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1. Introduktion 
 
 
 
 
 
 
 

“Om du vill ha ett klokt svar måste du också fråga klokt.” 
 

- Johann Wolfgang von Goethe 
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Introduktion Referensram Företagspres. 
& Policys Metod Analys & 

Slutsatser 
Empiri Rekommend. 

1. Introduktion 
I det här inledande kapitlet ges en bakgrund till ämnet vi har valt att studera. 
Detta följs sedan av en problemdiskussion som mynnar ut i forskningsfrågor och 
syfte. Slutligen presenteras uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Stress och hälsofrågor är idag ett hett ämne i samhällsdebatten. Ofta möts vi av 
löpsedlar som signalerar att vår arbetsmiljö blir alltmer stressig. Här följer några 
valda rubriker ur mediebruset: 
 

• ”Stressen breder ut sig på arbetsplatserna.” 
-  (Dagens Industri, 9 september 2004) 

 
• ”Yngre kvinnor slås ut av svår stress och depression” 

-  (Svenska Dagbladet, 4 april 2004) 
 

• ”Två miljoner svenskar lider av brist på sömn. Vi sover allt 
sämre. Två miljoner svenskar bär på ständig trötthet och 
känslan av att aldrig få sova ut ordentligt. Det är förstadiet till 
utbrändhet menar forskare.” 

-  (Svenska Dagbladet, 21 mars 2004) 

 
Vad är då stress egentligen? I vårt sökande efter en definition av stress har vi 
funnit en uppsjö av olika beskrivningar. Stress kan antingen vara orsakad av 
arbetet eller av privatlivet eller vara en kombination av dessa. (Jürisoo, 2001) Vi 
har valt att återge följande definition av stress, då vi anser att den på ett tydligt 
sätt beskriver begreppet och hur det påverkar människan:  
 

”Stress är den påfrestning som människan utsätts för när krav och 
förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan.” 
 -  (Arbetsmiljöverket, 2002, s.6) 

   
Konsekvenserna av stress för individen, företagen och samhället talar sitt tydliga 
språk i stigande sjukskrivningssiffror och medföljande ökade kostnader. Färska  
siffror från Statens Folkhälsoinstitut visar att fjorton procent av alla i åldrarna 
tjugo till och med sextiofyra år fick sjukersättning eller sjukpenning under 
perioden 2000-2003. De sammanlagda statliga kostnaderna 2003 uppgick till 
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omkring tio miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan femtio procent på 
fyra år. Denna utveckling motsäger det faktum att det generellt sett inte har skett 
någon försämring av befolkningens hälsa i Sverige, snarare pekar alla 
indikatorer i motsatt riktning. Medellivslängden blir allt högre, uppväxtvillkoren 
blir allt bättre, kostvanor och den medicinska teknologin förbättras. Under det 
senaste decenniet har den fysiska arbetsmiljön blivit bättre, men samtidigt tyder 
mycket på att den psykosociala arbetsmiljön har försämrats. (URL 1)  
 
Vad beror då denna försämring av den psykosociala arbetsmiljön på? Vad är det 
som gör att arbetet idag är mer krävande än arbetet för hundra år sedan? Dagens 
arbetssituation ställer nya krav på människan som vi inte är anpassade till. I det 
nya informationssamhället bombarderas vi med intryck. Vi ska vara kontaktbara 
överallt, ständigt utveckla vår kompetens, vara flexibla och beredda att lösa 
problem och tänka kreativt. Vi har också egna krav på oss själva. Vi vill göra 
karriär, bilda familj, se världen och förverkliga oss själva. (Rosendahl, 2001) 
Citatet nedan är talande: 
 

”Förr svettade vi ihop levebrödet – idag stressar vi ihop det”  
- (Rosendahl, 2001, s.4) 

 
Stressforskningen har konkret visat att faktorer inom arbetslivet såsom 
betydande organisationsproblem, rationaliseringar, upprepade kraftiga ökningar 
i personalstyrkans storlek och begränsat handlingsutrymme leder till påtaglig 
ökning av sjukskrivningar. (URL 1) Detta faktum leder oss vidare till en 
diskussion om vilket ansvar arbetsgivare och chefer har för medarbetarnas hälsa 
och hur dessa frågor prioriteras på arbetsplatsen. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Arbetsgivarens skyldigheter och arbetstagarens rättigheter regleras i 
arbetsmiljölagen. I Arbetsmiljölagens första kapitel, första paragrafen går att 
läsa att ”Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö”. I lagen står det också att arbete som 
präglas av säker och trygg miljö, fysiskt såväl psykiskt och socialt bör 
eftersträvas. Till grundvillkoren hör att ha kontroll och inflytande över sitt eget 
arbete samt att ha delaktighet i hur det ska utföras och att kunna påverka 
arbetstakt/arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga. (URL 2) Arbetsgivaren är 
också skyldig att ha en rutin för att upptäcka och förebygga skadlig stress. 
(Lange, 2002)  
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Den första juli 2003 vann obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro laga kraft, då 
de höga sjukfrånvarotalen ansågs som ett allvarligt samhällsproblem. (SFS 
2002:1062) Regeringen avser från och med det kommande årsskiftet att även 
öka företagens kostnadsansvar för sjukförsäkringen. (URL 3) Andra 
påtryckningar för att få arbetsgivarna att ta hälsofrågor på större allvar och skapa 
en god och hälsosam arbetsmiljö kommer bland annat från Folkhälsoinstitutet. 
Dessa rekommendationer är arbetsgivarna visserligen inte tvungna att följa 
enligt lag, men de har ändå ett visst inflytande. (URL 2) Folkhälsoinstitutets 
utgångspunkt är att:  
 

”Kraven i arbetslivet måste balanseras mot människor möjligheter att 
kunna fungera och må bra under ett helt arbetsliv och att individens 
verksamhet i arbetslivet ska gå att förena med familjeliv och fritid på 
ett hälsofrämjat sätt.”  

- (URL 2) 
 

Trycket på företagen vad gäller att ta mer ansvar för de anställdas hälsa verkar 
vara här för att stanna. Lagstiftningen, rekommendationerna från 
Folkhälsoinstitutet och den generella samhällsdebatten talar sitt tydliga språk. 
Lange (2002) menar att det som vanligtvis kan förväntas av en arbetsgivare i 
dagens samhälle beträffande stress- och hälsofrågor är att fokus ligger på 
sjukvård och rehabilitering. Arbetsgivarna satsar genomgående ytterst lite tid 
och pengar på promotion och prevention där de stora vinsterna kan göras. 
Promotion innebär att det som redan är friskt hos individen och företaget stärks. 
Prevention innebär att tidiga sjukdomssignaler och åtgärder uppmärksammas 
och åtgärdas på ett tidigt stadium innan skadan är skedd och sjukskrivning är ett 
faktum. (Jürisso, 2001)  
 

”Det är märkligt att vi inom så många andra områden har ett 
förebyggande tänkande och ett förebyggande arbete fullt ut, såsom 
inom kärnkraften eller trafiken för att nämna några exempel. Vi 
missar dock ofta det preventiva arbetet på det som är det viktigaste – 
på hälsoområdet.”  

- (Jürisso, 2001, s.141) 
 
Jürisso (2001) menar vidare att stress- och hälsofrågor idag inte har en självklar 
plats i företagens styrsystem. Även Liukkonen (2004) framhåller att dessa frågor 
dessvärre inte når de som bäst behöver denna information, det vill säga chefer. 
Karlsson & Petersson (1999) anser att en trolig orsak till att stress- och 
hälsofrågor inte prioriteras kan vara att de inte följs upp i tillräcklig omfattning. 
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Ofta hamnar uppföljning av dessa frågor vid sidan om den ordinarie 
verksamhetsstyrningen i speciella projekt. Resultaten från dessa projekt 
integreras sällan i verksamhetens dagliga rutiner och system. Frågan är hur dessa 
frågor ska vinna faktisk mark i verksamhetens dagliga rutiner och system. Hur 
ska chefer övertygas att ta sig an och prioritera dessa frågor i sin redan 
fullspäckade agenda?  
 
Enligt Ax Johansson & Kullvén (2002) har chefer idag många ansvarsområden 
och stark press från ledningen att prestera och nå finansiella mål. Chefers 
prestationer följs upp via styrsystemet i företaget som oftast är fokuserat på 
finansiella mål såsom lönsamhet och räntabilitet. Lange (2002) menar att 
företagen vill visa bra resultat i siffror och därmed hamnar ofta frågor som 
stress och hälsa långt ner på listan av vad som ska göras. Ofta är tidshorisonten 
ganska kort och chefer hinner helt enkelt inte med att prioritera de mjukare 
frågorna även om de vet att det på sikt kan vara lönsamt:  
 

”Att höja lönsamheten genom att förbättra för människor är ingen ny 
kunskap. Som företagsledare vet jag att det finns miljontals kronor att 
hämta. Men den stora frågan är: Hur gör man?”  

- (Lange, 2002, s.8) 
 

1.3 Problemformulering 
Vi har i denna uppsats valt att ta utgångspunkt i att styrning påverkar chefer. Vi 
anser det därför nödvändigt att ta med den första forskningsfrågan för att 
undersöka vilken inverkan styrning har på chefers prioriteringar. Nedan följer 
forskningsfrågorna: 
 

• Vilken inverkan har styrning på chefers prioriteringar? 
• Hur ser chefer på sitt ansvar vad gäller stress- och hälsofrågor? 
• Hur kan stress- och hälsofrågor få större utrymme bland chefers 

prioriteringar?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken inverkan styrning har på 
chefers prioriteringar och hur chefer ser på sitt ansvar beträffande stress- och 
hälsofrågor. Syftet är även att undersöka hur dessa frågor kan få större utrymme 
bland chefers prioriteringar. 
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1.5 Disposition 
Denna uppsats inleds med ett introduktionskapitel, därefter presenteras de 
metodiska val som gjorts. Efter detta följer referensramen. Vidare ges en 
företagspresentation och i samband med det även en kortfattad beskrivning av 
ICAs riktlinjer och policys. Detta följs av empirikapitlet. Sedan vävs teori och 
empiri samman i en analys som avslutas med slutsatser. I slutet av uppsatsen 
presenteras rekommendationer. 
 



   

 

2. Metod 
 
 
 
 
 
 
 
”We are all living under the same sky however we do not all  

have the same horizon” 
 

- Konrad Adenauer 
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2. Metod 
I det här kapitlet kommer vår vetenskapsteoretiska grund att presenteras. Först 
inleder vi med att beskriva uppbyggnaden av metodkapitlet, följt av 
verklighetssynens, människosynens och kunskapssynens påverkan på valet av 
forskningsmetod. Därefter följer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt. 
Slutligen presenteras metodkritik. 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk grund 
Barbosa da Silvia & Wahlberg (1994) framhåller att valet av forskningsmetod, 
det vill säga kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod grundar sig på en viss 
vetenskapsteoretisk grund. Denna består av olika antaganden om och syn på 
kunskapen, människan, verkligheten, vetenskapens natur och ideal samt 
vetenskaplig metod. Uppfattningen huruvida kvalitativ eller kvantitativ 
forskningsmetod är vetenskaplig eller inte, återspeglar olika syn på vetenskap, 
kunskap, människan och verkligheten. Figuren nedan visar hur dessa antaganden 
hänger ihop och påverkar varandra. 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figur 1: Vetenskapsteoretisk grund för val av forskningsmetod 
(Barbosa da Silva & Wahlberg  1994, s. 41) 

 

2.1.1 Verklighetssyn och människosyn 
Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) framhåller att det finns olika syner på 
verkligheten. Den ena är att verkligheten är av icke-materiell natur, det vill säga 
av själslig eller andlig natur. Den andra är att verkligheten är av materiell natur, 
vilket innebär att allt kan beskrivas och förklaras i materiella termer. En 
dualistisk verklighetssyn framhåller att verkligheten består av både materia och 
ande. Verklighetssynen påverkar synen på människan, det vill säga om hon 

Verklighetssyn Människosyn Kunskapssyn
Vetenskapssyn

Metodsyn 
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anses bestå av materia, av både materia och ande eller endast vara av andlig 
natur.  
 
Enligt Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) kan människosynen anta tre former. 
Den ena är att människan är helt unik i förhållande till allt annat på jorden. Med 
detta menas att hon antingen är mera värd än allting annat, eller att hon är 
rationell och fri, eller att hon har en andlig dimension. Att se människan som 
unik är ett nödvändigt villkor för den kvalitativa ansatsen. Den andra är att 
människan delvis är unik, delvis lik övriga däggdjur. Detta innebär att 
människan betraktas i dimensionerna själ/ande och kropp/materia. Dimensionen 
själ/ande kräver en kvalitativ ansats medan dimensionen kropp/materia kan 
studeras med samma ansats som övriga delar av naturen, det vill säga med 
kvantitativ metod. Den tredje betraktar människan som helt och hållet lik övriga 
däggdjur. Denna människosyn är endimensionell och beskriver henne enbart 
som en biologisk-materiell varelse.  
 
Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) framhåller att människosynen, att 
människan delvis är unik, delvis lik övriga däggdjur, är den mest rättvisande och 
inkluderar människans samtliga dimensioner. Människosynen påverkar i sin tur 
kunskapssynen i avseendet att kunskap är något människan har eller förvärvar. 
För att kunna göra det förutsätter det att hon har vissa förmågor vilka är givna av 
människans natur eller konstitution. Likt Barbosa da Silvia & Wahlberg (1994) 
anser vi också att människan består av såväl kropp som ande och att kunskap är 
något människan har eller förvärvar. 
 

2.1.2 Kunskapssyn 
I årtusenden har filosofer funderat på vad kunskap är. Platon definierade 
kunskap såsom ”sann tro förenad med goda grunder”, vilket förutsätter 
övertygelse, sanning samt goda skäl och argument. Dessa tre villkor måste vara 
uppfyllda för att kunskap ska anses föreligga. För att avgöra huruvida något är 
sant kan olika sanningsteorier tas till hjälp och huruvida det föreligger goda skäl 
och argument, handlar om hur människor motiverar sina kunskapsanspråk. 
(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994) 
 
Det råder delade meningar om hur kunskap förvärvas. Så kallade rationalister 
menar att kunskap förvärvas genom vårt förnuft, empirister menar att kunskap 
endast kan förvärvas genom våra fem sinnen. Det finns även de som menar att 
kunskap förvärvas genom en kombination av dessa. (Barbosa da Silva & 
Wahlberg, 1994) 
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Lundahl & Skärvad (1999) menar att kunskap har två huvudbetydelser; ”veta” 
respektive ”ha förmåga”. Att veta innebär att ha kunskap om fakta. Vetande är 
viktigt att skilja från tyckande och åsikter. Att ha förmåga innebär praktiskt att 
någon kan genomföra det den säger sig kunna. I enlighet med Lundahl & 
Skärvad anser att när vi skriver vår uppsats är det viktigt att skilja vetande från 
våra egna åsikter. 
 

2.1.3 Vetenskapssyn  
Synen på vetenskap hänger ihop med synen på kunskap, människan och 
verkligheten, det vill säga vad kunskap anses vara, människans natur och plats i 
eller relation till verkligheten. (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994) Idag pratas 
det huvudsakligen om två vetenskapliga skolor: positivism och hermeneutik. 
Dessa skolor ser på vetenskap på olika sätt, vilket rent konkret visar sig i deras 
metoder.  Ursprungligen härstammar positivismen från naturkunskapen medan 
hermeneutiken är humanistisk. (Thurén, 1993) Positivismen ligger till grund för 
den kvantitativa metodteorin medan hermeneutiken ligger till grund för den 
kvalitativa metodteorin. (Lundahl & Skärvad, 1999) Deras huvudsakliga 
karaktäristika presenteras i följande stycken. 
 
Positivism 
Positivisterna menar att vetenskapens uppgift är att avbilda verkligheten, 
utvecklingen och att finna allt bättre beskrivningar och förklaringar för att på så 
vis kunna skapa korrekta förutsägelser. (Lundahl & Skärvad, 1999) Hume (1993 
i Thurén, 1993) menar att inom positivismen finns det bara två källor till 
kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår 
logik. Popper (1957 i Lundahl & Skärvad, 1999) framhåller att vetenskapens 
uppgift är att försöka förklara, förutse och pröva verkligheten genom att testa 
hypoteser. Dessa test ska alltid ske på samma sätt och sedan ska dessa hypoteser 
jämföras med resultatet. Om det stämmer dem emellan, stämmer hypotesen och 
om den inte stämmer kan hypotesen förkastas. 
 
Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) menar att positivismen ser observation och 
experiment som nödvändiga kriterier för att testa utsagors eller påståendens 
meningsfullhet. De framhåller vidare att positivismen betraktar människan som 
en rent materiell och biologisk varelse som kan studeras med samma metod som 
naturen och förklaras med hjälp av naturlagar.   
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Hermeneutik 
Enligt Sjöström (1994) förekom termen hermeneutik redan i Platons skrifter. 
Termen anses härstamma från guden Hermes vars uppgift var att översätta och 
tolka gudarnas budskap till människorna. Hermeneutik betyder alltså tolka, 
översätta, klargöra och förklara. Det var Dilthey som sedan på 1800-talet införde 
det vetenskapliga synsättet och visade på att det föreligger skillnader mellan 
humanvetenskaperna och naturvetenskaperna. Genom hermeneutiken som 
vetenskaplig metod söks kunskap om hur innebörder och intentioner hos unika 
människor och företeelser sedda i sitt sammanhang av tid, rum och mening kan 
förstås. (Sjöström, 1994)  
  
Huvuddragen inom hermeneutiken kan sammanfattas enligt följande: 

• Tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar, beteenden och 
upplevelser med mera. (Wallén, 1996) 

• Enligt Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) har den som tolkar en 
förförståelse bestående av olika former av kunskap om till exempel 
teorier, erfarenheter, insikter och färdigheter. Wallén (1996) menar att för 
att förstå måste man redan ha förstått. Med det menar han att människan 
förstår något nytt genom att sortera in det i tidigare kunskap.  

• Tolkandet framskrider genom en växling mellan den aktuella delen som 
människan arbetar med och den framväxande helheten. Barbosa da Silva 
& Wahlberg (1994) nämner som ett exempel att en människas beteende 
och handlingar inte kan förstås utan att känna till den kultur hon tillhör. 

• Tolkningar sker alltid i förhållande till en kontext. (Wallén, 1996) 
 
Vi anser att vi är hermeneutiker och därför tolkar vi beteenden, handlingar och 
upplevelser som kommer fram i empirin. Vi har även en förförståelse, det vill 
säga vi bär på värderingar och tankar om studieobjektet som påverkar hur vi 
tolkar det vi ser, läser och hör. Förförståelsen har formats av erfarenheter vi 
samlat på oss under hela vårt liv och av förväntningar om hur världen ser ut. 
(Närvänen, 1999) Enligt Rudenstam & Newton (1992 i Närvänen 1999) 
påverkar det vi har varit med om också vad vi väljer att intressera oss för. Vi har 
till exempel genom att ha genomgått en ekonomutbildning skapat oss en 
referensram som bygger på de erfarenheterna och kunskaper vi förvärvat. Ett 
konkret exempel är att vi genom vår förförståelse anser att styrning påverkar 
chefers prioriteringar, vilket vi redogjort för i problemdiskussionen. 
 
Efter diskussioner kring vår förförståelse och hur denna påverkat vår studie har 
vi kommit fram till att vi båda bär på värderingen och uppfattningen om att 
företag bör prioritera stress- och hälsofrågor i större utsträckning. Vår 
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uppfattning har rent konkret mynnat ut i våra forskningsfrågor och i 
syftesformuleringen. Vi finner dock även stöd för vår uppfattning i teorin där ett 
antal författare framhåller att företag bör agera mer förebyggande och ta mer 
ansvar vad avser stress- och hälsa. Men utan vår gemensamma uppfattning hade 
vi antagligen inte genomfört denna studie överhuvudtaget. Personer som inte 
delar vår uppfattning skulle troligtvis formulera forskningsfrågorna på ett 
annorlunda sätt och således också komma fram till ett annat resultat. Vår 
värdering har formats av erfarenheter av människor som mått dåligt på grund av 
sin arbetssituation och av egna erfarenheter av hur det är att vara stressad.   
 
Vi är även hermeneutiker i bemärkelsen att vi inte kan förstå chefernas 
prioriteringar och syn på sitt ansvar för stress- och hälsofrågor om vi inte förstår 
kontexten, sammanhanget de verkar i.  
 

2.2 Metodsyn  
Enligt Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) behövs det vetenskapliga metoder 
för att förvärva kunskap, vilket som sagt beror på vilken syn på verkligheten, 
människan och vetenskap den som ska förvärva kunskapen har.  
 

2.2.1 Kvantitativ och Kvalitativ 
Det finns som sagt två specifika metoder, kvantitativ och kvalitativ för att 
förvärva kunskap enligt Barbosa da Silva & Wahlberg (1994). Dessa metoder 
skiljer sig åt beträffande att samla in, arrangera och tolka data. Författarna menar 
vidare att den metod som är lämpligast i förhållande till problemet och 
undersökningsobjektet ska användas.  
 
Den kvantitativa metoden har till syfte att beskriva eller förklara genom att 
mäta. Praktiska hypoteser skapas och testas. (Lundahl & Skärvad, 1999) Denna 
metod är passande när undersökaren har en hög nivå av förkunskap och ett klart 
problem eftersom data måste bli kategoriserat innan det samlas in. Denna metod 
är alltså mindre resurskrävande än den kvalitativa metoden och därför 
fördelaktig när undersökningen innefattar många individer. (Jacobsen, 2002)  
 
Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) menar att en undersökning av något 
specifikt mänskligt, till exempel yttringar av mänskligt medvetande, kräver 
hermeneutisk tolkning i form av kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är 
lämpligast för att få förståelse för den mänskliga yttringen. Vi instämmer med 
författarna och anser också att denna metod är bäst lämpad för att kunna förstå 
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våra respondenters känslor och tankar, då det ges utrymme för tolkningar. Enligt 
Lundahl & Skärvad (1999) är kvalitativ metod passande när utredaren vill se 
saker genom den observerades ögon. Utredaren försöker då förstå motiv och 
mening och är inte intresserad av att hur världen är, snarare hur den tolkas att 
vara.  
 
