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Abstrakt 
 

Våra teoretiska utgångspunkter grundar sig i den regelstyrning som styr och samordnar 

offentlig sektor samt den målstyrning som dessa organisationer omfattas av. En nyckelfaktor 

vid förändringsarbete är ledarskapet och vilket stöd den enskilde individen upplever, vilka krav 

arbetsuppgifterna ställer samt vilken kontroll hen har över sitt arbete. 

Implementeringsprocessen präglas inom offentlig sektor av ett uppifrån-och-ner-perspektiv där 

beslut fattas av politikerna och som sedan förväntas tillämpas neråt i organisationen. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken syn offentliga organisationer har på, och hur 

arbetet med att implementera förskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

ser ut. Syftet är också att studera vilken inverkan ledarskapet förväntas ha, samt vilka verktyg 

organisationerna använder sig av. 

 

I vår metod utgår vi från ett fenomenologiskt perspektiv och en kvalitativ ansats där vi 

genomfört tio semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är representanter från HR samt 

chefer på olika nivå i offentlig sektor. Resultatet har vi sedan ställt i relation till våra teorier 

samt tidigare forskning. 

 

Resultatet speglar en relativt positiv syn på föreskriften även om det uttrycks en oro i att 

förväntningarna kan bli för höga och att kraven på enhetscheferna kommer att öka. Ledarskapet 

ses ha en stor betydelse för att minska ohälsan. Förutsättningar som anges för en lyckad 

implementering är utbildning, att involvera medarbetarna samt att använda resurserna på rätt 

sätt. Här ses också föreskriften som ett verktyg till det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

I diskussionen lyfter vi den politiska styrning som ofta krockar med medarbetarnas syn och 

förväntan, och där enhetschefen ofta är den som hamnar i en utsatt position. 

Implementeringsprocessen blir svår att genomföra när det saknas tydliga mål vilket skapar en 

otydlighet på alla nivåer som i sin tur kan leda till att ohälsan i organisationerna snarare ökar. 
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1 Inledning 
 

Antalet individer som är sjukskrivna på grund av ohälsa i arbetslivet ökar. Det finns ett tydligt 

samband mellan ohälsa och hur arbetsmiljön är utformad, en psykosocial arbetsmiljö som 

upplevs svag ökar risken för sjukskrivning med psykisk diagnos. Värst drabbade är kvinnor i 

offentlig sektor och då framförallt i de så kallade kontaktyrkena; vård, skola och omsorg. En 

individs upplevda krav och vilken kontroll hen har över sitt arbete är ett viktigt samband för att 

kunna förklara den psykiska ohälsan (Försäkringskassan 2014). Utgifterna för sjukpenning 

beräknades till omkring 32 miljarder kronor under 2015 (Försäkringskassan 2015). Under de 

senaste 12 månaderna, mellan mars 2015 - mars 2016, har sjukpenningtalet1 ökat med i snitt 

9,3 procent, och ligger nu på 10,6 dagar. För att bromsa denna utveckling har staten här gått in 

med tydligare riktlinjer kring arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön (AFS 2015:4). 

 

”Ohälsan visar sig hos individerna, men orsakerna finns främst i hur 

arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet” 

(Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, 2016).  

 

Staten ställer krav och anger riktlinjer, men det är organisationernas ansvar att implementera 

föreskriften och omsätta den i praktiken. Detta ställer i sin tur krav på vilken kunskap och 

medvetenhet som finns inom organisationen både på en strategisk men också på en operativ 

nivå hos de chefer som leder och fördelar arbetet för medarbetarna. För att lyckas med en 

organisatorisk förändring är det viktigt att kunna motivera medarbetarna, det måste finnas en 

delaktighet på alla nivåer så alla perspektiv tas till vara (Spillane, Reiser & Reimer 2002:390).  

 

1.1 Bakgrund 

Offentlig sektor präglas till stor del av ett byråkratiskt arbetssätt där det finns en tydlig hierarki 

med regelstyrning och specialiserade arbetsroller (Börnfelt 2011:39ff). Detta sätt att organisera 

och styra skapar en stabilitet men samtidigt också en tröghet när det handlar om att 

implementera förändringar och nya sätt att arbeta eftersom beslutsvägarna är långa (Korunka, 

Scharitzer, Carayon & Sainfort 2003:53). Chefer på enhetsnivå har en nyckelroll i 

förändringsarbetet men i offentlig sektor har dessa chefer mindre utrymme till att styra och leda 

än i privata företag då besluten kring förändringar ligger utanför organisationen, hos politikerna 

(Saksvik & Danielsen Tvedt 2009:62).  

I en rapport som Arbetsmiljöverket gett ut anges att den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade 

besvär är stress eller andra psykiska påfrestningar såsom dåliga relationer till arbetskamrater 

och chefer, hot och våld, arbetets innehåll etc. Nästan var fjärde person har någon form av 

besvär som härrör till arbetet och det är fler kvinnor än män som har arbetsrelaterade besvär 

(Ponton Klevestedt 2014:11ff). Det som också framgår av rapporten är att det inom vård och 

omsorgsyrken är störst andel av de anställda som under de senaste 12 månaderna haft besvär 

till följd av stress och psykiska påfrestningar på arbetet (Ponton Klevestedt 2014:169ff). Det är 

                                                 
1 Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna 

försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. 
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en stor andel av befolkningen som är sysselsatt inom den offentliga sektorn vilket gör att 

kostnaderna för denna ohälsa inte bara drabbar individen utan likaväl organisationerna och 

samhället. 

 

Diagrammet nedan visar totala andelen personer som har besvär på grund av fysisk belastning 

samt andelen med besvär som orsakats av stress eller andra psykiska påfrestningar. Det som är 

tydligt är det är stress och andra psykiska orsaker som står för den största delen av 

arbetsorsakade besvär och det är denna grupp som ökar mest sedan 2012. 

 

 
 

 

Fritt efter Ponton Klevestedt (2014:22) 

 

Det har sedan 2010 skett en ökning med 70 procent av antalet anmälda arbetssjukdomar som 

beror på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att råda bot på denna ohälsa i 

arbetslivet har Arbetsmiljöverket arbetat fram föreskriften Organisatorisk och social 

arbetsmiljö, som gäller från den 31 mars 2016. Denna benämner vi hädanefter som föreskriften. 

Den förtydligar och konkretiserar arbetsgivarens ansvar i dessa frågor, och syftet med den är 

att främja en god arbetsmiljö samt att förebygga risken för ohälsa som grundar sig i 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2015). Föreskriften 

ersätter AFS 1980:14, AFS 1990:18 samt AFS 1993:17. 

 

 

1.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)  

Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är en formell text, utgiven av 

Arbetsmiljöverket. Den är indelad i bindande föreskrifter som fastställer arbetsgivarens ansvar, 

regler som ska följas, men också allmänna råd kring hur föreskriften kan tolkas och 

rekommendationer kring hur den kan användas. Ett av de centrala begrepp som används i 

föreskriften är ohälsa. Utöver detta benämns ledning, kunskap, kommunikation, stöd och 

resurser, begrepp som handlar om hur ohälsa kan förebyggas. 
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Ohälsa behandlas genom hela texten både implicit och explicit och anges bero på de 

organisatoriska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Ohälsa blir resultatet om inte 

organisationen lyckas främja en god arbetsmiljö. Det som behandlar de organisatoriska och 

sociala förhållandena handlar om ledning och styrning, krav, delaktighet, kommunikation, 

ansvar och resurser. Men det handlar också om vilka möjligheter som ges till samarbete, vilket 

stöd den anställde har från chefer och kollegor. Det framgår av föreskriften att det som till stor 

del skapar ohälsa är obalans mellan de olika förhållandena i arbetslivet, det vill säga att kraven 

som ställs är för höga i relation till de olika resurser som finns. Resurserna kan handla om 

återkoppling, socialt stöd, kompetens och bemanning vilket är det i arbetslivet som bidrar till 

att kunna uppnå målen samt hantera de krav som finns (Arbetsmiljöverket 2015). 

 

Det är tydligt att det är arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret för den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön och att det är arbetsgivaren som ska ge de förutsättningar som behövs, 

både gentemot ledning/chefer och arbetstagare. Genom att arbeta systematiskt med 

arbetsmiljön, det vill säga genom att undersöka, identifiera samt åtgärda risker och utifrån detta 

skapa rutiner, strategier, mål och policys kring arbetsmiljö och kränkande särbehandling så kan 

ohälsa förebyggas. Det kan handla om att ändra arbetstider, minska arbetsmängden, ändra 

arbetssätt eller ge kompetensutveckling. Utbildning i ämnet, stöd, befogenheter och rimlig 

arbetsbelastning är viktigt för att cheferna ska kunna omsätta kunskaperna i praktiken. För att 

skapa förutsättningar att tidigt upptäcka risker för ohälsosam arbetsbelastning är det viktigt med 

regelbunden dialog, både mellan arbetstagare men också ur ett ledarskapsperspektiv. För att 

hitta en hållbar lösning poängteras här vikten av att urskilja de bakomliggande orsakerna till 

den ohälsosamma arbetsbelastningen. Genom att arbetstagaren har möjlighet till stöd, tillräcklig 

kunskap kring arbetet och vilka resultat som förväntas samt vilka befogenheter som finns kan 

arbetstagaren känna kontroll över sin arbetssituation vilket kan förebygga ohälsa 

(Arbetsmiljöverket 2015).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur offentliga organisationer förhåller sig till föreskriften 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS:2015:4) på strategisk och operativ nivå. Vilken 

inverkan föreskriften förväntas ha för att minska ohälsan i organisationen samt hur den kunskap 

och de ledaregenskaper som finns inom organisationen påverkar detta. Syftet är också att 

undersöka hur arbetet med att implementera den ser ut och på vilken sätt implementeringen 

påverkas av de förutsättningar som finns inom organisationen.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilken syn har HR och chefer på hur på den nya föreskriften kan bidra i arbetet med att 

minska ohälsan och vilken roll har ledarskapet i detta? 

 Vilka verktyg finns för att organisationerna ska kunna hantera de faktorer som 

föreskriften lyfter?  

 Hur ser arbetet med implementeringen av föreskriften ut i organisationerna? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I denna del presenterar vi de teorier som vi använder oss av. Vi inleder med en kortfattad 

förklaring till varför dessa är relevanta i vår studie och därefter presenteras de lite mer 

djupgående. Först tar vi upp teorin kring styrning, därefter krav-kontroll-stöd och 

avslutningsvis teorin kring implementering. 

 

Det finns olika metoder för att styra och samordna beroende på vilken typ av organisation det 

är. Det finns en tydlig hierarki i offentlig sektor, regelverk i form av lagar, föreskrifter etc är 

omfattande vilket leder till en organisation som till stor del styrs av regler med formella 

arbetsroller. Förutom regelstyrningen så finns det också målstyrning där det utöver 

organisationens övergripande mål sätts mer specifika mål av de enskilda avdelningarna eller 

arbetsgrupperna. Utöver denna styrning så tillkommer även kundperspektivet för de sektioner 

som arbetar med vård och omsorg. Här är kunden en del av det dagliga arbetet och blir delaktig 

i styrningen genom den dagliga kontakten samt genom exempelvis utvärderingar (Börnfelt 

2011:18ff).  

Förändringsprocesser är komplexa och beroende på en rad variabler inom organisationen och 

den organisationskultur som råder. Ledarskapet är en nyckelfaktor i förändringsprocesser och 

tidigare forskning visar att kommunikation, information, delaktighet och att kunna ta lärdom av 

tidigare erfarenheter är viktiga delar i arbetet med att kunna implementera och i processen med 

att genomföra en förändring i organisationen (Saksvik & Danielsen Tvedt 2009:63). För att 

kunna få en förståelse för vilken påverkan ledningen och styrningen i offentlig sektor kunde ha 

på hälsan i organisationen samt hur arbetet med att implementera den nya föreskriften sett ut 

valde vi att ta stöd i Foucaults teori om makt och disciplin, Karasek-Theorells & Johnssons 

teori om krav-kontroll och stöd samt implementeringsteorin kring uppifrån-och-ner-

perspektivet. 

 

2.1 Styrning 

Organisationers arbete kring policys och handlingsplaner samt de anställdas ansträngningar i 

arbetslivet kan förstås genom Foucaults teori kring makt och disciplin. Makt kan utövas på 

många sätt och därmed disciplinera och styra individer till att uppträda på ett visst sätt. Genom 

den externa styrningen, det vill säga att genom yttre faktorer påverka individer till att agera på 

ett visst sätt som disciplinerar och reglerar individen är ett sätt att utöva makt. Det finns politiska 

och ekonomiska incitament i samhället i form av lagar och regler, denna makt är reglerande och 

den styr ytterst det som är tillåtet eller förbjudet (Foucault 2003:140). 

Disciplin är den teknik som används i utövandet av makt eftersom individen görs till både 

verktyg och föremål för maktutövandet. Den disciplinära makten har sin grund i den hierarkiska 

övervakningen, den normaliserande sanktionen samt det som Foucault beskriver som 

examensprocessen. Den hierarkiska övervakningen innebär en organisering av styrningen som 

gör det möjligt att utöva makt genom någon form av övervakning. Det ultimata anses vara att 

en enda blick, eller ett nätverk av blickar ständigt ska kunna se allt. Det ska inte finnas 

någonstans där en individ inte ska kunna observeras eller övervakas (Foucault 2003:171ff). 

Foucault (2003:179ff) beskriver den normaliserande sanktionen som innefattar belöning och 

straff då det finns en straffmekanism i alla disciplinära system. Den normaliserande sanktionen 

har dubbla mekanismer, vilket ger en spridning mellan en negativ och en positiv pol. Genom 

disciplin ska alla avvikelser från det som anses önskvärt, det som är gott eller rätt minimeras. 

Detta medför oavbrutna jämförelser, rangordningar och klassificeringar vilka skapar en 
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homogenitet, samtidigt som det individualiserar genom ett konstant uppmärksammande av 

avvikelserna. Här går det också att se ett samband mellan makt och kunskap. Detta genom att 

individer påverkas mot vilka sanningar och handlingar som anses logiska eller naturliga. Viss 

kunskap producerar därmed specifika sociala och kulturella effekter, vilket i sin tur leder till 

självreglerande praktiker. Individen förväntas kunna uppnå lycka och fulländning genom att 

styra sina tankar och sitt handlande (Björklund 2009:138ff). Kunskap ger makt genom att det 

skapas en gemenskap för dem som delar kunskapen på samma vis som det exkluderar dem som 

saknar denna kunskap (Hook 2001:523). 

Den disciplinerande makten inverkar på individernas agerande och de val som de gör, genom 

att makt finns inom gruppen som osynliga förbindelser samtidigt som den praktiseras genom att 

uttryckas i handling. Genom sociala praktiker som uttrycker makt reproduceras subjektet och 

självuppfattningen, individen görs då till ett föremål för underordning och en begränsad identitet 

utvecklas (Granberg 2011: 354). Genom att koppla samman metoderna för övervakning med de 

normaliserande sanktionerna gör det möjligt att kvalificera, klassificera samt straffa, det som 

Foucault beskriver som examensprocessen. Individerna görs här till objekt för att kunna 

beskrivas och analyseras samtidigt som system upprättas för att ständigt kunna mäta och göra 

jämförelser mellan individer och grupper för att därigenom kunna belöna eller bestraffa 

(Foucault 2003:185ff). 

Genom att individer ständigt upplever sig vara sedda och bevakade kan makt också utövas 

genom självstyrning, det som Foucault beskriver som panoptikon. Individen kan vara bevakad 

när som helst men vet inte om eller när övervakningen sker, vilket ger övervakaren en 

automatisk maktposition. Denna disciplinerande makthierarki upprätthålls genom att den 

avidentifieras och den ofrånkomliga kraft som makten har går ut över individen själv. Detta gör 

att individerna blir delaktiga i den disciplinerande makten och att makten alltid är närvarande 

på ett preventivt sätt utan att behöva ingripa (Foucault 2003:202f). Då individerna är 

disciplinerade och vill göra det som är rätt så gör de vad de tror förväntas av dem. Detta sätt att 

tillämpa makt är utbrett i samhället. Eftersom det har en direkt effekt på individerna så används 

det bland annat för att disciplinera anställda (Börnfelt 2011:80f). Styrningen finns på alla nivåer 

i en organisation alltifrån de lagar och regler som ytterst styr till de maktdimensioner som spelar 

in i interaktionen mellan individerna. 

