.2.3 Delaktighet 
 

Enligt Arbetsmiljöverket (2015) symboliseras ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) av att skapa ordning och reda, att organisera arbetsmiljöarbetet, att göra 

medarbetarna delaktiga och ges möjlighet att påverka sin arbetssituation. SAM 

bygger på en dialog i konsensus mellan arbetsgivare och medarbetarna, det vill 

säga att arbetsgivare och arbetstagare i gemensam dialog ska komma fram till 

vad som ska åtgärdas på arbetsplatsen (Aronsson et.al., 2012). 
 

Vi har tolkat ur chefsinformanternas utsagor en upplevelse av att ett 

ledarskap med relationell lyhördhet bidrar till att skapa delaktighet hos 

medarbetarna. Detta genom att fokusera på relationerna och inkludera dem i det 

dagliga arbetsmiljöarbetet. En del av det förväntade ansvaret, både för sin 

arbetsmiljö och sitt uppdrag, menade samtliga chefsinformanter vilar på 

medarbetaren. Cheferna förväntade sig ett aktivt medarbetarskap, såsom 

exempelvis en vilja att delta, visa engagemang och vara ansvarstagande. Vår 

tolkning är att chefen utgick från ett aktivt medarbetarskap medan medarbetaren 

inte hade uppfattat en sådan förväntan. 

 

Otydlighet om vad som förväntades av medarbetaren gällde också kravet på 

utfört arbete. Ur medarbetarperspektivet innebar det exempelvis att lära sig 

jobba “good enough” och att tumma på arbetshedern för att hinna med alla 

uppdrag. En del var de medarbetarna som sade sig ha viss insikt i det förväntade 

arbetssättet, men hade svårt att hitta genvägar - samma antal uppdrag skulle 

ändå göras, bara mindre noggrant. Medarbetarna upplevde det som en källa till 
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stress där hanterbarheten avgjorde hälsan. Vi tolkade detta som ett tecken på en 

otydlighet mellan krav och resurs och att detta påverkade individen och 

arbetsgruppen negativt ur arbetsmiljö- och hälsosynpunkt. Att lära sig jobba 

“good enough” upplevde vi som en källa till ohälsa då medarbetaren ständigt 

måste känna att den inte får “veckla ut sina vingar”, inte jobba utifrån sin högsta 

potential, eller göra sitt bästa - något som på sikt sannolikt skapar en mentalitet 

där saker och ting inte längre är så noga. Precision och exakthet kanske inte är 

avgörande i alla uppdrag men en total frånvaro kan på sikt inte leda till varken 

en god arbetsmiljö eller samhällsutveckling. Att inte jobba igenom sina 

uppdrag ordentligt borde emellanåt också generera slarvfel, orsakade av 

stress, som skapar en ohälsosam situation för både medarbetaren som chefen 

och organisationen ansvarig. 
 

Att vara delaktig i arbetsgruppen på fikaraster och ta del av den sociala 

samvaron var något som majoriteten av chefsinformanterna lyfte fram som 

viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Det var svårt att uppnå social samvaro där 

alla valde att inkluderas. Vissa medarbetare prioriterade att gå undan för 

att jobba ikapp då högarna växte, vilket av cheferna ansågs påverka 

arbetsgruppen negativt. Andra chefer visste inte varför somliga valde att stå 

utanför den sociala samvaron. Vid de tillfällen arbetsbördan var för hög för att 

hinna med att vara social, fanns det hos chefen ingen reflektion över vad som 

orsakade problemet till den valda sociala frånvaron, och således inte heller ett 

försök till att hjälpa medarbetaren att hantera det. Vår tolkning är att det fanns 

en obalans mellan krav och resurs, att medarbetaren kanske inte arbetade “good 

enough” utan istället utifrån sin fulla potential, vilket skulle kunna ses som 

egentligen positivt. Att ha medarbetare som vill göra ett bra jobb torde 

kunna leda till positiv utveckling för verksamheten. Vidare visar studien 

på en osäkerhet om det egentligen var arbetsbördan det handlade om utan 

istället medarbetaren som kanske inte ville vara med av andra anledningar. Vi 

tolkade att det inte fanns någon större insikt om vad som låg bakom att 

medarbetaren valde att inte delta i samvaro, utan snarare en diskurs, något som 

det inte pratades om eller reflekterades över. 
 

Medarbetarinformanterna, om än inte alla, gav uttryck för att inte ha tagit ansvar 

för hela medarbetarperspektivet att själva organisera sitt arbete. De menade 

att vissa uppgifter egentligen var chefens ansvar. Här tolkade vi att chefen 

hade ett, på medarbetarna, förväntat medarbetarskap men som inte var uttalat 

tydligt för medarbetaren att uppfatta. 
 

Flera medarbetare efterfrågade en mer närvarande chef som gav direkta direktiv. 

Gruppdynamiken ansågs påverkas negativt av otydliga ansvarsområden och vad 

som låg på dem att bestämma. 
 



 37 

Det är svårt att veta när går gränsen när ska chefen komma in 

och ta chefsansvaret och var är vårt ansvar som grupp [...] kan 

inte chefen gå in där och styra upp det? Då blir andan i gruppen 

helt påverkad (CIP3, 15:1). 
 

Chefens otydlighet påverkade arbetsmiljön och det framkom därigenom ett 

missnöje hos medarbetarna. Även om samtliga intervjuade chefsinformanter 

hade ambitionen att bedriva ett relationellt ledarskap uppfattade inte 

medarbetarna att det fullt ut i praktiken gjordes. 
 

På frågan om medarbetarna var medvetna om det arbetsmiljöarbete som 

utfördes svarade hälften av chefsinformanterna att de inte trodde att de anställda 

hade så stor medvetenhet om det strategiska arbete som sker för att främja en 

god arbetsmiljö “Jag tror att man som medarbetare har en ganska diffus bild av 

arbetsmiljöarbetet” (CIP7, 25:1). Flertalet chefsinformanter upplevde att 

medarbetarna uppfattade arbetsmiljöarbetet positivt “Jag tror att de upplever 

att vi gör ett bra arbetsmiljöarbete och att de är medvetna om vad vi gör” 

(CIP5, 25:1). Medarbetare däremot menade att det överhuvudtaget inte 

fanns ett märkbart arbetsmiljöarbete. Det upplevdes “som i princip frånvarande, 

jag tror inte att man uppfattar att det pågår arbetsmiljöarbete 

överhuvudtaget [...] ja alltså det blir ju skitsnack mycket liksom, gentemot 

arbetsgivaren att de inte bryr sig överhuvudtaget i hur vi mår i det här.” (MIP6, 

9:16). Här visar resultatet på en klyfta mellan leden som vi tolkade kan bero 

på bristen av dialog. Det skedde en omedveten bortprioritering i hur samtal 

kring arbetsmiljö fördes eller inte fördes mellan olika nivåer i organisationer. 

Det kunde i verksamheterna råda en viss omedvetenhet om hur arbetsmiljöarbetet 

uppfattades på olika nivåer och även detta kan bero på en bristande 

kommunikation och dialog. 
 

De som i chefsleden stod högst hade en annan bild av det befintliga arbetet 

än mellancheferna eller medarbetarna. På frågan om vilket stöd som fanns i 

arbetet kring ohälsa fick vi väldigt blandade svar, från medarbetarhåll kunde 

det på vissa håll låta så här: “Det finns nog inget skulle jag säga, som jag 

upplever. Man pratar nog bara lite sinsemellan så där att någon kanske mår 

dåligt” (MIP3, 6:1). Samma medarbetare uttalade att det inte från 

organisationens håll ansågs viktigt med arbete kring ohälsa på arbetsplatsen 

då det inte alls märktes av att det skulle finnas på agendan. I samma 

organisation säger platschefen: “Vi är noga med att vara transparenta och 

måna om att delge våra medarbetare om information och beslut kopplat till 

arbetsmiljön. Det ska komma ut som minnesanteckningar efter våra 

ledningsmöten, så att alla vet vad som är på gång (CIP4, 12:5). Diskrepansen 

mellan leden och dess olika uppfattningar av det övergripande arbetsmiljöarbetet 

uppfattades inte på högre chefsnivå, vilket tyder på ett stort glapp vertikalt i 

organisationen. Detta tolkade vi som en avsaknad av struktur i huruvida 

arbetsmiljöarbetet organiserades på ett sådant sätt att det bidrog till en 
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medvetenhet hos medarbetarna relaterat till arbetsmiljöstrategier och 

handlingsplaner. På ledningsnivå ansågs att medarbetaren hade ett ansvar att 

själv uppdatera sig med vad som hände i organisationen, en ansvarsfördelning 

som medarbetarna inte uppfattade fanns tydligt uttalad eller prioriterades bort 

på grund av hög arbetsbelastning. Det krävs dels en intresserad och engagerad 

medarbetare, att ledningen är väl insatt i vad som sker på operativ nivå och att 

mellanchefen behöver delegera ansvar, medvetandegöra handlingsplaner och 

strategier till medarbetarna. Detta för att förbättra kommunikationsleden 

och delaktiggöra medarbetare på alla nivåer om det aktuella 

arbetsmiljöarbetet i organisationen. 
 