Då syftet med vår studie är att undersöka styrningens inverkan på chefers 
prioriteringar, hur de ser på sitt ansvar och hur stress- och hälsofrågor kan få 
större utrymme bland deras prioriteringar ansåg vi att det var lämpligast att 
använda kvalitativ metod för att ringa in forskningsfrågorna och besvara syftet. 
Eftersom vår studie dels handlar om att förstå styrningens inverkan på chefers 
prioriteringar gäller det att vi förstår hur styrning påverkar chefer och hur det 
yttrar sig konkret. Vi vill få förståelse för den kontext cheferna verkar i och se 
den genom chefernas ögon. Detsamma gäller hur chefer ser på sitt ansvar vad 
avser stress och hälsa. För att få en förståelse för hur de ser på sitt ansvar är det 
viktigt att vi förstår vad det är som påverkar deras uppfattning om sitt ansvar. 
Förståelsen för dessa frågor är ytterst viktig för att vi ska kunna föra ett 
resonemang kring hur stress- och hälsofrågor kan få större utrymme bland 
chefers prioriteringar. 
 

2.2.2 Objektivitet 
Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) menar att generellt sett kan det sägas att 
alla kvantitativa metoder associeras med det mätbara, objektiva, det givna 
genom sinneserfarenhet, hårddata och det regelbundna. De menar vidare att alla 
kvalitativa metoder anses sakna dessa egenskaper och utgöra mjukdata. Det 
kvalitativa relateras till egenskaper, värde, motiv, mänskliga upplevelser, 
erfarenheter, beteenden och handlingar. Termen objektiv betyder i 
kunskapsteoretisk betydelse frihet från subjektiva värderingar, tyckande, 
förutfattade meningar et cetera. (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994) Bland 
förespråkare för kvantitativa metoder poängteras att forskare ska kunna vara helt 
objektiva, att det både är möjligt och nödvändigt att skilja fakta från värderingar. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) De menar vidare att det endast är kvantitativa 
metoder som kan anses vara helt objektiva, det vill säga fria från människans 
upplevelse, erfarenhet eller uppfattning. I kvalitativa studier iakttar och 
interagerar det studerande subjektet med det studerade subjektet. De påverkar 
varandra, medvetet eller inte och därför kan forskaren inte vara objektiv på 
samma sätt som en forskare som studerar ting. (Barbosa da Silva & Wahlberg, 
1994) 
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Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) framhåller dock att det inte finns något 
som kan kallas en ren studie, det vill säga alla forskningsresultat från såväl 
kvantitativa och kvalitativa studier har genomgått en tolkningsprocess och 
därmed finns det inga resultat som kan betraktas som helt objektiva. Myrdahl 
(1968 i Lundahl & Skärvad 1999) framhåller också att all kunskap är påverkad 
och speglas av forskarens föreställningar. Han menar att om forskaren inte kan 
vara helt objektiv, men om han eller hon är medveten om detta och tydliggör 
detta kan forskaren ändå anses arbeta för objektivitet. Vi anser att vi inte kan 
vara helt objektiva i vår studie av ICA, då vi interagerar, omedvetet påverkar 
våra studieobjekt och tolkar respondenternas svar. Vi är dock medvetna om 
denna brist och försöker att förhålla oss så objektiva vi kan genom att i 
möjligaste mån redogöra för våra föreställningar och vår förförståelse.  
 
Innan vi går vidare med beskrivningen av vårt tillvägagångssätt följer här en 
sammanfattning av vad som påverkat vårt val av forskningsmetod. Som tidigare 
nämnts beror valet av kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod på vår 
verklighetsuppfattning, människosyn, kunskapssyn och vetenskapssyn, vilket vi 
redogjort för. Vi betraktar oss som sagt såsom hermeneutiker och därför tolkar 
vi i syfte att få förståelse för det vi studerar, vi bär även på en förförståelse för 
det vi studerar och som påverkar vår tolkning. 
 

2.2.3 Fallstudie  
Vi har tidigare avsnitt redogjort för att vi valt kvalitativ metod för att samla in, 
arrangera och tolka data. Inom kvalitativ metod finns det en rad olika kvalitativa 
studier att välja mellan där fallstudie är den vanligaste i företagsekonomiska och 
samhällsekonomiska sammanhang. (Lundahl & Skärvad, 1999) Författarna 
menar vidare att fallstudier är en undersökning av något som kan studeras 
detaljerat och i flera dimensioner, men som omfattar endast ett eller ett fåtal fall. 
Fallstudier är vanligt att tillämpa då den som studerar vill gå på djupet och förstå 
någonting i sitt sammanhang. Det brukar talas om ett holistiskt synsätt då en 
fallstudie görs, det innebär att utredarna försöker ha en helhetssyn av det 
fenomen de studerar. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Vi ansåg att för att kunna genomföra vår studie och fördjupa oss i våra 
forskningsfrågor behövde vi ett fallföretag. Vi kom i kontakt med ICA via 
arbetsmarknadsdagarna på Linköpings universitet och fick efter vidare kontakt 
med deras HR-avdelning reda på att de har problem med att nå ut till chefer med 
sina riktlinjer gällande stress och hälsa. Vi ansåg därför, av denna ovan nämnda 
anledning, att ICA skulle vara lämpligt som fallföretag. 



  

 14

Introduktion Referensram Företagspres. 
& Policys Metod Analys & 

Slutsatser 
Empiri Rekommend. 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Insamlande av data 
Merriam (1994) framhåller att det finns flera metoder för att samla in fakta på 
inom en fallstudie. Sjöström (1994) framhåller att kriteriet om ett 
tillvägagångssätt är godtagbart som vetenskaplig metod eller inte beror på om 
det är ett bra sätt att söka svar på den fråga man har. Det gäller att få ett så rikt 
material som möjligt vilket kan ske genom intervjuer, samtal, deltagande i 
aktiviteter, dokumentläsning och studerande av miljöer. (Sjöström, 1994) De 
metoder som vi har använt oss av är djupintervjuer och samtal med chefer och 
medarbetare på ICA, vi har även använt information från böcker och artiklar 
som vi sökt efter i olika databaser och bibliotek. Vidare har vi också läst tidigare 
uppsatser inom vårt valda ämne och fått tillgång till internt tryckt material från 
ICA.  
 
Merriam (1994) anser att intervjuer är den metod som på bästa sätt täcker 
informationsbehov. Vi valde att använda oss av intervjuer, då vi också är av 
åsikten att det är ett bra sätt att komma åt svaren på våra forskningsfrågor. Vi 
behövde skapa en teoretisk grund och förståelse för styrning och chefers ansvar 
inom stress och hälsa. Vi behövde även läsa in oss på olika styrverktyg för att 
förstå hur stress och hälsa kan få större utrymme. (mer om formandet av 
referensramen i det kapitlet). Genom uppsatsarbetets gång har vi arbetat 
parallellt med alla delarna inom uppsatsen.  
 

2.3.2 Urval 
Vårt urval av respondenter kan liknas vid ett snöbollsurval. Sjöström (1994) 
beskriver detta urval såsom att istället för börja med att göra ett urval med 
personer, kan intervjuaren träffa en person och sedan genom ett så kallat 
snöbollsurval låta det växa fram vilka personer det är som ska intervjuas. Vi 
kom i kontakt med Mari Orbe på ICAs HR-avdelning som valde ut tänkbara 
personer att intervjua åt oss. Hon ansåg att de hon valde skulle kunna ta sig tid 
och ha intresse av att medverka i vår undersökning. Vi fick en lista på ett antal 
chefer och ett antal medarbetare och vi ringde sedan slumpmässigt runt till tio 
stycken av de hon valt ut. Under vissa av intervjuerna fick vi tips att kontakta 
ytterligare personer som skulle kunna vara intressanta för oss att prata med. 
Därmed kom vi att intervjua ytterligare två personer. Efter de sista två 
intervjuerna kände vi att vi nått en mättnad på information och att ytterligare 
intervjuer inte skulle tillföra så mycket nytt. Sjöström (1994) framhåller i 
enlighet med vårt val att intervjuer ska hållas tills intervjuarna känner att de fått 
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den information som behövs. Valet att intervjua både chefer och medarbetare 
grundar vi på att vi vill belysa olika vinklar av forskningsfrågorna och på så sätt 
uppnå en helhetssyn. Våra forskningsfrågor berör visserligen endast chefer, men 
vi ansåg det nödvändigt att även intervjua ett antal medarbetare för att få deras 
uppfattning om hur chefer handskas med dessa frågor.   
 

2.3.3 Intervjuer 
När vi formulerade intervjuguiden strävade vi efter att fånga information om det 
vi ämnar undersöka för att kunna uppfylla vårt syfte. Vi stämde även av frågorna 
med vår handledare på Linköpings universitet för att se om vi var på rätt väg. 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan intervjuer kategoriseras i standardiserade 
och icke-standardiserade intervjuer. Vid standardiserade intervjuer är frågorna 
och deras ordningsföljd bestämd i förväg. Vid icke-standardiserade intervjuer 
väljs frågor och frågornas ordningsföljd mera fritt. Det viktiga är att 
informationsbehovet täcks och intervjun är i detta fall mer flexibel och 
situationsanpassad. Det förekommer ofta en kombination av dessa, så kallade 
semistandardiserade intervjuer. Då är frågor och ordningsföljd på förhand 
bestämda, men det finns utrymme för att ställa följdfrågor och anpassa intervjun 
till situationen. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi använde oss av den 
semistandardiserade intervjun då vi bestämt frågorna och deras ordningsföljd på 
förhand, men samtidigt var öppna för att ställa följdfrågor.  
 
Intervjuerna kan också delas in efter det svarsutrymme som respondenterna ges. 
Svarsutrymmet kan antingen kan vara strukturerat eller fritt. Den strukturerade 
intervjun kännetecknas av att den är informationsorienterad medan den fria är 
både informationsorienterad och personorienterad. Den fria intervjun är inte lika 
snäv som den strukturerade utan strävar efter att stimulera respondentens egna 
tankar. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi valde att inte formulera svarsalternativ på 
förhand utan lät respondenten svara fritt, då vi var intresserade av att locka fram 
respondentens värderingar, åsikter och attityder i lika hög grad som fakta. 
Därmed kan det slås fast att vi valt att använda en form av fria intervjuer. 
 
Vi valde även att låta alla respondenter vara anonyma då vissa frågor kunde 
uppfattas som känsliga och en del inte ville avslöja öppet vad de tycker om sin 
chef. Intervjuerna spelades in på band så att vi skulle kunna fokusera mer på vad 
respondenten svarade under intervjun och för att vi i efterhand lättare skulle 
kunna tolka svaren och reda ut eventuella frågetecken. En annan anledning var 
att inte behöva anteckna för hand och riskera att missa någon viktig information. 
Under själva intervjuerna turades vi om att ställa frågor. Vi utgick 
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huvudsakligen från vår intervjumall, men ställde i vissa fall följdfrågor. 
Intervjuernas längd varierade från en halvtimme upp till en timme. Enligt 
Merriam (1994) så är det tre faktorer som avgör hur samspelet mellan 
intervjuaren och respondenterna fungerar och vilken information intervjun 
genererar. Dessa faktorer är intervjuarens personlighet och färdigheter, 
respondentens inställning och hur parterna betraktar situationen. Vi upplever att 
vi fick en mycket god kontakt med respondenterna under intervjuerna och att 
attityden gentemot oss har varit positiv. Merriam (1994) framhåller vidare att för 
att minimera intervjuarens påverkan på respondenten och intervjusituationen ska 
denne vara neutral, inte döma, inte argumentera, vara känslig för kroppsspråk, 
lyssna mer än vad den talar och kontinuerligt sammanfatta det respondenten 
svarar för att kontrollera förståelsen. Detta är något vi har haft i åtanke under 
intervjuerna för att minimera vår påverkan på respondenterna. Vi gav även alla 
respondenterna möjligheten att revidera sina uppgifter. 
 

2.3.4 Analys och tolkning 
Sjöström (1994) menar att när en utsaga ska tolkas är det nödvändigt att kunna 
gå tillbaka i materialet och se efter i vilket sammanhang det förekom. Kanske 
har intervjuaren agerat ledande i sina frågor? Därför är det nödvändigt att 
dokumentera sammanhanget kring utsagor med exempelvis en bandspelare.  
 
Sjöström (1994) framhåller vidare att då författarna ska analysera gäller det att 
utgå från alla utsagor som handlar om det som studien ämnar besvara. De menar 
vidare att detta ska göras så att författarna inte väljer ut en utsaga som 
sammanfaller med deras förväntningar. Vi spelade in alla intervjuer på 
bandspelare och dokumenterade skriftligen det vi fann relevant i förhållande till 
våra forskningsfrågor och syfte. Vi är medvetna om att det här redan har skett en 
tolkning av informationen, men vi anser att vi har hållit dokumentationen inom 
ramen för vad som är relevant för studien. Under analysen har vi varit noga med 
att spegla allas åsikter. Vi har även redogjort för våra förväntningar under 
stycket om hermeneutik och förförståelse. Då vi resonerade om vilken struktur 
vi skulle använda i analyskapitlet, enades vi snabbt om att det troligtvis skulle 
vara enklast att följa om vi delade in avsnitten efter forskningsfrågorna.  
 

2.3.5 Resultatredovisning 
Sjöström (1994) betonar att det är helt avgörande för studiens vetenskapliga 
kvalitet att endast slutsatser dras som informationen ger underlag för. Det är 
även viktigt att grunden för slutsatserna klargörs så att läsaren kan bedöma 
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slutsatsernas tillförlitlighet. Inom ramen för kvalitativ forskning är det viktigare 
än inom kvantitativ forskning eftersom resultaten inte kan visas i siffror eller 
tabeller. De slutsatser som dras måste återges klart och tydligt och det måste 
framgå på vilka grunder undersökaren har kommit fram till resultatet och vilka 
alternativa tolkningar som förkastats. (Sjöström, 1994) Vi framhåller att vi har 
strävat efter att på ett tydligt sätt återge grunden för våra slutsatser och därmed 
har vi förhoppningen att läsaren kan bedöma slutsatsernas tillförlitlighet.  
 

2.4 Metodkritik 
De metodval vi har gjort påverkar hela vår uppsats. Det är därför viktigt att 
kritiskt diskutera vår metod, vilket vi har valt att göra i följande avsnitt.  
 

2.4.1 Uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet 
I uppsatssammanhang diskuteras ofta studiens validitet och reliabilitet. Enligt 
Paulsson (1999), är validitet hur säkert det är att det som ämnas mätas verkligen 
mäts. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) innebär reliabilitet att ett 
mätinstrument (till exempel ett enkätformulär) ska ge tillförlitliga och stabila 
utslag. Dessa både begrepp anser vi i enlighet med Eriksson & Wiedersheim-
Paul (2001) passar bättre i samband med kvantitativa studier, då mätinstrument 
så som enkätundersökningar används. Vi har därför valt att istället diskutera vår 
uppsats i termer av tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Vi är medvetna om att eftersom vi har valt att endast intervjua ett tiotal 
medarbetare och chefer på ICA gör det troligtvis att tillförlitligheten är lägre än 
om alla hade blivit intervjuade. Efter det att intervjuerna var inspelade fick alla 
respondenter möjlighet att revidera sina uppgifter, vilket vi emellertid anser ökar 
tillförlitligheten. Vi menar också att en hög nivå att trovärdighet uppnåddes då 
vi hela tiden fått feedback från opponenter och handledare under 
uppsatsprocessen samt då vi anser att vi valt en lämplig forskningsmetod med 
tanke på syftet.  

 

2.4.2 Källkritik 
Primära källor 
Som tidigare nämnts är det svårt att få med allt som kommer upp under en 
intervju. Lundahl & Skärvad (1999) anser emellertid att det är oerhört viktigt att 
intervjuerna möjliggör en effektiv datainsamling. För att öka sannolikheten att vi 
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inte skulle gå miste om värdefull information beslutade vi oss för att båda skulle 
närvara under samtliga intervjuer. Vi valde även att spela in alla intervjuer och 
gav respondenterna möjlighet att revidera sina uppgifter. Om vi var osäkra på 
om vi förstått respondenten rätt bad vi han eller hon att förtydligade sitt svar. Vi 
fann det dessutom viktigt att låta respondenten få tillräckligt med tid att svara på 
våra frågor och vi eftersträvade att inte ställa ledande frågor. Detta sammantaget 
kan anses ha ökat trovärdigheten. 
 
Sekundära källor 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt 
när sekundär data utnyttjas. När vi sökte efter information fann vi en uppsjö av 
artiklar, böcker och hemsidor. För att kunna sålla bland styrningslitteraturen tog 
vi kontakt med personer som är väl insatta i ämnet. De hjälpte oss att välja ut 
relevant data som sedan kom att utgöra vår referensram. I vårt teorikapitel har vi 
även tagit med intern information som vi erhållit från ICA Sverige AB. Vi är 
medvetna om att denna information kan vara vinklad, men anser inte att det 
påverkar vår studies trovärdighet, då denna information endast använts som 
bakgrundsfakta. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) har data som samlas in från 
Internet inte alltid tillförlitliga källor. Med tanke på detta har vi valt att endast 
använda ett fåtal Internetsidor och då bara välkända sådana.  
 

2.4.3 Etik 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) framhäver att etik är svårdefinierat, men 
att menar att begreppet bygger på väl underbyggda normer om vad som är rätt 
och fel när det gäller mänskliga handlingar. De anser vidare att det finns etiska 
normer vad gäller vem som får kontaktas, för till exempel en intervju, vad en 
intervjun kan handla om och hur resultatet får spridas.  
 
Då vi valde att ha ICA Sverige AB som fallföretag, bad vi vår kontaktperson om 
hjälp att ställa samman en lista med personer som kunde anses lämpliga att 
intervjua. Då vår intervjuguide var färdigställd lät vi vår handledare se över den 
så att frågorna var lämpligt ställda. Slutligen valde vi att anonymisera samtliga 
respondenter, eftersom våra frågor kunde uppfattas som känsliga och vissa 
medarbetare inte ville att chefen skulle få veta vad hon eller han tycker om 
dennes arbete och vice versa. Då vi tagit hänsyn till dessa tre punkterna har vi 
strävat efter att handla på ett etiskt sätt. 
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2.4.4 Generaliserbarhet 
Sjöström (1994) hävdar att enligt det hermeneutiska synsättet går det aldrig att 
generalisera ett resultat till att gälla för en hel population. Författaren nämner ett 
exempel om ett barnsjukhus där barnen ombeds tänka på de positiva minnena de 
haft av sjukhusvistelsen. Flera av barnen visar sig komma ihåg 
fotbollsmatcherna som positiva minnen. Enligt det hermeneutiska synsättet kan 
ändå inte slutsatsen dras att fotboll på sjukhuset har varit något positivt för 
barnen och kanske är värt att fortsätta satsa på. För enligt hermeneutiken ska 
varje individ tolkas individuellt. De menar att för vissa barn var det kanske ett 
av flera positiva minnen, medan det för andra barn var det enda positiva minnet 
på hela sjukhusvistelsen. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan resultatet från en 
hermeneutisk studie inte generaliseras till att gälla för en hel population, men 
kan till en viss del generaliseras för att se mönster i tidigare teorier eller till att 
skapa nya teorier. Yin (1989 i Lundahl & Skärvad, 1999) kallar detta för 
analytisk generalisering. 
 
Vi anser att vi kan göra några generaliseringar av det material vi har fått fram i 
empirin. De svar vi kommer fram till gällande styrningens inverkan på chefers 
prioriteringar, hur de ser på sitt stress- och hälsoansvar och hur dessa frågor kan 
få större utrymme torde vara relevant även för andra företag med liknande 
organisation, då styrsystem finns i alla företag. Vi är medvetna om att stress och 
hälsa prioriteras i olika utsträckning beroende på vilken typ av företag det 
handlar om och därför kan inte vår uppsats gälla för alla organisationer. Vi 
tycker emellertid att signalen i den samhälleliga debatten pekar tydligt på att 
dessa frågor borde få mer plats. Därmed torde våra slutsatser generellt kunna 
vara av intresse för företag och ses som ett litet steg till hur stress- och hälsa 
skulle kunna få större utrymme.  
 
 



  

 

3. Referensram 
 
 
 
 
 
 
 
“Lacking a systematic framework … we are like a ship’s crew,  
trapped in a storm and trying to navigate between dangerous  

reefs without compass or chart.” 
 

– Alvin Toffler 
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3. Referensram  
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för valet av teorier. 
Därefter kommer vi att diskutera kring vad styrning är och presentera olika 
styrningsformer och styrmedel. Därefter följer en mer ingående beskrivning av 
styrmedlen systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsobokslut och balanserat styrkort.  

 

3.1 Val av teorier  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken inverkan styrning har på 
chefers prioriteringar, hur chefer ser på sitt ansvar vad gäller stress och hälsa 
samt undersöka hur stress- och hälsofrågor kan få större utrymme bland chefers 
prioriteringar. För att uppfylla vårt syfte och öka förståelsen för ämnet samt 
senare kunna analysera empirin behöver vi en teoretisk grund att stå på.  
 
Vi har valt att inledningsvis definiera styrning och dess uppgift samt beskriva 
styrningsprocessen för att förstå vilken inverkan styrning har på chefers 
prioriteringar, då vi är av åsikten att chefer påverkas av styrning. Av samma 
anledning har vi valt att ta upp olika styrningsformers karaktäristiska eftersom 
dessa karaktäristiska influerar hur en chef väljer att prioritera. Att ta upp olika 
styrmedel anser vi också är viktigt för att få en förståelse för vilka typer av 
verktyg det finns för att följa upp chefers prestationer. Att ta upp styrningens 
uppgift, olika styrningsformer och styrmedel är relevant för att kunna diskutera 
hur chefer ser på sitt ansvar vad gäller stress- och hälsofrågor samt hur dessa 
frågor kan få mer utrymme.  
 