 

2.2 Krav-Kontroll-Stöd 

Karasek och Theorell (Eriksson & Larsson 2009:143) har utvecklat en teoretisk modell som 

bygger på enskilda medarbetarens upplevelse av relationen mellan krav, kontroll och stöd i 

arbetslivet. Modellens avsikt är att undersöka hälsoproblem på arbetet samt hur den 

psykosociala arbetsmiljön påverkar individens välbefinnande (Granberg 2011:662). Att kunna 

klargöra de krav arbetet ställer på den anställde, den kontroll som den enskilde kan utöva i sitt 

arbete samt det sociala stöd som ges av arbetskamrater och/eller ledning ses som en skyddande 

arbetsmiljöfaktor. Denna teoretiska modell bygger på relationen mellan yttre psykiska krav och 

de möjligheter till kontroll och stöd som medarbetarna får i sin arbetsmiljö (Eriksson & Larsson 

2009:147).  

2.2.1 Krav 

Karasek och Theorell (1990:31f) menar att storleken på krav som ställs på individen i arbetet 

är av betydande vikt när det kommer till individens välmående. Inom den offentliga sektorn är 

det välkänt att arbetstagarna utsätts för relativt höga arbetskrav (Eriksson & Larsson 2009:150). 

Försäkringskassan (2014) skriver att individer i yrken med nära kontakt med brukare, så kallade 
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kontaktyrken löper högre risk att drabbas av ohälsa. De krav som ställs speglas sedan av 

individens upplevelse av inflytande och kontroll i arbetet. I Karaseks & Theorells modell är 

arbetskraven en av de viktiga dimensionerna. Det handlar om de krav som ställs på individen 

för att denne ska kunna utföra sitt arbete, det vill säga krav från ledningen vilket innebär att 

utföra vissa eller fler arbetsuppgifter under kortare tid för att arbetssituationen kräver det. Det 

kan också vara att hålla så kallade deadlines som individen ibland måste följa i arbetslivet, vilka 

då kan utsätta arbetstagaren för olika krav. Det kan också gälla avvikande arbetsuppgifter som 

arbetstagaren ska utföra för att hinna leverera i tid (Eriksson & Larsson 2009:145). I vilken grad 

individen påverkas av kraven grundar sig i den mån av kontroll som existerar; hur stort besluts- 

eller handlingsutrymme individen har i sitt arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg 2007:140). Utsätts individen för små möjligheter till inflytande samt att kunna 

använda sina färdigheter kombinerat med höga krav så leder det till ohälsa (Börnfelt 2011:37). 

Alla höga krav behöver inte vara farliga, utan kan även upplevas som stimulerande och 

utvecklande så länge individen har kontroll över sitt arbete (Granberg 2011:662).  

 

2.2.2 Kontroll 

Karasek och Theorell delar upp kontrollen på arbetsplatsen i två dimensioner. 

Kvalifikationsgrad är den första dimensionen som handlar om individens möjligheter att lära 

sig nya saker i arbetet, det vill säga utveckla sina kvalifikationer och kompetenser. 

Beslutsmöjligheten är den andra dimensionen som grundar sig i vilken utsträckning arbetet 

tillåter sig planeras och läggas upp av individen samt hur mycket individen har att säga till om 

när det kommer till verksamheten som helhet (Eriksson & Larsson 2009:145). Karasek och 

Theorell (1990:59) skriver att kvalifikationsgraden och beslutsmöjligheterna tillsammans 

stärker varandra på ett sådant sätt att det i längden är dessa som ger medarbetarna känslan av 

inflytande och kontroll på arbetsplatsen. Om medarbetaren har hög kontroll klarar den också av 

högre krav vilket då skapar både utveckling och lärande för individen.  

 

2.2.3 Socialt stöd  

Den ursprungliga krav- och kontrollmodellen har vidareutvecklas av Jeffery Jonsson till 

ytterligare en dimension, socialt stöd (Karasek & Theorell 1990:69). Eriksson och Larsson 

(2009:145f) delar in begreppet stöd i tre karaktärer; emotionellt stöd, värderande stöd och 

instrumentellt stöd. Det emotionella stödet innebär att medarbetaren känner sig omtyckt och 

känner att arbetskollegor och chefer bryr sig om en. Med värderande stöd menas att 

medarbetaren får feedback på om den har gjort någonting bra eller dåligt. Det instrumentella 

stödet handlar om hur samarbetet fungerar på arbetsplatsen. Det sociala stödet ses som en 

skyddande arbetsmiljöfaktor som kan motverka de negativa effekter som låg kontroll och höga 

krav kan ha på individens hälsa. Enligt Karasek och Theorell (1990:135ff) har det sociala stödet 

från både kollegor och ledningen stor inverkan på hur upplevelsen av arbetsrelaterad stress 

påverkar individen.    
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Var individen befinner sig i figur 1, beror till stor del på hur individen upplever sin 

arbetssituation. Kan individen kontrollera sin arbetssituation klarar denne av att hantera högre 

krav, vilket till och med kan göra att hen stimuleras av att ha höga krav. Upplever individen det 

motsatta, det vill säga har för mycket krav på sig samt har en låg eller ingen kontrollmöjlighet 

över sin arbetssituation kan det göra att individen blir stressad och mår dåligt över sin 

arbetssituation. En individ som under en längre tid utsätts för dessa påfrestningar kan utveckla 

en passiv roll vilket gör att individen inte har förmåga att ta till sig hjälp i form av ökat 

handlingsutrymme eller sänkta krav. De arbetsplatser som hittat balansen mellan krav och 

kontrollnivån präglas av att det finns goda möjligheter att påverka arbetssituationen för 

medarbetarna samtidigt som det finns ett bra stöd i organisationen (Eriksson & Larsson 

2009:144ff). 

 

2.3 Implementering 

Implementering betyder utveckling och hur väl en förändring klarar av att hålla sig kvar inom 

exempelvis en organisation beror helt och hållet på hur väl implementeringen lyckades 

(Spillane, Reiser & Reimer 2002:419). I all implementering måste det finnas ett mål att sträva 

efter, implementeringen kan varken lyckas eller misslyckas om det i slutändan inte finns ett mål 

att uppfylla. Implementeringen måste också ha en utgångspunkt, en åtgärd som påbörjats (Hill 

2007:182f). 

 

”implementeringsprocessen är de handlingar av offentliga eller privata 

personer (eller grupper) som är inriktade på att uppnå mål som fastställts i 

tidigare policybeslut” 

                                                            Van Meter och Van Horn (1975) i Hill (2007:182) 
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Implementeringsprocesser av policys och andra dokument sägs vara lika gammal som 

demokratisk politik. Trots detta fanns det inget vidare intresse för att studera denna process 

fram till att den statsvetenskapliga forskningen utvecklades under början av 1900-talet, det var 

efter denna period forskning inom implementering började ta fart (Hill 2007:181). 

Implementeringsperspektiv som växte fram var bland annat nerifrån-och-upp-perspektivet och 

uppifrån-och-ner-perspektivet, vilket har sina rötter i stadie-modellen där meningen är att det 

görs en tydlig avgränsning mellan implementeringen i sig, och den föregående utformningen 

av policyn. Perspektiven fokuserar på den process som pågår från det att policyn fastställts fram 

till att den nått sitt huvudsakliga syfte, det som skiljer perspektiven åt är vägen dit (Hill 

2007:182). Det som kännetecknar uppifrån-och-ner-perspektivet är att det finns en ambition där 

det strävas efter att få fram bättre kunskap för beslutsfattare så att de kan undvika vanliga 

implementeringsmisstag och bättre kan styra genomförandet av exempelvis en föreskrift.  

 

När det kommer till att implementera en policy eller annat dokument som berör många anses 

de som sitter i ”toppen” vara de som skall vara styrande, och om implementeringen blir lyckad 

eller misslyckad ligger i dessas händer (Hill 2007:185). Det finns en övertygelse om att 

formuleringsprocessen måste ligga före allt annat som har med genomförandet av en 

implementering av exempelvis policys. Detta innebär att själva implementeringen måste 

föregås av en rad handlingar och beslut som leder fram till själva implementeringsprocessen. 

Exempel på handlingar och beslut kan vara att ha en klar formulering kring vad som skall göras, 

vem som verkställer samt se vilka faktorer som kan göra att implementeringsprocessen 

misslyckas. En faktor som kan vara avgörande för att om implementeringen kommer att lyckas 

eller inte är att tydliggöra vem som har mer makt eller mer legitimerad roll i processen. Enligt 

detta perspektiv är det viktigt att den som fattar beslutet om exempelvis en ny policy har större 

makt och större befogenheter än den som sedan genomför implementeringen av den (Hill 

2007:183). 

 

Inom uppifrån-och-ner-perspektivet ses implementeringen som en process där det hela tiden 

behöver ställas frågor kring hur policyn sprids eller inte sprids inom en organisation samt vilka 

bakomliggande faktorer detta kan bero på. Hill (2007:185) tar upp råd som kan säkerställa en 

effektiv implementering. Policyn skall vara tydlig, det skall finnas så få länkar i 

implementeringskedjan som möjligt vilket görs genom att bygga upp en enkel struktur för 

implementeringen, implementeringens aktörer skall noga kontrolleras samt att utomstående inte 

skall blandas in i implementeringsprocessen om detta går att undvika. 

 

En lyckad implementering sker enligt perspektivet uppifrån-och-ner endast genom att det finns 

ett samarbete mellan de länkar som är berörda av implementeringen. Länkarna kan vara de 

organisationer eller avdelningar som berörs av implementeringen och banden mellan dessa 

måste vara någorlunda starka för att samarbetet skall fungera. Samarbetet mellan dessa länkar 

måsta vara närapå 100 procentiga för att det inte skall uppstå klyftor så att processen avstannar 

(Hill 2007:184). Ett annat hinder på vägen kan vara att det kan vara svårt att avgöra var 

implementeringen börjar och slutar. Det kan finnas faktorer som gör att vissa saker inte blir 

synliggjorda, detta kan handla om att vissa saker utelämnas från ”toppen” eftersom det anses 

att de som skall utföra implementeringen kan ha större kunskap inom området, det kan också 

vara att man inte vet hur de faktiska verkningarna blir vid en implementering framförallt när 

det gäller större åtgärder där stora mängder människor inom olika organisationer berörs (Hill 

2007:189). 

 

I och med dessa hinder har en alternativ modell kommit fram, nerifrån-upp perspektivet, en 

sorts baklängeskartläggning. Modellen är relativt fri från förutfattade meningar, den tar inte så 
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stor hänsyn till maktdimensioner och hierarki eftersom implementeringsprocessens aktörer är 

svåra att styra. Med detta synsätt blir det enklare att analysera vem som tycks påverka varför 

vad och hur. När en process studeras utifrån ett nerifrån-och-upp-perspektiv tar man fasta på 

det som varit framgångsrikt och det som inte varit det och lär sig av det och applicerar det på 

sin egen process. Detta kräver en tydlig målformulering av det som skall implementeras, 

antingen av de aktörer som finns med i processen eller av de som fattar beslut om att något skall 

implementeras (Hill 2007:190ff). 

 

Genom att medarbetarna gör det som de tror förväntas så sprids styrningen och makten neråt i 

organisationen utifrån de regler och policys som politikerna beslutar kring i offentlig sektor. 

Styrningen är ett av de verktyg som organisationen kan använda sig av i exempelvis 

implementeringen av en föreskrift. Samtidigt är det viktigt att medarbetarna känner till vilka 

krav som ställs i kombination med vilken kontroll och vilka stöd som finns att tillgå i 

organisationen för att förhindra ohälsa.  
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel lyfter vi relevant tidigare forskning för att skapa en tydlig bild och ge läsaren en 

förståelse för det område som studien berör. Vi utgår från samma struktur som i presentationen 

av teoretiska utgångspunkter; styrning, krav-kontroll-stöd samt implementering för att det ska 

bli lättöverskådligt. 

3.1 Styrning 

Offentlig sektor är politiskt styrt och kan ses som en byråkratisk organisation med hierarkisk 

styrning. Arbetet samordnas genom regler, policys och arbetsbeskrivningar och genom att 

utveckla verksamheterna (Börnfelt 2011: 49f). De högre nivåerna i organisationen kan styra 

medarbetarna på lägre nivåer genom vertikal samordning. Detta innebär styrning genom att 

använda sig av formell makt, det vill säga att utse en chef som har det formella ansvaret och 

som leder och fördelar arbetet. Men det innebär också styrning genom olika policys, regler samt 

olika system för kontroll och planering (Bolman & Deal 2012:82ff). Chefer som verkar inom 

vård och omsorg stöter ofta på motsägelsefulla krav i arbetet för en bättre arbetsmiljö, vilket ger 

sämre förutsättningar för att lyckas initiera en hälsofrämjande utveckling inom organisationen. 

De som är mest utsatta är enhetscheferna som pressas av krav från många olika håll (Eriksson, 

Skagert & Dellve 2013:794). 

Att leda och att vara chef är två skilda saker, båda är dock lika viktiga (Bolman & Deal 2012:10). 

Att vara chef innebär en formell position där uppdraget kommer uppifrån och med uppgift att 

nå uppsatta mål. Ledarskap handlar istället om interaktionen och relationen mellan den som 

leder och medarbetarna och det är då medarbetarna som ger chefen behörighet att kunna leda. 

Ledarens personlighet samt sakkunnighet kan här vara viktig för att kunna ha ett effektivt 

ledarskap samt för att kunna bygga upp fungerande arbetslag (Granberg 2011:579ff). 

En viktig aspekt av ledarskapet handlar om att leda en grupp så den utvecklar en känsla och ett 

ansvar för gruppen och det gemensamma arbetet mot målet. En god ledare hjälper gruppen att 

kommunicera och att samarbeta, den tar hänsyn till både uppgifterna men också de processer 

som gruppen har att hantera samtidigt som den tar hjälp av andra i ledningsarbetet (Bolman & 

Deal 2012:229ff).  Ledarskap påverkar individers välmående i arbetslivet. Det kan handla om 

vilken kultur som byggs upp på arbetsplatsen där ledarskapet påverkar arbetstagarnas psykiska 

välbefinnande. En av de viktigaste relationerna som finns på en arbetsplats om man ser till 

medarbetarnas välmående, är relationen som medarbetaren har till sin chef. Chefen är en 

förebild för sina medarbetare och bör därför föregå med gott exempel, samtidigt är det chefen 

som tar beslut kring inriktning och mål samt besitter makten att belöna eller bestraffa (Kelloway 

& Barling 2010:260f) 

Det finns ett tydligt samband mellan ett dåligt ledarskap och försämrat välmående för 

medarbetarna. Ett dåligt ledarskap är direkt kopplat till minskad arbetstillfredsställelse och till 

ett ökat missnöje bland medarbetarna. Ett dåligt ledarskap skapar effekter bland medarbetarna 

genom exempelvis psykologiska verkningar, negativa beteende såsom riskbruk/missbruk av 

alkohol, mobbning på arbetsplatsen samt ökad sjukfrånvaro (Kelloway & Barling 2010:262ff). 

Forskning visar på de positiva effekter som ett stödjande ledarskap har på målet, både när det 

gäller överensstämmelse med målet, deltagande och utförande. Medarbetare är också mer 

villiga att lyfta frågor kring arbetsmiljö när ledningen uppfattas som stöttande och intresserad. 

Om chefen är kunnig och intresserad så uppnås också en bättre arbetsmiljö. En svårighet med 

de insatser som görs i ledarskapsutvecklingar är att det är svårt att se direkta effekter av 

insatserna då de i första hand handlar om de individer som deltar i insatsen och inte om de som 

i förlängningen påverkas av ledarskapet. Det blir en tidsförskjutning mellan införandet och 

resultatet vilket kräver ett långsiktigt perspektiv (Kelloway & Barling 2010:268-273). Viktigt 
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för att skapa möjlighet till förändring i en organisation är att det finns strategier för att förmedla 

på ett övertygande sätt. Genom att kommunicera direkt med medarbetarna ges möjlighet till 

omedelbar respons på deras tankar och eventuella frågor och farhågor vilket kan bidra till att 

minska osäkerheten hos medarbetarna. Genom att dessutom använda sig av en inspirerande 

kommunikationsteknik kan det skapa ett engagemang och en vilja till förändring bland 

medarbetarna (Saksvik & Danielsen Tvedt 2009:27). 

3.2 Krav-kontroll-stöd 

Att genomföra förändringsarbete inom en offentlig sektor anses vara mer problematiskt än inom 

den privata sektorn. Anledningen är att det förekommer ett stort antal lagar, regler, föreskrifter 

och förfaranden som även påverkas av den politiska karaktären som den offentliga arenan har. 