Det var hos våra informanter också upp till medarbetaren att ta de tillfällen i akt 

som gavs för att informera chefen om risker och ohälsosam arbetsmiljö som 

eventuellt fanns, liksom att belysa en redan upplevd ohälsa. Den 

relationsorienterade chefen kan ses som en viktig komponent för att 

uppmärksamma medarbetarna och deras hälsotillstånd. Vi snuddar vid en 

ledarstil som behöver inneha vissa kuratoriska drag, där medarbetaren ska 

kunna känna förtroende för chefen att dela den eventuella ohälsa som upplevs. 

Chefen behöver således bygga en relation som ger förutsättningar till att 

medarbetaren på eget bevåg inkluderar chefen i det som kan anses privat, en inte 

självklar akt för alla medarbetare. “Det är svårt om allt måste dras ur 

medarbetarna” (CIP10, 4:14). Flera chefer upplevde en svårighet kring 

medarbetarens initiativ att signalera ohälsa. Orsaken till att medarbetaren 

avstod från att dela med sig information tolkade vi t.ex. handlade om att 

denne upplevde sig visa svaghet att inte klara av jobbet, vilket skulle kunnat ge 

en sämre löneutveckling, och att de hellre skulle “jobba in i kaklet, ända tills 

den dagen då det tar tvärstopp och de sätter sig ner och gråter, ända fram till 

dess så säger de absolut det kan jag fixa” (CIP 10 14:20). Resultatet visar på 

en intressekonflikt där medarbetaren inte alltid släppte in chefen då det 

kunde innebära en negativ inverkan på medarbetarens uppdrag och lön. 

Cheferna berörde den intressekonflikten och visade på en medvetenhet om att 

hela sanningen inte alltid når fram - att vissa frågor inte kom upp på bordet, 

och att som chef fanns ett behov av att lära sig läsa människor väl för att uppfatta 

det som pågår under ytan personligen hos medarbetarna men också i 

arbetsgruppen. Således tolkade vi att chefen ställde höga krav på sin förmåga 

att vara lyhörd och gav sig uppdraget att också agera i en roll som mer kan 

beskrivas som tankeläsare. För att fånga upp medarbetare som mår dåligt men 

inte vill dela med sig upplever vi att strukturen för att dessa samtal blir av 

väsentlig karaktär, även om ansvaret ytterst ligger hos medarbetaren att 

vilja engagera sig och ta ansvar för att söka stöd och be om hjälp. 
 

Bland våra chefsinformanter rådde också en medvetenhet om att medarbetarna 

inte kan göras delaktiga i precis allt som beslutades på strategisk nivå. Större 

organisationer kan ses präglas av en större komplexitet där kommunikation 
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och inkludering av medarbetarna blir en större utmaning. Chefsinformanterna 

gav uttryck för att det var upp till medarbetaren att ta eget ansvar för 

informationssökande (det vill säga anta ett självledarskap), men också att en 

konsensus hos samtliga medarbetare sällan är realistiskt att uppnå “Vi försöker 

att bjuda in medarbetarna så mycket det går, men ibland har jag känt att vi 

måste sätta ner foten, alltså, det kan inte bli konsensus om allting” CIP5: 17). 

Vi anser att alla inte kommer att tycka lika, det innebär inte ett misslyckat 

arbete med att göra medarbetarna delaktiga. Det gör oss bara till individer. 
 

4.2.4 Distans 
 

Flera var de som sade sig ha en chef och/eller medarbetare på distans. De chefer 

med medarbetare på annat håll hade reflekterat över innebörden och den 

“osynlighet” som det innebar. De framhöll att exempelvis Skype fungerade 

väl för de ändamålen då kontakt behövdes. De medarbetare med distanschef 

uttryckte att distansen mellan medarbetare och chef förhindrar det stöd som 

kan ges från chefen, eftersom denne inte är fysiskt nära sina medarbetare 

och kan se deras ansiktsuttryck, kroppsspråk etc.; “Min chef ser ju inte mig, hon 

ser inte mitt kroppsspråk, mitt ansiktsuttryck. Så det är klart att jag skulle 

kunna gå under radarn…” (MIP7, 33:3). Återigen tolkar vi en diskrepans mellan 

chefens uppfattning och medarbetarens uppfattning. 
 

Övervägande av de organisationer där ett distansarbete skulle kunna 

genomföras fanns ett uttalat aktivt arbete för att på sikt också möjliggöra det. 

Informanterna, hos vilka det idag inte var möjligt med distansjobb, var  oftast 

negativt inställda till den utvecklingen. Distansarbete ansåg chefsinformanter av 

högre ledning sågs som en enbart kortsiktig ekonomisk vinst i form av färre 

arbetsplatser och billigare lokalhyra, utan att ta hänsyn till hälsoperspektivet. 

Även ett sätt att hantera en ohälsa genom att låta personer jobba hemifrån 

som ett sätt att balansera livet framkom i chefsinformanters utsagor. Risken 

för att distansarbete försvårar möjligheten att arbeta med ohälsa ansågs 

överhängande “Det finns en möjlighet att koppla upp sig hemifrån men det är 

inte så att vi uppmuntrar distansarbete. Vi vill ha folket här! Jag som chef får 

mycket sämre kontroll på medarbetaren när denne jobbar på distans” CIP5, 

5:3). Vi ser det också som svårt för chefen att engagera medarbetaren till att 

bli delaktig i det som händer på kontoret, eller skapa ett större 

sammanhang och mening tillsammans med medarbetaren om denne inte finns 

på plats. 
 

Vårt resultat visar på en uttalad strävan efter att möjliggöra distansarbete, även 

om de intervjuade cheferna inte såg det som en positiv förändring, snarare 

tvärtom - de såg en risk i att inte ha kontroll över arbetsmiljön. Distansarbete 

kunde också användas som ett stresshanteringsverktyg för att undvika vidare 

ohälsa vilket hos vissa chefsinformanter var en källa till oro: 



 40 

 

Hemarbete är bra när det funkar och förfärligt när det inte 

funkar, alltså, när man inte mår bra. Jag vet att enheter här i 

huset använder det lite som ett stresshanteringsverktyg och då 

blir jag nervös (CIP3, 13:20). 
 

Att distansarbete ändå fanns med som ett mål att sträva emot låg för många 

organisationer i argument som: “vi måste följa med samhällsutvecklingen” och 

“vi vill vara en attraktiv arbetsplats”. Hälsoargument kopplade till 

arbetsmiljö fick därmed ge vika då det gavs uttryck för att följa med i tiden och 

att anpassa sig, före det att ta hand om sina medarbetare på det sätt det som 

ansågs bäst. Det skulle kunna ses som en ohälsosam arbetsmiljö även för 

chefen som måste finna sig i att inte längre kunna följa upp sin personal 

som denne egentligen önskar. För den relationsinriktade chefen passar det 

således inte att ha medarbetare på distans i samma utsträckning som att ha dem 

på plats för daglig avstämning, om än så bara för att se personen fysiskt för att 

kunna “läsa av” hälsan. 
 
