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Sammanfattning 

Syftet med magisteruppsatsen var att undersöka hur mellanchefer upplevde 

arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsorganisatoriska krav i Arbetsmiljöverkets föreskrift 

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4). Förutsättningar och resurser att 

utföra arbetsmiljöarbetet diskuterades och påverkansfaktorer framkom. Metoden som 

användes var kvalitativa intervjuer som sedan behandlades enligt Grundad Teori 

(GT). Urvalsgruppen bestod av sju arbetstagare i professionen chef, enhetschef och 

HR. Resultatet baserades på fem huvudkategorier och 14 begrepp. 

Huvudkategorierna titulerades: Arbetsmiljöarbete, Chefens förutsättning, Ledarskap, 

Använd SAM, Problemområden. Resultatet blev att OSA hade uppmärksammat 

arbetsgivaransvaret och de sociala arbetsmiljöfaktorerna bland cheferna. Vidare 

visade resultatet att arbetsmiljöarbetet var viktigt för medverkande informanter men 

att det var ett komplext arbete som beror på både egna förutsättningar, 

arbetsgruppens komposition samt på vad kommunledningen signalerar. Fler forum 

att diskutera arbetsmiljöfrågor med likasinnade och mer praktiskt stöd i 

arbetsmiljöarbetet efterfrågades. Slutsatsen blev att mellanchefers position var viktig 

men att drivkraft för arbetsmiljöarbetet bör komma från flera håll, inte minst från 

högre chefsnivåer.  

Abstract 

The purpose of this Master’s thesis was to examine how middle managers experience 

of health and safety issues from the organizational requirements, as described in the 

Swedish Health and Safety Authority’s provision Organisational and Social Working 

Environment (AFS 2015:4). The conditions and resources to attain health and 

safety were discussed, and determinants for the work emerged. The method used was 

qualitative interviewing and then they were analyzed with help of Grounded Theory 

(GT). The selection of informants consisted of seven workers in the positions of 

manager, middle manager and HR (Human Resources). The result was based on five 

main categories and 14 concepts. The main categories were: health and safety at 

work, the conditions of the manager, leadership, use of SAM (systematic work with 

work environment) and problem areas. The results show that the 

provision Organizational and Social Working Environment draws attention to the 

employer responsibility and the social factors at work. Further, the results show that 

the provision Organisational and social working environment draw attention to the 

employer’s responsibility and the social factors at work. Further the results showed 

that work environment was important for the informants who participated, but that it 

is a work full of is complexity that depends on their own conditions, the composition 

of their subordinates and the signals of the municipality. More places to meet and 

discuss questions of health and safety issues with equals and more practical support 

in their work was requested. The conclusion became that middle management 

positon is important but the driving force of the health and safety at work must come 

from several directions, particularly from higher management levels.  

 

Health and Safety at work, AFS 2015:4 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 

(OSA), Occupational Health Services (Företagshälsa), Social action theory 

(Handlingsteori), Working conditions (arbetsförhållanden) 
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1 Introduktion 

Ett uttryck för att arbetsrelaterad ohälsa uppmärksammas alltmer är att 

Arbetsmiljöverket (AV) utvecklat en Föreskrift (AFS 2015:4) med titel 

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). Det är ett verktyg för arbetsgivare att 

förebygga ohälsa föranledd av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden på 

arbetsplatsen. Mellan 2010 och 2014 ökade arbetsskadeanmälningarna kopplat till 

brister inom organisatoriska och sociala arbetsmiljön med 70 procent (AFA , 2016). 

Arbetsmiljöarbete bör enligt lag bedrivas och innebär att arbeta aktivt med både 

sociala, psykiska och fysiska förhållanden som kan påverka arbetstagarnas hälsa 

negativt (Arbetsmiljölagen, 1977). Arbetsmiljöuppgifterna i en kommun delegeras 

till respektive ansvarig chef i de olika verksamheterna men ytterst är det fullmäktige 

som har arbetsmiljöansvaret (Kommunlag 1991:900). Dessa mellanchefer1 ska i nära 

kontakt med arbetstagarna, agera enligt Arbetsmiljölagens (AML) anvisningar och 

arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1; Arbetsmiljölagen, 

1977; Arbetsmiljöverket, 2017). Genom att arbeta systematiskt med de förhållanden 

som påverkar arbetstagare så tar arbetsgivarsida sitt ansvar för att förhindra 

arbetsrelaterad ohälsa. Exempelvis så kan det handla om att genomföra 

arbetsplatsträffar, genomföra skyddsronder, bedriva ett närvarande ledarskap, följa 

upp sjukfrånvaro och, tillsammans med anställa, revidera företagets/organisationens 

policys på olika områden. Kommunen är en stor arbetsgivare i Sverige som 

sysselsätter 760 000 arbetstagare uppdelat i 290 kommuner (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). Mellanchefer i en kommun som arbetar inom exempelvis skola, 

socialtjänst och äldreomsorg, har arbetsmiljöansvar för många arbetstagare och 

därmed en bra position att förhindra arbetsrelaterad ohälsa (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). OSA bidrar också till att flytta perspektivet från individ till 

organisation (AFS 2015:4). I den här magisteruppsatsen undersökte författaren vad 

mellanchefers upplevelse var av att utföra arbetsmiljöarbete enligt OSAs paragrafer. 