För att bilda oss en mer heltäckande uppfattning om huruvida stress- och 
hälsofrågor kan få större utrymme bland chefers prioriteringar anser vi att det är 
viktigt att ta upp hur dessa frågor utvärderas i dagsläget. Därmed tar vi bland 
annat upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket är ett sätt att styra och 
utvärdera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på. Det ger även en bild av 
vilket ansvar chefen har beträffande stress- och hälsofrågor. Hälsobokslut har vi 
valt att presentera eftersom det är ett någorlunda nytt styrmedel där bland annat 
de anställdas hälsa står i fokus. Balanserat styrkort är ett styrmedel som är 
relevant då det kombinerar finansiella och icke-finansiella mål och där det finns 
utvecklingsutrymme för att integrera stress- och hälsofrågor.  
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3.2 Vad är styrning? 
Vi inleder som sagt med en definition av begreppet styrning och dess uppgift 
samt en beskrivning av själva styrningsprocessen för att förstå vilken inverkan 
styrning har på chefers prioriteringar.  
 

3.2.1 Definition av styrning 
Enligt Emmanuel, Otley & Merchant (1994) är styrning ett av de sämst 
definierade begreppen. Machin (1983 i Vik 2001) anser att begreppet styrning 
tycks kunna innefatta i stort sett vad som helst. Vik (2001) framhåller att det 
finns mängder med definitioner av begreppet styrning med olika innebörd, vilka 
ringar in olika problem med att styra företag och organisationer. Han nämner 
problem såsom osäkerhet inom och utanför organisationen och komplexiteten 
som uppstår då någon försöker att samordna olika individers handlingar och 
aktiviteter för att uppnå företagets mål. Vi har stött på en rad olika definitioner 
av begreppet styrning och väljer här att lyfta fram Anthony & Govindarajans 
(2004) definition som framhåller att styrning är en process samt Merchant och 
Van der Stedes (2003) definition som framhäver styrning såsom ett system. 
Båda definitionerna understryker att styrning i form av en antingen en process 
eller ett system syftar till att försäkra att de anställda handlar i linje med 
företagets strategier. Anthony & Govindarajan (2004) definierar styrning enligt 
följande: 
 

”Management control is the process by which managers influence 
other members of the organization to implement the organization’s 
strategies.” 
 - (Anthony & Govindarajan, 2004, s.7)    

 
En annan definition av styrning är av Merchant & Van der Stede (2003) som 
definierar styrning enligt följande; 
 

”Management control includes all the devices or systems that 
managers use to ensure that the behaviours and decisions of their 
employees are consistent with the organisations objectives and 
strategies.” 

- (Merchant & Van der Stede, 2003, s. 4) 
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3.2.2 Styrningens uppgift 
Anthony & Govindarajan (2004) och Merchant & Van der Stede (2003) 
framhåller att styrningens syfte är att påverka mänskligt beteende. Författarna 
diskuterar styrning som ett medel för att påverka de anställdas beteende på 
önskvärt sätt så att organisationen kan nå sina utstakade mål. Som tidigare 
nämnts diskuterar Merchant & Van der Stede (2003) styrning i praktiska termer 
i egenskap av system till skillnad från Anthony & Govindarajan (2004) som 
diskuterar styrning i egenskap av processer. Merchant & Van der Stede (2003) 
benämner dessa system styrsystem. De framhåller vidare att om individer alltid 
handlade i linje med företagets bästa skulle det inte behövas styrsystem. 
Anthony & Govindarajan (2004) anser också att individernas mål och 
organisationens mål inte alltid är i samklang. Individer handlar på basis av sina 
egna mål och är därmed inte alltid villiga att handla i enlighet med företagets 
bästa. Därmed måste ledningen skydda organisationen mot oönskat beteende 
och uppmuntra önskvärt beteende genom styrsystemet. (Merchant & Van der 
Stede, 2003) Anthony & Govindarajan (2004) menar dessutom att styrsystemet 
ska sträva efter en så hög grad av målöverensstämmelse som möjligt.  
 
Merchant & Van der Stede (2003) tar upp vilka faktorer som gör det nödvändigt 
att kontrollera de anställdas beteende via styrsystemet; brist på riktlinjer, 
motivationsproblem och personliga begränsningar. Brist på riktlinjer innebär att 
anställda kan prestera bristfälligt på grund av att de inte vet vad som förväntas 
av dem. Motivationsproblem grundar sig i att individens och organisationens 
mål inte alltid överensstämmer. Personliga begränsningar handlar i sin tur om 
att anställda inte kan utföra ett bra arbete på grund av brist på erfarenhet, 
relevant utbildning eller kunskap. (Merchant & Van der Stede, 2003)       
 
Ax, Johansson & Kullvén (2002) diskuterar inte den beteendemässiga aspekten 
av styrning, men menar liksom Merchant & Van der Stede (2003) och Anthony 
& Govindarajan (2004) att syftet med styrningen är att organisationen ska uppnå 
strategiska mål. De menar att dessa i sin tur är kopplade till företagets affärsidé 
och vision. Utgångspunkten är inte strategin i sig utan snarare nedbrytningen 
och operationaliseringen av den i olika delmål och verksamhetsplaner.  
 

3.2.3 Styrningsprocessen  
Enligt Emmanuel, Otley & Merchant (1994) kan styrsystemet i allmänna termer 
betraktas som en svart låda som omvandlar inputs till outputs. Processen som 
styrs kan i egentlig mening vara vilket system som helst, ett fysiskt, ett 
biologiskt eller organisatoriskt. Det finns fyra förutsättningar som måste 
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uppfyllas för att en process skall anses vara styrd. För det första så måste det 
finnas mål för denna. För det andra måste resultatet av processen vara mätbart. 
(Emmanuel, Otley & Merchant, 1994) Här menar Berry, Broadbent & Otley 
(2004) att hand i hand med mätningen av resultatet så kommer samordningen av 
aktiviteter inom organisationen.  
 
Berry, Broadbent & Otley (2004) framhåller att det tredje steget handlar om 
kontroll, det vill säga att ta fram rapporter eller uttalanden om resultatet i 
förhållande till planen. De framhåller vidare att det sista steget handlar om 
utvärdering, det vill säga att jämföra resultatet av processen med det planerade 
och om nödvändigt besluta om åtgärder för att minimera framtida målavvikelser. 
Om några av dessa förutsättningar inte uppfylls så kan det inte påstås att en 
process är styrd/kontrollerad. (Emmanuel, Otley & Merchant, 1994) 
Styrningsprocessen sammanfattas i följande bild:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Styrningsprocessen 
(Emmanuel, Otley & Merchant, 1994, s. 9) 

 
 

3.3 Olika styrningsformer 
Som vi inledningsvis nämnde i detta kapitel anser vi det viktigt att ta upp olika 
styrningsformer för att få en ökad förståelse för styrningens inverkan på chefers 
prioriteringar.   

Inputs Process Resultat

Mätning 
av resultat

Mål

Jämförelse

Information

Rapporter, 
uttalanden

Identifikation 
av orsak till 
avvikelser

Implementering 
av åtgärder
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Enligt Merchant & Van der Stede (2003) finns det olika former eller sätt att 
styra på inom en organisation för att komma till rätta med de olika faktorerna: 
brist på riktlinjer, motivationsproblem och personliga begränsningar. Dessa gör 
det nödvändigt att kontrollera de anställdas beteende. Författarna tar upp 
styrningsformerna: resultatstyrning, handlingsstyrning och socialstyrning. De 
menar att dessa sätt att styra på kan se väldigt olika ut beroende på företag och 
inom företag. De menar också att dessa tre olika styrningsformerna kan 
samexistera i en organisation, det vill säga förekomsten av en styrningsform 
utesluter inte existensen av de andra styrningsformerna.  
 

3.3.1 Resultatstyrning 
Merchant & Van der Stede (2003) anser att resultatstyrning går ut på att belöna 
anställda om de uppvisar ett positivt resultat och att bestraffa dem om de 
uppvisar ett negativt resultat. Genom att koppla belöningar till resultat ges 
signalen om vad som är viktigt och motiverar de anställda till att agera för att 
försöka uppnå detta. Författarna framhåller att implementering av 
resultatstyrning förutsätter definition av resultatdimensionerna, till exempel 
lönsamhet eller kundnöjdhet. Berry, Broadbent & Otley (2004) betonar att en 
annan nödvändig förutsättning är att resultatet måste vara mätbart. Vidare 
viktiga förutsättningar enligt Merchant & Van der Stede är att sätta upp mål som 
de anställda kan sträva efter samt att koppla målen till belöningar som 
uppmuntrar de anställda till att försöka nå det uppsatta målet. Emmanuel, Otley 
& Merchant (1994) nämner budget som en vanlig form av resultatstyrning. 
 

3.3.2 Handlingsstyrning  
Merchant (1985) i Berry Broadbent & Otley, (2004) anser att om det 
nödvändiga kriteriet för resultatstyrning, mätbarhet av resultatet, inte går att 
uppfylla, men de olika stegen som krävs för att utföra en process går att 
specificera, kan handlingsstyrning användas. Han menar att handlingsstyrning 
syftar till att styra processer som är fördelaktiga för organisationen. Han betonar 
att för att kunna använda sig av denna styrningsform så krävs det att de som styr 
är väl insatta i processerna. Merchant & Van der Stede (2003) tar upp olika 
former av handlingsstyrning. En vanlig form av handlingsstyrning är att 
begränsa beslutsfattandet till ett fåtal, det vill säga att alla beslut måste gå via 
vissa personer. Handlingsstyrning kan också innebära att separera de olika 
momenten som krävs för att fullborda en process. Handlingsstyrning kan även 
innebära att godkänna eller negligera en föreslagen handling, till exempel att en 
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föreslagen utgift måste godkännas av överordnade. En annan form av 
handlingsstyrning syftar till att de anställda ska ta ansvar för sina handlingar, 
vilket kan kommuniceras ut via arbetsregler, riktlinjer, procedurer eller 
företagskulturen. Enligt Merchant & Van der Stede (2003) är handlingsstyrning 
en styrningsform som passar sämre för de med högre utbildning och bättre för 
de med lägre utbildning.  
 

3.3.3 Socialstyrning 
Merchant (1985) i Broadbent & Otley (2004) framhåller att då det är svårt att 
definiera och mäta resultat samt då det är svårt att specificera olika steg inom en 
process, spelar socialstyrningen en mycket viktig roll. Merchant & Van der 
Stede (2003) betonar att socialstyrning ofta är omedveten och följaktligen är det 
svårt att följa upp och utvärdera resultat. De menar vidare att socialstyrning kan 
delas upp i personalstyrning samt kulturstyrning. 
 
Merchant & Van der Stede (2003) menar att personalstyrning bygger på att ha 
rätt person på rätt plats. Det finns tre sätt att implementera personalstyrning på. 
Företaget kan antingen utbilda de anställda, endast anställa individer med viss 
utbildning eller utforma tjänsten på önskvärt sätt. Enligt O´Reilly & Chatman 
(1996) så bygger kulturstyrning dels på delade värderingar om vad som är 
viktigt och dels på delade normer om vad som är lämpligt beteende och lämpliga 
attityder. Författarna menar att kulturstyrning baseras på följande;  
 

”Control comes from the knowledge that someone who matters to us 
is paying close attention to what we are doing and will tell us if our 
behaviour is appropriate or inappropriate.” 
 - (O´Reilly & Chatman, 1996, s.161) 

 
O´Reilly & Chatman (1996) framhåller vidare att det som anses som lämpligt 
eller viktigt ofta kommer från en betydelsefull person inom organisationen. 
Genom att betrakta vad andra kollegor och chefen eller vad ledningen gör och 
förespråkar ges signaler om vad som är viktigt. Författarna betonar att 
kulturstyrning är en kraftfull form av påverkan på individers uppmärksamhet, 
beteende, engagemang och strävan efter att uppnå organisationens mål. De 
betonar vidare att då individernas normer och värderingar inte går hand i hand 
med vad organisationen förespråkar, är organisationens mål svåra att uppnå.  
 
Enligt Merchant & Van der Stede (2003) kan kulturstyrning utövas på flera olika 
sätt, bland annat genom ledarstilen och genom visioner. Ledarstilen innebär att 
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chefer kan forma organisationskulturen genom sitt agerande och sina uttalanden. 
Som tidigare nämnts tjänar betydelsefulla personer såsom chefer som förebilder 
och de anställda tar efter deras agerande. Därmed kan de inte säga en sak och 
handla tvärtemot. (Merchant & Van der Stede, 2003) 
 
Med visioner menas riktlinjer eller ledarskapsfilosofi, vilka syftar till att skapa 
en organisationskultur. Dessa formella ofta skriftliga dokument kommunicerar 
företagets värderingar, åtagande till aktieägare och hur ledningen vill att 
företaget ska fungera. Alla dessa koder eller uttalanden syftar till att de anställda 
ska förstå vilket beteende som förväntas även i avsaknad av uttalade regler eller 
principer. Om visioner verkligen fungerar är omdiskuterat och 
forskningsresultaten är tvetydiga. I vissa fall då det har visat sig att visioner inte 
har någon verklig funktion har de inte haft något stöd av vare sig chefer eller 
ledningen. (Merchant & Van der Stede, 2003) 
 

3.4 Olika styrmedel  
Att ta upp olika styrmedel anser vi är relevant för att få en förståelse för vilken 
inverkan styrning har på chefers prioriteringar, vilka typer av verktyg det finns 
för att följa upp chefers prestationer och hur stress och hälsofrågor ska få större 
utrymme.  
 
Berry, Broadbent & Otley (2004) framhåller som tidigare nämnts att det tredje 
och fjärde steget i styrningsprocessen handlar om att kontrollera och utvärdera 
resultaten av olika åtgärder. För att kunna göra det behövs någon form av 
styrmedel som mäter om målet har uppnåtts eller inte. (Merchant & Van der 
Stede, 2003) Det finns så kallade hårda styrmedel såsom produktkalkyler, 
budgetar och intern redovisning vilka syftar till att mäta om finansiella mål 
såsom lönsamhet, vinst, kassaflöde eller likviditet, uppnåtts. Det finns även 
mjuka styrmedel såsom företagskultur, lärande och ledarstil (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2002) med fokus på att styra önskvärt beteende (Merchant & Van der 
Stede, 2003).  
 
Det finns även styrmedel såsom balanserat styrkort, som är en kombination av 
hårt och mjukt styrmedel, det vill säga som innefattar både finansiella- och icke-
finansiella mål. Icke-finansiella mål kan exempelvis vara nöjda kunder, hög 
kvalitet, flexibilitet och korta produktions- och produktutvecklingstider. 
Författarna menar även att finansiella mål oftast viktigast inom styrning. (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2002) 
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Merchant & Van der Stede (2003) anser att målen ofta är definierade i 
finansiella termer högre upp i organisationen och definierade i operationella 
termer såsom effektivitet, kvalitet och leveranstid längre ned i organisationen. 
De menar att det är viktigt att definiera målen och måtten, då de tillsammans 
bildar medarbetarnas uppfattning om vad som ska uppnås och därmed vad som 
är viktigt. Därav det klassiska uttrycket: ”What you measure is what you get” 
(Merchant & Van der Stede, 2003, s. 26). Det finns en fara med felaktigt 
definierade mål och mått då det leder till att uppmuntra de anställda att göra fel 
saker. En annan fara är att mäta för mycket då det kan leda till att de anställda 
inte vet vad som är viktigt och följaktligen vad de skall fokusera på. (Merchant 
& Van der Stede, 2003)  
 
Merchant och Van der Stede (2003) diskuterar belöningar i allmän bemärkelse 
som en form av styrmedel. Genom att koppla belöningar till resultat ges signalen 
om vad som är viktigt och motiverar de anställda till att agera för att försöka 
uppnå detta. Belöningar kan exempelvis vara löneökningar, bonus, avancemang, 
anställningstrygghet, utbildning, frihet, bekräftelse och makt. Bestraffningar är 
motsatsen till belöningar, det vill säga degradering, ogillande, förödmjukelse, 
misslyckande att få belöningar och kan i sin mest extrema form leda till att 
medarbetaren förlorar arbetet.   
 

3.4.1 Vikten av att utvärdera 
Såsom tidigare nämnts i stycket om styrningsprocessen så handlar det fjärde 
steget om utvärdering, det vill säga huruvida det faktiska utfallet 
överensstämmer med planen och om åtgärder är nödvändiga. (Berry, Broadbent 
& Otley, 1995) Karlsson & Petersson (1999) diskuterar utvärderingens betydelse 
i allmän bemärkelse i boken Ledarskap och utvärdering. I denna poängterar de 
att utvärdering är det främsta sättet att styra en verksamhet på, eftersom det som 
utvärderas uppfattas som viktigt och därmed prioriteras av cheferna och 
medarbetarna i verksamheten. De menar att genom att vara medveten om vilka 
effekter utvärderingssystem och uppföljningsrutiner har på företaget erhåller 
chefen ett kraftfullt verktyg för att leda företaget. 
 

”Genom valet av vad som skall utvärderas samt genom valet av mått 
och gränsvärden riktas uppmärksamheten åt ett visst håll och 
därigenom kommuniceras vad som är viktigt.” 

- (Karlsson & Petersson, 1999, s.6) 
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Karlsson & Petersson (1999) menar vidare att om ledningen valt att införa vissa 
utvärderingsrutiner är det viktigt att de visar intresse genom att resultatet från 
utvärderingen får en konsekvens och i nödvändiga fall leder till en åtgärd. Om 
ledningen är medveten om något som kräver en åtgärd och väljer att inte göra 
något, signalerar den att utvärderingen inte är viktig och kommer följaktligen 
inte att prioriteras av chefer och medarbetare. (Karlsson & Petersson, 1999) 
 
Författarna anser vidare att utvärderingssystemet bör ha koppling till olika 
intressenters krav på företaget. Ägare, anställda, kunder och samhället har alla 
olika intressen i och krav på företaget som bör tas hänsyn till. I bästa fall finns 
en kontinuerlig process där förändringar i kunders behov, ägar- och 
medarbetarkrav och samhällsregler leder till förändringar i de 
utvärderingsverktyg som används. (Karlsson & Petersson, 1999) 

 

3.4.2 Utvärderingsdesign 
Karlsson & Petersson (1999) anser att utvärderingar ser olika ut och har olika 
inriktningar och syfte. De framhåller att beroende på utvärderingens 
sammanhang ser kraven och förutsättningarna olika ut. De menar vidare att 
oavsett vad det är som ska mätas så fordras det någon form av mått för att ta 
reda på om ett visst mål uppnåtts, om en åtgärd varit framgångsrik eller om man 
arbetar effektivt. Det kan verka lätt att formulera mått, men i verkligheten är det 
komplext.  
 
Att formulera lämpliga mått är därför något av det viktigaste i en utvärdering 
och det som avgör om utvärderingen blir ett användbart eller oanvändbart 
styrmedel. Ax, Johansson & Kullvén (2002) anser att det som avses att mätas 
ska vara kopplat till företagets strategi. Med andra ord ska mätningen vara 
fokuserad på de prestationer som för företaget närmare de uppställda strategiska 
målen. Karlsson & Petersson (1999) anser att det är fördelaktigt om måtten 
formuleras och diskuteras av dem som ska använda och utvärderas i enlighet 
med dessa. Detta är nödvändigt för att måtten ska accepteras och mäta relevanta 
aspekter.  
 

3.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Vi tar här upp det systematiska arbetsmiljöarbetet som kan betraktas som ett 
styrmedel där bland annat den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön 
utvärderas. Med det här avsnittet ämnar vi att bilda oss en uppfattning om vilket 
ansvar chefer har gällande stress och hälsa. 
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I och med den nya arbetsmiljölagen har det utvecklats en ny syn på och nytt 
innehåll i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagen specificerar att arbetsmiljöarbetet 
har två syften. Det ena är att förebygga ohälsa och olycksfall och det andra är att 
verka för en så god arbetsmiljö som möjligt. Därigenom markeras att 
arbetsmiljöarbetet inte bara handlar om att förebygga ohälsa och olycksfall utan 
det handlar också om att främja det som är gott i verksamheten, det vill säga att 
ta vara på goda exempel. (Iseskog, 2003) 
 

3.5.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetes beståndsdelar 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår delarna mål – policy, dokumentation - 
kunskaper, planer – åtgärder, ledning och uppföljning. Mål syftar till att 
arbetsmiljöarbetet ska innefatta såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. De 
långsiktiga målen ska vara visionära och innehålla den riktning som 
arbetsmiljöarbetet ska ha medan de kortsiktiga målen ska vara konkreta och 
uppföljningsbara. Policy handlar om de värderingar, principer, resurser och 
arbetsformer som styr arbetsmiljöarbetet. (Iseskog, 2003) Micha Lange (2002) 
menar att varje arbetsmiljöproblem kräver en policy med tillhörande rutiner. 
Rutinerna fungerar som en verktygslåda om problem uppstår, till exempel vad 
en arbetsgivare ska göra om en medarbetare luktar alkohol.  
 
Dokumentation syftar till att utreda orsakerna till ohälsa och olycksfall i form av 
en årlig arbetsmiljöstatistik. Syftet med dokumentation är också att redovisa 
sjukfrånvaron och att genomföra en riskanalys av arbetsmiljön. Det sistnämnda 
handlar om att arbetsgivaren måste skaffa sig en helhetsbild av arbetsmiljön, det 
vill säga en bild av hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar 
medarbetarna i fysiskt, psykiskt och socialt avseende. (Iseskog, 2003) Hur denna 
kartläggning ska gå till anges inte i arbetsmiljölagen, men Iseskogs (2003) 
erfarenhet är att en arbetsmiljöanalys genomförs i följande två steg. Det första 
steget syftar till att ta fram basfakta, det vill säga baspåståenden om den egna 
arbetsmiljön. Denna kan utföras med hjälp av företagshälsovården eller med 
egna resurser. Det andra steget syftar till att få medarbetarna att diskutera hur 
den egna arbetsmiljön ser ut, till exempel genom arbetsplatsträffar eller dylikt. 
Iseskog (2001) poängterar att i varje unikt fall ska det utgås från verksamhetens 
innehåll och organisation.  
 