 

4.3 Sammanfattning av resultat 
 

Att som chef arbeta relationellt kan enligt vår tolkning även innebära ett 

närvarande ledarskap, det vill säga att vara fysiskt närvarande för att se och 

höra eventuella signaler på ohälsa hos medarbetarna genom en daglig 

återkoppling. I dagens digitaliserade samhälle, där distansarbete ofta är 

förekommande, kan det vara en utmaning för en relationsorienterad chef att 

fånga upp dessa signaler. Detta medför en komplexitet; dels ett krav på att som 

chef vara flexibel och förändringsbenägen för att följa med utvecklingen men 

också att strukturera sitt ledarskap på ett sådant sätt att även de medarbetare som 

inte arbetar på arbetsplatsen blir sedda och hörda. Det ställer således högre krav 

på att struktur, policys och en strategisk organisation finns för att ledarskapet 

inte bara ska bygga på egenskaper av ad-hoc-karaktär. Detta gäller exempelvis 

samtal med medarbetare som bara sker när “andan faller på”, där det också 

behöver finns en planering/struktur för hur dialogen med medarbetarna ska 

hållas. Det tolkar vi är just det som utgör det relationella i ett relationsorienterat 

ledarskap. En stor del av vårt resultat visar på en diskrepans mellan chefen och 

medarbetarens uppfattning av hur arbetsmiljöarbetet genomförs och huruvida 

chefen finns där och fångar upp en eventuell ohälsa. Här finns också en skillnad 

mellan vad medarbetaren låter chefen veta av ohälsan och vad chefen kanske 

skulle behöva veta. Vidare tolkar vi att chefens förmåga att ha kontroll över sina 

medarbetares hälsa är en utmaning vid distansarbete, men att dessa ändå har en 

acceptans för att ett sådant arbetssätt måste finnas, för att vara exempelvis 

attraktiv arbetsgivare. Dock menar flertalet chefsinformanter att distansarbete 

innebär risk för ohälsa ur flera olika perspektiv där chefens kontroll och 

förmåga att uppfatta ohälsan försvåras. 
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Genomgående visar vårt resultat att det råder en brist på struktur hur 

policys, handlingsplaner och arbetsmiljömål utformas och implementeras 

i de organisationer vi studerat och också hur medarbetaren uppfattar sitt ansvar 

i sin yrkesroll. Det finns ett tydligt förväntat medarbetarskap men en otydlighet i 

hur den av cheferna kommuniceras. 
 

Det fanns ett relativt litet fokus på den upplevda hälsan och det sociala 

stödet, en bieffekt av att vara en närvarande och relationell ledare. 

Medarbetarens deltagande i den sociala samvaron i organisationen ansågs 

av chefer som viktig men fungerade inte fullt ut, då vissa medarbetare valde att 

stå utanför. 
 

Kraven på chefen kan anses höga men också kraven på medarbetaren dras åt: vi 

tolkade att det var upp till medarbetaren att medvetandegöra chefen på upplevd 

ohälsa men här fann vi en komplexitet där medarbetaren valda att undanhålla 

information från chefen för att inte påverka sin löneutveckling negativt. Det 

innebar att chefen inte nåddes av den information som denne skulle behöva för 

att ingripa och arbete för medarbetarens hälsa. 
 

Distansarbete ledde till chefens lägre kontroll av medarbetarnas hälsa men 

flertalet chefer hade en insikt och att distansarbete är del av dagens arbetsliv. 

Detta för att både vara en attraktiv arbetsgivare och för att hänga med i 

samhällsutvecklingen. Vårt resultat visar på en acceptans mot distansarbete och 

att chefen gjorde vad denna kunde för att ha kontroll på hur medarbetarna 

mådde. Samtidigt tolkar vi att det saknades en tydlig struktur för kontroll och 

hur uppföljning skulle ske, det vill säga hur distanschefen skulle agera för att 

ha kontroll på sina medarbetares hälsa och upplevelse av arbetsmiljön.  
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5 RESULTATDISKUSSION 
 
 

I det här arbetet har vi initialt utgått från att undersöka arbetsmiljöarbete men 

utvecklat det till att handla också om hur arbetsorganisationer förhåller sig 

till arbetsmiljölagstiftning och hur chefers ledarskap utövas i praktiken 

vid arbetsmiljöarbete. Följande diskussionen kommer att fokusera på några av 

de aspekter vi fann återkommande och genomsyrar stora delar av arbetet. Dessa 

är: företeelsen arbetslivsnormer, otydlighet, diskrepans på grund av 

otydlighet, bristen på uttalat medarbetarskap, de ostrukturerade relationerna, 

det upplevda arbetsmiljöarbetet. 
 
 

5.1 Arbetslivet 
 

Vi finner i dag i media, på nätet och i bokaffärer ett utbrett samtal kring hur en 

chef “förväntas vara”, en injunktiv norm, för att anses som en “lyckad 

chef”. Tittar vi ur ett helikopterperspektiv på dessa, utan att ta del av allt 

innehåll, kan några gemensamma nämnare identifieras: en stor del av dessa 

innebär att chefen bygger goda relationer för att lyckas med sitt ledarskap. 

Denne är lyhörd och engagerad, och inga spår kan skönjas av en tydligt 

hierarkisk chef med stor auktoritet. Snarare bygger framgången på “plattare 

relationer”, det vill säga hierarkin avspeglas inte i relationen. Den tydliga 

samhällsnormen av ett sådant ledarskap visade sig också avspeglas i vår 

resultatanalys och det är sannolikt inte heller en slump att det går igen i stor 

utsträckning på tex sociala medier kopplade till arbetslivet, t.ex. LinkedIn och i 

populärvetenskaplig litteratur. 
 

Vi reflekterar över att nutidens rådande samhällsnormer styr relationer på 

arbetsplatser, att samtal, dialog och kommunikation ofta ses som avgörande 

aspekter för trivsel och en god arbetsmiljö. Vår studie visar att arbetsmiljö 

formas av en mer “kompis-relation” till både chef och medarbetare där du 

förväntas delta i det sociala samspelet i arbetsgruppen och där du som 

medarbetare också förväntas delaktiggöra din chef i det som många gånger 

skulle anses vara privat, och ej har på jobbet att göra. Det samhälle vi har idag 

är en ytterlighet i informalitet som vi inte tidigare skådats, men också en 

privat angelägenhet som inte heller tidigare getts utrymme för på arbetsplatser. 

Vi reflekterar över att det arbetsliv som råder idag fortfarande är ett “ungt” 

sådant. Med det menar vi att den struktur, auktoritära ledning och få 

möjligheter att själv styra sin arbetsdag inte ligger så långt tillbaka att varken 

medarbetare eller chefer ännu hunnit vänja sig vid det informella och 

individuella som dagens arbetsliv präglas av. Detta ser vi också kan vara 

en anledning till att medarbetarskapet inte infinner sig. Medarbetaren är helt 

enkelt ovan att ta ett sådant ansvar. Vi ser det därför intressant att i framtiden 

följa utvecklingen av medarbetarskapet och om och när det blir en mer naturlig 

del av arbetslivet, något som vi i denna studie inte uppfattar att det ännu är. 
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5.1.1 Medarbetarskap och ledarskap  

Vi reflekterar över att vi kanske befinner oss i en brytpunkt mellan det “gamla” 

och den “nya” arbetslivet? Resultatet visar att relationen till medarbetarskapet 

inte uppfattas på samma sätt; för chefen är den självklar men inte för 

medarbetaren. Vi lever idag i ett individualistiskt, digitaliserat och globaliserat 

samhälle (Allvin et al., 2006) där individens egna val ofta påtalas. Vi 

reflekterar därför över huruvida det är chefens tydlighet som är avgörande för 

att ett medarbetarskap fungerar eller inte. Eller om det helt enkelt borde vara 

medarbetaren som själv reflekterar över och tar sitt ansvar. Enligt teori av 

Tengblad och Hällsten (2009) uppkommer inte ett aktivt medarbetarskap av 

sig självt, eller ens bara med chefens goda vilja, utan i samspel mellan chef 

och medarbetare. Samspelet ser vi intressant att i denna studie lyfta fram då 

resultat visar på att i det i de organisationer vi studerat ofta saknas. Elnaga 

och Imran (2014) beskriver i sin forskning att ett medarbetarskap måste initieras 

och möjliggöras från chefer och ledningens håll, vilket i vår studie skulle 

kunna innebära slutsatsen att då medarbetarskapet inte tycks fungera fullt ut 

har det inte heller möjliggjorts högre upp i organisationen. Vårt resultat visar 

också att det finns från chefens sida en god vilja, men inte ett sådant samspel. 