Psykisk arbetsrelaterad ohälsa 

De psykiska diagnoserna fortsätter vara största orsaken till sjukskrivning i Sverige 

(AFA , 2016; Forskningsrådet Forte, 2015; Stoetzer, et al., 2014). Dessa utgjorde ca 

59 % av alla startade sjukfall mellan 2010 och 2015 där kvinnor utgör 73 % av dessa 

 

1 ”Mellanchefer” får här i uppsatsen representera de chefer som befinner sig mellan arbetstagarna och ledning på olika nivåer i kommun.  
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(Lidvall & Olsson-Bohlin, 2016). Vanliga symtom vid psykisk ohälsa är bl.a 

sömnsvårigheter, oro, ångest eller nedstämdhet (Nixon, et al., 2011). Det finns 

samvariation mellan brister i arbetsmiljön och risk för psykisk diagnos (Arvidsson, et 

al., 2016). Pindek och Spector (2016) visar i sin artikel att organisatorisk begränsning 

bör mer ofta vara föremål för forskning eftersom dessa ger ökad psykisk belastning. 

Risken för att sjukskrivas i en psykisk diagnos är större bland kommunanställda, än 

privatanställda (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016; Arbetsmiljörapport , 

2016; Lidvall & Olsson-Bohlin, 2016). Det beror delvis på att många yrken i 

kommun är ”kontaktyrken” viket både ger ett mervärde åt arbetet samtidigt som dess 

relationer tär på det psykiska måendet då utförarna av arbetet inte alltid kan 

tillgodose allas behov (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016; AFA Försäkring, 

2015). Hälsoläget är bättre på arbetsplatser där det bedrivs arbetsmiljöarbete 

(Arvidsson, et al., 2016). Bäst resultat ges om insatserna får fokusera på anpassning 

av arbetsuppgifter, rehabilitering och att eliminera riskfaktorer (Ibid). Både 

arbetslöshet, pensionering och översysselsättning ger ohälsa samtidigt som arbete i 

passande sysselsättningsgrad för den anställdes funktionsförmåga ger ökad hälsa 

(Barney, 2016). Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) har 

tagit fram samband mellan arbetsplatsförhållanden och hjärt-kärl sjukdom, psykisk 

ohälsa, muskuloskeletala smärtor och magåkommor (SBU, 2012; 2013; 2014; 2015). 

Den av rapporterna som tar upp psykisk ohälsa (2014) har fokuserat på att, på 

gruppnivå, undersöka samband mellan flertalet faktorer i arbetsmiljön och 

depressionssymtom och utmattningssymtom. De redovisar bl. a att depression hänger 

samman med arbetsförhållanden där det råder höga krav och upplevelsen av att 

kunna påverka är låg (SBU, 2014). Då kvinnor har en högre sjukskrivningsgrad i 

psykiska diagnoser så är det intressant att de kan fastslå i rapporten att kvinnor och 

män som arbetar under liknande förhållanden utvecklar både depression och 

utmattning i lika hög grad (Ibid). Innehållet i OSA är baserat på dessa omfattande 

SBU rapporter (Arbetsmiljöverket, 2017). Enligt Nationell samordnare inom området 

psykisk ohälsa (2016) så kommer ca 50 % av befolkningen någon gång under sitt liv 

att hamna i psykisk ohälsa. Lohela-Karlsson, Hagberg och Bergström (2015) tar i sin 

artikel, med titel Production loss among employees perceiving work environment 

problems, upp ytterligare, mer dolda, anledningar att arbeta med arbetsmiljön. 

Arbetstagare som är friska, närvarande och producerande tappar även de en del av 

sin produktionsförmåga i en sämre arbetsmiljö där de arbetsmiljöfaktorer som nämns 

i OSA är okontrollerade (Ibid). I en artikel där produktionsförlust 
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hos ”sjuknärvarande” arbetstagare undersöks så testar och validerar forskarna en 

mätmetodik som i framtiden kan användas i ett proaktivt syfte (E. Aboagye, 2016). 