Individens upplevelse i ett förändringsarbete ser olika ut, medarbetare som tillhör den lägre 

befattningen kan uppleva förändringsarbete som mer negativt (Korunka et al. 2003:52f). För att 

en offentlig organisation ska lyckats med ett förändringsarbete är det viktigt att medarbetaren 

känner att hen har kontroll över sitt arbete, har en tydlig arbetsbeskrivning samt att arbetsplatsen 

ger socialt stöd (Korunka et al. 2003:68). En annan viktig resurs är att ge medarbetarna den 

kunskap som de behöver, därför måste organisationen skapa förutsättningar till eventuella 

utbildningsmöjligheter. Om individen inte får tillgång till rätt förutsättningar intar oftast 

medarbetaren en passiv inställning till förändringsarbetet som i slutändan påverkar resultatet av 

förändringsarbetet (Korunka et al. 2003:55).  

Om organisationen ger individen mer egenmakt, skapas mer förutsättningar till ett ökat ansvar, 

bildas därmed ett högre organisatoriskt engagemang samt ökar arbetstillfredsställelsen hos 

organisationens medarbetare. Genom att låta medarbetaren blir en del av förändringsarbetet 

skapas aktivt deltagande. Genom att ge de resurser och förutsättningar som krävs utvecklas ett 

ökat välbefinnande hos medarbetaren som i sin tur leder till att en positivitet, vilket bidrar med 

att kompensera eller balansera negativa influenser i samband med ett förändringsarbete 

(Korunka et al. 2003:54f, 68). Det är också viktigt att organisationen noggrant övervakar de 

anställdas reaktioner och deras arbete i en förändringsprocess, för att så tidigt som möjligt 

kunna vidta åtgärder om något problem skulle uppstå. Organisationer som aktivt arbetar med 

att genomföra ett förändringsarbete välorganiserat har större chans att lyckats, eftersom 

medarbetaren oftast får en känsla av tilltro och på så sätt lättare kan acceptera förändringen 

själva. Att ge de anställda dessa trivseldimensioner är nyckeln till ett framgångsrikt 

förändringsarbete inom offentlig sektor (Korunka et al. 2003:69f). 

3.3 Implementering 

Börnfelt (2011:11) definierar en organisation som en grupp människor som har en social 

struktur och en strävan efter att nå vissa specificerade mål. Även Hill (2007:182) skriver om 

strävan efter mål när han beskriver hur en implementeringsprocess kan te sig. I denna strävan 

finns det faktorer som gör att det kan uppstå hinder på vägen. Ett sådant hinder kan vara att 

människor inte samtycker till de förändringar som görs. Spillane, Reiser och Reimer (2002:388) 

problematiserar detta samt lyfter upp vilka svårigheter detta kan medföra. Författarna lägger 

fokus på de ”aktörer” som är inblandade i implementeringsprocessen och hur dessas agerande 

påverkar hur en implementering går, även att det måste finnas ett meningsskapande i processen 

och utmaningen att hitta denna. Faktorer som påverkar kan vara hur aktörerna tolkar de krav 

som är satta på dem som implementeringsaktörer, hur erfarenhet och kunskap påverkar deras 

handlingar, men i slutändan är det ändå beslutsfattarna ihop med aktörernas förmåga att skapa 

meningsfullhet i processen som avgör implementeringens utgång enligt den modell författarna 

presenterar. 
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Enligt Spillane, Reisner och Reimer (2002:390) blir en implementering lyckad om det sker en 

inkrementell utveckling i små steg. Människor måste vinna på det och se möjligheterna i det 

nya, därför är implementeringens aktörer så viktiga. Hill (2007: 185) skriver att en förutsättning 

för att en implementering skall lyckas enligt uppifrån-och-ner-perspektivet är att 

implementeringens aktörer noga kontrolleras. Enligt Spillane, Reisner och Reimer (2002:393f) 

görs detta genom att noga välja aktörer genom att undersöka vad dessa har med sig i form av 

kunskap, värderingar och synsätt. Aktörerna måste ha förmågan att uttrycka sig på ett visst sätt, 

förmedla sin kunskap till andra samt ha gehör för andras förväntningar. Problemet ligger i att 

olika aktörer innebär olika synsätt och påverkas genom det som finns i respektive aktörs 

ryggsäck, det vi ser påverkas av det vi förväntar oss att se. Detta innebär att det inte bara är 

aktören som skapar mening åt implementeringen, mening skapas även på det sätt föreskriften 

är utformad, om det är tolkningsbar, har ett svårbegripligt språk och om den medför mening för 

de som skall arbeta med eller på annat sätt följa den. Hur aktörena får en ny föreskrift att skapa 

meningsfullhet och får ett samtycke från arbetarna/medborgarna är helt och hållet beroende på 

hur väl den lyckas implementeras, därför bör implementeringsprocessen vara så väl förberedd 

och genomtänkt som möjligt (Spillane, Reisner & Reimer 2002:397f). 

I den modell som Spillane, Reisner och Reimer (2002:420) presenterar innefattas uppifrån-och 

ner-perspektivet då vikten av att aktörerna får förutsättningar genom att dokumentet som skall 

implementeras är begripbart och väl förberett. Även nerifrån-och-upp går att applicera då 

aktörerna måste ha en förmåga att känna in och ta hänsyn till olika situationer vilket utgör en 

förutsättning för implementeringen. 

 

3.4 Avgränsningar 

Vi inriktar vår studie på offentlig sektor; vård, skola och omsorg inom kommunal verksamhet 

i Västra Götaland. Offentlig sektor är av intresse då det inom denna sektor som flest upplever 

besvär av stress och andra psykiska påfrestningar på arbetet. Vi avgränsar oss till ett 

arbetsgivarperspektiv då vi är intresserade av att studera implementeringen av den nya 

föreskriften samt hur det arbetas med att minska ohälsan. För att få ett brett perspektiv så har vi 

valt vi att intervjua personer på tre olika nivåer inom organisationerna; den strategiska nivån 

där vi har intervjuat personer från HR/personalfunktionen, högre chefer med övergripande 

ansvar för viss verksamhet/område/sektion samt chefer på enhetsnivå där vi intervjuat 

enhetschefer/förskolechefer/rektorer.   
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4 Metod 
I detta avsnitt presenterar vi metoden vi använt oss av och hur vi gått till väga för att samla in 

material till vår studie. Vi beskriver hur vi bearbetat det empiriska materialet samt våra 

reflektioner kring vår förförståelse och de etiska aspekterna. 

 

4.1 Val av metod 

Vi utgick från ett fenomenologiskt perspektiv vilket innebar att det är åsikten eller upplevelsen 

hos respondenten som var intressant för oss. Genom intervjuer fick vi fram respondenternas 

åsikter, kunskap och erfarenhet (Justesen & Mik-Meyer 2011:19). Utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv kunde vi se att studien innefattade hur människor skapar värde i den värld de lever i 

och att vi som studerade dem tolkar hur handlingar påverkade deras verklighet, vi ämnade att 

se på saker och ting utifrån respondentens perspektiv och ställa detta i relation till teorier och 

fakta (Bryman 2011:32f). Syftet med den kvalitativa studien var att redogöra för ett specifikt 

ämne samt att få en ökad kunskap och förståelse för det fenomen som studerades genom att 

tolka de resultat som gavs (Justensen & Mik-Meyer 2011:13f). Eftersom vi var intresserade av 

att få en förståelse för vad föreskriften kan komma att bidra med i organisationer och hur den 

implementeras, var detta en kvalitativ studie. Bryman (2011:340f) skriver att något som skiljer 

kvalitativ från kvantitativ forskning är att den kvalitativa forskningen inte är så inriktad mot 

siffror, det är snarare orden som står i fokus. Den kvantitativa forskningen innebär en 

kvantifiering av data och viktiga drag i den kvantitativa studien är mätning, kausalitet, 

generalisering samt replikation (Bryman 2011:150). Då vi intresserade oss för hur 

organisationer förhöll sig till föreskriften, hur arbetet såg ut samt vilken inverkan den 

förväntades ha valde vi en kvalitativ metod. Studien kommer att visa på en del av en känd 

företeelse (social ohälsa) där vi hoppas få fram okända och mer nyanserade egenskaper samt 

innebörder, kategorier som enligt Starrin (1994:19ff) är begrepp som betecknar en kvalitativ 

studie. 

 

Vi har arbetat efter en abduktiv ansats, vilket innebär en kombination av induktion och 

deduktion. Vid en deduktiv ingång i en studie utgår forskaren från en eller flera redan fastställda 

teorier. Utifrån dessa formas hypoteser/frågeställningar som prövas mot datainsamling. Genom 

datainsamlingen ges ett resultat vilket visar om hypotesen/frågeställningen kan bekräftas eller 

förkastas. Förkastas den ska teorin omformuleras eller bytas ut mot någon annan som verkar ha 

en koppling till hypotesen/frågeställningen. En induktiv undersökning innebär att forskaren 

utifrån de resultat som framkommit från exempelvis observationer eller intervjuer, formulerar 

en teori baserat på det som hen fått fram (Bryman 2011:26ff). Fördelen med det abduktiva 

förhållningssättet är att det inte låser fast forskaren i en viss ansats, vilket kan vara fallet vid ett 

strikt deduktivt eller induktivt förhållningssätt (Patel & Davidson 2011:24). Abduktion är ett 

sätt att problematisera det induktiva. Vi har i vår studie rört oss mellan empiri och teori. För att 

ringa in en problemformulering i vårt forskningsfält så läste vi teorier och tidigare forskning 

som kändes relevant för oss, detta för att kunna snäva in våra frågeställningar och som hjälp för 

att bygga upp en relevant intervjuguide. De fakta som vi sedan fick fram i resultatet ställde vi i 

relation till erkända teorier och tidigare forskning. För att hitta relevant litteratur använde vi oss 

dels av kurslitteratur som vi använt oss av under vår studietid. Vi sökte också efter tidigare 

forskning genom summon på bibliotekets hemsida, där vi avgränsade oss till vetenskapliga 

publikationer. Här använde vi oss av sökord som framkom som relevanta i textanalysen av 

föreskriften (AFS 2015:4) såsom exempelvis arbetsmiljö, ohälsa, ledarskap, krav och stöd. Men 

också sökord kring implementering och offentlig sektor. Då internationell forskning oftast är 

på engelska använde vi oss av dessa sökord men på engelska. 
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4.2 Urval 

Vår utgångspunkt var att intervjua 12 personer med olika befattningar inom skola, vård och 

omsorg. De respondenter vi har intervjuat kommer från tre olika kommuner i Västra Götaland 

och arbetar på olika nivåer inom organisationen såsom HR/personalfunktion, 

områdeschef/verksamhetschef/sektionschef samt enhetschef/förskolechef/rektor. Vi valde de 

olika befattningarna utifrån att de alla berördes av föreskriften, samtidigt som de kunde ha olika 

perspektiv på vad de kunde tänkas tillföra, vilket gav oss en nyanserad bild av problemet. Vi 

använde oss av ett målinriktat urval eftersom vi inriktade oss mot individer som hade en direkt 

koppling till det syfte vi hade med studien (Bryman 2011:350). I ett målinriktat urval riktar man 

sig till personer som kan tänkas ha kunskaper inom det område som studeras (Bryman 

2011:434). De skilda kommunerna och befattningarna tänkte vi kunde ge oss en bred empiri 

med fasetterade svar. 

 

Genom kommunernas hemsidor samt telefonväxel fick vi fram kontaktuppgifter till 

respondenter som vi sedan mailade intervjuförfrågan till. Två personers kontaktuppgifter fick 

vi genom en arbetsgrupp kring implementering av föreskriften som en av oss kände till genom 

sitt arbete. I ett första skede tänkte vi oss en jämn fördelning mellan kommunerna, tre 

respondenter från den strategiska nivån på HR, tre högre chefer samt sex chefer på enhetsnivå. 

Respondenterna inom HR svarade snabbt och tackade samtliga ja till intervju, en från varje 

kommun. Även på enhetschefsnivå var de flesta respondenter relativt snabba på att svara och 

vi bokade in fyra intervjuer av de sex som vi skickat förfrågan till, även här med representanter 

från de olika kommunerna. Områdescheferna skickade vi påminnelse till efter en vecka då vi 

inte fått något svar från någon av dem. Två av dem svarade då, varav vi bokade intervju med 

den ena och den andre tackade nej. Efter ytterligare en vecka ringde vi upp den tredje 

områdeschefen som tackade nej till att medverka. Vi kontaktade då en annan områdeschef där 

vi bokade tid för intervju. Ytterligare en kontakt togs med en sektionschef som tackade ja till 

att delta. Detta gav oss totalt tio intervjuer; fyra på enhetschefsnivå och tre på respektive 

områdeschefs- samt HR-nivå. 

4.2.1 Bortfall 

Den områdeschef som avböjde via mail ansåg sig inte vara så insatt så hen kunde bidra med 

något till vår studie, utan inväntade riktlinjer från HR. Hen som avböjde via telefon uppgav 

tidsbrist som anledning till att inte medverka. Ytterligare en respondent, en enhetschef avböjde 

via mail utan att ange anledning. Tre respondenter; en enhetschef, en verksamhetschef samt en 

personalsekreterare har trots påminnelse inte gett oss något svar. 

 

4.3 Material 

Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden var 

förutbestämda men öppna, vilket innebar att det gav oss möjlighet att utveckla dessa samt att 

ställa följdfrågor för att få fram djupare svar. Den öppnade upp för ett samtal mellan intervjuare 

och respondent och tyngdpunkten ligger på respondentens uppfattning och synsätt utifrån det 

syfte vi hade för studien. I en helt strukturerad intervjuguide strävar den som intervjuar efter att 

de olika intervjuerna ska bli så lika som möjligt så de går att jämföra, samtidigt som de utgår 

från forskarens synsätt och intresse snarare än respondentens (Bryman 2011: 413). En 

ostrukturerad intervju liknar mer ett samtal och är väldigt öppna till sin natur. Här ligger 

intresset helt i det som respondenten vill prata om utifrån ett presenterat tema, och det är 

respondenten som styr inriktningen. Vi var intresserade av respondentens syn och uppfattning 

samtidigt som vi ville ha svar på de frågeställningar vi hade, vilket gjorde det mest lämpligt 
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med en semistrukturerad intervjuguide. Eftersom vi var tre personer som är involverade i arbetet 

med intervjuerna gjorde det också att det var lämpligt att ha en viss struktur över intervjun för 

att möjliggöra viss jämförelse (Bryman 2011:414ff). 

 

4.4 Förarbete 

För att få en bakgrund och en förståelse till vad föreskriften handlar om och förväntas bidra 

med, gjorde vi en textanalys av föreskriften som en del i förstudien. Enligt Boréus (2011:131) 

behövs textanalys för att vi skall förstå och skapa oss en bild av hur samhället är uppbyggt och 

hur det fungerar. En text skapar sammanhang och gör att relationer mellan grupper synliggörs. 

Genom en textanalys kan vi se textens budskap och se hur den kan få ett sammanhang i vår 

kontext, genom att ställa goda analysfrågor till texten kan underliggande budskap synliggöras, 

samt att möjligheten ges till att se vad som framställs som mer eller mindre viktigt (Boreús 

2011:132f). Denna analys hjälpte oss i arbetet att ringa in det problem vi hade för avsikt att 

undersöka. Metoden var ett hjälpmedel för att underlätta undersökningen av verkligheten, den 

gav oss möjlighet att på ett systematiskt sätt föra fram oklarheter kring det ämne som studerades 

(Halvorsen 1992:13).  

 

Efter att vi gjort en intervjuguide genomförde vi ett pilot-intervju där vi intervjuade en person 

som vi visste ingick i ett nätverk som arbetar med implementeringen av föreskriften. Detta 

gjorde vi för att se om frågorna var lättbegripliga och relevanta, om frågorna hängde ihop på ett 

bra sätt och för att se så att vi inte fick samma svar på olika frågor. Detta förespråkar Justesen 

och Mik-Meyer (2011:50) som menar att det är mycket klokt att testa sin intervjuguide på detta 

sätt. Efter att detta pilot-test var genomförd så gick vi igenom de svar vi fått. Vi såg då att vissa 

frågor inte gav relevanta svar för studien samt att vissa frågor behövde förtydligas. Vi hade 

också en diskussion med vår handledare där vi fick hjälp i vårt tänk kring intervjuguiden för att 

i studien kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Detta ledde till att vi formulerade 

om, tog bort och lade till frågor i vår intervjuguide (bilaga 1). Vår intervjuguide bestod av en 

kortfattad presentation av oss, de forskningsetiska aspekterna samt vad syftet och bakgrunden 

till studien var. Intervjuguiden innehöll fem uppvärmningsfrågor med syftet att respondenten 

skulle känna sig bekväm och avslappnad i intervjusituationen. Efter detta följde åtta allmänna 

frågor som var relativt öppna i sin utformning och där vissa hade formulerade underfrågor som 

hjälp för oss som höll i intervjuerna. 