Det må vara som Tengblad och Hällsten (2009) menar, att ett medarbetarskap 

inte uppkommer av sig självt, men som å andra sidan Elnaga och Imran 

(2014) menar kan inte ett medarbetarskap implementeras om det inte först 

är förankrat högre upp i organisationen. Den stora bristen gäller också den 

inte fullt så välfungerande kommunikation som Elnaga och Imran (2014) 

visar i sin forskning utgöra grunden för ett medarbetarskap. Vår studie visar 

att medarbetaren emellanåt står frågande inför ett medarbetarskap vilket är en 

tydlig indikator på avsaknad av kommunikation. 

 

Det som Yukl (2012) och Aronsson et al. (2012) beskriver som empowerment 

eller psykologiskt medbestämmande, och förknippas med medarbetarskap, 

uppfattar vi inte existera i någon större utsträckning hos våra informanter. Vi 

ställer oss frågande till att det inte arbetas aktivt med främjandet av 

empowerment i våra intervjuade organisationer, då det enligt både Yukl (2012) 

och Aronsson et al. (2012) främjar såväl produktivitet som hälsa. Först när en 

medvetenhet finns upplever vi att förändring kan ske. Medarbetarens 

medvetenhet leder sannolikt till att ett större engagemang och intresse, något 

som också kan bidra till ökad hälsa relaterat till KASAM (känsla av 

sammanhang och delaktighet). Medvetenheten ser olika ut från chef- respektive 

medarbetarperspektiv och kan vara det som utgör problematiken. Ingen nämner 

ordet medarbetarskap men när de beskriver det förväntade agerande ser vi ur vårt 

resultat och metod att det handlar om två olika syner på medarbetarskapet. För 

chefen är medarbetarskapet en attityd att vilja engagera sig medan för 

medarbetaren är det en brist på närvarande chef. Den bild, förförståelse, som 

både chef och medarbetare har om medarbetarskap bidrar till att ett sådant 
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uppmärksammas och ges den roll som förväntas. Finns inte en sådan gemensam 

förförståelse där bägge parter har samma bild finns inte förutsättningarna 

att implementera ett medarbetarskap. I detta fall reflekterar vi över att det inte 

gör det. 
 

Hamstra et al. (2014) och Avolio et al. (1999) redogör i sin forskning för hur ett 

transformativt ledarskap möjliggör individernas initiativtagande och 

ansvarstagande vilket bidrar till medarbetarnas självförtroende och personliga 

utveckling. Att som chef bidra till medarbetarens utveckling och 

självförtroende kanske inte är en organisations främsta mål men skulle i nästa 

led kunna innebära att medarbetarna upplever en meningsfullhet och indirekt ett 

mer hållbart arbetsliv. Enligt Kanter (1977) kan detta relateras till empowerment 

- medarbetarskap som bidrar till högre produktivitet och verksamhetens resultat. 

Vi ser det intressant att belysa att även om verksamheters primära mål är att 

uppnå ett gott resultat, uttryckte inte alla informanter att en koppling mellan god 

arbetsmiljö och ekonomisk vinst existerade. Därmed ser vi det väsentligt att från 

ledningens sida medvetandegöra medarbetarskapet, och det ansvar, det innebär 

för medarbetarna. Det transformativa ledarskapet menar Turner och Müller 

(2005) innebär en tolerans för att individuella skillnader finns. Intressant att 

diskutera är därför om det helt enkelt kan vara så att en transformativ 

ledarstil kan bidra till en god arbetsmiljö för medarbetarna, oavsett personlighet. 

Med andra ord att chefen accepterar att medarbetare väljer att stå utanför sociala 

aktiviteter och “kafferastprat” om den önskar. Stewart (1996) menar att det 

transformativa ledarskapet leder till en verksamhet som är en anpassningsbar 

organism där alla individuella skillnader ryms. 
 

Värt att diskutera är om anledningen till att empowerment inte anammas beror 

på bristen på en relationell lyhördhet från chefen? Vår teori hävdar att 

empowerment kräver en chef som interagerar och skapar relation med sina 

medarbetare (Tengblad, 2009). Men som vi tidigare i vårt resultat berör är det 

också upp till medarbetaren att “bjuda upp till dans”, att vara öppen för relation 

och dialog med chefen. Därmed är vår uppfattning att det är upp till bägge parter 

om empowerment ska bli av. 
 

Återkommande hos flertalet av chefsinformanterna var vikten av att socialisera 

för att skapa en god arbetsmiljö, och i viss mån fanns också tendenser till att 

inte vara riktigt lyhörd över varför medarbetaren valde att inte vara med. Vår 

studie visade att dennes val inte accepterades fullt ut. Larsson och Gelin (2011) 

menar att den relationsorienterade chefen socialiserar och har en öppen dialog 

med medarbetarna och att dessa samtal både kan handla om 

verksamhetsrelaterade och privata frågor. Vi ställer oss dock frågande till om 

den ledare som inte är social på jobbet eller bekväm med att prata om privata 

saker gör denne till en sämre chef eller medarbetare. Att mena att det krävs en 

social kompetens där samtliga i organisationen deltar i “kafferastprat” som 
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innefattar också privata frågor för att kunna skapa en god arbetsmiljö kan anses 

vara att tillskriva det ett oproportionellt stort värde. Vår tolkning är att chefen 

ofta initierar och driver ett “kafferastprat” om denne är närvarande, men vi 

ställer oss frågande hur det är för medarbetaren. När är rollen som medarbetare 

också den att ta sin del av ansvaret för trevnaden som går utanför det mer 

organiserat drivna arbetsmiljöarbetet? Vi ger uttryck för individens egna 

personlighet som avgörande för i vilken mån hen väljer att delta i den sociala 

samvaron, samtidigt som en medarbetare på en arbetsplats också har ett 

ansvar. Teorier (ex. Yukl 2012) hävdar att hälsa hos medarbetare är lika med 

högre produktivitet och därmed är även den introverta medarbetarens hälsa 

viktig att ta hänsyn till, vi är inte alla stöpta i samma form och ett gott 

arbetsklimat kan byggas utifrån andra byggstenar än de privata samtalen och 

den sociala samvaron. Vi uppfattar en strävan efter en konformitet hos flera av 

våra chefsinformanter som rimmar dåligt med den individualism som samtidigt 

är normen i dagens samhälle. En organisations arbetsmiljö, som vi ser det, borde 

kunna fungera oavsett vilka personlighetstyper medarbetarna utgör, precis som 

Stewart (1996) och Turner och Müller (2005) belyser. 
 

Enligt Aronsson et al. (2012) har chefen en viktig uppgift att organisera arbetet 

för att både chef och medarbetare genom ett komplext samspel jobbar mot 

samma mål. Vad vi sett i vårt resultat är att det är svårt men att intentionerna 

ofta är goda. Vår studie visar att en stor del av våra chefsinformanter saknar 

medvetenheten och kunskap om huruvida syfte, strategier och mål finns hos 

medarbetarna. Hur arbetet organiseras och hur resurser och uppgifter fördelas 

samt vilket stöd som ges talar bland annat Eklöf (2017) om. Vårt resultat visar 

att det är svårt att balansera verksamhetens villkor och de individer som ingår i 

den, något som Aronsson et al. (2012), när han refererar till Yukl (2010), menar 

är grunden för ett positivt ledarskap. Att som chef sätta verksamheten före 

medarbetaren där hänsyn inte tas till medarbetarens behov och där 

kontrollmöjligheten för medarbetaren uteblivit finns exempel på i vårt resultat. 

Ett genomgående negativt ledarbeteende upplever vi inte, tvärtom ett engagerat 

ledarskap. Ohälsa på arbetsplatsen som kan anses vara arbetsrelaterad beror inte 

på en oengagerad ledare utan snarare på en brist i struktur för hur chefen ska 

agera relationellt. Enligt Eklöf (2017) skapar ett negativt ledarskap minskad 

arbetstillfredsställelse och ett ökat missnöje hos medarbetarna. Ett visst 

missnöje och kritik till hur arbetsmiljöarbetet bedrevs uttrycktes av våra 

informanter vara kopplat till ledarskapet, där just bristen på dialog och 

kommunikation uttrycktes vara orsaken. Forskning av Kelloway och Barling 

(2010) visar att motsatsen, ett stödjande och relationsinriktat ledarskap, har 

positiva effekter på både mål, deltagande och utförande i arbetsmiljöarbete. 