Då arbetstagares psykiska mående förbättras främjas inte bara befintlig arbetsgrupp 

utan det underlättar rekrytering och det blir lättare att behålla befintlig personal i en 

väl fungerande arbetsmiljö där rättvisa och bra implementerade policys underhåller 

ett aktivt arbetsmiljöarbete (Arbetsgivarverket, 2013). Detta arbete kan bli avgörande 

för vårt välfärdssamhälle i framtiden eftersom arbetsmarknaden genomgår 

förändringar kopplat till demografi, till teknologi och fortsatt globalisering 

(Forskningsrådet Forte, 2015). Det identifierade behovet att arbeta främjande med 

arbetsmiljöfaktorer för att kunna förbättra motståndskraften och uthålligheten hos 

arbetstagarna finns här i Sverige men även nationellt (AFA , 2016; Rantanen, et al., 

2013; Iavicoli, 2016).  

Chefen som arbetstagare  

I OSA så står det i paragraf 5 om SAM och att genomförandet av SAM innefattar 

paragraf 9-14 (AFS 2015:4). I den AFS som behandlar det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, AFS 2001:1 står det i paragraf 4 följande: Alla som är anställda i 

verksamheten är arbetstagare. Det gäller även chefer och arbetsledande personal, 

till exempel förvaltningschef i en kommun. Mellanchefers upplevelse av 

arbetsmiljöarbete var viktigt att titta närmare på eftersom de har 

genomförandeansvaret för arbetsmiljöarbetet. I en artikel skriven av Landstad och 

Vinberg (2013) så intervjuas 20 stycken kvinnliga chefer inom kommunal 

verksamhet om sina arbetsvillkor och vilken effekt på hälsa det ger. Artikelns 

friskfaktorer anges vara etablerade strategier för ledarskap, kommunikation, 

arbetstagares delaktighet, arbetstagares hälsa och visioner (Ibid). Dessa friskfaktorer 

förekommer olika mycket i kommuner (Arvidsson, et al., 2016). Mellanchefers 

ledarskap påverkar inte bara ett stort antal anställda på arbetsplatsen utan också 

kvalitén på arbetsutförande och omsättningen på arbetskraft (Landstad & Vinberg, 

2013). Berntson, Wallin och Härenstam (2012) påpekar vikten av chefens egen hälsa 

så att de har psykisk och fysisk förutsättningen att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. 

Åkerlind, Larsson och Ljungblad (2013) gjorde en jämförande studie av ett 60-tal 

kommuner och kunde slå fast att arbetsgivarens ledarstil och organisering av 

verksamheten hade ett tydligt samband med arbetstagarnas hälsa och sjukfrånvaro. 

Den ”auktoritära” ledarstilen och dennes motsats ”låt-gå ledarskap” var de som 

orsakade mest arbetsrelaterad ohälsa vilket kan kopplas till depressiva symptom och 

utmattning (Ibid).  
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Det finns en strukturell diskriminering inom flertalet kommuner och jämställdheten i 

vissa kommuner är bättre än i andra (Sveriges Företaghälsor, 2016). Detta påverkar 

förutsättningarna till att utföra arbetsmiljöarbete då exempelvis ansvar för fler 

underställda arbetstagare ger mindre tid till strategiskt arbete vilket är en verklighet i 

kommunala omvårdnadsverksamheter (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

På 2000-talet gjorde Westerberg och Armelius (2000) en större undersökning baserat 

på svar från 245 kommunanställda mellanchefer. De upptäckte då flertalet skillnader 

mellan manliga respektive kvinnliga verksamheter: Kvinnorna hade högre 

utbildning, lägre lön, var mindre nöjda med arbetsmiljöfaktorer och hade ansvar för 

fler arbetstagare (Ibid). I en nyare rapport som undersökt de här komponenterna 

framkom att denna strukturella diskriminering håller i sig (Sveriges företagshälsor, 

2015). Främst kvinnor var negligerade både gällande kvalité på arbetskläder, 

utrustning, transportmedel och annan teknisk utrustning samt hade fler anställda och 

mindre i lön (Ibid). Exempelvis så har Kommunal haft frågan om anställdas rätt till 

arbetskläder inom vård och omsorg, för att förhindra smittspridning, på bordet sedan 

90-talet och 2018 kommer ny lag att träda i kraft som ger dem rätt till arbetskläder 

(Georgsson, 2017). 