Planer och åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär krav på 
handlingsplaner, vilka ska innehålla vad som ska åtgärdas, när det ska åtgärdas 
och av vem. Arbetsmiljölagen föreskriver att handlingsplanerna ska behandlas 
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av skyddskommittén och att skyddsombuden ska vaka över att arbetsgivaren 
fullgör sin skyldighet att upprätta handlingsplaner. Iseskog (2001) anser även att 
denna del av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara årlig och en del av 
eller synkroniserad med verksamhetsplaneringen. Det är viktigt att det inte 
planeras för planerandets skull utan att planerna blir till faktiska styrmedel och 
inte blir en ny sidovagn. Han anser vidare att detta arbete ska upprättas som en 
del av eller i samband med budgetarbetet, då de åtgärder som ska ingå i 
handlingsplanen kan kosta pengar. Därmed är det logiskt att planera 
resursanvändningen vad gäller arbetsmiljön när resursanvändningen för hela 
verksamheten planeras. (Iseskog, 2001)  
 
Ledning innebär att arbetsgivaren måste klargöra vilka olika 
arbetsmiljöuppgifter som finns inom organisationen samt vem som ansvarar för 
vad. Här diskuterar Iseskog (2003) även möjligheten att delegera 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Uppföljning innebär att det ska finnas en årlig uppföljning av själva 
arbetsmiljöarbetet. I praktiken handlar det om att kontrollera om de planerade 
åtgärderna i den årliga handlingsplanen vidtagits och om de kortsiktiga målen 
uppnåtts. Det handlar även om att det systematiska arbetsmiljöarbetet i sig ska 
följas upp, det vill säga hur arbetet med mål, policy, dokumentation, 
planer/åtgärder och ledning har bedrivits och hur detta har fungerat. ( Iseskog, 
2003)  
 
Micha Lange (2002) diskuterar vinsterna med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och menar att det leder till högre kvalitet, högre produktivitet, 
ökad kreativitet, personalekonomiska vinster och ökat förtroende. En 
sammanfattande figur av det systematiska arbetsmiljöarbetets beståndsdelar och 
flödet dem emellan, följer här:   
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Figur 3: Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(Ombearbetad modell av Iseskog, 2001, s. 13) 

 

3.5.2 Chefens roll 
Vad är då chefens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Iseskog (2003) 
menar att det är upp till ledningen att bestämma vilken roll olika chefer ska axla. 
Det är också viktigt att varje chef förstår arbetsmiljöarbetets innebörd och 
innehåll samt sin egen roll. Vissa delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ligger helt naturligt på varje chefs bord. Detta gäller bland annat formulering av 
långsiktiga och kortsiktiga mål, dokumentation av arbetsmiljön, planer/åtgärder 
och ledning. (Iseskog, 2003) Micha Lange (2003) menar att ledningen ska ge 
cheferna på lägre nivåer de förutsättningar som krävs för att kunna upptäcka 
stress och andra missförhållanden. Dessa förutsättningar menar hon är ansvar, 
resurser och befogenheter. Chefer ska kunna förebygga och åtgärda problem i 
arbetsmiljön och i de fall det inte kan ske ska de lägga över detta på överordnad 
chef. Hon poängterar dessutom att den chef som kontinuerligt följer upp sina 
underordnade ledares vardagsarbete är en mycket bra förebild. Hon diskuterar 
även chefens roll i termer av ett närvarande ledarskap för att öka 
förutsättningarna för effektivitet och hälsa och menar att: 

Uppföljning

Planer – Åtgärder

Dokumentation

Mål - Policy

Ledning
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”För att gruppens närmaste ledare skall klara detta [öka 
förutsättningarna för effektivitet och hälsa], gäller det att ledarna 
ovanför honom eller henne också är närvarande. Högsta ledningen 
har alltid huvudansvaret, och stödet till de närmaste ledarna är en 
förutsättning för att detta skall uppfyllas.” 

 - (Micha Lange, 2003, s.14) 
 

3.5.3 Riskbedömning av stress  
Arbetsmiljöverket kräver som tidigare nämnts att företag ska ha rutiner för en 
rad olika arbetsmiljöproblem, däribland rutiner för upptäckt och förebyggande 
av skadlig stress samt utredning av orsakerna till olycksfall, ohälsa och 
allvarligare tillbud. Arbetsgivaren har alltså ansvar för stress på arbetsplatsen. 
Risker ska undersökas, åtgärdas och om åtgärderna är större och mer 
tidskrävande ska en handlingsplan upprättas. Sedan ska det utredas om 
åtgärderna fått önskad effekt. Varför ska då risker med stress bedömas? 
Professor Lennart Levi (2000 i Micha Lange, 2002) uttrycker sig enligt följande 
om stress och varför den måste angripas: 
 

”Stress är på väg att bli ett av de allvarligaste hoten mot människors 
hälsa. Jag kan inte se att det finns något hållbart skäl till att avstå 
från att ta itu med den. Samlade grepp mot stressen innebär att 
människorna på arbetsplatsen mår bättre, det bli lönsamhet för 
arbetsgivaren och det blir lägre utgifter i form av vårdkostnader och 
sjukskrivningar.” 
  -  ( Levi 2000 i Micha Lange, 2002, s.64) 

 
Han menar vidare att arbetsmiljöarbetet oftast inriktas på annat än de verkliga 
problemen – arbetets innehåll och organisation: 
 

”Om du går med skor som är två nummer för små så får du ont i 
fötterna. Det du då behöver är inte Yoga och meditation utan större 
skor. Det är inte fel att meditera. Men det är så enkelt att låta de 
anställda få meditera en stund, istället för att tillämpa 
arbetsmiljölagen och förordningar om systematiskt arbetsmiljöarbete 
och ta reda på vad som behöver ändras på arbetsplatsen för att 
förbättra miljön.” 

- ( Levi 2000 i Micha Lange, 2002, s.64) 
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Micha Lange (2002) anser att stress måste hanteras med samma metodik 
som andra arbetsmiljöproblem, det vill säga risker ska systematiskt 
identifieras, analyseras och åtgärdas.  
 

3.6 Balanserat Styrkort   
Som tidigare nämnts anser vi det nödvändigt att ta upp hur stress- och 
hälsofrågor tas upp i dagsläget för att bilda oss en uppfattning om huruvida 
dessa frågor kan få större utrymme bland chefers prioriteringar. Därmed följer 
här ett avsnitt om balanserat styrkort där det finns utrymme för att integrera 
stress- och hälsofrågor.  
 

3.6.1 Vad är balanserat styrkort? 
Första gången det balanserade styrkortet dök upp i offentligt sammanhang var i 
en artikel skriven av Kaplan & Norton i Harvard Business Review 1992. Det 
balanserade styrkortet är ett svar på kritiken mot traditionell ekonomistyrning 
med fokus på enbart finansiella mått och ett försök att vidga och kombinera den 
traditionella ekonomistyrningen (Olve, Roy & Wetter, 1997) Upplevda 
svagheter med den traditionella ekonomistyrningen och finansiella mått är att de 
fokuserar på redan inträffade händelser och leder till kortsiktigt agerande. De 
fokuserar inte på orsaker till problem, planavvikelser eller 
förbättringsmöjligheter. De inkluderar heller inte aspekter på företagets 
agerande med sin omvärld samt ger för lite information rörande hur uppsatta 
strategiska mål ska nås. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Kaplan & Norton (1999) liknar det balanserade styrkortet vid en 
instrumentpanel i ett flygplan. För att kunna flyga ett plan behöver piloten en 
mängd information, det räcker inte att enbart ha information om hastigheten. De 
menar att en företagsledare inte heller uteslutande kan fokusera på en faktor till 
exempel lönsamhet. För att framgångsrikt kunna ”navigera” ett företag krävs 
olika typer av information, till exempel om vad som skapar nöjda medarbetare 
eller kunder och produktivitet. Syftet med det balanserade styrkortet är enligt 
Kaplan & Norton (1999): 
 

”[Det balanserade styrkortet] översätter organisationens vision, 
affärsidé och strategi till en begriplig uppsättning styrtal som bildar 
stommen till ett strategiskt mät- och managementsystem.” 

-  (Kaplan & Norton, 1999, s.12) 
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Grundtanken med det balanserade styrkortet är att försöka knyta den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen till den långsiktiga visionen och strategin genom att 
betrakta företaget ur fyra perspektiv. (Olve, Roy & Wetter, 1997) Dessa är: det 
finansiella perspektivet, det interna perspektivet, kundperspektivet och lärande-
/tillväxt perspektivet. I Sverige är det vanligt med ett femte perspektiv, nämligen 
medarbetarperspektivet. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) Bakom varje 
perspektiv finns en uttalad vision och strategier. Visionen uttrycker vart 
företaget vill nå och utifrån företagets vision formuleras strategierna. För varje 
perspektiv formuleras därefter mål, mått och handlingsplaner. Det balanserade 
styrkortet kompletterar de finansiella måtten med icke-finansiella mått, vilket 
skapar en rikare bild av verksamheten. Finansiella mått blir inte mindre viktiga 
med det balanserade styrkortet utan syftar till en balans mellan finansiella och 
icke- finansiella mått. (Olve, Roy & Wetter, 1997) 
 
Olve, Roy & Wetter (1997) framhåller att för att säkerställa att målen är 
relevanta finns det ett krav inom ramen för det balanserade styrkortet, att endast 
mål som kan kopplas samman i ett orsak-verkan-samband ska inkluderas. Alla 
mål förutom de inom det finansiella perspektivet utgör såväl mål som medel. På 
den egna nivån utgör de mål medan de i förhållande till nästa nivå eller 
tidsperiod utgör ett medel för att nå målen där. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
En orsak-verkan kedja kan exempelvis se ut på följande sätt: 
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Figur 4: Orsak-verkan samband 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2002, s. 677) 

 
I Artikeln Using the Balanced Scorecard as a Stratgic Management System ur 
Harvard Business Review (1996a) och i artikeln Linking the Balanced 
Scorecard to Strategy ur California Management Review (1996b) går Kaplan & 
Norton ett steg längre och beskriver hur det balanserade styrkortet kan utvidgas 
till att utgöra hörnstenen i företagets styrning. Kaplan & Norton (1999) menar 
att balanserad styrning överbryggar den klyfta som tidigare fanns mellan 
formuleringen och implementeringen av strategin. De menar vidare att denna 
klyfta utgjordes av visioner och strategier som inte konkretiserats, av strategier 
som inte kopplats till avdelningarnas, teamens eller individens mål, av strategier 
som inte kopplats till lång- eller kortsiktig fördelning av resurser och av att 
återkopplingen på strategierna var av taktisk istället för strategisk karaktär.  

 

3.6.2 Lärande- / tillväxt- och medarbetarperspektivet 
Något som är aktuellt att titta närmare på i vår uppsats är lärande- och 
tillväxtperspektivet och vilka mål och mått vad gäller stress och hälsa som finns 
i dagsläget. De målsättningar som fastställs i de övriga perspektiven påvisar vad 

Vision & Strategi

Lärande- och tillväxtperspektivet

Finansiella perspektivet

Kundperspektivet

Interna perspektivet

Om medarbetarnas kunskap ökar leder det 
till ökad effektivitet i försäljningssituationer

Om försäljningen stiger leder det till ökad 
lönsamhet

Om kundtillfredsställelsen ökar leder det till 
stigande försäljning

Om effektiviteten i försäljningssituationer ökar 
leder det till ökad kundtillfredsställelse



  

 37

Introduktion Referensram Företagspres. 
& Policys Metod Analys & 

Slutsatser 
Empiri Rekommend. 

företaget måste prestera för att uppnå ett förbättrat resultat. Målsättningarna i 
lärande- och tillväxtperspektivet identifierar den infrastruktur som behövs för att 
uppnå ett förbättrat resultat. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) Kaplan & Norton 
(1999) tar upp tre styrtal för medarbetarna i lärande- och tillväxtperspektivet: 
personaltillfredsställelse, personallojalitet och personalens produktivitet. De 
menar vidare att då personaltillfredsställelsen blivit ett vanligt mål tyder det på 
att nöjda medarbetare är en förutsättning för ökad produktivitet, lyhördhet, 
kvalitet och kundservice. Kaplan & Norton (1999) framhäver att: 
 

”För att ett företag ska nå en hög kundtillfredsställelse krävs det 
således kanske att kunderna betjänas av nöjda medarbetare.”  
 - (Kaplan & Norton, 1999, s. 122)         

 
Kaplan & Norton (1999) att ett sammanlagt betyg på personaltillfredsställelsen 
kan införas i det balanserade styrkortet så att ledningen kan specificera 
tillfredsställelsen per division, avdelning, arbetsgrupp och arbetsledare. Som vi 
tidigare nämnt i stycket om det balanserade styrkortets beståndsdelar har vissa 
företag valt att lägga till ett femte perspektiv; medarbetarperspektivet. Det 
företag som är mest välkänt för detta är Skandia där humankapitalet står i fokus. 
Skandia menar att det är medarbetarna med sin kompetens som utgör kärnan i 
företaget och påverkar utfallet i övriga perspektiv. Electorlux har också lagt till 
ett femte medarbetarperspektiv där man inkluderat mått såsom 
medarbetarmotivation och medarbetarattityd. (Olve, Roy & Wetter, 1997)  

 

3.7 Hälsobokslut  
Vi anser det relevant att ta upp hälsobokslut för att få en ökad förståelse för hur 
stress- och hälsofrågor kan få mer uppmärksamhet. Hälsobokslut är ett försök 
att integrera och utvärdera stress- och hälsofrågor i styrningen.   
 
Under 2002-2003 började begreppet hälsobokslut få stor uppmärksamhet, vilket 
utvecklats som ett försök att få grepp om de ökade sjukskrivningstalen. I Sverige 
diskuteras hälsobokslut ofta i samband med Paula Liukkonen, som forskar i 
personal- och arbetsmiljöfrågor samt i hur hälsofrågor kan integreras med 
företagets styrnings- och uppföljningsrutiner. Enligt Liukkonen (2004) är en 
trolig anledning till att frågor såsom stress och hälsa hamnar i skymundan att 
dessa frågor inte tas upp i de böcker som har personal- och verksamhetschefer 
som målgrupp. En annan trolig anledning kan vara att arbetsmiljöforskningens 
resultat har dålig spridning och att den inte sprids i tillräckligt tillgänglig form. 
Liukkonen (2004) förespråkar att hälsa faktiskt går att mäta och att det går att 
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samla alla spridda uppgifter om anställdas hälsa och arbetsmiljön i någon form 
av redovisning. Liukkonen ger följande definition av hälsa: 
 

”Hälsa i organisationsteoretisk mening är att med hälsa avses den 
kraft som ger organisationen kapacitet att handla genom människors 
arbetsinsatser.”  

- (Liukkonen, 2004, s. 12) 
 
Liukkonen (2004) menar att hälsoarbetet ska integreras med verksamhetens styr- 
och uppföljningsrutiner. Måluppfyllelsen ska mätas och följas upp som en del av 
företagets totala verksamhetsuppföljning. Nedan följer en kortfattad beskrivning 
av hur Liukkonen menar att hälso- och arbetsmiljöarbetet rent praktiskt ska 
användas i organisationen:  
 

- Definiera hälsa 
- Bestäm vilka hälsovariabler som ska följas upp och hur 
- Ta fram mät- och uppföljningsrutiner eller arbetsformer 
- Skapa ett forum för dialog där hälsofrågorna kan diskuteras och synliggöras 
- Bestäm vilka etiska och moraliska värden om ska beaktas och hur. Hur 

sammanfaller hälsoarbetet med företagets grundlägganden värden? 
 
Liukkonen ger också förslag till vilka rubriker företag kan ha på de olika 
hälsovariablerna. Här följer de. 
 

- Arbetsmiljö och hälsa: Satsningar i arbetsmiljö och hälsa, 
arbetsskadestatistik och arbetsmiljöredovisning.  

- Personal: Antal anställda, anställningsform, åldersfördelning, 
anställningstid, personalomsättning och pensionsavgångar. 

- Kompetens: Bilden av nuvarande kompetens, upplevd kompetens på de för 
arbetet tre viktigaste kompetensområdena, önskemål om 
kompetensutveckling, utveckling av kompetens under året, avveckling av 
kompetens under året och sammanfattning av kompetensbalansen.  

- Arbetad tid och frånvaro: Ordinarie arbetstid, frånvaro, arbetad tid, övertid 
och mertid.  

- Sjukfrånvaro: Ersatt sjukfrånvaro, sjukfrånvaroorsaker, sjuknärvaro, dold 
sjukfrånvaro, rehabilitering och sjukfrånvarokostnader. 

- Kvalitet och Motivation: Kvalitetsbristkostnader, arbetsmotivation och 
motivationsfaktorer. 



  

 39

Introduktion Referensram Företagspres. 
& Policys Metod Analys & 

Slutsatser 
Empiri Rekommend. 

3.7.1 Varför behövs hälsobokslut? 
Liukkonen (2003) diskuterar tänkbara förklaringar till varför hälsobokslut fått så 
stor uppmärksamhet och konstaterar att i den allmänna debatten har trycket för 
bättre satsningar på arbetsmiljö och hälsa ökat på senare år. De två starkaste 
argumenten enligt Liukkonen (2003) är den höga sjukfrånvaron och kommande 
arbetskraftbrist. Liukkonen (2004) menar att:  
 

”Det viktigaste med hälsobokslut är att förstå hur hälsan bibehålls, 
påverkas och ibland försvinner i arbetet. Att uppnå ökad förståelse 
om arbetsmiljön och om hälsan i arbetet, är egentligen 
bokslutsarbetets kärna och inte enbart siffrorna. Siffrorna, 
mätningarna, måtten och talen är viktiga som informationsbärare, 
som medel att utveckla förståelsen.” 

- (Liukkonen, 2004, s. 10) 
 
Liukkonen (2003) menar att den största anledningen till att ha hälsobokslut i en 
organisation är att lära genom att göra arbetet själv. Företag lär sig att försöka, 
finna fel, göra saker och ting bättre och ta tillvara organisationers tysta kunskap. 
 
Vidare anser Liukkonen (2003) att det finns en avsaknad av styrningsmodeller 
och metoder som tar upp arbetsmiljö- och hälsoredovisningar, till exempel anser 
hon att det populära balanserade styrkortet helt saknar hälsoperspektivet. 
Liukkonen (2003) menar därför att det verkligen behövs ett redskap som 
hälsobokslut och att hälso- och arbetsmiljöarbetet måste in på VD-nivå om det 
ska ha genomslagskraft i organisationen. Hon anser också att det behövs en ny 
strategi för arbetsmiljö- och hälsoarbetet som visar hur ökad hälsa, attraktiv 
arbets- och kompetensutvecklingsmiljö påverkar företagets konkurrenskraft. 
Sjukfrånvaroargumentet har inte kunnat påverka företagets strategiska styrning 
mot mer humanistiskt arbete, därför måste strategin ändras och bättre koppla 
arbetsmiljön och hälsan till företagets konkurrenskraft och framförhållning, 
menar Liukkonen (2003). 
 



  

 

 
4. Företagspresentation och ICAs riktlinjer  

och policys angående stress och hälsa 
 
 
 
 
 
 
 

”Man skall leva som man lär” 
 

- Anonym
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4. Företagspresentation och ICAs riktlinjer och policys angående 
stress och hälsa 
 
Här nedan följer först en kort beskrivning av ICA Sverige AB. Vidare följer 
ICAs syn på hälsa och deras arbetsmiljöpolicy. Efter det presenteras även 
riktlinjer för stress, arbetsgivarens och medarbetarens ansvar, följt av chefens 
ansvar och verktyg i dessa frågor. All information i detta avsnitt är hämtad från 
ICAs hemsida och intranät. 
 

4.1 ICA Sverige AB  
Nästan alla svenskar har någon gång varit i kontakt med ICA på ett eller annat 
sätt. Kanske är ICA för dig butiken på hörnet där du springer förbi och köper en 
liter mjölk, eller kanske ICA Maxi där du storhandlar eller så är ICA för dig den 
där roliga reklamen med Stig, Snygg-Lars och Ulf på teve. För de flesta av oss 
är ICA ett väletablerat varumärke. 
   
ICA Sverige AB ingår i den nordiska ICA-koncernen med verksamhet i Norge, 
Danmark, Sverige och de baltiska staterna. På ICA jobbar cirka 4500 
medarbetare och kundstocken beräknas uppgå till nio miljoner. ICA är ett av 
Sveriges mest välkända varumärken. 
 
Självständiga handlare äger och driver i samarbete med ICA sina egna butiker. 
Under 2003 uppgick försäljningen i de 1668 ICA-butikerna till drygt 78 
miljarder kronor. ICA-butikerna finns i fyra olika former:  
 

• ICA Nära heter de minsta butikerna som man hittar i städer, tätorter och 
på landsbygden.  

• ICA Supermarket-butikerna finns där kunderna bor eller arbetar och här 
kan man göra merparten av sina inköp.  

• ICA Kvantum erbjuder vardagsmat och delikatesser samt ett brett 
sortiment inom skönhet, hälsa och media.  

• På Maxi ICA Stormarknad samsas livsmedel och specialvaror under ett 
tak. Butikerna ligger oftast utanför statskärnorna. 

 
ICA Sveriges vision är: ”att göra varje dag enklare för alla de kunder 
som besöker ICA-butikerna varje vecka.” 
 