 

4.5 Genomförande  

De flesta intervjuer genomförde vi individuellt, det var bara en intervju där vi var två som 

intervjuade. I detta fall berodde det på att det fanns risk för problem med tekniken av 

inspelningen av intervjun. Det var här en som höll i intervjun och ställde frågorna, medan den 

andra lyssnade och i vissa fall stöttade upp med följdfrågor.    

 

Vi inledde våra intervjuer med att presentera oss samt berättade vidare om vårt syfte med 

studien och de övergripande frågeställningar vi hade. Vi talade även om hur vi har tänkt att 

behandla materialet, om de krav som ställs på oss som utför studien utifrån de forskningsetiska 

aspekterna av en studie. Denna presentation innan själva intervjun börjar är kriterier som 

Ekholm och Fransson (1984:15,64) pekar ut som några av de viktiga delar av en intervju som 

en intervjuare bör ha klart för sig hur det skall framställas. De första frågorna vi ställde under 

intervjun var uppvärmningsfrågor vilka var lite mer grundläggande kring exempelvis 

respondentens befattning och det vardagliga arbetet. Justesen och Mik-Meyer (2011:50) skriver 

att dessa inledande frågor är viktiga för att respondenten ska känna sig tillfreds och kunna 
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slappna av i intervjusituationen. Efter dessa inledande frågor gick vi vidare i intervjun till våra 

huvudfrågor med tillhörande underfrågor. Underfrågorna är enligt Justesen och Mik-Meyer 

(2011:47) till för att säkerställa att respondenten ger tillräckligt uttömmande svar. 

 

Alla intervjuer spelades in för att vi som höll i intervjun skulle kunna ha fullt fokus på det som 

respondenten sa istället för att behöva föra anteckningar samtidigt, vilket också kunde 

distrahera. Det inspelade materialet gav oss också möjlighet att gå tillbaka och lyssna på både 

vad som sägs, men också hur det sägs vilket är bra i en kvalitativ studie (Bryman 2011:428). 

Så snart det var möjligt efter avslutad intervju transkriberades materialet. Vi skrev ordagrant 

ner vad som sagts under intervjun samt även hur det sas i form av betoningar, pauser, skratt etc. 

Vid transkribering av intervjuer är det viktigt att vara noggrann. Det är ett mycket tidsödande 

arbete samtidigt som transkriberingen har den fördelen att de ordalag och sätt att uttrycka sig 

som respondenten har bibehålls (Bryman 2011:429f). 

 

Efter att majoriteten av intervjuerna var genomförda påbörjade vi vår analys av materialet 

genom kodning. Detta gjorde vi genom att läsa igenom transkriberingarna och där hitta 

gemensamma teman eller kategorier, både sådana som var av intresse utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar men också om det framkommit några nya teman som kunde vara intressanta att 

gå vidare med (Winther Jørgensen & Phillips 2000:121f). Aspers (2011:165f) beskriver 

kodning som ett sätt att strukturera materialet vilket sedan utgör en grund för att skapa teman. 

Genom att vi använde oss av det som Aspers (2011:185) kallar marginalmetoden kodade vi 

mening för mening utifrån vårt kodschema. Efter att alla intervjuer var genomförda och 

kodningen var klar så påbörjade vi analysen av respektive kod för att kunna lyfta essensen. 

Detta ställde vi sedan i relation till varandra för att kunna få fram ett sammanhängande resultat 

av analyserna. Det var först när resultatet var klart som vi kunde sätta det i kontext till våra 

teorier för att se om vi kunde hitta ett sammanhang, om vi kunde hitta stöd i teorierna eller om 

vi kunde kritisera utifrån empirin (Aspers 2011:195). 

 

4.6 Etiska aspekter 

Bryman (2011:131f) skriver att det finns vissa principer som forskare är ålagda att följa för att 

skydda de som deltar i en studie. Det handlar om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska informeras om syftet och hur det 

insamlade materialet kommer att användas. De ska också informeras om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innefattar att 

deltagarna i studien själva bestämmer över sin medverkan och att de ska lämna samtycke till att 

delta. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska ges största tänkbara 

konfidentialitet. För att inte någon obehörig ska kunna ta del av uppgifter eller material som 

kan härledas till enskild person eller organisation ska sådana uppgifter förvaras på ett säkert 

sätt. Nyttjandekravet handlar slutligen om att det insamlade materialet enbart får användas för 

forskningsändamål i det syfte som angetts. Det får inte lånas ut eller säljas vidare 

(Vetenskapsrådet 2002).   

 

Vi informerade respondenterna om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att det 

gick bra att avbryta intervjun om så skulle önskas. De inspelade intervjuerna avanonymiserades 

då de transkriberades och därefter raderades inspelningarna. Materialet har förvarats på ett 

säkert sätt så att ingen annan än vi som utfört studien har kommit åt det. Det är inte heller någon 
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annan som kommer att få nyttja detta material, utan det kommer att makuleras så snart 

uppsatsen är godkänd. Detta sammantaget gör att vi ser att de forskningsetiska aspekterna följs. 

 

4.7 Validitet och Reliabilitet  

Validitet kan sägas vara det som visar om studien är giltig och relevant. Detta mäts genom att 

de data som samlas in har tydliga kopplingar till den frågeställning studien har. Validitet handlar 

alltså om ifall vi studerar det som vi har för avsikt att studera (Bryman 2011:352). Ett annat sätt 

att se på validiteten handlar om att se på sammanhanget. Finns det ett sammanhang mellan de 

olika delarna i studien och bidrar de olika delarna till en fruktbar förklaring. Passar de olika 

delarna in i, och är analysen rimlig och trovärdig (Winther Jørgensen & Phillips 2000:122f). 

Genom den förstudie vi genomförde fick vi hjälp att göra de förändringar som behövdes i 

intervjuguiden för att kunna få relevanta svar utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, vilket 

höjde validiteten i vår studie. Aspers (2011:75) skriver att forskaren genom en förstudie får 

möjlighet att reflektera över och få en överblick över de olika delarna av studien vilket ger en 

hjälp i hur arbetet med studien ska fortgå.  

 

Reliabiliteten handlar om att se ifall en studie är pålitlig eller inte, den ska då kunna genomföras 

av andra aktörer och nå samma resultat (Halvorsen 1992:41f). Ett kriterium för att uppnå god 

reliabilitet är att resultatet av studien inte ska vara beroende av yttre faktorer och sådant som 

sker för stunden. Detta gör att många forskare anser det vara svårt att använda begrepp som 

reliabilitet i kvalitativa studier (Justesen & Mik-Meyer 2011:34f). Intersubjektivitet är ett 

begrepp som är centralt i det fenomenologiska perspektivet vilket innebär att det är i 

interaktionen mellan människor som kunskap skapas och utvecklas. Det är viktigt att under 

intervjun vara uppmärksam och reflektera över den påverkan som den som intervjuar kan ha 

över respondenten (Justesen & Mik-Meyer 2011:55).  

 

Vår förförståelse var också viktigt att reflektera kring och den påverkan den kunde ha på det 

sätt frågorna ställdes under intervjun, vilket i sin tur kunde ha en påverkan på resultatet. Även 

i den vidare analysen av resultatet kunde vår förförståelse spela in eftersom de tolkningar vi 

gjorde var beroende av den förförståelse som vi bar med oss. Vi skapade en uppfattning och en 

förståelse utifrån den bakgrund och de förutsättningar som vi hade. Vi hade alla med oss detta 

i interaktionen med andra individer och i de tolkningar som vi gjorde, vilket kan benämnas som 

förförståelse eller som fördomar (Gilje & Grimen 2007:179ff). Som forskare måste man vara 

medveten om att ens tidigare erfarenheter kan medför risker i forskningen, detta kan exempelvis 

handla om feltolkningar. Vi som genomförde denna studie har alla relativt lång erfarenhet från 

den offentliga sektor som vi studerar vilket medförde att vi bar med oss vissa föreställningar 

om hur saker och ting kunde vara. Vi var medvetna om att de föreställningar vi kunde ha kan 

vara felaktiga. Becker (2008:31) skriver att det inte är fel att ha föreställningar om hur saker 

kan te sig, så länge dessa kontrolleras mot verkligheten, vilket vi har för avsikt att göra. Vi har 

noggrant beskrivit hur vi gått tillväga i vår studie och vi var medvetna och har reflekterat kring 

den förförståelse som vi har. Vi anser därför att reliabiliteten är så hög den kan vara i en 

kvalitativ studie.    
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5 Resultat 
Resultatet presenterar vi utifrån de nivåer som respondenterna arbetar inom organisationerna. 

Under varje underrubrik ger vi en kort bakgrundsbeskrivning av respondenterna på respektive 

nivå. Inledningsvis redovisar vi en kort sammanfattning av vad vi fått fram som de mest 

framträdande resultaten på respektive nivå. Efter det presenterar vi resultatet från HR, därefter 

områdescheferna och slutligen enhetscheferna. 

 

Att föreskriften förtydligar arbetsgivarens ansvar och att den är skriven utifrån ett 

medarbetarperspektiv är något som samtliga nivåer är överens om, samtidigt som HR och 

områdescheferna förtydligar att även chefen är medarbetare. Dessa betonar också att 

föreskriften har marknadsförts väldigt mycket och att den fått väldigt stor uppmärksamhet. HR 

ser det som ett sätt att öka kontrollen över verksamheterna och att se över det systematiska 

arbetsmiljöarbetet centralt, för att sedan arbetas vidare med neråt i organisationen. På 

områdeschefsnivå nämns att deras ansvar är att saker genomförs och återkopplas medan 

enhetscheferna tar upp att det är de som leder och fördelar arbetet samt att det är viktigt att 

hjälpa medarbetarna att strukturera upp arbetet. 

Samtliga har en relativt positiv syn på föreskriften, även om de anger att det egentligen inte är 

så mycket nytt. Områdescheferna och enhetscheferna nämner också att de ser en oro i att det 

kan bli för höga förväntningar på vad den kan komma att bidra med. När det gäller ledarskap 

anger alla även här att det finns en koppling mellan ledarskap och hälsa.  Alla inom 

organisationen ses som viktiga aktörer vid implementering men när det gäller vilka som ses 

som viktigast skiljer det sig mellan de olika nivåerna. HR anger att både HR och cheferna är 

viktigast, områdeschefen ser HR som viktigast medan enhetscheferna anger sig själva som de 

viktigaste aktörerna. 

När det gäller förutsättningar för att kunna tillämpa föreskriften så skiljer sig svaren från de 

olika nivåerna. HR ser att det som behöver ses över är utbildningar inom vissa delar, exempelvis 

kränkande särbehandling. Områdescheferna pratar om vikten att involvera medarbetarna medan 

det på enhetschefsnivå pratas om att använda resurserna på rätt sätt men också om att det inte 

alltid ges förutsättningar eftersom det är politiker och lagar som styr. Gemensam syn som finns 

här är dock att enhetscheferna har för hög arbetsbelastning och att det behöver ges 

förutsättningar att både kunna vara chef och ledare. 

Föreskriften ses som ett verktyg på samtliga nivåer, ett hjälpmedel för att kunna arbeta med de 

punkter som föreskriften tar upp. Alla pratar om vikten av utbildning för att få den kunskap som 

behövs och HR ser sig som ett stöd för att ge cheferna de förutsättningar som de behöver. 

Områdescheferna och enhetscheferna tar upp det systematiska arbetsmiljöarbetet samt vikten 

av att lära av varandra, men de nämner också friskfaktorer som viktigt att fokusera på. 

5.1 HR 

De respondenter som benämns som HR har del i det strategiska arbetet inom respektive 

organisation, och fungerar som en stödfunktion till cheferna på samtliga nivåer inom 

organisationen. Dessa benämns inom sina respektive organisationer som personalspecialist 

eller personalsekreterare. Respondenterna har varierande arbetslivserfarenhet inom HR från 

fem år till närmare 20 år. På denna strategiska nivå intervjuade vi totalt tre respondenter, en 

från varje kommun. 

 

HR ser överlag positivt på den nya föreskriften och anger att det kan vara så att gamla rutiner 

är förlegade och att detta blir ett naturligt steg för att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet 

centralt sett. När något är lagstadgat eller står i föreskrifter och det därmed kan ske 
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konsekvenser om det inte följs så gör det att det blir lite ökad kontroll. Man blir mer noggrann 

och granskar sig själv samt om de policys och dokument som finns i organisationen täcker det 

som föreskriften tar upp. Ett stöd i detta är den vägledning2 som Arbetsmiljöverket skickade ut 

i samband med föreskriften. Det skapar då förutsättningar att göra ett ännu bättre jobb vilket 

ses som positivt. Samtidigt poängteras svårigheten att veta vad som gäller och när arbetet med 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är tillräckligt bra, att det kanske behöver komma 

lite domar, en praxis att utgå från. Det som överlag behöver ses över är arbetet med kränkande 

särbehandling, men också chefernas arbetsbelastning. Något som samtliga respondenter från 

HR ändå poängterar är att Arbetsmiljöverket har gått ut hårt med föreskriften och den har fått 

stor massmedial uppmärksamhet, att det är mycket skrik för tunna saker. Något som nämns som 

en “vargen-kommer skrämsel” av föreskriften och att den presenterats på ett skrämmande sätt. 

En av respondenterna från HR säger: 

 

“Sen har det varit mycket hysteri kring det här, men det beror ju väldigt 

mycket på att arbetsmiljöverket har lyckats föra ut det här på lite 

skrämmande sätt ibland också, folk, chefer kan vara lite skraja för att det 

ställs nya krav på oss, men så är det ju inte alls.” 

 

Media har gett den väldigt mycket uppmärksamhet, något som ses som både tröttsamt men 

också positivt. Samtliga från HR anser att det inte har skett några egentliga förändringar i 

lagstiftningen men ändå tänker de att cheferna kan uppleva att det ställs ökade krav på dem och 

att det blir ett omöjligt uppdrag för dem som en respondent uttrycker sig:  

 

“... det blir ett omöjligt uppdrag på dem eftersom afsen ställer krav på att 

cheferna ska ha koll på varje enskild individs arbetsbelastning.” 

 

Föreskriften är skriven utifrån ett medarbetarperspektiv samtidigt som det poängteras att 

cheferna också är medarbetare. HR ser att det kan bli tungrott för enhetscheferna, de kommer 

att behöva mycket stöd i sitt arbete. Som stöd anges utbildning för att de ska få den kunskap 

som de behöver för att hantera de punkter föreskriften tar upp. Något mer som nämns är stödet 

som en personalhandbok kan ge, där vikten av att uppdatera och förnya innehållet i den spelar 

en stor roll. Hinder som nämns är den arbetsbelastning som enhetscheferna kan ha, där en 

respondent anger att det är viktigt att titta över enhetschefernas arbetsbelastning samt vilka 

policys en organisation har. Det är viktigt att skapa hyggliga förutsättningar för att cheferna ska 

nå sina mål.  

 

Respondenterna från HR anser att det finns tydliga kopplingar mellan ledarskap och 

hälsa/ohälsa. Det handlar om att både kunna vara chef och ledare. Att som chef vara den som 

leder arbetet, driva verksamheten framåt och som ledare vara engagerad, kunna få med sig 

medarbetarna genom tydlighet och kommunikation men också genom att vara en närvarande 

chef. HR nämner vikten av att vara där som en hjälpande hand, och ge cheferna rätt verktyg i 

hur de ska hantera det sociala samspelet i en arbetsgrupp. 

 

HR använder föreskriften som en form av checklista för att kontrollera vad organisationen redan 

idag gör och vad som eventuellt behöver förbättras. Något som har uppmärksammats är att 

                                                 
2 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljo-viktiga-

pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf  

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljo-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljo-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf
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föreskriften har en mycket detaljerad beskrivning kring kränkande särbehandling, det ges nu 

möjlighet för organisationerna att ta tag i denna punkt. Samtliga respondenter från HR anser att 

de här har bristande stödmaterial till cheferna. Föreskriften hjälper dem att ta tag i punkter som 

de inte anser sig uppfylla helt. Något som en resonerar kring att det hade uteblivit om inte den 

här föreskriften hade kommit. 

 

“Fördelarna om man ska säga så är ju att dessa frågor vägs upp ytterligare, 

att man faktiskt börjar se det… nu är det nerskrivit, nu gör vi något åt det!” 