Innehåll i OSA 

Paragraferna i OSA är juridiskt bindande regler och i de allmänna råden, som följer 

på varje paragraf, finns rekommendationer om hur gå tillväga praktisk för att 

uppfylla de gällande kraven (AFS 2015:4). Här nämns även de risker i 

arbetsmiljöförhållandena som arbetsgivare, tillsammans med sina arbetstagare, ska se 

till att kontrollera regelbundet via SAM (AFS 2001:1). OSA innehåller ett flertal 

definitioner i § 4: Krav i arbetet, Kränkande särbehandling, Ohälsosam 

arbetsbelastning. Organisatorisk arbetsmiljö, Resurser för arbetet och Social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

§ 4 Krav i arbetet: De delar av arbetet som fodrar upprepade ansträngningar. 

Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och 

sociala förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur.  

§ 4 Ohälsosam arbetsbelastning: När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider 

resurserna. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna 

till återhämtning är otillräckliga. 

§ 4 Resurser för arbetet: Det i arbetet som bidrar till att 1. Uppnå mål för arbetet, 2. 

Hantera krav i arbetet. Resurser kan vara: Arbetsmetoder och arbetsredskap, 
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kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, 

möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor och 

möjligheter till återhämtning.  

§ 4 Organisatorisk arbetsmiljö: Villkor och förutsättningar för arbetet som 

inkluderar 1. Ledning och styrning, 2. Kommunikation, 3. Delaktighet, 

handlingsutrymme, 4. Fördelning av arbetsuppgifter och 5. Krav, resurser och 

ansvar.  

§ 4 Kränkande särbehandling: Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare 

på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför 

arbetsplatsens gemenskap.  

§ 4 Social arbetsmiljö: Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt 

samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.  

Som nämnt tidigare i texten så finns det systematiska arbetsmiljöarbetet i § 5 och 

sedan följer den paragraf som är mest aktuell i denna uppsats: 

§ 6: Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående 

kunskaper: 1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam belastning. 2. Hur man 

förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det 

finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Dessa förutsättningar 

preciseras i en mening längst ned i de allmänna råden under § 6: (…) Tillräckliga 

befogenheter, en rimlig arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller 

arbetsledare.  

Det finns även krav på mål och delaktighet:  

§ 7: Mål: Utöver det som gäller enligt § 6 och 9-14§§ i dessa föreskrifter ska 

arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska 

syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram 

målen och se till att arbetstagarna känner till dem.  

AV förtydligar i OSA arbetsgivarens ansvar att bedriva ett arbetsmiljöarbete (AFS 

2015:4). Mellanchefer har genomförandeansvaret och andra aktörer på 

arbetsmarknaden, bl.a företagshälsor, hjälper till med implementeringsarbetet 

(Arbetsmiljölagen, 1977). AV uppmanas i årets regleringsbrev att i egenskap av 

tillsynsmyndighet utveckla och implementera befintliga lagar, nationella policys, 

föreskrifter och program istället för att ta fram fler verktyg vilket även flera forskare 
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ställer sig bakom (Iavicoli, 2016; Rantanen, et al., 2013; Regeringen 

Arbetsmarknadsdepartementet, 2017). AVs inspektörer följer upp med först råd och 

sedan med sanktionsavgifter (Arbetsmiljörapport , 2016). Denna kontrollfunktion är 

en nödvändighet även i de bästa organisationer för att aktivt arbetsmiljöarbetet ska 

ske, det räcker inte med bra normer och värderingar inom företaget (Arntz-Gray, 

2015). Davenport och Manville (2012) menar att mellanchefer bör luta sig på andras 

erfarenheter och kunskap för att utvecklas vidare i arbetsmiljöarbetet.  

Teoretisk referensram 

Författaren valde att använda Senges systemteori som analysverktyg då denna 

magisteruppsats handlar om mellanchefers upplevelse av ett arbetsmiljöarbete i en 

oupphörlig lärandeprocess på flera nivåer inom en kommun. Senges systemteori 

inkluderar fem discipliner som tillsammans ger en lärande organisation (Senge, 

2006). För att förtydliga vissa delar så användes även Argyris och Schöns teori om 

singleloop och dubbeloop (Argyris, 1995; Argyris & Schön, 1977).  

 

Figur 1:Systemteori, personligt mästerskap, mentala modeller, gemensamma 
visioner och teamlärande. 