ICAs uppdrag är: ”att stärka varumärket ICA, driva logistiken bakom 
butikerna, sköta nyetableringar och utveckla butik -koncepten.”   
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 -  (URL 4) 
 
ICA beskriver själv sin syn på etik och samhällsansvar genom begreppet ”goda 
affärer” och menar att ICA ska: 
 

• Drivas med lönsamhet och god etik 
• Garantera produktsäkerhet och kvalitet 
• Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov 
• Främja hälsa och goda matvanor 
• Värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna 
• Verka för god miljö med hållbar utveckling 
• Ha en öppen dialog internt och med omvärlden 

 

4.2 ICAs syn på hälsa 
ICA tycker att mat och hälsa är starkt förknippat och ser därför detta som det 
mest prioriterade området för ICA Sverige. ICA ser det som sin uppgift att 
inspirera till bättre matvanor och öka kunskapen om vad som är hälsosamt för 
kroppen. ICA vill göra det enklare för kunderna att handla, laga och äta nyttig 
mat. De menar vidare att medarbetarnas hälsa är viktig och har därför under året 
genomfört en rad aktiviteter för ICA-medarbetare. Debatten om sjukfrånvaron i 
och med lagstiftningen första juli 2003 är också viktig för ICA. De försöker 
jobba för att minska sjukfrånvaron.  
  
Här är ICA:s policy vad avser hälsa: 
 

”ICAs ambition är att genom matglädje och omtanke stimulera 
kunder och medarbetare till att handla, laga och äta god mat, 
som samtidigt är varierad och nyttig. ICA Sveriges policy för mat 
och hälsa omfattar allt från företagets syn på mat och motion till 
frågor om allergier, öl och tobak och så kallade functional 
foods.”  
  -  (URL 4) 

 

4.3 ICAs arbetsmiljöpolicy 
ICA menar att en god arbetsmiljö innebär samverkan mellan människa och 
arbete genom social kontakt, varierande och stimulerande arbetsuppgifter och 
teknisk utveckling. ICAs arbetsmiljö ska vidare främja hälsa, arbetsglädje, 
motivation, gemenskap samt ett ansvarstagande för var och en. En god 



  

 43

Introduktion Referensram Företagspres. 
& Policys Metod Analys & 

Slutsatser 
Empiri Rekommend. 

arbetsmiljö är ett viktigt konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga för 
ICA. 
 
ICA poängterar att de tillsammans ska sträva efter en god psykisk och 
fysisk arbetsmiljö som är hälsofrämjande på kort och lång sikt och bidrar 
till utveckling av medarbetare och verksamhet. De ser vidare 
arbetsmiljöfrågorna som en integrerad del av den dagliga verksamheten. 
Samma höga kvalitet som tillämpas på övrig verksamhet ska även prägla 
arbetsmiljöarbetet. För att nå upp till denna höga kvalitet måste cheferna 
inom ICA: 
 

”… tydligt känna sitt ansvar gentemot sina medarbetare och lämna 
stort utrymme för medarbetarfrågorna i sin dagliga verksamhet.” 

- (intranätet) 
 
ICA menar vidare att jämte verksamhetsplanering ska kartläggning av 
arbetsmiljön och en handlingsplan med åtgärder för varje enhet göras. Att 
avsätta tid och medel för att uppfylla handlingsplaner och 
rehabiliteringsverksamhet är viktigt.  
 

4.4 Riktlinjer angående stress 
ICA har en riktlinje för stress där de deklarerar sin syn på och uppfattning om 
stress. Bland annat går att läsa att stress både kan vara positiv och negativ, att 
den negativa stressen leder till ohälsa medan den positiva stressen leder till 
utveckling, arbetsglädje och uppkommer då situationer upplevs som utmaningar 
och inte som hot. Vidare utgår ICA från ett individperspektiv vad gäller stress, 
det vill säga det som upplevs som stressande för en person behöver inte vara det 
för en annan. Att arbetet och fritiden har en ömsesidig påverkan på varandra 
poängteras även. ICAs riktlinje är följande: 
 

”ICAs målsättning är att uppnå en god arbetsmiljö som tar tillvara på 
den positiva stressen och motverkar den negativa stressen. För detta 
krävs kontinuerligt arbete med att skapa de rätta förutsättningarna i 
arbetsmiljön. Ett resultat blir att antalet medarbetare som drabbas av 
ohälsa till följd av stress minimeras.” 

 -  (intranätet) 
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Syftet med denna riktlinje är att ge chefer och medarbetare den kunskap 
och de verktyg som behövs för att kunna bidra till och arbeta för en god 
arbetsmiljö. 
 
I det interna materialet återfinns även dokument rörande tecken på negativ 
stress, hur individen kan hantera stress och att anställda på ICA har ett eget 
ansvar för sin psykiska och fysiska hälsa, det vill säga att ICA kan erbjuda 
möjligheter till exempel friskvård, men att individen själv ansvarar för sitt 
eget välbefinnande. Det finns även dokument avseende arbetsgång vid 
stressrelaterade besvär. Detta dokument poängterar att det är viktigt i 
egenskap av chef att agera i ett tidigt skede för att förhindra svårare 
stressreaktioner som kräver sjukskrivning. Det finns även riktlinjer för hur 
en chef böra agera då en medarbetare diagnostiserats med 
utmattningssyndrom, så kallad utbrändhet.  
 

4.5 Arbetsgivarens och medarbetarens ansvar 
Arbetsgivaren, det vill säga respektive bolag i ICA-koncernen har juridiskt 
ansvar för arbetsmiljön och ska känna till de lagar och föreskrifter som finns i 
arbetsmiljölagen. Ansvaret för arbetsmiljön ligget ytterst hos VD men han/hon 
kan fördela ansvaret nedåt i organisationen genom Arbetsmiljödelegering. 
Vidare går att läsa att: 
 

”Arbetsgivaren [ICA] ska vidta alla åtgärder som behövs 
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. Arbetsgivaren [ICA] ska systematiskt planera, 
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till 
att arbetsmiljön uppfyller kraven i AML.” 

  -  (intranätet) 
 
Företagshälsovården fungerar som en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. De 
kan också fungera som en signalgivare då de dagligen kommer i kontakt 
med medarbetare via hälsokontroller, rehabilitering med mera. För att 
arbetsmiljöarbetet ska fungera effektivt krävs samverkan mellan alla 
medarbetare. Medarbetarna har ett ansvar och ska enligt arbetsmiljölagen 
bland annat uppmärksamma och rapportera risker, sjukdom, olycksfall och 
tillbud till sin närmaste chef. De ska även samarbeta med arbetsgivaren 
kring åtgärder för en bättre arbetsmiljö genom förslag och synpunkter på 
denna.  
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4.6 Chefens ansvar och verktyg 
ICA vill ha chefer som levererar förutsättningar till medarbetaren att bli 
självgående och kunna nå goda prestationer. Detta kräver ett antal 
ledarkompetenser hos chefen och återges i ICAs ledarsyn. En chef ska: 
 

• Kunna kommunicera och skapa dialog 
• Stimulera prestation och utveckling 

 
På ICA finns två verktyg som chefer kan använda för att skapa sig en 
uppfattning av hur medarbetarna mår och hur han eller hon uppfattas som chef. 
Det är medarbetarsamtal och en medarbetarundersökning som kallas cross.  
 
Medarbetarsamtal: ICA beskriver medarbetarsamtalet som ett tillfälle för chef 
och medarbetare att ostört prata om den nuvarande och framtida 
arbetssituationen. Syftet är att utvärdera året som gått, diskutera medarbetarnas 
resultat, sätta upp nya mål och komma överens om olika aktiviteter som på sikt 
ska skapa en positiv utveckling för den enskilde medarbetaren. Tanken är att 
medarbetarsamtal ska hållas minst en gång per år. ICA vill ha självgående 
medarbetare där varje individ upplever att de ges förutsättningar att utföra goda 
prestationer. Dessa förutsättningar återges i ICAs medarbetarsyn som lyder: 
 

• Vill: Känner sig engagerad 
• Vet: Upplever sig välinformerad 
• Kan: Anser sig kompetent att lösa sina arbetsuppgifter 
• Får: Tycker att befogenheter rimmar med ansvaret 
• Bör: Känner ansvar för sina arbetsuppgifter 

 
Medarbetarundersökning – Cross: Detta är ett tillfälle för medarbetarna att 
utvärdera sina chefer. Crossmätningen består av redan färdiga frågor relaterade 
till ledar- och medarbetarsynen. Den tar också upp frågor som berör den fysiska 
arbetsmiljön och tid, upplevelsen av ICA som ett jämställt företag, om 
medarbetarsamtal hållits samt upplevelsen av engagemang. Varje chef ansvarar 
för att mätningen blir genomförd, det styrs inte från centralt håll. Tanken är att 
mätningen ska genomföras minst en gång per år. Resultatet av crossmätningen 
redovisas i relation till medarbetarsynen. Resultatet redovisas även i relation till 
ledarsynen i form av ett ledarskapsindex som påvisar om chefen i fråga är 
uppgiftsorienterad, förändringsorienterad, resultatorienterad, tydlig och 
engagerad, eller en kombination av dessa. Efter en crossmätning ska resultaten 
tolkas gemensamt av chef och medarbetare, vilket förutsätter någon form av 
dialog. Resultatet förväntas även leda till en handlingsplan eller aktiviteter som 
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åtgärdar de brister eller utvecklar de möjligheter som undersökningen givit. 
Tanken är även att chefen ska diskutera resultatet med sin närmsta chef för att få 
återkoppling samt andra infallsvinklar.   
 
 



  

 

5. Empiri 
 
 
 
 
 
 

 
”Varför inte säga det rent ut. Det finns ingen sanning det finns  

bara åsikter.” 
 

- Hjalmar Söderberg 
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5. Empiri 
I det här kapitlet kommer det empiriska materialet från de intervjuer som gjorts 
på ICA att presenteras. Först ges en sammanfattning på vad som framkom 
under intervjuerna med cheferna, följt av en sammanställning av intervjuerna 
med medarbetarna.  

 

5.1 Chefernas prioriteringar  
Här nedan presenteras resultatet av de frågor som ämnar ligga till grund för att 
besvara forskningsfrågan: Vilken inverkan har styrning på chefers 
prioriteringar. 
 

5.1.1 Chefernas viktigaste arbetsuppgifter och utvärdering av dessa 
På frågan om någon arbetsuppgift är viktigare än andra svarade hälften av 
cheferna att det viktigaste är att prestera väl inom deras ansvarsområde. En av 
dem framhöll ”göra ett bra jobb åt ICA” som allra viktigast. Den andra hälften 
menade att personalansvaret kommer i första hand. En av dem poängterade 
vikten av medarbetarsamtal och stöttning av personalen. En annan uttryckte sig 
enligt följande:  
 

 ”Det är alltid viktigt med mina medarbetare, det kommer alltid 
att vara först. Det är det första som måste funka bra.”  

- (Chef 5, 041125) 
 
På frågan hur och vem som utvärderar deras prestationer, resultatet av deras 
arbetsuppgifter, svarade majoriteten av cheferna att de utvärderas av sin 
närmaste chef genom medarbetarsamtal. Hälften av cheferna framhöll att 
utvärderingen ofta är av informell karaktär, att de har en nära kontakt med sina 
chefer. Två av dem framhöll att om de inte lyckas prestera det som förväntas av 
dem får de höra det direkt från sina chefer. En chef menade att hon följs upp via 
siffror och måltal. En annan chef menade att han mäts på det totala resultatet, det 
vill säga han utvärderas på hur bra det går för ICA.  
 
Hälften av cheferna menade att de inte bara blir utvärderade av sina chefer utan 
också av sina medarbetare via crossmätningen. En chef framhöll att den bästa 
feedbacken är medarbetarnas resultat eftersom det återspeglar hur han har varit 
som ledare. Han framhöll även att det görs många mätningar om hur ICA 
uppfattas av konsumenter och att det också kan betraktas som en utvärdering av 
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hans arbete. Hälften av cheferna poängterar att de enda formella utvärderingarna 
av deras prestationer är medarbetarsamtalet och crossmätningen.  
   

5.1.2 Finansiella och icke-finansiella mål och uppföljning av dessa 
På frågan vilka finansiella mål cheferna har och hur de följs upp, svarade 
majoriteten av cheferna att de har det finansiella målet att hålla budgeten, vilken 
följs upp tre till fyra gånger per år. Cheferna menade också att finansiella mål är 
lättare att följa upp och därmed görs det också mer kontinuerligt. På frågan vilka 
icke-finansiella mål de har och hur de följs upp, framhöll majoriteten av 
cheferna olika mått knutna till den specifika verksamheten på avdelningen.  
 
Hälften av cheferna framhöll crossmätningen som ett viktigt icke-finansiellt mål. 
Målet med denna mätning är att resultatet ska visa på nöjda medarbetare. De 
menade alla att den är ganska bra för att formellt följa upp mjuka värden. En 
chef poängterade att crossmätningen är extra viktigt för de chefer som inte har 
så bra dialog med sina medarbetare. Han poängterade vidare att det är viktigt att 
chefen har bra kontakt med HR-konsulten. Två av cheferna riktade kraftig kritik 
mot crossmätningen vilken kommer att tas upp under stycke 4.2.6 ”Kritik mot 
crossmätningen”. 
 
En chef menade att ett viktigt icke-finansiellt mål är att sänka avdelningens 
sjukskrivningstal, då det ligger över ICA-genomsnittet. Arbetssituationen är 
mycket krävande på avdelningen vilket gör att de anställda blir utsatta och 
sårbara. Genom att prata om stress och fråga hur de anställda mår försöker 
chefen att medvetandegöra stress på avdelningen. Chefen sade också att hon har 
möten med alla medarbetare där de diskuterar hur de mår och vilka mål 
medarbetarna har inom respektive arbetsområde. 
 
En av cheferna ansåg att de finansiella, kund och medarbetarmålen tillsammans 
ger en bra helhetsbild av hans prestation som chef. Han menade att om bara de 
finansiella målen var viktiga skulle han kunna driva medarbetarna mycket 
hårdare, men då skulle de anställda må dåligt. Han framhöll kund- och 
medarbetarmålen som allra viktigast eftersom de leder till bra finansiella 
resultat. Han framhöll vidare att nöjda kunder troligtvis är viktigast, men om han 
fick bestämma skulle det vara nöjda medarbetare. 
 
En av cheferna framhöll även medarbetarsamtalet som ett icke-finansiellt mål. 
Han menade att han försöker utföra medarbetarsamtal två gånger per år. Däri 
mellan träffar han sina medarbetare regelbundet och hinner informellt avhandla 
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både jobb och privata saker såsom hälsa och stress. Han betonade att han hoppas 
att han fångar upp eventuella problem på ett bra sätt genom medarbetar- och de 
informella samtalen.  

 

5.2 Chefernas syn på sitt ansvar vad gäller stress och hälsa 
Nedan följer nu empiri som syftar till att återge chefernas syn på sitt ansvar vad 
gäller stress- och hälsofrågor. 

 

5.2.1 Chefernas syn på stress och hälsa 
Alla cheferna svarade att stress och hälsa är mycket viktiga frågor på 
arbetsplatsen. En chef uttryckte sig enligt följande: 
 

 ”Jag tycker det naturligtvis är väldigt viktigt. Det är viktigt 
framförallt inom detta jobb, man kan alltid göra mycket, mycket 
mer… man har aldrig gjort tillräckligt på något vis.”  

- (Chef ett, 041122) 
 

Två av cheferna framhöll att en viktig förutsättning för att kunna prestera väl 
och föregå med gott exempel, är att må bra i sig själv. En av dem menade att 
arbetet på hennes avdelning är utsatt för mycket kritik då det är höga 
sjukskrivningssiffror. Därmed är det extra viktigt att hon mår bra i sig själv, 
annars blir det lätt en negativ spiral, menade hon  
 
Två av cheferna konstaterade att det finns olika sorts stress, positiv och negativ, 
arbetsrelaterad stress och privat stress. En av dem menade att det alltid kommer 
att finns inslag av stress på arbetsplatsen, men att det är den negativa stressen 
som är farlig. Människor kan trivas med att ha ett högt tempo så länge det inte 
går till överdrift. Han menade vidare att det händer mycket på ICA och därför är 
balansgången mellan negativ och positiv stress hårfin. Han framhöll också att 
det ofta även är yttre faktorer som bidrar till att människor blir stressade. Den 
andra chefen menade att det är väldigt svårt för henne att läsa av hur 
medarbetarna mår då de oftast befinner sig på annan ort och bara kan talas vid 
på telefon.  
 
En chef upplevde att debatten om stress och hälsa ibland går till överdrift. Han 
menade att det är synd att stress och hälsa ofta blir självändamål. Han menade 
vidare att media förstorar upp dessa frågor vilket leder till att folk börjar prata 
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för mycket om stress och följaktligen känner efter för mycket. Han betonade att 
det har gått för långt, vilket märks tydligt i sjukfrånvarostatistiken. Samtidigt 
betonade han att det är mycket allvarligt när någon är stressad på ”riktigt”. Han 
berättade om en medarbetare som varit borta i tre år på grund av att hon 
”jobbade ihjäl sig”. Det var dessvärre ingen som uppmärksammade det, då 
mentaliteten att fånga upp sådana signaler inte fanns då. Han framhöll vidare att 
alla på avdelningen har fått sig en tankeställare och att de blivit bättre på att 
uppmärksamma om någon mår dåligt. I slutet av intervjun poängterade han att 
han vill förtydliga att han tror på ”riktig” utbrändhet och att då är det bara att 
”gå hem och lägga sig”. 

 

5.2.2 Individens ansvar 
Majoriteten av cheferna hävdade att individen har det största ansvaret vad gäller 
stress och hälsa. En av cheferna svarade enligt följande: 

 
” Det är alltid individens ansvar. Det yttersta ansvaret ligger på 
individen”.  
 -  (Chef sex, 041130) 

 
Cheferna ansåg att individen själv måste ta ansvar för sin arbetssituation och 
våga säga till om det blir för mycket. En av cheferna utvecklade detta 
resonemang och menade att individen måste känna sig själv, tillåta sig att känna 
efter samt tänka och agera förebyggande. Individen har en grundläggande 
skyldighet att må bra och mår den inte bra så måste den säga ifrån till sin 
närmste chef så att denne kan se om de kan göra något åt problemet. En chef 
menade att individens ansvar även handlar om att ta tillvara på de möjligheter 
som företaget erbjuder, exempelvis friskvård. En av cheferna menade att det 
finns utrymme om någon behöver tid för sig själv och om medarbetarna vill 
prata med någon utomstående. 
 
Två av cheferna hävdade att de ibland misstänker att någon av deras 
medarbetare är stressad. Men om personen i fråga inte säger ifrån kan de i 
egenskap av chef inte ingripa. De menade att det alltid är upp till individen att 
tala om hur den mår, även om chefen misstänker att personen mår dåligt.  
 

5.2.3 Arbetsgivarens och chefens ansvar 
Majoriteten av cheferna framhöll att arbetsgivarens och chefens ansvar är att 
vara lyhörda, det vill säga att uppmärksamma stressrelaterade tecken. En av 
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dem framhöll att det är väldigt viktigt att vara en bra ventil när någon vill 
anförtro sig. Han poängterade dock att han i egenskap av chef endast kan hjälpa 
till med den arbetsrelaterade stressen. En annan chef framhöll att en chef måste 
respektera om en medarbetare säger nej till ett uppdrag. En tredje chef ansåg att 
det även är kollegornas ansvar att uppmärksamma om någon mår dåligt. En 
chef delgav att en av hans medarbetare nyligen gått in i väggen på grund av för 
stor arbetsbelastning och för att han och de andra cheferna inte varit riktigt 
lyhörda.  
  
Majoriteten av cheferna hävdade också att arbetsgivarens och chefens ansvar är 
att ge medarbetarna rätt förutsättningar, det vill säga rimlig arbetsbörda och 
rimliga arbetsvillkor. En av dem utryckte sig enligt följande: 
 

”Mitt ansvar är att se till att medarbetarna har en rimlig 
arbetsbörda. Att de gör saker de kan, att de har rätt kompetens 
och att de vill. Att det är rätt utifrån deras egna mål.”  

- (Chef ett, 041122) 
 
En chef uttryckte sig i termer av att hans ansvar är att se till att arbetsmiljön är 
rimlig både fysiskt och psykosocialt. Det är viktigt att försöka skapa en så 
trevlig och bra stämning som möjligt mellan medarbetarna. Han menade att på 
ICA arbetar medarbetarna inte så mycket övertid, men under arbetstiden är det 
däremot högt tempo, vilket kan utgöra en minst lika stor stressfaktor. Han 
menade vidare att han försöker föregå med gott exempel genom att inte jobba 
övertid. En annan chef hävdade att hon kan följa sina medarbetares flex-schema 
och se om de jobbat för mycket. Om så är fallet frågar hon av vilken anledning 
personen jobbat över så mycket.  
 
Två av cheferna diskuterade dessutom kring chefens ansvar i termer av att 
planera och prioritera väl. De menade att planering och prioritering är viktiga 
förutsättningar för att undvika att hamna i situationer där chefen endast ”släcker 
bränder” vilket är stressande. En av dem resonerade kring att om en 
medarbetare skulle komma i förtroende och berätta att denne mår dåligt ska det 
inte finnas något viktigare än det. I de fall medarbetaren inte vill anförtro sig ska 
chefen se till att medarbetaren får hjälp av någon annan. En av cheferna ansåg 
att i egenskap av chef är det viktigt att stötta medarbetarna preventivt, löpande 
och när något redan har skett.  
 
En av cheferna framhöll att ICA är ett företag som månar mycket om individen. 
Han menade att på ICA handlar det inte om att de inte har råd att lägga resurser 
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på dessa frågor utan snarare handlar det om hur mycket tid som medarbetarna 
och chefen orkar lägga på det. En annan av cheferna menade att arbetsgivarens 
ansvar är stort eftersom det är företaget som avgör hur stor arbetsbörda de 
anställda har och således företaget som gör medarbetarna stressade. Han 
framhöll vikten av att medvetandegöra stress och dess konsekvenser genom 
seminarier och liknande så medarbetarna kan uppmärksamma varningssignaler i 
tid.  
 