 

Samtliga är dock överens om att det inte är mycket nya saker utan snarare ett förtydligande av 

tidigare föreskrifter, positivt ses dock att den uppmärksammar vissa delar som missats. Någon 

anser att ingen ny implementering behövs eftersom dessa saker redan arbetas med tillräckligt 

bra i organisationen, däremot finns en strategi för hur implementeringen ska ske. Arbetet med 

implementering varierar annars från att ha en strategi för hur implementeringen ska gå till där 

en början som planeras till hösten, till att ha påbörjat implementeringen i form av en chefsdag 

där HR informerat och presenterat de områden som berörs. Där det finns en strategi för 

implementeringen skiljer sig dessa åt. En av kommunerna planerar att centralt befästa 

föreskriften på ledningsnivå för att sedan lotsa den ut till personalenheten och på intranätet, 

efter detta skall den ut på APT. En annan strategi är att utbilda cheferna genom workshops där 

HR sätter ihop ett utbildningsmaterial. Syftet med dessa workshops är att cheferna ska komma 

fram till hur de ska föra ner föreskriften till verksamheterna på bästa sätt.  

 

“... vi är ju i organisationen och som funktion så är det ju vi som ska skapa 

förutsättningar för chefer, vi har inget egenvärde i sig [...] det vi ska göra är 

ju att vi skall underlätta för cheferna.” 

 

Enligt samtliga respondenter från HR är det HR samt cheferna som anses som de viktigaste 

aktörerna i implementeringsarbetet, men även de fackliga, högsta instans i kommunen och de 

enskilda medarbetarna nämns som viktiga. Även företagshälsovården ses som en aktör i 

implementeringsarbetet då dessa kan bistå med utbildning. 

 

5.2 Områdescheferna 

 

De respondenter som benämns områdeschef är de som är chefer på en högre nivå inom 

organisationen, de verkar direkt under nämnden och har det övergripande ansvaret för 

respektive verksamhet. De har haft sina uppdrag mellan ett och fem år. Vi har intervjuat tre 

områdeschefer och två av dessa tre var från samma kommun. 

 

Ett mönster vi kan se när vi intervjuat områdescheferna är att det finns en positiv syn på 

föreskriften då det ses som ett hjälpmedel och ett verktyg att arbeta med dessa frågor, den ger 

förutsättningar till att fånga upp ohälsa i ett tidigt skede. Att även chefen är en medarbetare är 

något som poängteras vilket inte alltid är så tydligt i organisationen. Det ses som viktigt att 

föreskriften lyfts, diskuteras och arbetas med så det inte blir en hyllvärmare. Den ger de motiv 

som behövs för att ta tag i dessa lite svårare frågor. Den psykosociala arbetsmiljön upplevs som 

svårare att ta på då det handlar om en känsla snarare än den fysiska, hur de ska komma åt 

känslan och hur de kan vända det till något positivt. En annan svårighet med ohälsa som nämns 
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är att mycket av ohälsan inte är arbetsrelaterat utan snarare handlar om livspusslet. Cheferna 

har ett stort ansvar när det gäller arbetstider och schema och det ses som viktigt att ha god 

kunskap kring vilken påverkan arbetsschemat kan ha på hälsan som en av respondenterna säger:  

 

“... det är schemaläggning… alltså där har du en ohälsa om något, att chefer 

har abdikerat från schemaläggning. Man har lämnat det till sina 

medarbetare, det klarar ni lika bra. Så lämnar man det till medarbetaren som 

står i den här pressen mellan hemmet och arbetet. Alltså då är det kvinnor 

som dagtingar med sin egen hälsa.” 

 

Det ligger också ett ansvar på att ha koll så det inte skapas en ohälsa kring antalet arbetade 

timmar, att det gäller att prioritera det som ska hinnas på arbetstiden. En svårighet som samtliga 

respondenter nämner är dock att det finns en snedfördelning, en del av enhetscheferna har för 

många medarbetare under sig och att det då blir svårt att se till att det blir en bra arbetsmiljö för 

alla. En av områdescheferna uttrycker det så här: 

 

“Det räcker ju att man har 10 % av personalen som far illa så tar ju dom 90 

% av chefens uppmärksamhet, så genom att prioritera det, och ordning och 

reda i systematiken så tror jag att man i slutändan tjänar jättemycket tid”. 

 

En av områdescheferna ser föreskriften som ett sätt för Arbetsmiljöverket att lägga över ett 

samhällsansvar på arbetsgivaren. 

 

“Jag tycker ibland att man lägger… nu är det väl nästan som att svära i 

kyrkan… men att man lägger det stora samhällsproblemet med att människor 

ska vara överallt och finnas till och räcka till för alla, det lägger man på 

arbetsgivaren.” 

 

Hen beskriver det här som att det är arbetsgivarens ansvar men funderar över vad som är 

uppdraget i arbetet för medarbetaren, kanske att förväntningarna på förändring blir för höga, 

förändringar som kan komma att utebli. Rädsla finns för att det bara stannar vid 

riskbedömningar istället för att det skapar ett aktivt arbete utifrån föreskriften. Något som tas 

upp är att det saknas riktlinjer för när arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

är tillräckligt bra. 

 

“Vi måste ju med på tåget, jag menar, vi vet ju att arbetsmiljöverket inte 

kommer att komma ut i vecka ett, men om dom kommer och vi inte jobbar 

med det, vad händer då? [...] Var gå gränsen? Vad är nivån för att man 

jobbar tillräckligt med det förebyggande arbetet?” 

 

Det finns funderingar kring vad som är “good enough” och här poängteras att så länge det 

saknas riktlinjer kring detta så blir det svårt att definiera vad som ska göras och vad som 

förväntas av organisationen.  
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Genom att arbeta systematiskt med frågor kring ohälsa så skapas en bra arbetsmiljö, det som 

nämns är SAM-hjul3, enkäter, analyser, skyddsronder men också friskfaktorer. Det som 

poängteras här är att involvera medarbetarna i arbetet, att de är varandras arbetsmiljö och att 

medvetengöra medarbetarna om hur viktig deras närvaro är på arbetsplatsen. Det är chefen som 

har det formella ansvaret och är den som måste ta tag i om det är några problem i 

arbetsgrupperna eller med förhållningssättet. En viktig del i detta för områdescheferna är att det 

är deras ansvar att saker genomförs och återkopplas. Det ses som viktigt att ta tillvara varandras 

olikheter och se dessa som en tillgång. Kränkande särbehandling är något som nämns där det 

saknas kunskap, vikten av att fånga upp signaler i arbetsgruppen i tid, att kunna guida och 

utmana. Att lyfta och diskutera värdegrundsfrågor. 

 

Chefens ansvar är att våga leda samt att fatta och stå för de beslut som tas. Det är viktigt att 

tydliggöra för medarbetarna vad det innebär att arbeta utifrån en politiskt styrd organisation 

eftersom det är politikerna som sätter ramarna. En tanke som finns i detta är att man skall vara 

medveten om att när man arbetar i den kommunala världen är det alltid en jakt på pengar och 

att detta är något som det läggs mycket tid på. Om inte den som leder leder så skapas informella 

ledare och då saknas styrning och kontroll över verksamheten, samtidigt som ett abdikerat 

ledarskap påverkar hälsan i arbetsgruppen. De enhetschefer som inte klarat av sitt uppdrag har 

fått sluta enligt en av respondenterna på områdeschefsnivån: 

 

“Jag sköter mitt och jag jagar på dom cheferna som är underställda mig. 

Dom jagar jag på så dom får ordning och reda på det här arbetet.” 

 

En bra chef behöver inte kunna allt, men lite om mycket. Samtidigt handlar det inte bara om 

kunskap utan också om personlighet, att kunna ta personer på rätt sätt. Att det finns en tydlig 

koppling mellan ledarskap och en hälsosam arbetsmiljö är något alla respondenter poängterar. 

De ser det som att det är chefens ansvar att medarbetarna har det bra under arbetstid och att 

arbetsbördan är på en adekvat nivå. Ett sätt att göra detta enligt en respondent kan vara att ha 

järnkoll på varje enskild medarbetares arbetssituation:  

 

“... för det tar ju ofantligt mycket tid att hantera massa dumma 

personalärenden med folk som är utbrända eller osams eller vad det nu kan 

vara.” 

 

Ett dåligt ledarskap genererar ofta en dålig arbetsmiljö som i sin tur kan bidra med hög 

sjukfrånvaro i arbetsgruppen. En mogen grupp som kan samarbeta går det att lägga mer ansvar 

på och en duktig ledare kan snabbt göra förändringar i en arbetsgrupp som fungerar dåligt och 

kan leda gruppen till en hållbar situation. Chefen är en förebild och det är viktigt att vara 

närvarande, att kommunicera samt utstråla engagemang och positivitet inför sitt arbete 

samtidigt som det är viktigt att kunna ta till sig goda exempel och inslag från andra 

verksamheter. Det lyfts fram att arbetsmiljön är oerhört viktig och att det är viktigt att 

medarbetarna känner sig behövda och att dom är saknade när de inte är på plats, därför är det 

av största vikt att fånga upp ohälsa på ett tidigt stadium, frånfället av arbetskamrater påverkar 

arbetsmiljön. 

 

                                                 
3 Ett verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet där organisationens centrala processer finns angivna som ett 

stöd i det förebyggande arbetet.  
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Områdescheferna anger HR som den viktigaste aktören i implementeringsarbetet, andra som 

också nämns är närmsta chef och skyddsombud. När det gäller synen på implementeringen av 

föreskriften skiljer sig områdescheferna åt. Gemensam syn är att föreskriften inte kommer med 

så mycket nyheter jämfört med tidigare, det är snarare flera gamla föreskrifter inbakade i en. I 

en av kommunerna har de haft en chefsdag där föreskriften lyftes och synliggjordes. Två av 

respondenterna som tillhör samma kommun har helt skild uppfattning kring om det har 

påbörjats en implementering eller inte. En av dessa anger att det i denna kommun pågår ett 

arbete kring föreskriften i en central samverkansgrupp där det arbetas kring hur man ska få ner 

den i organisationen där de planerar för implementeringen samt diskuterar vem som skall göra 

vad. Här påtalas också att de alldeles för sent, endast 14 dagar innan den börjat gälla, fått 

vägledning från arbetsmiljöverket samtidigt som den samverkansgrupp som arbetar med 

implementeringen av föreskriften behöver jobba på. Att det måste gå undan eftersom 

föreskriften redan börjat gälla poängterar en av områdescheferna, de vill med på tåget och 

ledningen sitter och väntar på riktlinjer från arbetsgruppen: 

 

“Så vi sitter… vi har ställt... jag har ställt frågan, vad händer? Vad händer? 

Den gäller, vad ska jag göra?” 

 

Vidare berättar respondenten att hen har inställningen att det är högsta ledningen som sätter 

tonen för det fortsatta arbetet med implementeringen och att det är detta som avgör hur arbetet 

nedåt i organisationen kommer att fortskrida. Detta är inget som den andre respondenten från 

samma kommun påtalar utan ser snarare inget behov av implementering, organisationen är 

redan på banan med de punkter som föreskriften behandlar och inställningen är att det är ett 

pågående arbete som alltid har funnits, att det inte finns några överraskningar eller konstigheter.  

 

“vi har inte lagt ner så mycket energi på det, för vi har nog haft ett arbete 

som ligger i linje med föreskriften ganska länge [...] asså, man sparkade in 

en öppen dörr här skulle jag vilja säga.” 

 

Hen anser ändå att goda förutsättningar för en implementering av föreskriften finns eftersom 

det finns en central personalavdelning som arbetar med dessa frågor och som skall stötta upp 

de lokala personalavdelningarna i implementeringsprocessen. 

 

 

5.3 Enhetscheferna 

De respondenter som benämns som enhetschef är mellanchefer, de som arbetar närmast 

verksamheten. De vi intervjuade har olika titlar; enhetschef, förskolechef samt rektor, men vi 

väljer att benämna alla som enhetschef för att underlätta för läsaren samt för att säkerställa 

respondenternas konfidentialitet. Enhetscheferna är totalt fyra och de var fördelade mellan de 

olika kommunerna. Arbetslivserfarenheten varierar mellan under ett år och upp till fem år. 

 

Samtliga respondenterna på enhetschefsnivå är enhetligt positivt kring den nya föreskriften. 

Man ser att det har blivit tydligare och föreskriften är ett hjälpmedel som ger stöd i arbetet 

samtidigt som det också nämns att det inte är så mycket nytt egentligen. Att skärpta krav gör 

att både chefer och medarbetare tar det mer på allvar vilket förhoppningsvis leder till att mer 

krut läggs på arbetsmiljön. Samtidigt nämns att det inte alltid ges förutsättningar i 
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verksamheterna eftersom politiken och lagarna är det som styr. Det är ett ökat ansvar på 

arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön men det handlar också om ett gemensamt ansvar, att 

tillsammans hitta lösningar. Det kan då skapas bättre rutiner för att motverka ohälsa så att det 

inte bara är något som pratas om när folk blir sjuka som en av enhetscheferna poängterar:  

 

“… att man får en bra dialog kring den så att det inte bara blir något som 

man hafsar igenom på ett APT utan att man också pratar om “huret” i den 

om man säger…” 

 

Det är viktigt att prata om arbetsmiljön och att lyfta de frågor som är viktiga för medarbetarna 

och för verksamheten och att man sedan försöker bryta ner det så det blir mer konkret är något 

som samtliga respondenter pratar om. Detta är dock inte helt enkelt. En av dem uttrycker det så 

här: 

 

“ibland kan det låta väldigt enkelt när man pratar om det, det är verkligen 

inte enkelt att prata om just dom här frågorna för det är ju alltid varje persons 

upplevelse som man måste jobba med också i det […] deras känsla av kanske 

arbetsbelastning, eller sen också när man kommer över till den kränkande 

behandling som man måste gå på så är det inte svart eller vitt...”  

 

Konkreta saker som nämns är mätstickor4 där medarbetarna får fylla i hur de mår och hur de 

upplever sin arbetsbelastning. Något som sedan kan användas som underlag för att prata om 

dessa frågor på APT. En annan sak som tas upp är hur verksamhetens resurser används. En av 

respondenterna nämner då att istället för att lägga pengar på vikarier och outbildade så 

rekryterar hen så många personer med rätt kompetens och som budgeten klarar, vilket hen ser 

som en förutsättning för att lyckas:  

 

“Jag tänker att man som chef är den som leder och fördelar arbetet och det 

innebär också att… det gäller för mig att ha koll på om det är rimlig nivå 

med deras... ja helt enkelt med det dom orkar” 

 

Det ses ett samband mellan hög arbetsbelastning och ökad ohälsa samtidigt som då också 

kränkningarna anses ökar. Det anges vara en hög arbetsbelastning, både för medarbetarna som 

har en tuff arbetssituation, men också för cheferna. Här ses personalfunktionen som ett stöd 

samtidigt som det framgår en önskan om mer administrativt stöd för att kunna jobba med det 

som tänkts.  

 

Bilden som finns av hur mycket vikt som läggs på frågor kring den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön varierar. Här lyfts dels arbete med friskfaktorer såsom hälsoinspiratörer för att 

jobba förebyggande, något som sker kontinuerligt. De flesta pratar om ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete som upplevs fungera bra och att frågor kring den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön lyfts på alla nivåer.  

 

                                                 
4 Ett självskattningsverktyg där medarbetaren fyller i den upplevda arbetsbelastningen samt möjlighet att fylla i 

om hen önskar ett samtal med sin chef kring detta. 
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“... så det är väl lite så vi pratar, ta det på ledningsnivå, sen tratta ner det på 

enhetsnivå då” 

 

Den kunskapen som tillförskaffas menar respondenten ger ringar på vattnet och sprida sig i 

organisationen. En respondent anger sig dock önska att det läggs mer vikt vid dessa frågor från 

organisationens håll och att det borde genomsyra hela organisationen. Att riktlinjer saknas gör 

att det inte blir något gemensamt och likartat arbete för att minimera bristerna i arbetsmiljön 

vilket hen härrör till okunskap. Något som nämns är en oro att medarbetarnas förväntan är för 

hög på vad föreskriften kan komma att bidra med samt funderingar på hur detta ska mötas. Det 

som här nämns som en viktig faktor för att kunna implementera föreskriften är att få stöd genom 

exempelvis utbildning.  

 

Att inte bara vara chef utan också ledare ses som viktigt i arbetet med den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön vilket är något som samtliga enhetschefer lyfter. En av respondenterna 

säger så här: 

 

“Ska man lyckas inom det här yrket handlar det om relation mycket men 

också en tydlighet och en bra organisation. Strukturen, att man har ett 

målmedvetet arbetssätt där man vet vad målet är, det är också viktigt.” 