Hur kom det sig att våra chefsinformanter utgav sig för att vara den 

stödjande och relationsorienterade när våra medarbetarinformanter emellanåt 

uttryckte relativt stor kritik mot ledarskapet och dess insats för individen och 

arbetsmiljön? Vi drar slutsatsen att det beror på den i vårt resultat återkommande 
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diskrepans mellan leden. Kritiken var delvis lyft mot att det inte fanns ett 

arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen som höll måttet enligt medarbetare och 

mellanchef. Forskning av Turner et al. (2005) visar att då ledningen intresserar 

sig för arbetsmiljö tenderar medarbetare att också vara mer villiga att lyfta de 

frågorna. 
 

Vi fann ett stort engagemang för arbetsmiljön hos våra chefsinformanter, och 

flera beskrev den med reflektionen att “det är nästan för bra för att vara sant”. 

Flera av våra chefsinformanter tolkade vi som kunniga inom arbetsmiljön och 

det glapp vi fann, som sannolikt är en bidragande faktor till ohälsa, skulle 

troligtvis inte behöva finnas om bland annat kommunikationen mellan leden 

visade sig fungera bättre. Vi reflekterade över att kunskap om arbetsmiljöarbete 

hos cheferna ofta fanns men att bristen på dialog om arbetsmiljö och hälsa 

uteblev. 
 

Yukl (212) beskriver i sin teori att den relationsorienterade chefen som bryr sig 

om sina medarbetare har förmågan att hjälpa stressade och osäkra underställda 

med struktur, tydliggöra mål, skapa delaktighet och lägga mer omsorg vid 

personalen och relationerna på arbetsplatsen. Chefen är engagerad och kunnig 

men medarbetaren upplever inte att denne bryr sig. Svaret på den ekvationen 

kan vara att det saknas kommunikation som tydliggör mål och skapar struktur. 
 

Teoretiker såsom Bolman & Deal, (2012) och Aronsson et al. (2012) belyser att 

ledarstilen påverkar medarbetarens engagemang, motivation och hälsa. Ohälsa 

var det främst medarbetarna som lyfte fram som förekommande. Majoriteten av 

cheferna å sin sida hade uppfattningen att hälsan i företaget var bättre än vad 

medarbetarna gav uttryck för. Vi ser det intressant att reflektera över vad 

orsaken till en sådan diskrepans mellan medarbetare och chefers åsikter bottnar 

i. Kanske är det just komplexiteten i chefens ansvarsområden som bidrar till 

att denne slår ifrån sig det som är problematiskt och obekvämt, såsom det faktum 

att det förekommer ohälsa i organisationen. 
 

Larsson och Gelin (2001) talar om att distansledarskap är oförenligt med en 

relationsorienterad chef, det torde då innebära en större utmaning för en 

distanschef som har ambitionen att ha en relationell ledarstil. Utifrån vår analys 

drar vi slutsatsen att en distanschef eventuellt skulle lyckas bättre med sitt 

ledarskap genom att välja en annan ledarstil, något som kan anses 

komplicerat då vi lätt påverkas av samhällets rådande normer och 

”framgångsknep”. Vi antar uppfattningen att en chef inte alltid reflekterar över 

vilken ledarstil denne väljer att utöva och relativt oreflekterat ansluter till 

nutidens ledarskapsnormer för vad som anses “framgångsrikt”. Vidare 

upplever vi att dagens litteratur och information i sociala medier i 

avsevärt stor utsträckning lyfter fram det relationsorienterade ledarskapet 

som specifikt framgångsrikt relaterat till en god arbetsmiljö. Vi drar därför 
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slutsatsen att det är en utmaning att som chef slå ett sådant ledarskap ifrån sig 

och välja en annan ledarstil, då just det relationella är så tydligt normativt. Att 

välja en relationell ledarstil må vara normen idag men passar sannolikt inte alla 

personligheter eller förutsättningar. Att trots allt välja ett ledarskap som inte 

rimmar med personligheten kan vara starkt påverkat av både media och andra 

samhällsinstanser. Förmågan finns kanske inte hos alla att införliva den 

ledarstilen. Kan det vara så att då vi sett brist i kommunikation beror det på 

att chefen inte identifierar sig med relationella egenskaper eller har insett alla av 

dem? 
 

5.1.2 Ett utopiskt uppdrag 

Det ledarskap som i vår studie anses framgångsrikt kan hävdas något ensidig i 

det att den ställer höga krav på en chef att inneha en orimligt stor palett av 

egenskaper. Vi ser det rimligt att ifrågasätta om en sådan ledarstil rentav är en 

övermäktig utopi. Är det realistiskt att chefen jobbar på relationer i den 

utsträckning det skulle kunna innebära vid vald ledarstil, när den också har en 

verksamhet att driva? Vi reflekterar över huruvida det är rimligt att kräva av en 

chef att denne bör kunna hantera mångfald och föränderlighet, ha insikt om och 

förståelse för mänskligt beteende utöver de bitar en verksamhet kräver i 

uppmärksamhet. För att närmas den ledarutopin drar vi slutsatsen att om 

organisationer har en struktur där medarbetaren organisatorisk regelbundet 

uppmärksammas hade den ad-hoc-karaktär på samtal som våra informanter ofta 

beskriver inte varit aktuell i samma utsträckning. Kanske slår pendeln tillbaka, 

det vill säga ledarskapet tar steget mot det mer  hierarkiskt professionella från 

den platta “kompisrelationen”? 

 

5.1.3 Implementering av styrdokument 

Enligt Eklöf (2017) fungerar inte alltid styrdokumenten tillfredsställande i den 

operativa verksamheten, vilket vi också har sett i vårt resultat. En anledning till 

detta kan vara att styrdokument, såsom exempelvis arbetsmiljöpolicy, ofta 

beslutas på högre nivå i organisationen och inte möjliggör inflytande från lägre 

nivåer. Detta fann vi i delar av vårt resultat, liksom det att arbetsmiljöarbete inte 

prioriteras, vare sig av chefer (inte samtliga) eller medarbetare och vi drar 

slutsatsen att det inte enbart beror på brist på kommunikation utan på dess låga 

status. Liksom Eklöf (2017) beskriver är arbetsmiljöpolicys ofta vackra 

dokument i pärmar, vilket även vårt resultat visar. Policydokument som handlar 

om arbetsmiljö, bör enligt Eklöf (2017) implementeras och finnas med på den 

dagliga agendan. Vi reflekterar över om det överhuvudtaget är möjligt att göra 

det dagligen, då flera av de organisationer vi intervjuat beskriver sin vardag 

präglat av en hög arbetsbörda där policydokumenten ligger långt bort från 

vardagen. Framställs arbetsmiljöpolicys enbart för att arbetsmiljölagen kräver 

det eller finns det en strävan att de ska ha en reell inverkan på arbetsmiljön? Då 

syftet med policy är att skapa en bättre arbetsmiljö drar vi slutsatsen att om det 
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togs tid till att implementera dem, skulle det ge förutsättningar för en bättre 

arbetsmiljö.  
 