5.2.4 Utrymme för att främja en god hälsa på arbetsplatsen 
Två av cheferna framhöll att de upplever att de har utrymme att främja en god 
hälsa. Den ena hävdade detta framförallt för att ICA är ett bra företag. Det finns 
resurser för det mesta, till exempel vidareutveckling och utbildning. Han 
menade också att det finns resurser om någon behöver slå ner på takten. Om 
någon har mycket att göra på hans avdelning, stöttar de varandra genom att 
avlasta varandra. Den andra menade att hon får bra stöd från HR.  
 
Två av cheferna uttryckte missnöje med utrymmet att främja hälsa på 
arbetsplatsen. En av cheferna betonade att hon skulle vilja ha mer utrymme och 
framförallt mer resurser avsatta. Den andra chefen uttryckte mycket tydligt att 
han inte tycker att han har utrymme att främja en god hälsa. Han menade att 
relationen till HR är dålig och uttryckte sig enligt följande: 
 

”Det här är det viktigaste jag vill säga av allt jag säger. HR är inte 
bra på att se till att folk mår bra i det här huset. Därför är det 
skitstressiga miljöer.”   
  -  (Chef fem, 041125) 

 
Han hävdade att den fysiska miljön är dålig och att det i sin tur påverkar den 
psykosociala miljön så att folk blir stressade. Att medarbetarna är missnöjda 
med den fysiska arbetsmiljön syns i crossmätningen, men ändå sker ingen 
förbättring varken av den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön.  
 
En annan chef framhöll att det är chefen själv som avgör om han eller hon har 
utrymme för att främja hälsa, det handlar om prioriteringar. Han menade att det 
handlar om att bestämma vad som är viktigast och vad som kan vänta utan att 
döda kreativiteten.  
 
På frågan vad chefen gör i dagsläget för att förebygga stress och hälsa svarade 
majoriteten medarbetarsamtal och crossmätning. Två av cheferna hävdade att de 
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förutom dessa verktyg försöker att ha en bra dialog med sina medarbetare. Den 
ena chefen hävdade att medarbetarna inte känner något större hinder för att ta 
upp saker som är jobbiga med honom. Den andra chefen menade att hon är 
öppen för medarbetares önskningar eftersom hon vill ta alla chanser till att öka 
motivationen hos dem. Hon ansåg vidare att då målen är tuffa är det viktigt att 
sprida god stämning bland medarbetarna för att de ska må bra.  

 

5.2.5 Utvärdering av arbetsmiljöarbetet 
Majoriteten av cheferna svarade att deras arbetsmiljöarbete i viss mån följs upp 
via crossmätningen. Hälften av cheferna framhöll att resultatet av 
crossmätningen gås igenom gemensamt på avdelningen. De hävdade också att 
det är enda gången någon högre chef tar del av medarbetarnas åsikter. En av 
dem framhöll slutligen att det inte görs någon crossmätning i hans grupp på 
grund av att gruppen är så liten så att ingen kan vara anonym. En chef menade 
att det är lätt att prioritera bort denna uppföljning och inte låta frågorna ta den 
tid de egentligen behöver. En annan chef betonade att mjuka värden inte får så 
mycket uppmärksamhet, det är bara resultaten högre chefer vill se. Många 
känner sig stressade, men det är ingenting de högre cheferna bryr sig om. En 
chef framhöll att hans egen hälsa också följs upp via crossmätningen, men han 
upplevde att det inte är så vanligt att någon tänker på hur cheferna mår.  
 
En annan chef menade att hans arbetsmiljöarbete inte följs upp, men att det bara 
är en tidsfråga. Han har ställt sig frågande inför vilket hans ansvar är för den 
bristfälliga fysiska arbetsmiljön, vilket han påpekat vid ett flertal tillfällen. En 
annan chef var av åsikten att högre chefer följer upp arbetsmiljöarbetet 
någorlunda, de pratar om det i alla fall. Samtidigt menade hon att hon inte 
behöver redovisa något. Hon menade vidare att om hon fått ett förtroende, sviker 
hon inte det, dock kan hon prata om medarbetares psykosociala ohälsa i 
allmänna ordalag med sin närmaste chef.  
 
En annan chef framhöll att arbetsmiljöarbetet även ska följas upp av de högre 
cheferna om någon på hans avdelning mår dåligt. Han framhöll dock att så inte 
är fallet fast en på hans avdelning är hemma på grund av stress. Ingen av hans 
chefer har frågat honom varför personen i fråga är hemma. En annan chef 
betonade att de anställdas hälsa borde följas upp innan något händer och att det 
även ska jämföras med hur de har mått innan. 
 
På frågan om cheferna tycker att de får signaler huruvida deras arbetsmiljöarbete 
är bra eller dåligt svarade hälften av cheferna att de inte får några signaler 
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överhuvudtaget. En framhöll dock att hon får signaler då det gäller 
rehabilitering, då kontrollerar högre chefer till exempel att det finns en 
rehabiliteringsplan. När det gäller i förebyggande syfte, preventivt är det chefen 
själv som måste vara lyhörd.  En chef uttryckte sig enligt följande:  
 
”Nej, jag får inga signaler alls och det är väl att det är bra då¨.”  
  -  (Chef fem, 041125) 
 
En av cheferna hävdade att de verktyg som finns för att följa upp medarbetarnas 
hälsa är: medarbetarsamtal, crossmätningen, övertidstatistiken och informella 
samtal. 

 

5.2.6 Kritik mot crossmätningen 
Hälften av cheferna framhöll dock kritik mot crossmätningen. En av cheferna 
uttryckte sig enligt följande om crossmätningen:  
 

 ”Jag tycker att sådana mätningar generellt är ganska öppna för 
tolkningar. Det är många frågor som är lite klantigt formulerade, 
det är saker som tolkas olika på olika avdelningar.” 
  -  (Chef fyra, 041125) 

 
Två av cheferna ansåg att frågorna är vagt eller felaktigt formulerade, omoderna 
eller så ringas stress inte riktigt in. De spekulerade även kring att fler frågor 
skulle kunna läggas till, vissa tas bort, vissa tydliggöras och vissa bli mer 
personliga, istället för att till exempel använda frågor som är formulerade med 
Ni. En av dem menade att det är för mycket som ingår i varje mått, vilket kan ge 
missvisande svar. Han menade vidare att denna mätning kan göras tydligare, så 
att alla förstår vad det är som måtten ska mäta, vilka mål som följs upp. Han 
poängterade att många medarbetare protesterar och tycker att resultaten inte 
överensstämmer med de svar de angav. Det blir därför svårt för cheferna att 
tolka resultaten eftersom de inte vet vad som ligger bakom svaren och 
följaktligen inte heller hur och vad de ska förbättra. 
 
Den andra chefen ansåg att en annan nackdel med crossmätningen är att det 
aldrig är samma avdelning som jämförs från år till år eftersom ICA 
omstrukturerar hela tiden. Jämförelsen blir därför missvisande. En tredje chef 
menade vidare att crossmätningen inte alltid speglar det verkliga förhållandet på 
avdelningen då arbetsblastningen periodvis ser väldigt olika ut. Han framhöll att 
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cross skulle behöva anpassas bättre. De hävdade alla att de framfört dessa 
synpunkter till HR under flera års tid, men menade att ingenting hänt. 

 

5.3 Kan stress och hälsa få större utrymme? 
Här presenteras svaren på forskningsfrågan huruvida stress- och hälsofrågor 
kan få större utrymme bland chefers prioriteringar? 

 

5.3.1 Chefernas åsikter om hur stress- och hälsofrågor kan få större 
utrymme 
Alla cheferna framhöll att stress- och hälsofrågor kan få större utrymme. En chef 
menade att dessa frågor absolut kan få större utrymme eftersom han tror att det 
betalar sig i längden om man har frisk personal. Med detta menade han att det 
ska ses som en investering att se till att individen mår bra på jobbet då det ger 
resultat i slutändan. Han framhöll att han tror att alla chefer tycker som han, men 
i vissa perioder prioriteras andra saker och stress och hälsa hamnar i skymundan. 
Det måste finnas en drivkraft för att dessa frågor ska få utrymme. Han 
poängterade dock att alla är fria individer och därför kan inte någon tvingas att 
stressa mindre eller att förbättra sin hälsa. En av cheferna formulerade sig enligt 
följande: 

 
”Ja, det finns alltid saker man kan förbättra helt klart”  

  -   (Chef två, 041122) 
 
En av cheferna var mycket positiv till ICA och menade att ICA är bra på att ge 
dessa frågor utrymme, det pratas mycket om balans i livet, olika hälsoverktyg 
som viktväktarna, springlopp med mera på företaget. Han framhöll dock att 
dessa frågor kan få ännu större utrymme.  
 
Hälften av cheferna framhöll att stress- och hälsofrågor skulle kunna 
systematiseras. Annars är det lätt att de glöms bort, de kommer inte upp naturligt 
i vardagen. Två av cheferna diskuterade kring möjligheten att förbättra 
crossmätningen. En av cheferna hävdade att han är öppen för att testa nya 
verktyg. Samtidigt som det inte får bli för många olika redskap för då blir det för 
mycket att hålla reda på. Han framförde vidare att det vore bra med någon form 
av formell dokumentation om medarbetarna, där all information om exempelvis 
välmående, karriärsmål och resultat från medarbetarsamtalet med mera fanns 
samlat. Idag gör han denna sammanställning på eget initiativ i Excel-ark. Han 
menade att en form av formell dokumentation även vore bra om en ny chef kom 
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in för då slipper han eller hon att börja om från början. Han menade att de 
informella samtalen är bra, men de försvinner ut genom dörren om chefen slutar. 
En annan chef var av motsatt åsikt och framhöll att om han slutar behövs det 
inte något formellt verktyg, de anställda ska kunna säga ifrån och berätta hur de 
mår.  
  
Hälften av cheferna ansåg att verktyg så som hälsobokslut och balanserat 
styrkort kan vara ett bra sätt att låta stress och hälsa få större utrymme. En av 
dem betonade samtidigt att det viktiga inte är att stirra sig blind på siffror utan 
att se vad som ligger bakom. Statistiken ger inte alltid en riktig och rättvis bild, 
till exempel så stämplar medarbetare på vissa avdelningar medan andra inte gör 
det. Detta innebär att på vissa avdelningar syns varje minut de inte är där, medan 
de på andra avdelningar kan gå hem tidigare och jobba igen det en annan dag 
och då syns det inte i statistiken. Han framhöll slutligen att han vill ha tydligare 
statistik på sjukfrånvaron. 
 
En chef framhöll att olika projekt som syftar till att främja hälsa startas upp lite 
då och då, men de rinner ut i sanden efter ett tag. Åtgärder är hela tiden på gång, 
men de kommer inte till skott. Hon tillade skämtsamt att det kanske är nya 
chefer som behövs. Hon menade att det är tråkigt att de olika idéerna inte tas till 
vara för hon vet att de skulle uppskattas av medarbetarna. Vissa resonerar att det 
är individens ansvar att fortsätta. Hon framhöll att extra pengar behövs så att 
idéer kan bli verklighet.   
 
Två chefer tog upp medarbetarsamtalen som ett exempel på hur dessa frågor kan 
få större utrymme. En chef hävdade att hon inte är säker på att alla chefer har 
medarbetarsamtal med sina anställda. En annan chef betonade att han tycker att 
det är jättebra att de har två frågor i medarbetarsamtalsmallen som berör hälsa. 
Han framhöll dock att stress är svårt att kontrollera, det handlar mycket om att 
prata om problem och läsa av hur folk mår.  
 
En av cheferna betonade att om dessa frågor ses över kontinuerligt så behöver 
de inte så stort utrymme. Han betonade vidare att han vill att de ska ta mindre tid 
och föredrar den informella dialogen. Förutom crossmätningen vill han inte ha 
fler verktyg, det tar bara en massa extra tid och leder till fler möten, menade han. 
Han ansåg att det är tillräckligt att genomföra en crossmätning per år, men 
menar att om värdena skulle visa sig vara dåliga kan de utöka mätningen till en 
gång per kvartal. Han ansåg vidare att det är stressande med många 
förändringar, därför är det viktigt att vara tydlig och berätta vad som händer. För 
vet de anställda varför företaget ämnar genomföra förändringen så blir de 
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mindre stressade. HR måste också bli bättre på att säga till de högsta cheferna 
vad som stressar medarbetare, betonande han.   
 

5.4. Medarbetarnas syn på chefernas prioriteringar 
Här följer resultaten av de frågor som ställdes för att senare kunna analysera 
vilken inverkan styrning har på chefers prioriteringar. 
 
Två av medarbetarna framhöll att deras chefer prioriterar bra bland sina 
arbetsuppgifter. En av medarbetarna uttryckte sig enligt följande: 
  
 ”… för honom är det viktigt att jag känner att han finns där.” 
  -   (Medarbetare två, 041124) 
 
Två av medarbetarna uttryckte missnöje med hur deras chefer prioriterar bland 
sina arbetsuppgifter. En av dem menade att dennes chef ofta ”flaxar iväg” och 
inte tar hand om de saker han borde utan handlar på basis av eget intresse. Hon 
menade vidare att han bara gör saker precis då de behöver göras. Den andra 
medarbetaren framhöll att innan hon blev sjukskriven på grund av stress hade 
hon väldigt många chefer och avdelningar att rapportera till, vilket gjorde det 
omöjligt för henne att prioritera bland alla arbetsuppgifter. När hon blivit 
sjukskriven delades hennes jobb upp på sex personer, vilket hon tycker talar för 
sig själv.  
 
En annan medarbetare menade att de har många mål att nå upp till, vilket hon 
och hennes kollegor uppfattar som väldigt stressande. Hon berättade också att 
var och en ska ha samtal med chefen varje månad, men att detta inte följs.  De 
frågor som tas upp på dessa möten är om de anställda har nått upp till de mål 
som satts. Om ett måltal inte har nåtts, diskuteras det vad det kan bero på. Hon 
menade också att stress och beröra, men inte i tillräcklig omfattning. Samma 
medarbetare framhöll även att hon upplever det som jobbigt att bli mätt, men 
hon förstår samtidigt att chefen i sin tur mäts av andra högre chefer. 

 

5.5  Medarbetarnas syn på hur cheferna hanterar frågor om stress 
och hälsa 
I nästföljande del åskådliggörs resultatet rörande forskningsfrågan: Hur ser 
chefer på sitt ansvar vad gäller stress- och hälsofrågor? 
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5.5.1 Individens ansvar 
Majoriteten av medarbetarna menade att individens ansvar är stort vad gäller 
stress och hälsa. En av medarbetarna framhöll att individen har det största 
ansvaret och han uttryckte sig enligt följande: 

  
”Det är väl det största. Ingen annan kan ta mer ansvar för hur jag 
mår än jag själv.” 
  -  (Medarbetare ett, 041122) 

 
Han menade att det är upp till en själv att göra något åt situationen, men om det 
är så att det ligger utanför ramen vad han eller hon själv kan göra måste det gå 
att få hjälp. En av medarbetarna uttryckte sig som att individens ansvar är att 
våga säga nej. Samtidigt kommer det fram att det är anställningsstopp vilket 
innebär att de anställda knappt kan säga nej, för ingen annan kan ta över arbetet. 
En tredje medarbetare betonade att olika människor blir stressade av olika saker. 
Hon upplever till exempel bristande rutiner och många förändringar som väldigt 
stressande. En fjärde medarbetare menade att för henne är det viktigt att kunna 
bestämma sig för att bara gå hem om hon mår dåligt. Hon försöker att ha en 
aktiv fritid så att hon har saker att se fram emot. En annan medarbetare framhöll 
att hon måste välja bort och prioritera i vardagen. 
 
På frågan vad medarbetarna gör för att de ska må bra svarade en medarbetare 
att:  
 

 ”Jag måste lyssna på mig själv och verkligen försöka se på min 
situation utifrån.” 
  -   (Medarbetare två, 041124)  

 
En annan medarbetare upplevde det som väldigt svårt att svara på vad hon kan 
göra för att hon själv ska må bra nu när ICA ska skära ner på folk. Hon har två 
medarbetare som inte kommer att ersättas. En tredje medarbetare framhöll 
däremot att han tycker om att ha mycket att göra, han blir snarare stressad av att 
inte ha något att göra. Han menade dock att om det blir för mycket då måste han 
säga till.  
 

5.5.2 Arbetsgivarens och chefens ansvar  
Majoriteten av medarbetarna framhöll att ICAs ansvar är att skapa rätt 
förutsättningar, möjligheten till balans mellan jobb och fritid samt visa att de 
bryr sig om medarbetarnas hälsa. En medarbetare upplevde att 
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personalavdelningen inte lyssnar på de anställda, istället utbildar de cheferna så 
att de ska kunna lyssna på sina medarbetare. Därmed är det viktigt att känna att 
det går att vända sig till sin chef. En annan medarbetare formulerade sig på 
följande sätt angående ICAs ansvar: 
 

”Deras ansvar är att se till at jag inte jobbar ihjäl mig” 
  -  (Medarbetare fyra, 041130) 

 
Hon menade dock att det är svårt för ICA att kontrollera hur mycket alla jobbar. 
Medarbetarna kan ju välja att jobba hemma utan att någon vet om det. Hon 
menade vidare att blanketten som visar hur mycket de jobbat över eller under 
normaltid inte följs upp: 
 

 ”Det är ingen människa som bryr sig om den. Jag skriver noll varje 
månad, inte skulle jag skriva att jag jobbat tio timmar mindre en 
månad, jag skriver inte att jag jobbat mer heller... det känns som det 
inte spelar någon roll. Vem tittar på de siffrorna? Vem bryr sig om 
dem? Det känns inte som någon bryr sig om de siffrorna. Ingen chef 
har visat något intresse för dem i alla fall.”  
  -  (Medarbetare fyra, 041130) 

 
Hon betonade dock att hennes chef är duktig på att poängtera att de inte får 
jobba för mycket. Hon betonade vidare att det är väldigt lätt att säga, men 
väldigt svårt att genomföra. Om någon är sjuk, måste någon annan ta över den 
personens arbetsuppgifter. Hon framhöll att det var enklare förr, idag är det till 
exempel inte självklart att det kommer in en ersättare när någon slutar. Detta får 
konsekvensen att de som är kvar får större belastning och att det skapar 
osäkerhet.  
 
En annan medarbetare framhöll att ICA är bra på att erbjuda friskvård, såsom 
träning och gym med mera. Det är dock mer fysiska aktiviteter än psykosociala. 
Medarbetaren önskade att ICA gjorde lite mer för medarbetarna, att de lyssnade 
mer på dem. De skulle också behöva vara lite tydligare i sina besked även när 
det gäller tråkiga nyheter. 
 
En annan medarbetare formulerade sig enligt följande: 
 

”Det är ett stort ansvar, tycker jag som man verkligen bör ta på 
sig. Se sina medarbetare, vilket jag inte tycker att man gör. Det är 
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mycket snack och lite verkstad… Det ligger för mycket på 
medarbetaren, jag tycker ICA tar för lite ansvar.”  

- (Medarbetare fem, 041206) 
 
Hon var av åsikten att ICA inte uppmärksammar om någon mår dåligt. Hon 
hävdade att hon själv gav väldigt många signaler innan hon ”gick in i väggen”. 
Hon tog upp problemet med sin chef, men han lyssnade inte, till slut mådde hon 
väldigt dåligt. Hon menade vidare att ICA borde ha ett skyddsnät om något 
händer. Det skulle finnas möjlighet att få sitta ner och prata med någon, att få 
göra en stressprofil. Det fick hon göra först när hon redan mådde dåligt. Hon 
framhöll att om stressprofilen hade gjorts tidigare och mer regelbundet hade 
säkert stressymptomen upptäckts tidigare. Hon avslutade med att säga: 
 

”Det finns kanske en hel del saker som ICA gör när man väl kommit 
dit [gått in i väggen], men det bör hanteras lite tidigare.”  

- (Medarbetare fem, 041208) 
 
En annan medarbetare tog även upp ergonomin som ICAs ansvar och menade att 
denna måste vara rätt utformad för annars kan den verka stressande. 
Medarbetaren menade att ergonomin inte alltid varit så bra på ICA utan att det 
finns massor kvar att göra. Ofta är det ombyggnad, flytt eller pengabrist som gör 
att inget händer.  
 
Majoriteten av medarbetarna hävdade att chefens ansvar framförallt är att vara 
lyhörd och inte överbelasta medarbetarna. Vikten av att vara lyhörd förklarade 
en medarbetare genom att prestationerna inte alltid behöver vara sämre om en 
medarbetare mår dåligt, då gäller det för chefen att kunna läsa av det. En annan 
medarbetare framhöll att chefen ska känna till medarbetarens arbetsuppgifter 
väl.  
 