 

Att vara en god förebild, vara närvarande och ha en god relation till medarbetarna är nödvändigt 

för att lyckas. Medan brist på ledarskap bidrar till problem i arbetsgruppen. Att vara den som 

går i täten och jobba för att skapa en teamkänsla och ha högt i tak snarare än den gamla 

auktoritära ledaren som styr och ställer, vilket snarare anses skapa en osäkerhet bland 

medarbetarna. En av enhetscheferna uttrycker sig så här: 

 

“jag vill ju att medarbetarna själva ska komma fram till det vi ska göra eller 

så. Sen givetvis behöver man ju finnas där och ange riktning ibland, det är 

jätteviktigt. Speciellt när man jobbar på de här små enheterna som är lite, 

när dom ligger lite för sig själva [...] så tror jag att det är viktigt att man 

känner att man har möjlighet att fatta egna beslut och anpassa verksamheten 

men att man ändå finns där som stöd, det tror jag är jätteviktigt.” 

 

Som chefer ser sig enhetscheferna som de som leder och fördelar arbetet men betonar vikten av 

att vid behov hjälpa medarbetarna att strukturera arbetet. Ett sätt som anges för att tydliggöra 

och för att arbeta med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna är att titta på 

medarbetarenkäterna för att lära av dem som har bra resultat på arbetsmiljö. Detta för att se hur 

det arbetas med dessa frågor och vilken typ av ledarskap som används.  

 

Synen på huruvida implementeringen har påbörjats eller ej skiljer sig åt mellan respondenterna. 

En av respondenterna påtalar att det bara är skyddsombuden som fått utbildning från respektive 

fackförbund i organisationen. Hen menar att kollegorna diskuterar den i korridoren, men att de 

tyvärr inte fått till sig den formellt än. Detta upplevs som svårt då hen som chef inte upplever 

sig kunna svara på frågor som uppkommer kring föreskriften. Hen vet att det arbetas med den 

centralt i organisationen men ställer sig frågande till varför det inte har kommit några direktiv 

då den redan börjat gälla: 
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“spontant när jag tänker på det är det ganska dåligt så att säga. Med tanke 

på att den redan har börjat gälla…” 

 

En annan anledning till att inte implementeringen påbörjats anses bero på alldeles för hög 

arbetsbelastning för enhetscheferna samt att de har haft en väldigt hög omsättning bland dessa 

enligt en av respondenterna. Detta anses göra att förutsättningarna för att implementera 

föreskriften inte är de bästa: 

 

“alltså i våran verksamhet har vi haft en jättestor ruljangs på chefer, jag 

kommer faktiskt själv att sluta snart [...] så att våra förutsättningar just nu är 

väl egentligen ganska dåliga. [...] många av mina kollegor som har jobbat 

här längre har ett stort ansvar att lotsa in nya chefer nu, så att jag tror att 

det kan bli tungt att liksom göra det här riktigt bra i år liksom” 

 

De andra har kommit lite olika långt i sina implementeringar, några har redan tagit ner den på 

medarbetarnivå och lyft den på arbetsplatsträffar medan andra har varit på utbildningsdag. Det 

nämns också en lokal samverkansgrupp som arbetar med föreskriften. Denna lokala 

samverkansgrupp består av enhetschefer, HR och fackliga representanter där dom planerar för 

hur föreskriften ska kunna implementeras i verksamheterna. Enhetscheferna anger sig själva 

vara de viktigaste aktörerna i implementeringsarbetet bortsett från en av respondenterna som 

istället pratar om HR samt de högre cheferna. De fackliga företrädarna är annars aktörer som 

nämns som viktiga men också medarbetarna, att alla är viktiga för att implementeringen ska bli 

lyckad.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel knyter vi samman och diskuterar det resultat vi fått fram med de teorier och den 

tidigare forskning som vi presenterat. Vi visar på varför de teorier vi har använt är relevanta 

för det syfte och de frågeställningar vi har. Vi avslutar kapitlet med en diskussion kring den 

metod vi valt för studien samt förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Styrning 

Något som kom fram i resultatet var att en områdeschef anser att Arbetsmiljöverket la över ett 

samhällsproblem på arbetsgivaren genom föreskriften, att det snarare handlar om livspusslet än 

om något som enbart är arbetsrelaterat. Granberg (2011:31) skriver att organisationer inte är 

några slutna system utan en del av samhället och att dessa har en ömsesidig påverkan på 

varandra. Det som sker i samhället påverkar naturligtvis organisationerna samtidigt som 

organisationernas arbete påverkar samhället i stort, vilket gör att vi ser det som ett naturligt steg 

för staten att lägga ett ökat ansvar på organisationerna när det gäller den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. Forskning visar dessutom att det finns tydliga samband mellan dålig 

arbetsmiljö och exempelvis utmattningssyndrom samt hjärt- och kärlsjukdomar 

(Arbetsmiljöverket 2016). Att det är en hierarkisk styrning i offentlig sektor är något som märks 

tydligt samtidigt som staten styr genom de lagar och föreskrifter som ges ut. Den styrning som 

föreskriften bidrar med är reglerande och det är statens sätt att visa sin makt genom att reglera 

organisationernas arbete kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Foucault 

(2003:140) beskriver detta som den yttersta makten, den som genom lagar och regler styr vad 

som är tillåtet eller inte. Genom att titta på de siffror för ohälsa och sjukskrivningar som 

presenteras i inledningen av vår studie, så är det tydligt att det finns en anledning till att 

föreskriften kommit och att staten sett att något behöver göras för att bromsa detta.  

 

Vi ser detta som Arbetsmiljöverkets och därmed statens sätt att visa sin makt, att visa att det är 

något som är viktigt att ta tag i. Som ett resultat av detta följer det som Foucault (2003:146ff) 

beskriver som disciplinerande makt. Statens sätt att övervaka om organisationerna håller den 

kvalitet som förväntas, om de utför det arbete som de ska. Föreskriften har fått väldigt stor 

uppmärksamhet i massmedia och det är nog inte många som inte har hört talas om den. Något 

som framkommer är upplevelsen att den presenterats på ett skrämmande sätt enligt en HR 

respondent. Det kan här bli konsekvenser i form av exempelvis negativ publicitet om det 

framgår att det finns kriterier som organisationen inte uppnår, något som då måste åtgärdas. I 

alla disciplinära system finns en straffmekanism, ett sätt att minska avvikelserna från det som 

anses vara rätt, i det som beskrivs som den normaliserande sanktionen (Foucault 2003:179ff). 

Det är lätt att hitta resultat från olika inspektioner som utförs i organisationerna och det blir 

därmed också en jämförelse dem emellan, vilka som anses göra rätt och de som gör fel. En 

styrning som blir väldigt tydlig i den disciplinerande makten är panopticism. Börnfelt (2011:81) 

skriver att denna metod har en direkt inverkan på de som berörs då den utövas genom 

självstyrning. I det här fallet vet organisationerna att de när som helst kan bli kontrollerade 

vilket gör att de gör det som de tror är rätt. Detta kommenterar en av områdescheferna och 

menar att Arbetsmiljöverket kanske inte kommer ut och gör kontroller första veckan, men 

någon kontroll är de medvetna om att det kommer att bli framöver. På detta sätt upprätthålls 

makten av sig självt utan att staten behöver övervaka och inspektera alla. Trots att den 

vägledning som Arbetsmiljöverket gett ut anses vara ett stöd i arbetet så märks det ändå en 

osäkerhet kring hur organisationerna ska arbeta med dessa frågor. Här ses inspektioner men 

också domar som en lösning för att man på strategisk nivå ska få en tydligare bild av vad 

Arbetsmiljöverket förväntar sig av organisationerna. 
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Även i implementeringsprocessen syns den hierarkiska styrningen tydligt. När det handlar om 

att implementera en policy anses de som är styrande i organisationen vara de som ansvarar för 

hur väl arbetet med implementeringen utvecklas, ett arbete som föregås av en rad beslut (Hill 

2007:185). HR har en viktig strategisk roll i organisationen vilket märks tydligt i den 

organisation där HR enbart börjat planera för implementeringen, och inte gått ut med några 

riktlinjer till övriga delar av organisationen. Här avböjde respondenten på områdeschefsnivå att 

delta i vår studie med kommentaren att hen inte var insatt i föreskriften. Även enhetschefen 

hade svårt att svara på intervjufrågorna och angav att eftersom hen inte fått några riktlinjer 

uppifrån hade inte något arbete med att implementera föreskriften påbörjats. Organisationerna 

bör ha mål för implementeringen för att denna ska bli lyckad, om det saknas riktlinjer uppifrån 

så påverkas implementeringen negativt. Det är viktigt att de som fattar beslut har förmågan att 

skapa mening i implementeringsprocessen tillsammans med de som är aktörer (Spillane, Reiser 

& Reimer 2007:189). I vårt resultat kan vi se att det är HR samt de olika cheferna som ses som 

de viktigaste aktörerna i implementeringsprocessen men att också högsta instans i kommunen, 

fackliga företrädare, medarbetarna samt företagshälsovården nämns som viktiga. Korunka et al. 

(2003:54) skriver att det i förändringsarbete är viktigt att ge de förutsättningar som behövs för 

att medarbetarna ska kunna vara aktiva deltagare och därmed bli en del av förändringsarbetet. 

Även om cheferna äger verktygen och problemen så är det viktigt att se det ur ett 

helhetsperspektiv där då också exempelvis skyddsombud blir viktiga aktörer. 

 

Den som sätter tonen för implementeringsprocessen är enligt vårt resultat högsta ledningen. 

Den enhetschef som saknar riktlinjer och direktiv kring föreskriften ser det som svårt att veta 

hur hen ska förhålla sig till den, och upplever det extra svårt då skyddsombuden fått utbildning 

från sina respektive fackförbund. De förutsättningar som ges här är inte de bästa för en lyckad 

implementering. Chefer har ansvaret för arbetsmiljö och personal inom organisationen och det 

är de som har tillgång till de verktyg som krävs för att genomföra ett förändringsarbete på ett 

framgångsrikt sätt (Eriksson, Skagert & Dellve 2013:795). Den ovan nämnda enhetschef som 

förväntas vara den som leder medarbetarna hamnar i ett utsatt läge då hen har mindre kunskap 

än vad skyddsombuden har. Riktlinjerna bör komma uppifrån för att kunna arbeta mot ett 

gemensamt mål. Om det inte finns några tydliga mål och om informationen enbart kommer från 

skyddsombuden som inte har den formella makten, finns risk att arbetet med implementeringen 

blir spretigt. Ingen av våra respondenter nämner sig ha uppsatta mål med föreskriften i en 

uttalad målformulering, vilket vi anser är rätt anmärkningsvärt. Hill (2007:182) skriver att det 

måste finnas uppsatta mål i och med en implementeringsprocess för att den ska ha 

förutsättningarna för att lyckas. Här ser vi att dessa mål måste komma uppifrån då det är där 

resurserna och den legitima makten finns. Det bör vara de som styr över resurserna som initierar 

implementeringen för att påvisa de förutsättningar som finns.  

 

Det är viktigt att medarbetarna upplever sig ha kontroll över arbetet, att det finns en tydlig 

arbetsbeskrivning och att de upplever sig ha stöd på arbetsplatsen för att en 

implementeringsprocess ska bli lyckad (Korunka et al. 2003:68). Om informationen till 

medarbetarna istället kommer från fackförbunden som saknar den legitima makten, och om 

denna inte stämmer överens med den syn som organisationen har, så kan det istället skapa en 

osäkerhet och ett missnöje i arbetsgrupperna. Här hamnar både medarbetare och de chefer som 

arbetar närmast verksamheterna i kläm vilket gör att hela organisationen drabbas i 

förlängningen. Det ultimata är istället som vi ser det en gemensam process med riktlinjer 

uppifrån och att sedan arbeta mot gemensamma mål tillsammans, att då ta tillvara varandras 

perspektiv och kunskaper. Granberg (2011:360) skriver att dialogen och samarbetet mellan 

människor måste fungera för att utgöra grund för utvecklandet av gemensamma mål och 

strategier. Utifrån detta sätt att tänka blir det även ett nerifrån-och-upp perspektiv på 
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implementeringsprocessen. Bolman och Deal (2012:283) skriver att det är lätt att glömma bort 

den makt som andra grupper på lägre nivå i organisationen har, exempelvis då de fackliga 

organisationerna. Genom att se ta tillvara varandras perspektiv i organisationen och tillsammans 

arbeta mot gemensamma mål, samtidigt som förutsättningar och riktlinjer ges kan det bli en 

lyckad implementeringsprocess. Vi kan dock se att ett rent nerifrån-och upp-perspektiv inte är 

applicerbart vid implementering av en föreskrift i offentlig sektor, eftersom organisationen är 

politiskt styrd och omfattar så många medarbetare.  

 

I resultatet lyfts att HR ser föreskriften som ett sätt att öka kontrollen över verksamheterna, att 

granska sig själva och det arbete som sker centralt för att sedan kunna arbeta vidare med det 

neråt i organisationen, att det kan vara gamla rutiner eller policys som behöver uppdateras. De 

högre cheferna ser sig som ansvariga på den mer strategiska nivån, att saker genomförs och 

återkopplas, medan enhetscheferna tar upp att det är de som leder och fördelar arbetet samt 

vikten att hjälpa till att strukturera arbetet för medarbetarna i verksamheterna. Styrningen sker 

uppifrån och ner och det är ett tydligare ansvar på arbetsgivaren utifrån den nya föreskriften. 

Här påtalas vikten av att göra medarbetarna medvetna om hur arbetet och styrningen i en 

politiskt styrd organisation fungerar, att politikerna sättare ramarna och att det ständigt är en 

jakt på pengar. Bolman och Deal (2012:82f) beskriver den vertikala samordningen där de högre 

nivåerna i organisationen samordnar och kontrollerar medarbetarna genom formell makt, regler 

och policys samt olika system för planering och kontroll. Foucault (2003:140) beskriver det 

som en ”politisk anatomi” som innebär att både kunna styra verksamheternas resultat men 

också hur arbetet sker. Policys, regler och standarder gör att det skapas en tröghet i 

organisationen, möjligheten till personligt handlande minimeras för att allt ska hanteras på ett 

enhetligt och förutsägbart sätt. Offentlig sektor är trög men samtidigt stabil, det tar tid för 

förändringar att genomsyra hela organisationen vilket vi anser är viktigt att vara medveten om. 

Dessutom har chefer på enhetsnivå ofta höga krav på sig, både att uppnå de mål och det resultat 

som politikerna beslutar men också krav från medarbetarna att vara en god ledare. Enligt 

resultatet vi fått fram ses chefen som den som har det formella ansvaret att strukturera, leda och 

fördela arbetet. Det anses också viktigt att de vågar stå för sina beslut, samtidigt som det nämns 

att föreskriften medför att chefen förväntas ha järnkoll på varje enskild medarbetares 

arbetssituation. Chefen är den som besitter makten att bestraffa eller belöna samtidigt som 

chefen är den som tar besluten som påverkar medarbetarnas arbetsbelastning kring vilka mål 

som anses rimliga (Kelloway & Barling 2010:261f). 

 

6.2 Syn 

Samtliga tre nivåer ser relativt positivt på den nya föreskriften. De anser att den har skapat 

förutsättningar för att organisationerna ska kunna göra ett ännu bättre arbete kring den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskriften ses som ett hjälpmedel med att ta tag i 

det som inte fungerar sedan tidigare. Något som HR diskuterar i resultatet är att de nu har blivit 

mer uppmärksamma på vissa delar som tidigare kan ha missats. I och med implementeringen 

av den nya föreskriften har kommunerna lyft de områden där de anser sig ha bristande rutiner, 

riktlinjer och policys. Det intressanta är att om inte Arbetsmiljöverket hade tagit fram den nya 

föreskriften och ställt krav på att organisationerna ska lyfta och arbetar kring dessa frågor som 

föreskriften berör, hade kommunernas arbete antagligen uteblivit enligt någon respondent från 

HR. Detta tyder på att den offentliga sektorn behöver tydlig styrning i form av makt och 

disciplin. Som Foucault (2003:140) beskriver handlar det om en extern styrning som 

Arbetsmiljöverket har gjort. Makten som används är för att disciplinera och styra 

organisationerna till att uppträda på ett visst sätt för att se till att föreskriften efterföljs. 
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En gemensam syn som alla respondenter har är att föreskriften inte har kommit med några 

nyheter, utan snarare innehåller flera gamla föreskrifter som har blivit inbakade till en och 

samma. Respondenterna anser att de punkter som föreskriften lyfter är svåra frågor då det 

mycket handlar om känslor och upplevelser. Eriksson och Larsson (2009:138) skriver att 

individer upplever sin arbetsmiljö på olika sätt och det är därför svårt att göra en generell 

bedömning vad som upplevs som psykosocial ohälsa. Att tillsammans arbeta fram lösningar ser 

vi som viktigt då medarbetarna är de som har störst kunskap kring hur deras vardag ser ut, 

samtidigt som det är chefen som har det övergripande ansvaret. Kunskapsutbytet som ska ge 

chefen ökad förståelse kring vilken påverkan exempelvis arbetsscheman och antal arbetade 

timmar kan ha på sin anställdes hälsa. 