Sker inte uppföljning och implementering av styrdokument/arbetsmiljöpolicys 

är det också svårare för chefen att ha kontroll på arbetsmiljön. Både vår teori 

och vårt resultat visar att hanteringen av hur policys implementeras är en 

utmaning för chefer, vars arbetsliv präglas av komplexitet. Således får 

dokumenten inte den bärkraft i organisationen som den skulle kunna få. Vi ser 

att om det finns välfungerande strategier kring hur policys ska implementeras 

bidrar det även till att synliggöra och förmedla en organisations önskad kultur 

och värdegrund. För att skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att som 

organisation sluta samman kring normer och värderingar vilka skulle kunna 

genomsyras i policydokumenten. Om policydokumenten genomsyras av 

organisationens normer och värderingar och dagligen implementeras blir 

medarbetarnas personliga egenheter mindre viktiga för att slå an den ton som 

organisationen önskar gällande arbetsmiljö. Vi ser policydokument som 

en konstruktion skapad av sociala aktörer och därmed kommer de vara 

subjektiva. Kanske är det också det som det gör det svårt att implementera 

policys, då det subjektiva innebär att dessa uppfattas olika av olika individer 

i organisationen. Vår slutsats är följaktligen att dialog och samtal kan bidra till 

en större medvetenhet och ökad möjlighet till tillfredsställande implementering 

av arbetsmiljöpolicys. I avsaknad av dialog mellan ledning/chef/medarbetare är 

vår slutsats att brist på dialog har motsatt verkan på arbetsmiljöpolicys 

medvetenhet och implementering. Detta anser vi kan relateras till Tengblad 

och Hällstens (2009) teori att ett relationellt ledarskap ska fungera fullt upp måste 

också medarbetaren vara öppen för en dialog. Således blir slutsatsen att ansvaret 

för dialog vilar på både chef och medarbetare där den sistnämnda behöver anta ett 

medarbetarskap och ett psykologiskt medbestämmande – empowerment.  

 

5.1.4 Delaktighet och sammanhang 

Liksom Antonovskys teori (KASAM) uppfattar vi att delaktighet och känsla av 

sammanhang är kopplat till medarbetarens resurser. Hur medarbetaren upplever 

sin arbetsmiljö ser vi därmed inte enbart beror på ledarskapet utan också på hur 

medarbetaren nyttjar sina personliga resurser och hur denne upplever 

meningsfullhet, begriplighet och hur denne hanterar sin arbetssituation. Vi ser 

att ansvaret för medarbetarens upplevda hälsa inte bara vilar på arbetsgivaren 

utan också på den enskilde anställde. Detta kan relateras till både vårt resultat 

och till det som Winroth (2018) i sin teori talar om när han refererar till 

Antonovsky och KASAM. Att som medarbetare skapa en balans i livet (t.ex. att 

arbeta lagom, ge tid för återhämtning, vårda sociala relationer och den fysiska 

hälsan), tänker vi är kopplat till medarbetarens personliga resurser. Dessa anser 

vi bara medarbetaren kan själv ta ansvar för. Vi upplever att medarbetarskapet 

är starkt kopplat till KASAM, där medarbetarens hanterbarhet och 

meningsfullhet kan påverka hanteringen av hög arbetsbelastning och stress eller 
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utmaningar av andra slag. Vi reflekterar över om de medarbetarinformanter och 

mellanchefer vi intervjuat inte upplever KASAM i så hög grad. Vi drar således 

slutsatsen att det kan vara svårt för medarbetaren att känna delaktighet och 

sammanhang om inte samspelet med chefen och organisationens mål och 

riktning finns med i bilden. Hos våra informanter ser vi en tydligt hög 

arbetsbelastning och stressfaktor där de förväntas jobba “sämre” men med 

fortsatt gott resultat, vilket vi utifrån KASAM skulle kunna påverka 

medarbetarens upplevelse av hanterbarhet och meningsfullhet. 
 
 
 

5.2 Metoddiskussion 
 

Valet av att i vår studie välja en kvalitativ ansats bedömde vi som självklar då 

syftet var att få ta del av våra informanters subjektiva uppfattningar och 

upplevelser. Hade vi istället valt en kvantitativ ansats hade vi snarare fått 

statistik, mätbara  data  och en generaliserbarhet som inte kvalitativa studier 

kan sägas innefatta (Bryman, 2011). Att bestämma ett urval, det vill säga vilka 

som skulle ingå i studien har inte varit självklart då vi anser att det funnits en risk 

för ett elitistiskt urval. Med detta menar vi att på det sätt vi initialt sökte deltagare 

till studien, genom sociala medier och en öppen inbjudan, bidrog till en risk 

att endast de som anser sig ha en hälsofrämjande arbetsmiljöarbete ställde 

upp som deltagande i studien. Detta skulle kunna innebära att vi inte får den 

generaliserbarhet som kan anses önskvärd. Hade vi även intervjuat chefer med 

mindre medvetenhet och kunskap inom området hade vi sannolikt sett en utökad 

dimension av företeelsen arbetsmiljöarbete. Vi är också medvetna om att då vi 

som forskare subjektiv tolkat våra informanter föreligger det en utmaning 

kopplat till generaliserbarhet och att återskapa studien med samma resultat om 

den skulle göras av en annan forskare 
 

Den struktur vi haft kring hur data samlats in (intervjuerna) och hur 

sammanställningen av data genomförts anser vi kunde ha effektiviserats 

ytterligare. Detta avser transkriberingen där vi inte färgkodade de teman vi 

kunde utläsa var gemensamma i informanternas utsagor. En sådan kodning hade 

sannolikt underlättat vårt arbete. 
 

En utmaning har varit framställandet av studiens resultat på grund av den 

mängd teman vi kunnat utläsa ur vår data. Då arbetsmiljö kan sägas vara ett 

arbetsområde präglat av komplexitet kan en flora av olika aspekter vara 

intressanta att i denna studie beakta. Detta är något som vi under arbetets gång 

fått lära oss hantera för att hålla oss inom ramen för uppsatsens 

rekommenderade omfång. Vi begick initialt misstaget att fokusera på för många 

teman om hur arbetsmiljöarbete uppfattas och upplevs varför vi under arbetets 

gång tvingats att omarbeta uppsatsen väsentligt. Detta arbete har för oss tagit 

avsevärt mer tid i anspråk än vad som varit planerat. Det positiva med denna 

omarbetning är dock att vi lärt känna vårt material och bidragit till att vi 
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koncentrerat oss på att hitta djup istället för kvantitet. Eller som vår handledare 

beskrev det “att presentera en tårtbit istället för en hel tårta”. 
 

Vi har uppfattningen att det resultat vi kommit fram till stämmer väl överens 

med de premisser som finns angående arbetsmiljöarbete idag. Nutidens 

litteratur, sociala medier, bloggar och så vidare översvämmas av information om 

vilken ledarskapsstil som bäst är lämpad för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. 

Det vi funnit i vårt resultat och som kan sägas inte stämma lika bra överens med 

vad som sägs om det relationella ledarskapet, kopplat till arbetsmiljö, är det vi 

ser inte fungerar med en sådan ledarstil. Det hade därför varit intressant att även 

fördjupa oss i alternativa ledarstilar och studera vilken inverkan dessa skulle 

kunna ha på arbetsmiljöarbete. Att vi valde det relationsorienterade ledarskapet 

baseras på den samstämmighet i informanternas utsagor som genomgående 

beskrev en sådan ledarstil, men det var vid studiens början inte utgångspunkten. 

Vi har en medvetenhet om att studien skulle kunnat präglats av fler dimensioner 

och djup om även andra ledarstilar tagits i beaktande och då också baserat 

våra frågeställningar kring detta. Övriga teoretiskt val, såsom 

medarbetarskapet, KASAM och organisation är också de valda utifrån 

det vi tolkat vara gemensamma nämnare ur våra informanters utsagor. Att 

istället välja andra teoretiska referenser hade gett studien en annan karaktär 

men då vi arbetat utifrån en hermeneutisk ansats anser vi att dessa val varit 

de mest relevanta utifrån vår förförståelse och vår analys. 
 

Liksom det för oss varit självklart att i denna studie använda en kvalitativ metod 

har även valet av en epistemologiskt hermeneutisk inriktning varit det. Då vi i 

studien intresserat oss för hur arbetsmiljöarbete konstrueras, exempelvis i 

relationen mellan chef och medarbetare, har vårt ontologiskt konstruktionistiska 

val fallit sig naturligt. I analysen har vi därmed läst resultatet genom 

metodvalet, genom vår subjektiva uppfattning. Med anledning av vår tolkande 

ansats till våra informanters utsagor anser vi även ett induktivt synsätt som ett 

naturligt val.  
 