Två medarbetare diskuterade kring att en chef bör hjälpa till med medarbetarnas 
prioriteringar. Det händer hela tiden något nytt, någon slutar, det kommer in nya 
projekt som ska prioriteras omgående eller så kommer det in nya som ska läras 
upp, vilket skapar stress. Medarbetarnas poäng var att chefens inblandning 
ibland behövs för att behålla fokus. Kanske kan chefen säga ifrån att de inte ska 
ta på sig för mycket jobb. När någon väl är stressad tänker den personen inte på 
sin hälsa. Chefen kan också hjälpa till med en tydlig befattningsbeskrivning där 
ansvarsfördelning och vad som ingår i tjänsten framgår. 
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Två medarbetare framhöll att chefens ansvar är att vara tydlig i sina besked. 
Chefens ansvar är även att se till att de mår bra och att de tycker det är kul att 
vara där genom att chefen talar om att de ska fika tillsammans och att de ska gå 
hem tidigt ibland. En medarbetare berättade om en kollega som varit väldigt 
stressad och inte kände att han fick så mycket hjälp. Chefen tyckte att han skulle 
sjukskriva sig direkt, istället för att försöka hjälpa honom på annat sätt. En 
medarbetare framhöll att:  
 
”Det verkar som man först måste gå in i väggen och sen kanske det går att få ett 
program för att få hjälp.” 
  -  (Medarbetare tre, 041125) 

 

5.5.3 Hur cheferna följer upp medarbetarnas hälsa 
Majoriteten av medarbetarna menade att deras hälsa följs upp informellt via en 
öppen dialog.  En av medarbetaren hävdade att han är tydlig med att säga till då 
han inte mår bra, vilket underlättar för chefen. En annan medarbetare framhöll 
att chefen själv har varit hemma ett år för utbrändhet så han lyssnar och hjälper 
till att prioritera. En medarbetare menade att hon har ett kompisförhållande med 
sin chef och kan berätta hur hon mår, men hon tror inte att de andra känner på 
samma sätt.  
 
Majoriteten av medarbetarna hävdade att det inte finns någon systematisk 
uppföljning över hur de anställda mår. Två medarbetare tog emellertid upp 
crossmätningen och medarbetarsamtalet, där frågor om stress och hälsa delvis 
berörs. En medarbetare berättade att hennes chef bildade en grupp som skulle 
genomföra hälsobefrämjande aktiviteter, men det projektet rann ut i sanden. En 
medarbetare hävdade att hon inte riktigt vet hur hennes chef följer upp 
medarbetarnas hälsa, hon är osäker på om hennes chef följer upp deras hälsa 
överhuvudtaget. Hon uttryckte sig enligt följande: 
 

 ”Hon ser väl om vi mår bra eller inte, jag vet inte.”  
  -  (Medarbetare tre, 041125) 
 
En av medarbetarna hävdade bestämt att hennes hälsa inte följs upp och 
formulerade sig enligt följande: 
 

”Det skulle vara ganska skönt egentligen om man verkligen satte 
sig ner och hade en uppföljning, det tycker jag ... men det blir ju 
inte av”  
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  -  (Medarbetare fyra, 041130) 
 
Hon menade vidare att uppföljningen skulle behöva vara mer systematiskt. Hon 
betonade att även om en medarbetare talar om att han eller hon mår dåligt så 
följs det inte upp. Ingen högre chef vet hur medarbetarna mår då cheferna inte 
behöver rapportera detta. 

 

5.6  Medarbetarnas syn på hur stress och hälsa kan få större 
utrymme 
I detta tredje och sista avsnitt redovisas medarbetarnas åsikter angående: Hur 
kan stress- och hälsofrågor få större utrymme bland chefers prioriteringar? 
 
Majoriteten av medarbetarna menade att deras chefer behöver ge stress och 
hälsa större utrymme. Svaren på hur det skulle kunna gå till skiljde sig dock 
aningen åt. En medarbetare upplevde att det är svårt att anpassa jobbet om hon 
känner sig dålig en dag eftersom hennes arbetssituation är svårpåverkbar. Det 
skulle vara bra om de kunde göra fler saker tillsammans i gruppen utanför 
arbetstid. Hon önskade även att de en gång i veckan under arbetstid fick gå på 
någon typ av friskvård.  
 
En medarbetare menade att chefen på ett tydligare sätt skulle kunna visa att han 
är på deras sida och inte alltid visa att han har så stor förståelse för andra 
avdelningar. Han skulle också kunna vara tydligare i vad han förmedlar, menade 
medarbetare fyra. En annan medarbetare framhöll att hennes nuvarande chef 
skulle kunna vara bättre på social trevnad och gemenskap.  
 
En av medarbetarna betonade att cheferna kan ge dessa frågor större utrymme 
genom att låta de som blivit utbrända prata om det så att frågan lyfts. Hon 
berättade att de som mått dåligt tycker att ICA och HR misskött sitt jobb. HR 
jobbar via cheferna, allt bygger på att medarbetaren ska gå till sin chef som i sin 
tur fått material från HR. Hon poängterade att frågor, om vad balans mellan jobb 
och fritid egentligen betyder, inte tas upp. Hon framhöll behovet av att diskutera 
kring hur en normal arbetsdag ser ut och vad den innehåller. Hon framhöll även 
att det är inflation av möten på ICA, många möten är odisciplinerade och nästan 
onödiga. Hon menade att tjänsterna även skulle kunna anpassas bättre. Hon 
menade vidare att stress- och hälsofrågor inte får ta för mycket tid. ICA är ju de 
facto en arbetsplats där alla måste göra sitt jobb.  
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En medarbetare berättade att när hon mådde dåligt fick hon själv ringa till 
läkaren. Efter lång tid förstod de på hennes avdelning att hon faktiskt var borta, 
först då ringde chefen och HR. Hon upplevde att hon blev väldigt illa behandlad. 
Hon hade under en lång tid försökt säga ifrån att hon hade för mycket att göra, 
men det var aldrig någon som hade tid att lyssna. Hon uttryckte sig enligt 
följande om detta: 
 

”Det var viktiga frågor, men chefen hade aldrig tid.” 
  -  (Medarbetare fem, 041206) 

 
Till slut fick hon träffa någon att prata med. Hon betonade att det är väldigt lätt 
för företaget att be medarbetaren att gå och prata med en extern konsult istället 
för att ta tag i problemet. Den externa konsulten vet ju inte riktigt hur det är på 
ICA. Hon hävdade även att det aldrig har varit något uppföljningsmöte med 
chefen eller med HR. Hon berättade att hon var medveten om att hon tog på sig 
för mycket arbetsuppgifter, men hon sa också nej flera gånger om dagen. Men 
när ingen lyssnade var hon ju tvungen att sköta allt själv.  
 
Två av medarbetarna hävdade att det inte finns några verktyg som berör 
frågor om stress och hälsa på djupet. En av dem menade att 
medarbetarsamtalen och crossmätningen inte tar upp frågor som stress och 
hälsa tillräckligt. Medarbetarsynen handlar mest om mål och 
måluppfyllelse. Hon ansåg vidare att det vore bra att skriva ned hur 
medarbetarna mår, men menade samtidigt att det är känslig information. 
Medarbetarna kanske inte vill avslöja för alla hur de mår.  
 
En av medarbetarna menade att han är nöjd med det hans chef gör inom detta 
område. Samtidigt menade han att det alltid finns möjlighet att göra lite mer. 
Han tillade även att han inte varit där så länge så kanske är det därför han inte 
har upplevt några problem ännu. Han menade att dessa frågor bara är en av alla 
andra frågor. Han framhöll att medias debatt om stressamhället kan påverka 
företag och chefer till att tänka mer på hur medarbetarna mår. Han framhöll 
också att det är lättare att få det att fungera i en liten grupp. Han ansåg att det 
troligtvis är viktigare med lyhörda chefer i grupper där medarbetarna inte kan 
påverka sin egen arbetssituation i så stor utsträckning. 
 
På frågan om stress och hälsa skulle kunna få större utrymme om det initierades 
av högre chefer svarade två medarbetare att de tror att så är fallet. En av dem 
betonade att HR inte har så mycket friskvårdstänkande, hon tycker att det bara 
finns små bitar och att inget systematiserat görs. Den andra hävdar att han tror 
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att det vore bra med en policy som säger att chefen till exempel måste redovisa 
hur de anställda mår, på det sättet blir det ju automatiskt prioriterat och uppföljt. 
Han betonade dock att kommunikationen är a och o.    
 



  

 

6. Analys och Slutsatser 
 
 
 
 
 
 
 

“The real voyage of discovery consists not in seeking new 
 lands, but in seeing with new eyes” 

 
– Marcel Proust 
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6. Analys och Slutsatser 
I det här kapitlet vävs empiri och teori samman till en analys. Analysen är 
uppdelad i underrubriker som ämnar besvara forskningsfrågorna.  
 

6.1 Chefers prioriteringar 
I det här första analysavsnittet ämnar vi besvara forskningsfrågan: Vilken 
inverkan har styrning på chefers prioriteringar? 
Som vi tidigare nämnt är vår utgångspunkt i denna uppsats att styrningen 
påverkar chefers beteende. Anthony & Govindarajan (2004) och Merchant & 
Van der Stede (2003) betonar att styrningens syfte är att påverka mänskligt 
beteende så att organisationen kan nå sina mål. De menar vidare att om individer 
alltid handlade i linje med företagets bästa skulle det inte behövas styrsystem. 
Individers och organisationens mål går inte alltid ihop vilket gör det nödvändigt 
att styra individernas beteende via styrsystemet. Andra faktorer som gör det 
nödvändigt att kontrollera individers beteende enligt Merchant & Van der Stede 
(2003) är att individerna inte alltid vet vad som förväntas av dem och att de kan 
sakna relevanta erfarenheter och kunskaper.  
 
Frågan är dock vilken inverkan styrning har på chefers prioriteringar? Karlsson 
& Petersson (1999) diskuterar styrningens inverkan i termer av utvärdering, det 
fjärde steget i styrprocessen enligt Berry, Broadbent & Otley (2004). Karlsson & 
Petersson (1999) menar att utvärdering är det främsta sättet att styra en 
verksamhet på, då det som utvärderas uppfattas som viktigt och därmed 
prioriteras av chefer och medarbetare. Flertalet av cheferna utvärderas av sin 
närmaste chef genom medarbetarsamtal och/eller av sina medarbetare genom 
cross. Hälften av cheferna utvärderas även informellt av sina närmsta chefer.  
 
Hälften av cheferna menade att personalansvaret är deras viktigaste 
ansvarsområde. Resterande framhöll att deras viktigaste arbetsuppgift är att 
prestera väl och därmed göra ”ett bra jobb åt ICA”. Detta anser vi även går 
hand i hand med att flertalet hävdade att de har finansiella mål såsom att följa 
budget. Samtliga menade också att siffror och finansiella mål är lättare att följa 
upp och därmed görs det mer frekvent. Vi gör här en koppling till teorin där Ax, 
Johansson & Kullvén (2002) framhäver att finansiella mål oftast är viktigast 
inom styrning. Författarna tar även upp budget som ett exempel på ett hårt 
styrmedel som syftar till att mäta om finansiella mål uppnåtts eller inte. 
 
På frågan angående vilka icke-finansiella mål de har angav cheferna varierande 
svar, men de flesta tog upp mått knutna till den specifika verksamheten. Hälften 
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av cheferna framhöll dock crossmätningen som ett viktigt icke-finansiellt mål, 
trots att majoriteten av medarbetarna inte nämnde cross och menade att deras 
hälsa följs upp informellt. Medarbetarnas åsikter gick isär huruvida de upplevde 
att chefen prioriterade bra eller dåligt bland sina arbetsuppgifter. Bland annat var 
åsikterna angående chefernas prioriteringar gällande stress och hälsa 
motstridiga. Ett konkret exempel är fallet då chefen hävdade att hon tar upp 
stress och hälsa månadsvis med varje medarbetare medan medarbetaren hävdade 
att dessa möten enbart hålls för se om medarbetarna nått sina mål.  
 
Vi är av åsikten att eftersom cheferna hade olika uppfattning om vilka 
arbetsuppgifter som är viktigast, är sålunda inte cheferna samstämmiga om vad 
som förväntas av dem. Detta kan kopplas till vad Merchant & Van der Stede 
(2003) framhåller om styrningens syfte. Syftet är bland annat att se till att 
individerna vet vad som förväntas av dem, vilket inte är fallet här. Medarbetarna 
uppfattade även chefernas prioriteringar olika, vilket tyder på att Anthony & 
Govindarajans (2004) påstående om att individens och chefernas mål inte alltid 
överensstämmer, verkar stämma i detta fall. Följaktligen anser vi att det finns en 
antydan till att styrningen inte uppfyller sin uppgift till fullo.    
 
Vi anser även med stöd av Karlsson & Petersson (1999), att då det som 
utvärderas signalerar vad som är viktigt, och de finansiella målen utvärderas mer 
frekvent och uppfattas som lättare att följa upp, tolkas de följaktligen som 
viktigast och prioriteras därmed i större utsträckning. Eftersom icke-finansiella 
mål såsom stress och hälsa inte följs upp och utvärderas i samma omfattning, 
hamnar de i skymundan. Detta är således den inverkan styrning har på chefernas 
prioriteringar.  
 

6.1.1 Styrningsformer  
I teorikapitlet refererar vi till Merchant & Van der Stede (2003) som tar upp tre 
styrningsformer, det vill säga olika sätt att komma till rätta med de olika 
faktorerna som gör det nödvändigt att kontrollera medarbetarnas beteenden. 
Dessa skiljer sig åt i utformandet, men syftar alla till att påverka de anställda till 
att handla i linje med företagets mål och strategier. Detta anser vi även påverkar 
vilken inverkan styrning har på chefers prioriteringar. Det som kommit fram 
från intervjuerna med cheferna och medarbetarna tyder på att två av 
styrningsformerna förekommer vad avser stress och hälsa, nämligen handlings- 
och kulturstyrning. Resultatstyrning förekommer i samband med finansiella mål 
såsom budget, men inte i samband med icke-finansiella mål avseende stress och 
hälsa.  



  

 69

Introduktion Referensram Företagspres. 
& Policys Metod Analys & 

Slutsatser 
Empiri Rekommend. 

 
Handlingsstyrning kan se olika ut, men i fallet ICA har vi identifierat 
handlingsstyrning i bemärkelsen att styra en process och i avseendet att se till att 
de anställda tar ansvar för sina handlingar, vilket enligt Merchant och Van der 
Stede (2003) kan kommuniceras ut via arbetsregler, riktlinjer, procedurer eller 
företagskulturen. ICA har en rad olika dokument som syftar till att styra 
tillvägagångssättet om till exempel en medarbetare diagnostiserats med 
utmattningssyndrom eller hur en chef ska agera i ett tidigt stadium för att 
förhindra stressreaktioner. Det finns även riktlinjer för stress och dokument som 
tar upp hur de anställda ska förhålla sig till stress, vilka syftar till att de anställda 
ska ta ansvar för sin egen stress och hälsa. Detta är även något som återspeglas i 
intervjuerna med chefer och medarbetare på ICA. Majoriteten av chefer och 
medarbetare hävdade att det till största delen är individens ansvar att må bra. 
 
Kulturstyrning bygger enligt O´Reilly & Chatman (1996) på värderingar om vad 
som är viktigt och på normer om vad som är lämpligt beteende och attityder. 
Vad som anses som lämpligt beteende eller viktigt kommer ofta från en 
betydelsefull person i företaget. Genom att betrakta vad andra kollegor, chefen 
eller ledningen gör och förespråkar ges signaler om vad som är viktigt. 
Merchant & Van der Stede (2003) framhåller att kulturstyrning kan utövas på 
flera olika sätt. De sätt vi identifierat på ICA är ledarstilen och visioner.  
 
Ledarstilen innebär enligt Merchant & Van der Stede (2003) att ledaren kan 
forma företagskulturen genom sitt agerande och sina uttalanden. De tjänar som 
förebilder och de anställda tar efter deras agerande. På ICA är det några av 
medarbetarna som hävdade att de är nöjda med sina chefer och hur de behandlar 
frågor som stress och hälsa. Dessa frågor tas som sagt upp informellt och många 
av cheferna eftersträvar lyhördhet. Andra medarbetare hävdade dock att 
lyhördheten brister och att chefen inte är bra på att ta itu med dessa frågor. 
Oavsett om chefen anses bra eller dålig vad gäller att ta itu med frågor om stress 
och hälsa, så uppfattade vi att var chef sätter sin egen prägel på sin avdelning. Vi 
menar att då var chef verkar ha sin egen ledarstil, tyder detta på att 
kulturstyrning förekommer. Vi kan dock inte uttala oss om hur pass utpräglad 
eller verksam den är.  
 
Visioner syftar enligt Merchant & Van der Stede (2003) till att skapa en 
organisationskultur genom riktlinjer eller ledarskapsfilosofi. ICA har som 
tidigare nämnts i kapitel fyra en arbetsmiljöpolicy och riktlinjer angående stress 
och hälsa, vilket tyder på kulturstyrning. I arbetsmiljöpolicyn deklarerar ICA sin 
syn på arbetsmiljön och framhåller vilka förpliktelser de har i linje med 
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arbetsmiljölagen. Bland annat går att läsa att en hög kvalitet i arbetsmiljöarbetet 
kräver att cheferna inom ICA tydligt ska känna ansvar gentemot sina 
medarbetare och lämna stort utrymme för medarbetarfrågorna i sin dagliga 
verksamhet. Det går vidare att läsa att ICA jämte verksamhetsplanering ska 
kartlägga arbetsmiljön och upprätta handlingsplaner med åtgärder för varje 
enhet. Vidare deklareras att det är viktigt att avsätta tid och medel för att 
uppfylla handlingsplaner och rehabiliteringsverksamhet. ICA har även en 
riktlinje vad gäller stress som framhåller att det är viktigt att uppnå en god 
arbetsmiljö som tar tillvara på den positiva stressen och motverkar den negativa 
stressen. För att åstadkomma detta krävs att ICA kontinuerligt arbetar med att 
skapa de rätta förutsättningarna i arbetsmiljön.  
 
Under intervjuerna med två av medarbetarna framkom det dock att vissa av 
cheferna inte avsätter särskilt mycket tid för dessa frågor även fast de hävdade 
motsatsen. En av medarbetarna som har varit sjukskriven på grund av stress 
menade att hon försökte få till en dialog om hennes tillstånd med sin chef, men 
han hade aldrig tid att lyssna. En annan medarbetare framhöll att en av hennes 
kollegor blev illa bemött då denna ville slå av på takten för att minska risken att 
bli sjukskriven. Detta anser vi tyder på att arbetsmiljöpolicyn och riktlinjerna 
vad avser stress inte är speciellt verksamma. Vi finner även stöd för detta 
påstående i referensramen. Merchant & Van der Stede (2003) framhåller att 
visioners verkbarhet och effektivitet är omdiskuterade. 
 
Vi har i detta avsnitt diskuterat vilken inverkan styrning har på chefers 
prioriteringar. Först konstaterades det att de finansiella målen är de som främst 
utvärderas formellt. Då de mål som utvärderas formellt anses viktiga, så är det 
också de målen som prioriteras av chefer. Då stress och hälsa inte följs upp 
kontinuerligt i samma utsträckning indikeras det att cheferna inte behöver ägna 
dessa frågor lika stort utrymme. Efter diskussionen vilken inverkan utvärdering 
har på chefers prioriteringar följde ett avsnitt om de olika styrningsformernas 
inverkan. Här konstaterades det att Merchant & Van der Stedes (2003) tre 
styrningsformer alla syftar till att kontrollera medarbetares beteende. Vi anser 
även att alla formerna av styrning förekommer på ICA, men inom stress och 
hälsa är det främst handlingsstyrning och kulturstyrning som används. Då 
resultatstyrning främst används i samband med de finansiella målen indikeras att 
målen som är resultatstyrda prioriteras i större utsträckning än de som är 
handlings- och kulturstyrda av cheferna på ICA.  
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6.2 Chefers syn på sitt ansvar vad gäller stress- och hälsofrågor 
Vi ämnar i denna del av analysen att besvara forskningsfrågan:  
Hur ser chefer på sitt ansvar vad gäller stress- och hälsofrågor? 
Som tidigare nämnts i referensramen anger Arbetsmiljölagen att 
arbetsmiljöarbetet handlar om att förebygga ohälsa och om att ta tillvara på goda 
exempel (Iseskog, 2003). Micha Lange (2002) framhåller att Arbetsmiljöverket 
fordrar att företag ska ha rutiner för att upptäcka och förebygga skadlig stress. 
Detta innebär rent konkret att stress systematiskt ska identifieras, analyseras och 
åtgärdas såsom andra arbetsmiljöproblem. Iseskog (2003) framhåller att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar stegen, mål - policy, dokumentation - 
kunskaper, planer – åtgärder, ledning och uppföljning. Han menar vidare att det 
är många delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som faller helt naturligt på 
varje chefs bord, såsom formulering av kortsiktiga och långsiktiga mål, 
dokumentation av arbetsmiljön, planer/åtgärder och ledning.  
 
På ICA är det främst HR som ansvarar för de olika stegen i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I ICAs policys och riktlinjer avseende stress och hälsa går det 
dock att läsa att chefernas ansvar är att känna ansvar gentemot sina medarbetare 
och lämna stort utrymme för medarbetarfrågorna i sin dagliga verksamhet. 
Vidare är chefens ansvar att avsätta tid och medel för att uppfylla 
handlingsplaner och rehabiliteringsverksamhet. Chefens ansvar innefattar även 
att genomföra crossmätningen och medarbetarsamtal en gång per år. Resultatet 
av cross ska gås igenom med medarbetarna samt med överordnad chef och leda 
till handlingsplaner och nödvändiga åtgärder. Majoriteten av cheferna hävdade 
att frågor om stress och hälsa är väldigt viktiga och de ansåg att de i egenskap av 
chefer har ett stort ansvar. De menade att deras ansvar rent konkret är att vara 
lyhörda och skapa rätt förutsättningar avseende arbetsbörda och arbetsvillkor. 
De betonade dock att individen har det största ansvaret för sin egen hälsa. De 
anställda måste säga ifrån och ge tydliga tecken när de känner att stressen blir 
ohanterbar. Majoriteten av medarbetarna instämde i chefernas åsikter vad avser 
chefens och individens ansvar. En chef betonade att medarbetarsamtal inte alltid 
görs. Hälften av cheferna hävdade att de inte får några signaler huruvida deras 
arbetsmiljöarbete är bra eller dåligt. En chef framhöll att det även är svårt att 
finna tid för att gå igenom resultatet av crossmätningen med medarbetarna. De 
flesta medarbetare framhöll att deras hälsa följs upp informellt och hävdade att 
det inte finns någon systematisk uppföljning, de flesta nämnde inte 
crossmätningen överhuvudtaget. En av medarbetarna ansåg att hon inte vet hur 
medarbetarnas hälsa följs upp. Detta sammantaget anser vi tyder på att cheferna 
i vissa fall inte uppfyller sina åtaganden vad avser stress och hälsa enligt 
Arbetsmiljölagen och ICAs policys och riktlinjer. 
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Micha Lange (2003) framhåller att ledningen ska ge chefer de förutsättningar 
som krävs för att upptäcka stress, vilka är ansvar, resurser och befogenheter. Två 
av cheferna ansåg att de inte har tillräckligt stort utrymme för att främja en god 
hälsa på arbetsplatsen medan två ansåg att de har det. En av de missnöjda 
cheferna hävdade att han inte har utrymme att främja en god hälsa och att 
relationen till HR är dålig. En annan av cheferna menade att det är upp till 
chefen själv att se till om denne har utrymme för detta, det är en 
prioriteringsfråga. Majoriteten av medarbetarna menade att det inte finns 
tillräckligt utrymme för att främja en god hälsa på ICA och riktade kritik mot 
ICA som arbetsgivare. Flertalet framhävde att ICA inte är bra på att hantera 
frågor om stress och hälsa. Detta anser vi tyder på att ledningen inte ger chefer 
de förutsättningar som krävs för att upptäcka stress och främja hälsa. Vi är även 
av åsikten att det kan ifrågasättas huruvida ICA lever i enlighet med sina 
riktlinjer och policys gällande stress och hälsa.  
 