 

Senge (2006) valde i sin teori att fokusera på arbetstagares upplevelse i en tid där 

produktionsfaktorer, effektivisering och förändring var i fokus sedan 

organisationsteorierna uppkomst på 90- talet. Han såg vikten av att involvera och få 

med sig arbetstagare i långsiktiga visioner för att främja den upplevelse som tillåter 

engagemang i verksamhetens mål och som höjer motivationsförmågan (Senge, 

2006). När det finns en insikt i sin del av den större bilden så blir det enklare att bidra 

till den (Ibid).  
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Senges fem discipliner 

Utifrån fem begrepp så bildar Senge (2006) en bas för organisatoriskt lärande: 

Systemteori, personligt mästerskap, mentala modeller, gemensamma visioner och 

teamlärande. Nedan följer en redogörelse för begreppens betydelse: 

Systemteori 

Systemteori är det begrepp som binder samman alla fem olika begrepp och betraktar 

organisationen ur ett cirkulärt perspektiv (Senge, 2006). Det för att uppfatta 

underliggande strukturer för det som sker istället för att, som vanligt är, se på 

verksamheten ur ett linjärt perspektiv som ger ett orsak-verkan perspektiv. Att söka 

rötterna på ett mer strategiskt vis gör att det går att nå en dynamisk komplexitet 

(Ibid). Processer har enligt Senge (2006) inget slut utan pågår i en cirkulär rörelse 

oavbrutet. Det går här att dra en parallell till Argyris och Schöns (1977) teori om 

single loop och double loop. Single loop innebär en enkel korrigering av en handling 

för att bättre nå ett mål. Symtomen tas om hand och det antas att lösningen till ett 

problem ligger nära i tid och rum. Double loop innebär att korrigera roten till 

problemet. För att nå roten menar Argyris (1995) att det gäller att medvetandegöra 

för sig själv vad vi gör i det dagliga arbetet som ger effekter på verksamheten. Tredje 

steget är Triple-loop learning som innebär att titta på kunskapsinhämtningen och på 

ett abstrakt sätt lära av den och undersöka om det regelverk som styr handlingarna, 

policys och liknande, behöver ändras på (Georges, et al., 1999). Alla tre synsätt 

behövs och kompletterar varandra. Double loop bör brytas ned i single lopp för att 

det ska gå att upprätthålla styrfart i verksamheten. Ibland går det inte att agera på 

hela ”roten” på en gång (Ibid). Senge (2006) uppmanar till att leta efter vad som 

utgör en ”hävstångseffekt” dvs. det som ger mest nytta i längden att ändra på. Att 

agera på det mest uppenbara i en problemsituation är ofta inte det som behövs för en 

mer långsiktig lösning. När hävstångseffekten väl är identifierad så behöver kraft 

läggas på att få igång en påverkanseffekt (reinforcing feedback) på den. Detta måste 

få ta tid eftersom risken annars är att alltför mycket resurser sätts in i tidigt skede för 

att skynda på resultatet kan det visa sig i efterhand att hälften hade räckt för att uppnå 

det resultat som åsyftades (Ibid). Här lägger Senge in två stycken arketyper som är 

mest centrala i systemtänkande: begränsningar för tillväxt (Limits to growth) och 

skjuta problemen ifrån sig (Shifting the burden). När påverkanseffekten fått saker 

och ting i rullning så kommer så småningom en punkt där processen avstannar och 

ibland även vänder och det är här arketypen begränsning för tillväxt läggs in. Att 
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kunna identifiera den begränsande faktorn är också viktigt för bortom den punkten 

går det inte att påverka mer oavsett hur mycket resurser som tillförs. Det gäller att få 

till en balanserande process som kan vara antingen fundamental lösning eller en 

symtomatisk lösning. Den sistnämnda är en kortsiktig lösning och kommer till sin rätt 

i akuta situationer (Ibid). Den eftersträvansvärda är den som håller långsiktigt för där 

har man använt sig av double-loop learning och identifierat roten enligt Senge. Insikt 

om beroendeförhållandet och vetskap om att vara en del av något större är det som 

leder till det senare. I arbetsmiljöarbetet uppmanas chefer att se till att involvera 

arbetstagarna i beslut och få dem att röra sig mot det stadie som Senge kallar 

comittment. D.v.s. de tar ansvar för det egna arbetet, har egna visioner om 

förbättringsåtgärder och förstår att de är en del av verksamheten och kan påverka 

arbetsförhållandena (Ibid). Då anställda endast gör det som förväntas av dem utifrån 

yttre ramar kallar Senge (2006) det för compliance. Anställda som är i compliance-

läget känner inte att de kan påverka och har således ingen insikt om något 

beroendeförhållande och arbetar mest utifrån sig själv (Ibid). 