De svårigheter vi under arbetets gång stött på har främst handlat om det vi 

tidigare nämnt, omfånget av arbetsmiljöarbete. Vi utgick från en relativt bred 

utgångspunkt vilket gav oss material för en mängd olika vägar att ta. En 

begränsning i den här studien skulle kunna anses vara den förhållandevis lilla 

mängd informanter som svarade utifrån enbart medarbetarperspektivet. Initialt 

var vår plan att avstå från intervjuer med medarbetare men snöbollseffekten i 

urvalet gav oss under studiens gång naturlig tillgång till intervjuer med 

medarbetare som gjordes oss nyfikna. Då vi fann att dessa var intressanta för vår 

studie utökade vi detta perspektiv. Vi insåg då samtliga intervjuer var 

genomförda att det för vår studie kunnat vara intressant att utöka 

medarbetaraspekten. Att genomföra ytterligare intervjuer bedömde vi dock inte 

inrymdes inom ramen för vårt arbete. Medarbetarperspektivet gav oss ytterligare 
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en dimension i vårt resultat som vi inte hade förutsett vid planering av arbetet. 

Vårt resultat visar på den diskrepans vi fann mellan chef och medarbetare som 

vi i annat fall skulle gått miste om. Vi reflekterar över att finns risk att vi utan 

medarbetarperspektivet kunnat förledas att tro att vi funnit organisationer där 

arbetsmiljöarbetet var fläckfritt. 
 

Vi håller en ödmjuk ton och tro att vårt resultat sannolikt skulle kunna 

genomföras med ett ytterligare starkare resultat, framförallt om vi hade haft en 

större erfarenhet av att genomföra denna typ av studie. Då hade vår 

intervjuguide kunnat sammanställas på ett annorlunda och kanske effektivare 

sätt. De teman som vi valt hade också kunnat avgränsas tydligare och därmed 

bidragit till ett smalare och djupare fokus under intervjuerna. Hade vi redan från 

början vid utformandet av intervjuguiden varit medvetna om de teman som kom 

att bli återkommande hade vi kunnat fokusera på dessa i syfte att få fram 

ytterligare nyanser och företeelser i informationen. 
 
 

5.3 Reflektioner och slutsatser 
 

Studiens syfte är att studera hur de organisationer vi studerat förhåller sig till 

AFS 2015:4 och AFS 2001:1 och vilka strategier som används i 

arbetsmiljöarbetet. Vår slutsats är att alla de organisationer vi intervjuat följer 

arbetsmiljölagen så till vida att de sätter upp skriftliga arbetsmiljömål och har en 

strävan att också kontrollera, följa upp och åtgärda arbetsmiljöbrister. Att 

delaktiggöra medarbetarna i arbetsmiljöarbetet är också en ambition hos 

samtliga informanter. Det som vårt resultat visar är dock att även om det finns 

skriftliga policys, handlingsplaner och mål inom organisationerna råder det en 

utmaning att implementera dem i organisationen för att de på så sätt ska verka 

för en god arbetsmiljö. Kommunikation, tydlighet och att delaktiggöra 

medarbetarna har vi dragit slutsatsen kan innebära en svårighet för ledning och 

chefer. Att kommunicera och tydliggöra upplever vi höra samman med relation, 

varför just det relationsorienterade ledarskapet i vår studie kommit att hamna i 

fokus. Det är också en ledarstil som samtliga informanter lyft fram kan främja 

ett arbetsmiljöarbete och trivsel på företaget. Vår slutsats är att hur 

relationsorienterad en chef än agerar så krävs det även ett medarbetarskap, ett 

ansvarstagande av medarbetaren, för att det relationsorienterade ledarskapet ska 

kunna bidra till en god arbetsmiljö. För att en relationell ledarstil ska verka för 

en god arbetsmiljö är vår slutsats att ledarstilen inte “bara blir” utan att den 

också skulle behöva vara ett medvetet val av chefen. Slutsatsen är att den chef 

som anammat ledarstilen på grund av de samhällsnormer som i mångt och 

mycket lyfter fram ett relationsorienterat ledarskap, kanske inte alltid gör det 

från hjärtat och har en tydlig strategi för hur ledarskapet ska struktureras. Ett av 

de tydligaste resultaten är kopplat till bristen på uttalad förväntan på 

medarbetarskap. Arbetsmarknaden är under ständig utveckling och förändring 

och medarbetarskapets framväxt kan ha skett i skymundan för medarbetaren. 
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Vår reflektion är att det kan handla om en personlighetsfråga, att det finns de 

som tar sig an ett medarbetarskap och de som inte gör det men att det sällan i 

organisationer adresseras som ett begrepp eller en förväntan. Vår uppfattning är 

att det sägs mellan raderna men aldrig rakt ut. Tydligheten att uttrycka en 

tydlig förväntan skulle kunna bidra till tryggare och mer självgående 

medarbetare som upplever bättre hälsa då de har kontroll över sin arbetssituation. 
 

I  vår studie framkom att det saknas en struktur kring det relationella mellan 

chef och medarbetare, det vill säga att dialog och samtal kopplat till hur 

medarbetaren mår och uppfattar sin arbetsmiljö sker ostrukturerat. Vår 

slutsats är att de chefer vi intervjuat har en ambition att arbeta relationsorienterat 

men att bristen på struktur för hur detta ska göras leder till att ledarskapet inte 

får den effekt som önskas. Hos medarbetaren krävs ett medarbetarskap, 

ett engagemang och intresse för att chefens relationsorienterade ledarskap ska 

nå sin fulla potential. Således är vår reflektion att en  kombination mellan  

ett  relationellt  ledarskap och medarbetarskap kan vara en framgångsfaktor i ett 

arbetsmiljöarbete. 
 

Vidare drar vi slutsatsen att det ofta råder en skillnad mellan chef och 

medarbetare hur arbetsmiljöarbete uppfattas. Chefen tycker ofta, men inte 

genomgående för alla informanter, att tillräckligt mycket görs för att främja 

hälsa i organisationen samtidigt som medarbetaren menar att ett arbete är 

bristfälligt och till och med ibland obefintligt förekommande. Vi drar 

slutsatsen att bristen på kontinuerlig och strukturellt planerad dialog mellan 

chef och medarbetare kan vara orsaken till diskrepansen mellan leden vad 

gäller åsikter kopplat till utförandet av och arbetsmiljöarbetets vara eller inte vara. 
 

Vi vill avsluta med att återkoppla till citatet från Franciskus av Assisi “Lär mig 

mod att förändra det jag kan, ro att acceptera det jag inte kan och visdom nog 

att förstå skillnaden” som ett ord på vägen för både medarbetare och chefer. 

Förändring och utveckling i arbetsmiljön sker i samarbetet snarare än på någon 

enskilds ansvar och då det görs utifrån våra olika tolkningar och sanningar blir 

det sannolikt inte alltid som varje individ anser bäst, eller mest sant. Men vila i 

vårt resultat: många är de som gör sitt bästa utifrån sin perception av 

verkligheten. Det är också det som är kontentan av studien, att chefen vill visa 

omsorg och skapa relation med sina medarbetare för att främja arbetsmiljön och 

skapa trivsel och god produktion. Studien visar att trots att ambitionen hos chefen 

är god, är struktur, strategi och kommunikation en förutsättning för att en 

relationsorienterad ledarstil ska fungera fullt ut. Relaterat till studiens 

frågeställning är utifrån vårt resultat slutsatsen att chefer kan främja en god 

arbetsmiljö när det relationella ledarskapet kombineras med medarbetarskap och 

tydlig strategi och struktur för hur relationell lyhördhet ska utövas. Titeln ”Jag 

lyssnar gärna på dig” syftar således på samspelet mellan chef och medarbetare. 

Det som framstår tydligt i vårt resultat, och därmed är vår slutsats, är att cheferna 
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vi intervjuat alla strävar efter att agera efter en relationsorienterad ledarstil där 

dialog med medarbetarna är centralt. För att en sådan dialog ska bli av krävs en 

struktur och strategi och att medarbetaren är villig att delta i ett öppet arbetsklimat 

och anta ett medarbetarskap. Såsom vi i studiens inledande sammanfattning 

beskriver ser vi att dagens arbetsliv präglas av komplexitet, flexibilitet och allt 

mer decentraliserade organisationer. Chefen, för att hantera dessa förutsättningar, 

behöver lägga grund för såväl struktur, medarbetarskap och relationell lyhördhet. 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det som skulle kunna bli nästa steg i en förlängning av detta arbete vore att 

undersöka hur arbetsmiljöarbetet kan utformas och utföras i det autonoma 

teamet. På vilket sätt skulle frånvaron av ledaren och där allt beslutsfattande 

istället görs i den egna gruppen påverka det dagliga arbetet med arbetsmiljö? 