 

Det flesta respondenter tycker att det finns goda möjligheter till en bra implementering av 

föreskriften. Nyckeln till en lyckad implementering är att samarbetet mellan de olika aktörerna 

som berörs i implementeringsprocessen fungera bra och att den utvecklas stegvis (Spillane, 

Reisner & Reimer 2002:288ff). En respondent från HR anser att ingen ny implementering 

behövs eftersom hen tycker att de sedan tidigare arbetar tillräckligt bra inom de områdena som 

föreskriften tar upp i sin organisation. Anledningen till det kan vara så som Spillane, Reisner 

och Reimer (2002:397f) skriver, att varje individ har olika synsätt vilket påverkas av varje 

individs erfarenhet. Att respondenten från HR upplever det så här kan bero på att hen har en 

helt annan erfarenhet vilket gör att hen ser annorlunda på föreskriften jämfört med de andra 

respondenterna. Ett annat intressant resultat som framkom är att det finns två områdeschefer 

från samma kommun som har helt olika syn på om implementeringen har påbörjat eller inte. 

Det skilda synsättet kan även här bero på erfarenhet, men det kan också handla om brist på 

tydlighet inom organisationen. I dessa byråkratiska organisationer som präglas av tröghet är det 

viktigt att det inte skapas några möjligheter för utrymme till egna tolkningar. Problematiken 

kan handla om brist på tydlighet. Det är viktigt att ha en tydlighet i det som sprids neråt i 

organisationen för att det inte ska kunna misstolkas eller tolkas olika (Bolman & Deal 2012:83). 

Genom att använda sig av uppifrån-och-ner perspektivet minimeras tolkningsmöjligheten då 

det är beslutsfattaren i organisationen som är de styrande och det är viktigt att den som tar 

besluten har mer makt och befogenhet än den som sedan arbetar vidare med 

implementeringsprocessen (Hill 2007:183ff). 

 

Enligt respondenterna finns det en tydlig koppling mellan ledarskap och om arbetsmiljön 

upplevs som hälsosam eller ohälsosam. Saksvik och Danielsen Tvedt (2009:63) skriver att 

chefen har en viktig roll i arbetet med en hälsosam arbetsmiljö då kommunikation, relationer 

och information ses som viktiga faktorer i förändringsarbete. Önskvärt utifrån resultatet är att 

få tid till att både vara ledare och chef och att detta är en premiss för att undvika ohälsa på 

arbetsplatsen, att motverka informella ledare eftersom chefen annars tappar kontrollen över 

verksamheten. Även detta tänker vi är en del i chefers arbetsbelastning, om det inte finns någon 

balans mellan kraven som ställs och den kontroll chefen har, ger detta att den psykiska ohälsan 

ökar (Försäkringskassan 2015). Om chefen inte får förutsättningarna att vara både chef och 

ledare, visas detta genom att chefen har svårt att vara en förebild, någon som är närvarande och 

känner positivitet inför sitt arbete, något som resultatet visar är eftersträvansvärt. I kombination 

med en låg eller ingen kontroll-möjlighet alls, samt en avsaknad av socialt stöd från både 

arbetskollegor och ledning leder det till en ohälsosam arbetssituation (Börnfelt 2011:37). Som 

i sin tur bidrar till ett dåligt ledarskap som är direkt kopplat till en minskad 

arbetstillfredsställelse och till ett ökat missnöje bland medarbetarna (Kelloway & Barling 

2010:262ff). Det ökade missnöjet påverkar i sin tur oftast en hög sjukfrånvaro i arbetsgruppen. 

För att motverka detta anser vi att det är viktigt att organisationerna skapar bättre 
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arbetsförutsättningar såsom att ge medarbetaren möjlighet till att ha kontroll över sitt arbete, ha 

en tydlig arbetsbeskrivning och att arbetsplatsen ger socialt stöd (Korunka et al. 2003:52). 

 

Medarbetarnas förväntningar anges vara höga och det finns en oro för hur detta ska mötas. 

Arbetsmiljöverkets krav på arbetsgivaren har blivit tydligare i och med föreskriften men 

samtidigt nämns en oro att föreskriften inte uppfyller de förväntningar som finns. Om förväntan 

är högre än vad resultatet blir så kanske det i sig leder till ökad ohälsa snarare än minskad. Det 

vi ser som viktigt här är att ha en tydlig kommunikation på alla nivåer i organisationen. Detta 

för att tydliggöra vilka krav som finns och vilka möjligheter till stöd som finns för att uppnå de 

mål som organisationen har. 

 

6.3 Förutsättningar 

Cheferna på båda nivåerna upplever att de behöver stöd från HR för att förutsättningar för att 

arbeta med föreskriften ska finnas. Detta går att koppla till den dimension av instrumentellt stöd 

som Jonsson har utvecklat utifrån Karasek & Theorells krav-och kontrollmodell (Eriksson & 

Larsson 2009:145f). Här diskuteras känslan av samarbete mellan kollegor som en viktig faktor 

för att individer ska trivas på sin arbetsplats. Är det så att HR inte ger detta stöd som cheferna 

behöver kan det innebära att det blir en obalans och att cheferna känner att de krav som finns 

på dem inte stämmer överens med de förväntningar som finns på dem i sitt arbete med 

föreskriften. I denna dimension där samarbete benämns som en viktig faktor för social hälsa 

finns också en önskan om att medarbetarna skall vara delaktiga i arbetet med arbetsmiljön, att 

alla förstår att de är varandras arbetsmiljö och att som en av områdescheferna uttrycker det 

”medvetandegöra hur viktig deras närvaro är på arbetsplatsen”.  

 

Ett samarbete mellan de centrala och de lokala personalavdelningarna efterfrågas och vi anser 

att det är ett genomgående tema i resultatet att samarbete är ett måste när det kommer till 

förutsättningar. Det handlar då om både förutsättningar till att implementera föreskriften och 

förutsättningarna för att arbeta med den på verksamhetsnivå. Det som kan grusa detta är att det 

inte alltid ges de förutsättningar som behövs eftersom det är politiken och olika lagar som styr 

den kommunala verksamheten. Det är enligt Foucault (2003:140) politiska och ekonomiska 

incitament som styr ett samhälle genom lagar och regler, detta innebär att de förutsättningar en 

verksamhet har blir beroende av de högre makternas tillåtelse, vilket en av områdescheferna 

säger, hen saknar direktiv på hur det skall arbetas med föreskriften. Framförallt kan vi i detta 

se att det är de ekonomiska ramarna som sätter käppar i hjulet. Enhetschefernas höga 

arbetsbelastning är ett återkommande faktum när det kommer till chefernas förutsättningar och 

detta tänker vi till stor del kan bero på det ekonomiska läget, organisationerna har inte råd att 

sätta in mer chefer även om detta skulle kunna hjälpa cheferna till ett bättre utgångsläge. 

Intressant att diskutera i detta sammanhang är att föreskriften är skriven ur ett 

medarbetarperspektiv och att det från HR samt områdeschefsnivå betonas att även chefen är 

medarbetare och att föreskriften därmed också riktar sig mot chefers arbetsmiljö. Detta är inte 

alla gånger en enkel ekvation eftersom föreskriften poängterar arbetsgivarens ansvar. Ett ansvar 

som sedan delegeras vidare ner i organisationen, till enhetschefen, som även den egentligen är 

en medarbetare. Kraven att ha en god och väl fungerande arbetsmiljö ställs i relation till de 

resurser och förutsättningar enhetschefen har. Krav som kan rasera välmående om enhetschefen 

inte har kontroll över situationen, eller har det stöd som denne behöver (Karasek & Theorell 

1990:31f). Som enhetschef kan det nog vara lätt att förbise sig som medarbetare, då det 

övergripande ansvaret för medarbetarnas välmående ligger på chefen. Det är intressant att 

enhetscheferna inte benämner sig som medarbetare i resultatet, och vi anser att detta kan bero 

på att de har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön delegerat till sig vilket sätter dem i en 
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väldigt svår sits. De hamnar i kläm mellan kraven både uppifrån och nerifrån, vilket innebär att 

det blir en obalans mellan krav och kontroll som i sin tur kan generera stress och i längden 

handlingsförlamning och en eventuell sjukskrivning (Allvin et al. 2006:140f).  

 

Det upplevs att om det ställs ökade krav på cheferna kommer uppdraget bli omöjligt. Eriksson, 

Skagert och Dellve (2013:794) skriver att de krav som ställs på chefer inom vård och omsorg 

ofta stöter på motsägelsefulla krav och det som efterfrågas är bättre administrativt stöd och 

tydligare riktlinjer i hur de ska arbeta för att uppnå god hälsa på arbetsplatsen. Finns inte detta 

kan det innebära sämre förutsättningar för få en hälsofrämjande utveckling. En av 

enhetscheferna nämner också att omsättningen på cheferna har varit och är stor i hens 

organisation, vilket påverkar förutsättningarna för en implementering av föreskriften i den 

organisationen. Eftersom cheferna benämns som väldigt viktiga aktörer för implementeringen 

kan denna gå i stå med aktörernas brist på förutsättningar. Spillane, Reiser och Reimer 

(2002:394) skriver att de aktörer som ska visa fram det nya måste ha förmåga att förmedla sin 

kunskap till andra, vara lyhörd för förväntningar samt uttrycka sig på ett visst sätt, 

förutsättningar denna verksamhet inte verkar ha för närvarande. 

  

Förutsättningarna för att få en lyckad implementering verkar vara lite olika beroende på dels 

vilken organisation det handlar om, dels vem som svarar på frågan. Detta medför att 

organisationerna har kommit olika långt i sina implementeringsprocesser. Det kan mycket väl 

vara så som Hill (2007:184) beskriver, att vid en lyckad implementering utifrån uppifrån-och-

ner-perspektivet har samarbetet mellan de länkar som berörs av implementeringsprocessen varit 

bra och att det funnits en tydlig och fungerande arbetsgång. Därför har arbetets med att få ner 

föreskriften på enhetsnivå i vissa organisationer lyckats men inte i andra. Med tanke på det som 

framkommit tidigare vad gäller vikten av samarbete kan det gälla även i detta sammanhang. 

Kunskap är också en viktig del för att ha förutsättningar att aktivt kunna arbeta med 

implementeringen, men även delaktighet. Korunka et al. (2003:55) skriver att det är viktigt att 

ge rätt förutsättningar för att det inte ska skapas en passiv inställning till förändringsarbetet. 

 

De förutsättningar vi tänker oss är att enhetschefer behöver ha är mindre arbetsgrupper, 

tydligare riktlinjer uppifrån och utbildning i att hantera ohälsa i stort. Vi förstår att det kan vara 

svårt att påverka sin egen roll i och med implementeringen och arbetet med föreskriften när det 

ges snålt med förutsättningar för det. De som fungerar som aktörer för föreskriften måste ges 

förutsättningarna för ett gediget implementeringsarbete så att alla är med på tåget från början, i 

alla verksamheter. Att använda sig av föreskriften är att utvecklas och enligt Spillane, Reiser 

och Reimer (2002:419) är det just implementeringsarbetets omfattning som ger resultatet. Vi 

tänker också att om förutsättningarna för att implementera och arbeta med föreskriften inte 

finns, påverkar detta i högsta grad den syn man har på vad föreskriften kan komma att bidra 

med, vilket stärker Spillane, Reiser och Reimers (2002:390) argument att människor själva 

måste vinna på utvecklingen och se möjligheterna för att den skall få ett verkligt genomslag. 

 

6.4 Verktyg 

Föreskriften ses av vissa respondenter som en checklista eller ett verktyg för att kunna arbeta 

systematiskt med de frågor den berör. Föreskriften innefattar inte bara de punkter som 

organisationer ska lägga fokus på för att öka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, den 

beskriver även allmänna råd där organisationen kan se vad Arbetsmiljöverket anser att 

organisationer bör lägga fokus på för att komma tillrätta med organisatorisk och social ohälsa. 

Det kan exempelvis vara kränkande särbehandling som flera av respondenterna nämner som ett 

bristområde, och vad som förväntas av organisationen om denne får kännedom om att sådant 
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förekommer. Vi ser att föreskriften kan användas som ett verktyg och ett stöd för 

organisationerna i arbetet med att minska ohälsan. Eftersom den är ett övergripande dokument 

som gäller för alla verksamheter, stora som små, anser vi att kunskap måste finnas på alla nivåer. 

I slutändan måste dock enhetscheferna ha förmåga att se vad den enskilda verksamheten 

behöver och bryta ner den så den blir mer konkret. Spillane, Reiser och Reimer (2002:389) 

skriver att aktörerna i första hand måste förstå vad direktiven är och att de måste förstå vad som 

förväntas av dem. Vi anser att mycket handlar om ledningen syn och inställning till föreskriften, 

några av våra respondenters syn är att föreskriften inte kommer med något nytt. Frågan som vi 

ställer oss är på vilket sätt organisationerna tar till sig föreskriften som verktyg när inställningen 

är sådan. 

 

Att få utbildning ses som en grundförutsättning för att kunna arbeta med föreskriften på ett 

adekvat sätt. De punkter som föreskriften lyfter upp är inga enkla frågor, det krävs ett 

långtgående systematiskt arbete för att få alla med på tåget kring detta. Vi antar att det är detta 

respondenterna syftar till när några av dem säger att arbetet redan är igång och att det inte är 

några nyheter. Visst kan punkterna i föreskriften bakas in ytterligare i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet men vi anser inte att det är detta som är det direkta syftet med att 

Arbetsmiljöverket har valt att komma ut med denna föreskrift, vi anser att de har gjort det för 

att trycka på vad som är arbetsgivarens ansvar och att det arbete som görs idag inte är 

tillräckligt. Enligt Ponton Klevestedt (2014:22) är det fler medarbetare med stress eller andra 

psykiska åkommor som blir sjukskrivna idag än de med fysiska åkommor och dessa siffror visar 

vad organisationerna bör lägga vikt på.  

 

Organisationerna vi studerat har haft lite olika sätt att tänka kring utbildning och introduktion i 

föreskriften för cheferna. Gemensamt vad gäller utbildning är att det är HR som planerar och 

anordnar. Det har varit chefsdagar i en organisation och det planeras för att genomföra 

workshops i en annan. Just workshops är intressanta eftersom HR där strävar efter att ge 

cheferna ett forum där de diskuterar hur de på bästa sätt skall föra ner föreskriften i de enskilda 

verksamheterna. Detta ser vi som ett mycket bra sätt att arbeta med implementeringen på, då 

det är ledningens ansvar att uppmärksamma vad varje verksamhet behöver och här kan vi se att 

cheferna får förutsättning och stöd av HR att göra detta. HR blir ett verktyg för cheferna och 

som en respondent från HR nämner så har inte HR ett egenvärde i sig, utan finns där för att 

underlätta för cheferna. Granberg (2011:360f) beskriver ett kollektivt lärande där människor 

gemensamt reflekterar och skapar dialog med andra för att kunna komma vidare i sitt lärande 

som positivt. En av respondenterna nämner är det viktigt att kunna ta till sig goda exempel och 

inslag från andra verksamheter, vilket vi ser som viktigt. Saksvik och Danielsen Tvedt 

(2009:63) menar att kunna delge varandra tidigare erfarenheter, kommunikation och 

information är viktiga faktorer som påverkar hur en förändring i organisationen utvecklar sig. 

Genom att medvetet använda kunskap som ett verktyg blir det lättare att ta tillvara på varandras 

olikheter och se dessa som en tillgång. Som Saksvik och Danielsen Tvedt (2009:27) skriver är 

även god kommunikation betydelsefull, eftersom det kan ge ökat engagemang och en vilja till 

förändring bland sina medarbetare. Som i sin tur genererar till en bättre arbetsmiljö. Det finns 

också en maktdimension i detta avseende, de som delar kunskap inom ett område får en 

gemenskap som då utestänger dem som saknar denna kunskap (Hook 2001:523). Vi tycker det 

är viktigt att organisationerna är tydliga med sina mål, för att sedan en god ledare ska föra ner 

denna kunskap i sin verksamhet och skapa en känsla av att alla strävar mot samma mål.  

 

Björklund (2009:138) diskuterar att det i dagens arbetsliv ställs krav på cheferna att arbeta 

hälsofrämjande, att det är en del av arbetsgivarens ansvar men att det också läggs över på 

medarbetaren. Våra respondenter resonerar kring SAM-hjulet, enkäter, mätstickor, analyser 
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med mera, alla dessa är verktyg för att uppmärksamma ohälsa. Dessa är bra verktyg att använda 

sig av, frågan är bara vad cheferna gör med den information som de får av resultaten. 