Personligt mästerskap 

En lärande organisation beror enligt Senge (2006) på individuellt lärande och detta 

appliceras i den här uppsatsen på urvalsgruppen mellanchefer eftersom 

arbetsmiljöarbetets genomförande ytterst beror på deras handlingsförmåga. Det 

personliga mästerskapet handlar för Senge om att hitta sin kreativa spänning genom 

att lyssna till sig själv och forma en vision om vad uppnå. Den kreativa spänningen 

finns mellan visionen och det som uppfattas som ”nuläge” eller ”verklighet”. Den 

skillnad som finns mellan nuläge och vision ger en känslomässig spänning. Den 

känslomässiga spänningen kan framkalla känslor av dels motstånd och dels känslor 

av att inte vara värd att nå sin vision. Det blir en strukturell konflikt av alla dessa 

känslor och en gummibandeffekt som i värsta fall kan tvinga chefen att ge upp sin 

vision för att få en tillfällig stressreducering. Senge (2006) översätter den situationen 

som att vara exempel på en symtomatisk lösning där allt känns bra för stunden men 

samtidigt så har inget konstruktivt skett som kan leda till något bättre. För att kunna 

bygga sitt personliga mästerskap så behöver chefer få en högre objektiv förståelse för 

hur saker och ting som sker på arbetsplatsen hänger ihop och vilka underliggande 

strukturer och handlingar (commitment to truth) som ligger till grund för det som 

sker. Med det förhållningsättet är det enklare att stå emot den strukturella konflikten 

och hålla gummibandet sträckt även under motgångar (Ibid).  
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Tankemodeller 

Alla människor har enligt Senge (2006) uttalade uppfattningar (espoused theories) 

men våra handlingar följer inte alltid dessa uppfattningar. Orsaken till det är att vi 

handlar och uppfattar världen omkring oss på det sätt som ger oss minst motstånd. 

Sättet vi handlar på finns i våra tankemodeller (mental models). Erfarenheter, 

cognitiva scheman och annat vi samlat på oss bestämmer hur vi handlar och vad vi 

väljer att se i vår omgivning (Ibid). Ett sätt att få reda på sin egen tankemodell är att 

reflektera över hur du agerar i olika situationer. Senge (2006) menar att lärandet i 

organisationen sker genom att tankemodellerna bearbetas och visioner göras mer 

gemensamma. Systemteorin hindras då inte av den egna tankemodeller (Ibid).  

Gemensamma visioner  

För att kunna ha en gemensam vision så behöver den bygga på personliga visioner 

och på personligt mästerskap (Senge, 2006). Att forma ett långsiktigt mål att sträva 

mot bygger initiativförmåga och tillåter kreativitet och väcker den kreativa 

spänningen. Inställningen ändras gentemot organisationen och arbetstagarna kan 

komma närmare comittment och ta större initiativ och engagera sig utanför ramarna 

(Ibid). Arbetstagarna och deras chefer kan ansluta sig mer eller mindre starkt till 

visionen enligt skala: engagemang(bäst), anslutning, äkta samtycke, normalt 

samtycke, motvilligt samtycke, inget samtycke och likgiltighet (sämst). För att göra 

en vision gällande menar Senge (2006) att chef behöver vara en av de anslutna och 

ge visionen ett äkta samtycke. Arbetsgruppen behöver själva få välja, det kan ta tid 

och kräver regelbunden dialog för att möjliggöra för visionen att sätta ”rot”.  När det 

väl sker så identifierar sig arbetsgruppen deltagare med varandra och kan då 

formulera en gemensam vision (Ibid).  

Teamlärande 

Teamlärande byggs på flertalet enskildas visioner vilka formas till en gemensam 

vision (Senge, 2006). Teamlärande görs genom dialog och diskussion. Dialogen gör 

så att tankar kan delas och andra kan ge sin återkoppling vilket leder till nya 

frågeställningar och för frågan framåt. Diskussionen är egentligen att argumentera 

för sin sak vilket inte är produktivt en lärande situation. Därför sätter Senge (2006) 

ordet ”skicklig” framför diskussion och placerar den mitt mellan dialog och 

diskussion där dialog betyder göra gemensam och diskussion slå sönder. I praktiken 

används skicklig diskussion när det gäller att fatta beslut, prioritera eller komma till 

en överenskommelse. I ett teamlärande är konflikten välkommen eftersom den gör 
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verkligheten mer synlig för alla och en välfungerande grupp kan röra sig mellan 

dialog och skicklig diskussion och koncentrera sin gemensamma energi på det som 

är viktigt. Visionen (Ibid). 

Senges systemteori används i denna magisteruppsats dels för att det är en 

handlingsteori och del för att den kan beskriva de komponenter som döljer sig inom 

arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Utöver det så tar den tillvara på informanternas 

upplevelser. Dessa upplevelser är kopplade till arbetsmiljöarbetet. Genom att 

applicera denna som teoretisk referensram på det insamlade materialet så tillåter den 

också att resultat diskuteras utifrån att kommunen är en lärande organisation på 

området arbetsmiljöarbete.  

2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur mellanchefer i kommunal verksamhet 

upplever arbetsmiljöarbetet utifrån de krav som har sin utgångspunkt i de paragrafer 

som OSA tar upp.  