Det hade varit intressant att vidare studera hur, eller om, det autonoma teamet 

skulle möjliggöra, eller inte, högre hälsotal i organisationer. Vår studie visar på 

att de tillfällen “makten” lämnats över från chef till medarbetare har chefen av 

medarbetaren ändå efterfrågats vid vissa beslut vilka skulle ha kunnat leda till 

konflikter och spänningar. I en grupp kan finnas lika många viljor som 

medlemmar. Hur fattas då beslut och bibehålls samtidigt en god teamkänsla? 
 

Hur ledarstilen påverkar arbetsmiljöarbetet relaterat till ett hållbart arbetsliv vore 

ytterligare ett intressant ämne till fortsatt forskning. Ett arbetsliv som för 

medarbetarna är hållbart i längden börjar sannolikt i toppen av 

organisationen och förmedlas i form av normer och värderingsgrunder. Ett 

hållbart arbetsliv innebär att både chef och medarbetare upplever en balans 

mellan krav och resurs som mycket i dag tyder på är svårt att uppnå. Chefens 

uppdrag tenderar att inkludera stora ansvarsområden och då arbetslivet kan ses 

väsentligt ha förändrats från hierarkiska organisationer till mer decentraliserade 

krävs nya strategier och kunskaper för hur chefer ska hantera sin arbetssituation 

och ökade antal arbetsuppgifter, och många gånger också dess ökade 

arbetsbelastning. Struktur kring arbetet för att komma runt ett ledarskap som 

inte präglas av ad-hoc-karaktär kan vara ett forskningsområde. Att chefen, 

förutom att leda arbetet, även förväntas ha en “kompisrelation” med sina 

medarbetare, och hur det påverkar verksamheten, skulle vara intressant att se 

mer forskning kring. Det vill säga hur ett ledarskap ska kunna struktureras 

för att inte präglas av ad-hoc-karaktär. Detta för att både chef och 

medarbetare ska uppleva sin arbetssituation som hållbar. 
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7. BILAGOR 

 
 

BILAGA 1 
 
 

Hur jobbar du som chef/HR-ansvarig med arbetsmiljöfrågor? Det skulle vi 

(Carin Edward & Jennifer Wiktander) vilja undersöka. Vi skriver 

kandidatuppsats inom Ledarskap och strategiskt personalarbete och söker 

personer att intervjua. Kanske kan ett deltagande ge dig nya reflektioner kring 

ditt sätt att arbeta med arbetsmiljö? Är du intresserad? Kontakta oss! 

 

Har ni frågor, tveka inte att höra av er: 

Jennifer: 073-0694193 jennifer@healthbywiktander.se  

Carin: 070-2045111 carin@edward.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carin@edward.se
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BILAGA 2 
 
 

MISSIVBREV 
 
 

Hej! 
 
 

Roligt att du har valt att ställa upp på att bli intervjuad av oss! Vi, Carin och Jennifer, läser tredje 
året på Ledning och strategiskt personalarbete på Linköpings universitet. Vi ska under våren skriva 
en c-uppsats där vi kommer att undersöka arbetsmiljö, med fokus på den psykosociala. Underlaget 
för uppsatsen blir de djupintervjuer som du kommer vara en del av. Deltagandet är frivilligt, men 
här har du möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter om arbetsmiljöarbetet i 
din organisation och därmed belysa det arbete som görs idag i en viktig fråga. Vi hoppas att det 
kan vara värdefullt också för dig, på så sätt att ditt deltagande kan ge dig nya reflektioner kring ditt 
sätt att arbeta med dessa frågor idag. 
 
Du besvarar intervjun helt anonymt och uppgifterna kommer att behandlas med största 
konfidentialitet, vilket innebär att när intervjuerna är sammanställda kommer det inte gå att 
utläsa vem som har deltagit i intervjun. Vi kommer inte heller att nämna de företag som deltar. 
Resultaten av intervjuerna vi genomför kommer enbart att användas till den här uppsatsen och 
endast vi, Carin och Jennifer, kommer att hantera materialet. Intervjun kommer att ta ca 60 min 
och vi kommer att spela in den för att säkerställa att vi i efterhand har era svar korrekt återgivna. 
Intervjuerna kommer att börja spelas in i februari och vi bokar en tid som passar bäst för er. 
Returnera gärna mailet där du ger ett par tillfällen under februari eller mars där du har möjlighet 
att avsätta ca en timme för intervjun. 
 
Har ni frågor, tveka inte att höra av er: 
Jennifer: 073-0694193 jennifer@healthbywiktander.se  
Carin: 070-2045111 carin@edward.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

mailto:carin@edward.se
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BILAGA 3 

 

INTERVJUGUIDE 
 

Inledning: 
 
1. Presentation av oss själva och vår studie. 
2. Vad arbetar du med och vilken befattning har du? 3. Hur länge har du arbetat på företaget? 
4. Hur skulle du beskriva din ledarstil? 
 
Behov: 
 
 

1. Hur upplever du att det förekommer ohälsa i organisationen? 2. Vilka risker för ohälsa kan du 

se finns idag/framtiden? 

3. Vilka åtgärder tror du kan motverka ohälsa (i framtiden)? 

4. Anser ledningen/cheferna att det finns en koppling mellan arbetsmiljöarbete och 

ekonomisk vinst? 

5. Hur ser sjuknärvaron i organisationen ut? 

 

Kunskap: 

 

1. Vilka möjligheter ges till lärande och utveckling inom arbetsmiljöfrågor? 

 

Stöd: 

 

1. Vilket stöd (ex. teknik, administration, policydokument etc) har du för att motverka ohälsa i 

organisationen? 

2. Hur upplever du att samarbetet (ex. chefer/ledning/medarbetare, styrelse) i 

organisationen kring att motverka psykisk ohälsa fungerar? 

3. Hur viktiga är frågor relaterade till social och organisatorisk arbetsmiljö i 

organisationen? 

 

Socialt: 

 

1. Hur skulle du beskriva arbetsklimatet bland medarbetarna (känsla av tillhörighet, gott 

arbetsklimat) 

2. Hur jobbar ni med att nå det företagsklimat ni vill ha (normer och värderingar)? 

3. På vilket sätt upplever du att det finns tydliga mål och en balans mellan uppdrag och resurser? 

4. Vilka åtgärder vidtas för att motverka kränkande särbehandling på arbetsplatsen? 

 

Organisation: 

 

1. På vilket sätt engageras medarbetarna i frågor kring (social och organisatorisk) 

arbetsmiljö? 

2. Hur jobbar ni med era policys i vardagen? (för att hantera uppkomna situationer eller 

förebygga att situationer uppkommer?) 

3. Hur tydliga är ni med era förväntningar på era medarbetare? (roller etc) 

 

Strategi: 
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1. Vad görs i dagsläget för att förebygga ohälsa? 2. Hur följs dessa åtgärder upp? 

3. Hur arbetar ni idag med att i ett tidigt skede fånga upp ohälsa? 

4. På vilket sätt samtalar du med dina medarbetare om deras upplevda hälsa? Och hur ofta? 

5. Hur går ni vidare, och senare utvärderar, dessa samtal? 6. Hur tror du medarbetarna uppfattar 

arbetsmiljöarbetet? 

7. Vad ser du som de största utmaningarna med arbetsmiljöarbete hos er? 8. Vilken är er mest 

lyckade insats? 

9. Vilken “kategori” människor ligger högt i riskzonen för ohälsa upplever du? 

 

Uppfattning om föreskriften AFS 2015:4: 

 

1. Vad tror du att AFS 2015:4, i förlängningen, kommer att leda till i ditt arbete? 2. Vilka 

åtgärder har tagits till följd av den nya föreskriften (AFS 2015:4)? 

3. Vilka mål har ni satt upp i enlighet med AFS 2015:4 4. Hur jobbar ni med dessa mål? 

5. Vilka konsekvenser har lagen fått för er organisation? Exempelvis ekonomiskt, 

sjukskrivningstal, uppsägningar etc. 

 

Avslutning: 

 

· Är det någonting du vill lägga till? 

 

· Tack för att du ställde upp! 

 

 

 

 

 

 

 