En medarbetare ansåg att det mest är fokus på fysiska aktiviteter medan det är 
lite fokus på psykosociala frågor. Några framhöll behovet av att se över 
befattingsbeskrivningar och diskutera hur en normal arbetsdag ser ut och vad 
den innehåller. Detta kan kopplas till vad vi tagit upp i referensramen där Levi 
(2000 i Micha Lange 2002) framhåller att det ofta fokuseras på fel saker i 
arbetsmiljöarbetet istället för på det verkliga problemet, det vill säga arbetets 
innehåll och organisation. En reflektion vi gör här är att det finns en antydan till 
att ICA brister vad gäller att se över och förbättra arbetets innehåll och 
organisation.   
 
Vi menar att chefers syn på sitt ansvar vad avser stress och hälsa, i vissa fall inte 
når upp till arbetsmiljölagens föreskrifter och det ICA deklarerar i sina policys 
och riktlinjer. Anledningarna till detta är förmodligen flera, men vi anser att en 
trolig anledning kan vara att ledningen inte ägnar uppföljningen av dessa frågor 
tillräckligt mycket uppmärksamhet och inte ger chefer de förutsättningar som 
krävs för att upptäcka stress. En ytterligare trolig anledning är att det fokuseras 
på fel saker i arbetsmiljöarbetet.   
 

6.3 Hur kan stress och hälsofrågor få större utrymme bland chefers 
prioriteringar?  
I det här sista analysavsnittet ämnar vi ge svar på forskningsfrågan:  
Hur kan stress- och hälsofrågor få större utrymme bland chefers prioriteringar?  
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Redan i den här uppsatsens första kapitel konstaterades det att vår utgångspunkt 
för denna rapport är att stress- och hälsofrågor ges för lite utrymme på 
arbetsplatsen. Detta finner vi stöd för i teorin då både Jürisso (2001) och 
Liukkonen (2004) samt Karlsson & Petersson (1999) menar att stress- och 
hälsofrågor idag inte har en självklar plats i företagens styrning. Liukkonen 
(2004) betonar att det är cheferna som bäst behöver kunskap om stress och 
hälsoområdet, men att informationen tyvärr inte når fram till dem. Karlsson & 
Petersson (1999) anser att en trolig orsak till att dessa frågor inte prioriteras kan 
vara att de inte följs upp i tillräcklig omfattning och att uppföljning av dessa 
frågor hamnar vid sidan om den ordinarie verksamhetsstyrningen. Vi förankrade 
detta resonemang ytterligare genom att även påvisa att Ax Johansson & Kullvén 
(2002) och Lange (2002) anser att chefer oftast bara följs upp på det finansiella 
området vilket bidrar till att de inte prioriterar frågor som berör stress och hälsa.  
 
Under intervjuerna påpekade även medarbetare och chefer att det finns belägg 
för att stress- och hälsofrågor behöver få mer utrymme. Hälften av cheferna och 
majoriteten av medarbetarna menade att stress- och hälsofrågor behöver 
systematiseras. De gav olika förslag till åtgärder och förbättringar, men alla var 
överens om att det alltid kan göras mer. Några hävdade till och med att det 
behövs drastiska åtgärder för att förbättra medarbetarnas hälsa. Vi finner således 
skäl till att stress- och hälsofrågor behöver större utrymme i både teorin och 
empirin, men hur ska då dessa frågor få det utrymme som behövs? 
 
Liukkonen (2004) hävdar att hälsa går att mäta och att det går att samla alla 
spridda uppgifter om anställdas hälsa och arbetsmiljön i någon form av 
redovisning. Vidare anser hon att hälsoarbetet ska integreras med verksamhetens 
styr- och uppföljningsrutiner. Hon anser att hälsobokslutet är ett bra verktyg för 
att just öka uppmärksamheten och få chefer att prioritera stress- och hälsofrågor.  
Liukkonen (2003) menar att hälso- och arbetsmiljöarbetet måste in på VD-nivå 
om det ska ha genomslagskraft i organisationen. Vi anser i linje med Liukkonen 
(2003) att stress- och hälsofrågor behöver större utrymme och att dessa frågor 
behöver uppmärksammas på ledningsnivå. Vi menar dock att det kan finnas en 
risk att ledningen uppfattar hälsobokslut som väldigt tidsödande arbete och 
därför inte väljer att fullfölja processen. 
 
Liukkonen (2004) hävdar också att det inte riktigt finns några andra bra verktyg 
som behandlar detta område, hon säger till exempel att balanserat styrkort inte 
alls tar upp detta perspektiv. Enligt Olve, Roy och Wetter (1997) går det dock att 
ta upp stress- och hälsofrågor i det balanserade styrkortets femte perspektiv, det 
så kallade medarbetarperspektivet. De menar att detta perspektiv kan inkludera 
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mått såsom medarbetarmotivation och medarbetarattityd. Även i lärande- och 
tillväxtperspektivet tas styrtal för medarbetare upp. Kaplan & Norton (1999) 
nämner till exempel: personaltillfredsställelse, personallojalitet och personalens 
produktivitet som tre sådana styrtal.  
 
Kaplan & Norton (1999) anser att det balanserade styrkortet kan utvidgas till att 
utgöra hörnstenen i företagets styrning. De menar att balanserad styrning 
överbryggar den klyfta som tidigare fanns mellan formuleringen och 
implementeringen av strategin. Vi anser att balanserat styrkort skulle kunna vara 
ett verktyg för ICA, då vi anser att de har problem med att implementera den 
strategi de formulerat avseende stress och hälsa. Som vi nämnt tidigare så har 
ICA flertalet riktlinjer och policys som inte riktigt används eller följs upp. 
 
Olve, Roy & Wetter (1997) framhåller att det är ett krav att endast mål som kan 
kopplas samman i ett orsak-verkan-samband ska inkluderas i det balanserade 
styrkortet. Vi anser även här att det balanserade styrkortet skulle kunna vara 
användbart på ICA. Om ökat utrymme för stress- och hälsoarbete skulle 
åskådliggöras i ett orsak-verkan-samband, skulle de positiva effekterna av detta 
arbete bli tydligare. Det skulle bland annat tydliggöra att ökad 
medarbetartillfredsställelse kan leda till ökad lönsamhet.  
 
Åsikterna om vilka metoder och verktyg som är lämpligast att använda när det 
gäller att ge stress- och hälsofrågor större utrymme, går alltså isär. En sak är 
emellertid dessa teoretiker överens om. Oavsett om företag väljer att använda 
hälsobokslut, balanserat styrkort eller något annat verktyg så är det med dessa 
verktygen möjligt att följa upp stress- och hälsofrågor på ett mer kontinuerligt 
och systematiskt sätt. Merchant & Van der Stede (2003) menar emellertid att det 
kan vara en fara med att mäta för mycket eller ha för många verktyg. 
Medarbetarna vet då inte vad de ska koncentrera sig på eller vad som är viktigt. 
En chef poängterade i linje med Merchant & Van der Stede (2003) att han inte 
vill ha fler verktyg, då det bara förvirrar de anställda. Med detta i åtanke är vi av 
åsikten att företag bör se över sina verktyg och var stress- och hälsofrågor skulle 
kunna integreras, istället för att införa ett helt nytt verktyg. Om ett företag redan 
använder balanserat styrkort, kan de införa mål och mått gällande stress och 
hälsa. Om rutiner gällande dessa frågor helt saknas finns möjligheten att införa 
hälsobokslut. Det ena utesluter givetvis inte det andra, båda är två möjligheter 
till att ge stress- och hälsofrågor större utrymme. I ICAs fall har de 
crossmätningen som bland annat berör frågor om stress och hälsa och här ser vi 
en möjlighet till att ge dessa frågor större utrymme. 
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I samband med frågan hur stress- och hälsofrågor ska få större utrymme bland 
chefers prioriteringar riktade hälften av cheferna kritik mot HR och 
crossmätningen. De hävdade att HR inte sköter sitt jobb, de behöver bli bättre på 
att hjälpa både medarbetare och chefer vad gäller dessa frågor. De hävdade 
bestämt att crossmätningen behöver förändras och moderniseras så att frågor om 
stress och hälsa bättre ringas in. De framhöll bland annat att de inte vet vad 
frågorna mäter och att vissa frågor är direkt felaktiga. Detta kan kopplas till vad 
Karlsson & Petersson (1999) framhåller angående utvärderingsdesign. De menar 
att formuleringen av lämpliga mått är något av det viktigaste i en utvärdering 
och avgör om utvärderingen blir användbar eller inte. Merchant & Van der 
Stede (2003) menar i linje med Karlsson & Petersson (1999) att ”what you 
measure is what you get”. De menar att det är viktigt att definiera målen och 
måtten, då de tillsammans bildar de anställdas uppfattning om vad som är 
viktigt. Karlsson och Petersson (1999) betonar vidare att det är bra om måtten 
formuleras och diskuteras av dem som ska använda och utvärderas i enlighet 
med dessa. Detta är nödvändigt för att måtten ska accepteras och mäta relevanta 
aspekter.  
 
Denna diskussion tyder på att crossmätningen behöver förändras så att cheferna 
får förnyat förtroende för denna mätning som verktyg. Vi anser att HR bör ta en 
diskussion om crossmätningens utformning med cheferna som utvärderas i 
enlighet med denna. Eftersom cheferna anser att vissa frågor är direkt felaktiga 
och då de inte vet vad crossmätningen mäter, tyder detta på att definitionen av 
målen och måtten brister. Detta får konsekvensen att cheferna inte vet vad som 
är viktigt och därmed uppfyller inte crossmätningen sin tänkta funktion.  
 
Karlsson & Petersson (1999) menar dessutom att det är viktigt att ledningen 
visar intresse för resultatet. I ICAs fall tror vi detta resonemang är väldigt viktigt 
att tänka på om de ska lyckas förbättra sitt verktyg. Både ledningen och HR 
behöver ta till sig den kritik som riktats mot dem och mot cross och se till att 
verktyget förbättras och följs upp kontinuerligt. Om de är medvetna om något 
som kräver en åtgärd och väljer att inte göra något signaleras det att 
utvärderingen inte är viktigt och kommer följaktligen inte att prioriteras av 
chefer och medarbetare. De chefer som riktat hård kritik mot crossmätningens 
utformning under flera år får således signalen att denna mätning inte är viktig 
och risken finns att de i fortsättningen inte kommer att prioritera denna. Den här 
tendensen återfinns redan i empirin, där några chefer framhöll att det är svårt att 
finna tid för att gå igenom resultatet och att de närmsta cheferna ofta inte 
signalerar huruvida arbetsmiljöarbetet är bra eller dåligt. Detta är något som 
även bekräftas av medarbetarna. Micha Lange (2003) anser att den chef som 
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kontinuerligt följer upp underordnade chefers arbete är en bra förebild. En god 
förebild är även en chef som är närvarande i sitt ledarskap. Att överordnade 
chefer på ICA inte signalerar huruvida arbetsmiljöarbetet är bra eller dåligt, 
anser vi tyder på att de inte är särskilt goda förebilder och att de inte heller är 
närvarande i sitt ledarskap vad avser dessa frågor.  
 
Karlsson & Petersson (1999) menar även att det är viktigt att ledningen visar 
intresse för de utvärderingsrutiner som de har infört, för att de ska kunna 
anammas inom organisationen. Det här resonemanget går i linje med Iseskogs 
(2001) åsikt. Han anser att det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte planeras för 
planerandets skull och bara blir en sidovagn, utan att det blir en del i 
budgetarbetet och företagets handlingsplan. Detta resonemang återfinner vi i 
empirin där två medarbetare menar att beslut om att hälso- och stressfrågor ska 
få större utrymme måste komma från högre chefer och ledning för att det ska få 
någon genomslagskraft och verkan i organisationen. En annan medarbetare 
nämnde att det ibland startas upp olika hälsofrämjande projekt, men eftersom 
ledningen inte visar något intresse för dessa aktiviteter så rinner de ofta ut i 
sanden. Detta tycker vi tydligt visar att ett ökat intresse och mer genomtänkt 
planering från ledningen skulle vara betydelsefullt för ICAs stress- och 
hälsoarbete. 
 
I det här avsnittet har det diskuterats hur stress- och hälsofrågor kan få större 
utrymme bland chefers prioriteringar. Först konstaterades det återigen att dessa 
frågor behöver större utrymme. Efter det redogjorde vi för hur både hälsobokslut 
och balanserat styrkort skulle kunna förbättra stress- och hälsoarbetet. Senare 
diskuterades även möjligheten att förbättra crossmätningen. Vidare diskuterades 
utvärderingsdesign och att det är viktigt att definiera mål och mått, då de 
tillsammans bildar de anställdas uppfattning om vad som är viktigt. Sedan tog vi 
upp vikten av att ledningen tar sitt ansvar för stress och hälsoarbetet, då detta 
område inte annars inte kommer att prioriteras av chefer och medarbetare.  
 

6.4 Slutsatser 
Vi har nu fört en diskussion kring våra tre forskningsfrågor. Vi har konstaterat 
att styrningens inverkan på chefers prioriteringar är att det som utvärderas 
signalerar vad som är viktigt med konsekvensen att det prioriteras. De 
finansiella målen utvärderas mer frekvent och därmed prioriteras de i större 
utsträckning än de icke-finansiella målen. Stress och hälsa hamnar följaktligen i 
skymundan. Alla styrningsformer förekommer på ICA, men vad avser stress- 
och hälsofrågor har vi identifierat handlings- och kulturstyrning. 
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Resultatstyrning förekommer i samband med de finansiella målen, vilket 
indikerar att de resultatstyrda målen prioriteras i större utsträckning än de som är 
handlings- och kulturstyrda.  
 
Vidare har vi konstaterat att chefers syn på sitt ansvar vad avser stress och hälsa 
i vissa fall inte når upp till det arbetsmiljölagens föreskriver och det ICA 
deklarerar i sina policys och riktlinjer. Vi anser att en trolig anledning kan vara 
att ledningen inte ägnar uppföljningen av dessa frågor tillräckligt mycket 
uppmärksamhet, då de inte signalerar om underordnade chefers 
arbetsmiljöarbete är tillfredsställande. En annan trolig anledning kan vara att 
överordnade chefer inte ger underordnade chefer de förutsättningar som krävs 
för att upptäcka stress. En ytterligare trolig anledning är att det fokuseras på fel 
saker i arbetsmiljöarbetet, det vill säga inte på arbetets innehåll och organisation.   
 
Slutligen har vi konstaterat att stress- och hälsofrågor kan få större utrymme 
bland chefers prioriteringar genom flera olika alternativ.  Hälsobokslut och 
Balanserat Styrkort är två alternativ. Vidare togs utvärderingsdesign upp och att 
det är viktigt att definiera mål och mått, då de tillsammans bildar de anställdas 
uppfattning om vad som är viktigt. Sedan behandlade vi vikten av att ledningen 
tar sitt ansvar för stress- och hälsoarbetet, då detta område annars inte kommer 
att prioriteras av chefer och medarbetare. Slutligen konstaterades behovet av att 
förbättra ICAs specifika verktyg cross. 
 
 



  

 

7. Rekommendationer 
 

 
 
 
 

 
 
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi  

skapat med det gamla sättet att tänka.” 
 

- Albert Einstein 
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7. Rekommendationer 
I den här uppsatsens sista kapitel presenteras slutligen våra rekommendationer 
till ICA. Dessa normativa förslag ämnar vara till hjälp gällande hur stress- och 
hälsofrågor ska få större utrymme bland chefers prioriteringar.  
 

 
• Att införa nya verktyg såsom balanserat styrkort eller hälsobokslut skulle 

kunna vara en möjlighet, men vi tror att det är bättre för ICA att justera 
befintliga verktyg. Annars finns risken att det finns för många verktyg 
inom organisationen med följden att chefer och medarbetare blir 
förvirrade och därmed inte vet vad de ska fokusera på. 

 
• Vi föreslår att ICA väljer att förbättra de verktyg de har, så som Cross och 

medarbetarsamtalet. Dessa verktyg behöver ringa in stress- och 
hälsofrågor på ett bättre sätt. Vi rekommenderar att HR diskuterar kring 
utformandet av crossmätningen med cheferna. Detta för att 
crossmätningen ska vinna acceptans och mäta relevanta aspekter. 

 
• Cross bör konkret förbättras på följande områden:  

 
- Frågorna bör förtydligas för att undvika misstolkningar. 
- Frågorna bör formuleras så att de inte mäter flera olika      

              aspekter. 
- Frågorna bör bli mer personliga, som till exempel att  

              formulera frågor med du istället för Ni. 
- Svaren bör redovisas så att de enkelt kan tolkas. 
- Tänk på att omstruktureringar försvårar jämförelser av       

                      samma avdelning från år till år. 
- Tänk på att crossmätningen inte alltid speglar det verkliga  

             förhållandet på avdelningen, då arbetsbelastningen ändras  
              periodvis. 

- Cross bör utökas med fler frågor som behandlar stress och  
              hälsa, och inte bara ta upp frågor som fokuserar på ledar- och  
                          medarbetarsynen. 
 
• Genomförandet och resultatet av crossmätningen bör systematiskt följas 

upp av överordnade och i de fall då det är nödvändigt leda till åtgärder. 
 

• Vi föreslår att ICA ser över åtgärder som främjar en god hälsa och 
förhindrar stress på arbetsplatsen. De ska inte bara främja en god fysisk 
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hälsa utan även den psyko-sociala hälsan. Därmed föreslår vi att ICA 
fokuserar på arbetets innehåll och organisation. Rent konkret betyder detta 
att befattningsbeskrivningar bör ses över och att exempelvis diskutera 
kring hur en normal arbetsdag ser ut och vad den innehåller. 
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Intervjuguide - Frågor till chefer 
 
 
 

1. Vad är din titel? 
 

2. Hur länge har du jobbat inom ICA? 
 

3. Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

4. Är någon arbetsuppgift/några arbetsuppgifter viktigare än de andra? 
- Av vilka anledningar? 

 
5. Hur och vem utvärderar dina prestationer, resultatet av dina 

arbetsuppgifter? 
 

6. Vilka finansiella mål har du och hur följs de upp? 
 

7. Vilka icke-finansiella mål har du och hur följs de upp?  
 

8. Är det något av dessa mål som är vikigare än de andra? 
- Av vilka anledningar? 

 
9. Hur viktig är frågan om stress och hälsa på arbetsplatsen? 
 
10.  Utvärderas ditt arbetsmiljöarbete? 

 
11.  Får du signaler uppifrån om ditt arbetsmiljöarbete är bra eller dåligt? 

 
12.  Är det individens eller företagets ansvar att se till att individen mår bra på 

arbetsplatsen? 
-  Vem ansvarar för vad? 

 
13. Vad är ditt ansvar som chef vad gäller medarbetarnas hälsa? 

 
14. Vad anser du är dina medarbetares ansvar vad gäller sin egen hälsa? 

 
15. Känner du att du har utrymme för att främja en god hälsa på 

arbetsplatsen? 
 



 
 

  

16. Vad gör du idag för dina medarbetare för att förebygga en god hälsa? 
 

17. Hur följer du upp de anställdas hälsa idag? 
 

18. Tror du att stress- och hälsofrågor skulle kunna få mer utrymme bland 
dina arbetsuppgifter? 

 
19. Under vilka förutsättningar? 



 
 

  

 

Intervjuguide - Frågor till medarbetare 
 
 

20. Vad är din titel? 
 

21. Hur länge har du jobbat inom ICA? 
 

22. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

23. Hur upplever du att din chef prioriterar bland sina 
arbetsuppgifter/ansvarsområden? 

 
24. Finns det frågor som du upplever att din chef tycker är viktigare än andra? 

- Varför tror du att det är så? 
 

25. Vad är ICAs ansvar för dig som medarbetare vad gäller stress och hälsa? 
 

26. Vad gör ICA för dig vad gäller stress och hälsa? 
 

27. Vad är din chefs ansvar vad gäller stress och hälsa? 
 

28. Hur följer din chef upp din hälsa idag? 
 

29. Vad är ditt ansvar för att du skall må bra? 
 

30. Vad gör du för att du skall må bra? 
 

31. Finns det något inom stress och hälsa som din chef skulle kunna göra 
mycket bättre? 

 
32. Om svaret är ja på frågan innan, vad tror du att chefer kan göra för att 

dessa frågor ska få större utrymme? 
 

33. Kan stress och hälsofrågor få större utrymme om det initieras av högre 
chefer? 

 
 
 