Framförallt kan vi se att arbetsgivare kan använda dessa verktyg för att bli uppmärksamma i ett 

tidigt skede som vissa av respondenterna säger. Vi håller inte helt och hållet med Björklund 

(2009:138) i att ansvaret lämnas över på individen, inte alltid, utan vi tänker att det måste handla 

om ett samspel mellan arbetstagare och arbetsgivare, en dialog som fungerar där det går att 

diskutera vad som kan göras för att förbättra organisationens välmående. Det behöver inte alltid 

vara stora saker utan kan handla om att någon exempelvis behöver ta en paus från ett specifikt 

uppdrag för att det kanske inte fungerar för tillfället. Det handlar hela tiden om att hitta den 

balans som Karasek & Theorells krav och kontroll-modell visar på som behövs i arbetslivet 

(Eriksson & Larsson 2009:143). 

 

Riktlinjer för hur verksamheterna ska arbeta med föreskriften saknas i en organisation. Detta 

tänker vi påverkar kunskapen att kunna se brister i arbetsmiljön. Vi anser att det är betydelsefullt 

att ha denna form av riktlinjer för att kunna genomföra åtgärder i en organisation. En respondent 

nämner det som viktigt att hitta rutiner för att motverka ohälsa. Mätstickan ser vi som ett 

användbart verktyg där kanske den viktigaste delen handlar om möjligheten att kryssa i om 

medarbetaren vill ha ett samtal med sin chef. Det kan vara svårt för medarbetare att kontakta 

sin chef och be om ett samtal, att kryssa i en ruta är ibland mycket enklare när det gäller dessa 

svåra frågor. Sen är det upp till chefen att hitta ett tillfälle utan stress eller måsten där chefen 

bara finns där för den enskilde medarbetaren en stund. Bara detta samtal anser vi kan räcka för 

att medarbetaren ibland kan känna sig sedd och hörd och på så vis må bättre. Detta är det 

emotionella stödet som Jonsson beskriver i sin vidareutveckling av Karasek & Theorells krav 

och kontroll-modell, här känner medarbetaren att chefen bryr sig om hen vilket gör att hen har 

lättare att hantera de krav som ställs i arbetslivet (Eriksson & Larsson 2009:145f). Det handlar 

också om att delge varandra olika perspektiv och att ha en dialog kring det dagliga arbetet. Allt 

handlar inte om kunskap, det handlar också om den personlighet chefen har som ger 

möjligheten för att öppna upp till denna form av dialog som en av respondenterna säger. Detta 

handlar till stor del att som chef skapa sig ett förtroende från medarbetaren, att själv bli ett 

verktyg som medarbetarna kan använda sig av för att hantera arbetslivets krav. 

 

En av respondenterna betonar vikten av att lyfta frågor kring arbetsmiljö, se vilka frågor som 

är viktiga för medarbetarna för att sedan bryta ner det så att det blir mer konkret. Detta lyfter 

även Eriksson, Skagert och Dellve (2013:795) som menar att drivkraften i ett arbetsmiljöarbete 

måste komma inifrån organisationen och att det är viktigt att från början synliggöra vad som är 

betydelsefullt för den enskilda verksamheten och dess medarbetare. Genom kommunikation 

kan man få fram vad som anses behöva arbetas med och därefter bryta ner det och skapa 

konkreta handlingsplaner för att sedan följa upp dessa systematiskt. Detta anser vi också är 

nödvändigt då organisationerna exempelvis har medarbetarenkäten som ett verktyg för dessa 

frågor. Dialogen behöver inte alltid vara i muntlig form eftersom det då finns risk att vissa 

människor med kloka tankar och åsikter inte gör sin röst hörd, därför anser vi att de olika enkäter 

och andra dokument som tagits fram är ett bra komplement för att uppmärksamma chefen på 

personalens åsikter. Vi ser att organisationerna har de administrativa verktyg de behöver för att 

arbeta med föreskriften. Men att det handlar om att formulera om, tänka om och öppna upp för 

ett mer gediget arbete kring de punkter föreskriften tar upp, det är något som måste göras för 

att utvecklingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska sjunka. En av 

respondenterna menar att dessa frågor måste lyftas fram, att psykisk ohälsa inte är något att 

skämmas för och att vi måste våga tala om den om det skall bli någon förändring. Föreskriften 

får inte bli en hyllvärmare som en annan uttrycker sig. 
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6.5 Slutsats 

Synen på föreskriften är att den tydliggör arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. Samtidigt är den skriven ur ett medarbetarperspektiv och eftersom chefen 

också är en medarbetare gör det att denne hamnar i en svår situation. Synen är även att 

Arbetsmiljöverket har gått ut hårt med något som egentligen inte är några nyheter och att 

förväntningarna blir väldigt höga att leva upp till. Ledarskapet har en stor betydelse i hur arbetet 

med att minska ohälsa går. I ledarskapet måste det finnas en balans mellan styrningen uppifrån 

och medarbetarnas arbets-tillfredställelse. Detta innefattar även att dela med sig och ta hänsyn 

till den kunskap och erfarenhet som finns för att skapa god kommunikation mellan alla 

inblandade nivåer, och använda de resurser som finns på ett bra sätt. Dock kan vi se att det inte 

alltid är lätt att utöva sitt ledarskap på bästa sätt när förutsättningarna för det inte alltid finns 

och de ekonomiska resurserna till stor del styr i en politiskt styrd organisation. Saknas det stöd 

från det styrande organet ger detta ett mindre bra ledarskap på de lägre nivåerna och genererar 

chefer som mår dåligt. Detta ger i förlängningen medarbetare som saknar en närvarande chef 

och att risken för ohälsa då ökar. Om personalen mår dåligt blir det dyrt och det skapas ett 

samhällsproblem, det är där vi anser att vi är idag och det kan vara därför Arbetsmiljöverket nu 

har kommit med föreskriften. 

 

Organisationerna använder sig av föreskriften som ett verktyg, en checklista för att se så att de 

arbetar med de punkter föreskriften innehåller. Implementeringen av föreskriften ser väldigt 

olika ut i de organisationer vi studerat. Vissa är fortfarande på planeringsstadiet medan andra 

har tagit ner den till enhetsnivå. Detta är anmärkningsvärt då detta borde vara prioriterat med 

tanke på de sjukpenningtal som presenteras i inledningen. Något som är tydligt är att i den 

organisation där HR bara är på planeringsstadiet så finns inget påbörjat arbete med 

implementering av föreskriften. Där avböjde områdeschefen att medverka i en intervju då hen 

inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper kring föreskriften. Det var också tydligt att avsaknaden 

av direktiv från HR även speglade enhetschefens osäkerhet kring hur arbetet med föreskriften 

skulle se ut. Vi kan se att HR som stödfunktion är viktiga för cheferna i den här typen av 

strategiska frågor för att ge riktlinjer kring det fortsatta arbetet. Om inte HR tar initiativ till 

implementering så sker inget vidare arbete neråt i organisationen som vi ser det. Det som 

föreskriften tar upp är dock inga enkla frågor vilket också framkommer i resultatet. Vi anser att 

det som en av respondenterna säger sätter fingret på det, att det är svårt när det handlar om varje 

enskild persons upplevelse. Något som påvisar vikten av kommunikation, delaktighet och 

strävan efter gemensamma mål för att minska den organisatoriska och sociala ohälsan.  
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7 Metoddiskussion 
I detta kapitel presenterar vi vårt val av metod samt diskuterar kring genomförandet av studien. 

Vi förhåller oss kritiskt till de val vi gjort samt den påverkan som vår förförståelse kan ha haft 

i vår studie.  

 

Utifrån våra frågeställningar var en kvalitativ studie given då vi var intresserade av att få fram 

människors uppfattningar och tankar kring vårt syfte. För att få svar på våra frågeställningar 

var det inte möjligt att göra en kvantitativ studie som enligt Bryman (2011:341) snarare handlar 

om en studie med insamling av statistik och siffror där intresset handlar om att kunna 

generalisera. Att ha ett fenomenologiskt angreppssätt på detta innebar att vi hade en 

utgångspunkt där vi kunde beakta den verklighet respondenten var i och upplevde, vilket gjorde 

att vår egen förförståelse hamnade i bakgrunden.  

 

Den textanalys och den pilotintervju som vi genomfört i förarbetet hjälpte oss mycket när vi 

arbetade med utformningen av vår intervjuguide. Även vår handledare kom med tankar och 

goda råd som hjälpte oss att formulera intervjufrågorna så att de bättre skulle passa vårt syfte 

och våra frågeställningar. Textanalysen vi gjorde anser vi ha varit till stor nytta för att få en 

djupare bild i vad föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö förväntas innebära för både 

arbetsgivare och arbetstagare. Boréus (2011:132) skriver att alla texter påverkar relationer 

mellan grupper och människor och det anser vi föreskriften gör i allra högsta grad. 

Intervjuguiden justerade vi flera gånger, mycket tack vare vår handledare och vår pilotintervju. 

Hade vi inte haft dessa två faktorer som hjälpt oss på vägen hade vi kanske inte fått fram de 

svar som vi behövt för att besvara våra frågeställningar. Vi bokade tidigt in intervjuer under 

vårt arbete för att vi ville komma igång, men efter diskussion med vår handledare valde vi att 

boka om och senarelägga dessa. Detta då vi insåg vikten av att lägga ner mycket tid och 

reflektion på intervjuguiden, för att kunna få fram de svar som behövdes för att kunna belysa 

vårt syfte och våra frågeställningar i slutresultatet.  

 

Att få kontakt med respondenter var inget större problem då vi hade många att tillgå genom 

kontaktuppgifter på kommunernas hemsidor på internet. De flesta svarade ganska omgående, 

även om det fanns några som vi inte fick svar från trots påminnelse, något som vi kan tycka är 

anmärkningsvärt. Det var något svårare att få kontakt med respondenter på områdeschefsnivå, 

här fick vi tillslut tag i tre respondenter men vi fick nöja oss med att de representerade två olika 

kommuner, vilket kan ha påverkat bredden i vårt resultat. Eftersom vårt intresse var att se hur 

de olika nivåerna förhåller sig till de frågeställningar vi har var det viktigt för oss att ha minst 

tre representanter från varje nivå för att kunna se om vi kunde se mönster eller skillnader i 

resultatet. Efter att tio intervjuer var genomförda och vi hade en jämn fördelning mellan 

nivåerna kände vi att vi hade tillräcklig mättnad i vårt material.  

 

När det gäller genomförandet av intervjuerna, så genomfördes dessa utan några problem och de 

blev mellan 18 och 45 minuter långa. Vi pratade en del om huruvida vi skulle vara en eller två 

som intervjuade, och kom fram till att ur ett tidsperspektiv var det mer effektivt att intervjua en 

och en. Det var bara under en intervju som vi var två och det berodde på att det fanns risk för 

att inte inspelningsapparaten skulle fungera. Då valde vi att vara två för säkerhets skull. Vi var 

medvetna om att det fanns en risk at missa att ställa eventuella följdfrågor när vi intervjuat en 

och en. Hade vi varit två hade en kunnat hålla i intervjun och den andre kunna stötta upp med 

exempelvis följdfrågor och vi hade då kunnat komplettera varandra bra. Samtidigt kunde vi 

också se en vinst i att intervjua en och en då vi märkte att detta gjorde att vissa respondenter 

slappnade av mer. Vi fick då en mer avslappnad stämning vilket gav ett mer öppet samtal där 
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vi upplevde att respondenten kommunicerade på ett öppet och ärligt sätt. Vi kan se att de 

intervjufrågor vi ställde gav relevanta svar till vår studie.  

 

Eftersom vi tre som utfört studien hade egna erfarenheter från offentlig sektor innebar detta att 

vi hade ganska många föreställningar och förutfattade meningar om den verklighet våra 

respondenter talade om. Detta kan ha gjort att vi ibland drog förhastade slutsatser och tolkade 

in saker i det som respondenterna pratade om. Vår kodning av det transkriberade materialet 

hjälpte oss att hålla fokus på materialet samtidigt som vi såg fördelen med att vara tre som skrev 

tillsammans. Vi har kunnat stötta varandra men också kunnat förhålla oss kritiska till varandras 

tankar, reflektioner och slutsatser. Detta gjorde att vi minimerade riskerna med att studien inte 

skulle betraktas som valid. Något som vi reflekterade kring som garanterat påverkat resultatet 

av vår studie var det faktum att föreskriften var relativt ny, den började gälla 31 mars 2016. 

Beslutsvägarna är långa i offentlig sektor och det tar tid för förändringar att genomsyra 

verksamheten. Hade organisationerna haft lite mer tid på sig hade kanske resultatet blivit 

annorlunda.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att bredda denna studie till att inkludera ytterligare 

perspektiv. Genom att intervjua relevanta respondenter från Arbetsmiljöverket skulle vi kunna 

få djupare inblick i tankarna bakom föreskriften AFS (2015:4). Det hade också varit intressant 

att få ett medarbetarperspektiv då vi kunnat intervjua både fackliga representanter samt 

medarbetare för att se om de högre nivåernas uppfattning stämmer överens med den uppfattning 

som medarbetarna har. En annan aspekt på ohälsa som har kommit upp i vår studie är det 

livspussel som en respondent nämner. Det hade också varit av intresse att studera vilken 

inverkan balansgången mellan arbete och fritid har på en individs upplevda hälsa eller ohälsa.  
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Appendix 
Då vi varit tre som skrivit tillsammans gjorde vi inledningsvis en tidsplan för att underlätta vårt 

fortsatta arbete. Vissa dagar satt vi enskilt för att kunna vara lite mer effektiva, men vi skrev i 

Google Drive för att hela tiden kunna ta del av varandras texter och ge feedback. De dagar som 

vi satt tillsammans lyfte vi och diskuterade vårt material för att kunna få en enhetlig text och 

skapa struktur över arbetet. Vi anser att arbetet och samarbetet har fungerat jättebra och alla har 

varit delaktiga. Under arbetets gång har vi tagit vara på varandras styrkor, fört en ständig dialog 

och reflekterat tillsammans vilket bidragit till det slutgiltiga resultatet. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Vi är tre studenter som läser sista terminen på programmet Organisations och 

personalutveckling på Högskolan i Borås. Vi skriver nu kandidatuppsats i ämnet Organisatorisk 

och social arbetsmiljö. Syftet med studien är att undersöka hur offentliga organisationer 

förhåller sig till föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS:2015:4) på strategisk 

och operativ nivå. Vilken inverkan föreskriften förväntas ha för att minska ohälsa i 

organisationen samt hur den kunskap och de ledaregenskaper som finns inom organisationen 

påverka detta. Syftet är också att undersöka hur arbetet med att implementera den ser ut och på 

vilken sätt implementeringen påverkas av de förutsättningar som finns inom organisationen.  

 

Vi är intresserade av att undersöka hur det arbetas med detta inom skola, vård och omsorg i 

offentlig sektor och gör därför ett antal intervjuer i ett antal kommuner i Västra Götaland. Vi 

följer de forskningsetiska aspekterna genom det bara är vi tre i arbetsgruppen som kommer att 

ta del av intervjuerna i sin helhet. Intervjun kommer att raderas ur telefonen efter vi fått godkänt 

betyg på uppsatsen. I arbetet kommer intervjuerna att av-anonymiseras så att det inte går att 

koppla till kommun eller person. Det är ok att avbryta intervjun om du känner att du inte längre 

vill medverka.  

 

Uppvärmningsfrågor 

 Hur länge har du arbetat i kommunen? 

 Vad har du för befattning? 

 Hur länge har du haft den befattningen inom kommunen? 

 Kan du kortfattat beskriva hur en dag på arbetet kan se ut för dig? 

 Vilken roll har du i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 

Allmänna frågor 

 Hur ser arbetet med att implementera den nya föreskriften ut i er organisation? 

 Om det inte påbörjats; hur är det tänkt att den skall implementeras i organisationen? 

 

 Hur ser du på den nya föreskriften? 

 Hur tror du att den kommer att påverka arbetet från hur det ser ut idag? 

 

 Vilka förutsättningar finns/ges för att föreskriften skall kunna implementeras i 

verksamheten? 

 Vilka stöd eller hinder kan du se skulle kunna uppkomma i och med implementeringen 

av afs? 

 Vem/vilka anser du vara de viktigaste aktörerna i implementeringen av föreskriften? 

 

 Upplever du att det läggs stor vikt vid frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

 

 Känner du att du har den kunskap som du behöver för att kunna arbeta med dom punkter 

som föreskriften beskriver? (systematisk arbetsmiljö, arbetsbelastning, arbetstid, 

kränkande särbehandling)  

 

 Hur ser du på relationen mellan ledarskap och en hälsosam arbetsmiljö? 

 

 Upplever du att de resurser som du har är rimliga om man ställer dem i relation till de 

krav som ställs på dig i din yrkesroll? Berätta… 
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