- Vilken påverkan upplever mellancheferna att OSA haft på 

arbetsmiljöarbetet?  

- Upplever cheferna att de har tillräckliga förutsättningar och resurser för 

att driva arbetsmiljöarbete? 

- Vilka faktorer upplever mellancheferna påverka arbetsmiljöarbetet? 

 

3 Metod 

Forskningsmetoden var kvalitativ med en mestadels induktiv ansats där verkligheten 

kunde studeras utifrån författarens intresse att få så mångskiftande svar som möjligt i 

ämnet arbetsmiljöarbete. Att med öppet sinne generera empiriskt material, material 

från andras ”verklighet” och sedan söka finna mönster, återkommande begrepp och 

få en ökad förståelse för vad människor upplever som hinder, möjligheter och 

lösningar - det arbetssättet lockade författaren. Ett medvetet val gjordes därför att 

genera teori utifrån insamlad data istället för att ha en deduktiv ansats och pröva en 

teori mot verkligheten (Bryman, 2008). Det finns flera olika kvalitativa metoder för 

att göra detta och valet föll av två skäl på Grundad Teori, på engelska Grounded 

Theory (GT) (Glaser, 2002; Glaser, 2010). Det ena var att frågeställningen passade 

den teorin bättre då forskaren i GT undrar ”vad händer” gentemot att studera 
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språkbruk/kommunikation i den tematiska analysen. Det andra skälet till valet var att 

tillvägagångsättet lämnar författaren utanför till en början då denne inte startar sin 

forskning med att söka avgränsa frågeställningarna med hjälp av litteratursökning 

vilket sker i den tematiska innehållsanalysen. GT har istället en mestadels induktivt 

förfaringsätt där nya begrepp eller teori framkommer efter det att analys av det 

insamlade materialet analyserats med öppen kodning (Bryman, 2008; Glaser, 2002). 

Denna teori är användbar för att undersöka mönster i sociala miljöer där det är av 

vikt att upptäcka hur människor upplever sin verklighet, vilka problem som tycks 

finnas samt hur man väljer att lösa dessa. Författaren undvek på det här sättet att 

använda sin förförståelse eller att försöka få belägg för egna förutfattade meningar. 

Informanterna är då mer fria att spegla sin verklighet vilket är det som är syftet med 

att göra en induktiv analys (Glaser, 2010). 

Urvalsförfarande 

Valet av informanter skedde genom ett målstyrt urval då det var av vikt att 

informanterna hade deltagit i utbildningsinsatsen i OSA under våren 2016 och 

således haft chans att inleda arbetet enligt denna (Bryman, 2008). 

Utbildningsinsatsen förklaras närmare under ”genomförande”. Personalfunktionen 

(HR2) tillfrågade 20 stycken ur de sammanlagt ca 120 enhetschefer, chefer, HR och 

skyddsombud som deltog under utbildningsdagarna. Dessa fick representera olika 

nivåer i kommunens organisation. Det resulterade i att 8 stycken informanter tackade 

ja till att delta och dessa fick ett informationsbrev. Totalt 4 informanter bokade in sig 

på de två angivna intervjutillfällena. Inför den andra intervjuomgången tillfrågades 

ett flertal chefer samt HR för att samla in ytterligare data. HR var här viktig att utöka 

med eftersom intentionen var att få fler perspektiv på samma fenomen: 

Arbetsmiljöarbete. Här svarade en chef och 2 stycken i funktionen HR med 

förankring i ledning. Samtliga informanterna har själva utbildningsinsatsen 

gemensamt men i övrigt skilda uppgifter i arbetsledande positioner inom en 

kommun. 

Genomförande  

Materialinsamlingsmetoden kom att bli intervju eftersom ämnet berör samtliga 

informanter i deras arbetsposition kom det kvalitativa förfaringssättet att passa syftet 

med magisteruppsatsen (Parker & Tritter, 2006). Författaren tilläts att gå ned på 

 

2 HR = Human relations, personalfunktion  
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djupet i ett fåtal frågeställningar i syfte att fånga informanternas verklighet och 

upplevelse av att utföra arbetsmiljöarbete.  

Utbildningsinsats 

Arbetet inleddes ca 1 år tidigare med en utbildningsinsats i samband med att OSA 

blev gällande. Utbildningen hade tre föreläsare varav en var VD för 

företagshälsa/ergonom/sjukgymnast, en organisationskonsult/psykolog samt en 

rehabutvecklare/beteendevetare. Detta gjordes genom att gå igenom OSA och ge 

fördjupad kunskap på flera områden, växlat med ”bikupor” och ”teater”. 

Svartengrens (2013) Krav och Funktionsschema (KOF) formulär fick ligga till grund 

för teatern och föreläsarna intog olika roller. KOF är en mindre 

arbetsförmågeutredning som först ringar in vilka krav som chef har på anställd för att 

sedan gå över i att se om den anställde har den funktion som fodras för att uppfylla 

arbetskravet (Ibid). Grundtanken är att få till en dialog mellan chef och anställd, 

tidigt hjälpa till att ringa in de områden som fungerar mindre bra och få hjälp av 

företagshälsa till att hitta temporära lösningar som möjliggör att tillvarata 

arbetsförmåga (Svartengren, 2013). Dessa lösningar kan finnas både på individnivå 

och på organisationsnivå vilket gör att både chef och anställd kan hjälpas åt att uppnå 

den funktion som arbetet kräver (Ibid). Detta ligger i linje med OSA: att 

individperspektivet blir till organisationsperspektiv (AFS 2015:4).  

Första intervjuomgång - gruppintervjuer 

De två första intervjuerna genomfördes med två informanter i taget och dessa 

intervjuer tilläts bli längre i syfte att nå större mättnad i materialet viket skulle ge en 

bättre bas för det fortsatta arbetet. Informanterna befann sig i en tillåtande informell 

situation som visar acceptans för olika perspektiv på ett och samma ämne vilket gör 

att ämnet kan belysas ur ett flertal aspekter (Bryman, 2008). Intervjuaren 

informerade först om intervjupersonernas rättigheter enligt de etiska riktlinjerna och 

besvarade frågor gällande dessa. När samtliga närvarande godkänt att 

inspelningsutrustning användes så startades denna (Bryman, 2008). För att få en bra 

stämning i rummet så presenterades sex stycken bakgrundsfrågor och dessa 

besvarades vilket tillät informanterna att bekanta sig med varandra. De två första 

intervjuerna baserade sig på tre större frågeställningar som presenterades på tre olika 

Power Point bilder. Paragraferna i OSA fick utgöra en ram kring frågeställningarna. 

OSA fanns till hands under intervjutillfället liggandes på bordet mellan oss. Varje 

frågeställning presenterades var för sig. Informanterna delade med sig av sina 

erfarenheter och tankar om situationer där de tyckt att OSA varit behjälplig. Flera 
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bläddrade under intervjun i OSA. Intervjuare observerade för att kunna ge ordet till 

respektive person då vikten av att alla fick komma till tals var viktig för att inte gå 

miste om viktig information samt få flyt i intervjun. Flera gånger drev informanterna 

själva på intervjun genom att ställa frågor till varandra om ämnet vilket gjorde 

stämningen än mer positiv/öppen. Nedan visas de tre frågeställningarna som 

informanterna svarade på: 

Frågeställning 1: Tänk tillbaka på året som gått sedan Föreskriften OSA 

presenterades. Berätta om en/flera situationer där du upplevt att den aktualiserades. 

Det kan t.ex. vara att du sökt information, läst en paragraf eller att du diskuterat 

föreskriftens innehåll med en kollega eller på annat sätt hanterade denna i någon 

form av arbetsmiljöarbete.  

Frågeställning 2: Har du någon gång hamnat i en situation där du dragit dig till 

minne/använt något som förmedlades under presentationen av innehållet i 

Föreskriften OSA. Det kan vara information som är kopplat till en paragraf eller till 

de allmänna råden. 

Frågeställning 3: Identifiera en situation som du varit i där du tänkt dig att du i 

framtiden kommer att använda dig av innehållet i Föreskrift OSA.  

Andra intervjuomgång - enskilda intervjuer 

I en andra omgång genomfördes ytterligare tre enskilda intervjuer på ca 40-50 

minuter där 11 frågor ställdes. Alla tre intervjuer genomfördes på 

informantens ”hemmaplan” dvs. på respektive arbetsplats. Information om syfte, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekrav hade informanten informerats om tidigare. 

Samtliga informanter medgav inspelning av intervju och deras samtycke finns 

inspelat i början av varje ljudfil. Intervjuguiden (se bilaga 1) inspirerades av 

resultatet av kodningen gjord på de två första längre intervjuerna då arbetssättet i GT 

tillåter ett parallellt arbete med det insamlade materialet (Glaser, 2010).  

Analysförfarande  

Insamlad data i form av ljudfil transkriberades, avidentifierades och en kvalitativ 

materialbearbetningsmetod i form av öppen kodning användes (Thulesius, et al., 

2004). Analysen eller kodningen sker genom att sammanfatta det som bär en mening 

i ursprunglig text och sedan ges denna en etikett. Detta gjordes i två steg dvs. en 

första analys gjordes på gruppintervjuerna innan en andra intervjuomgång 

genomfördes och analys på dessa tre enskilda intervjuer gjordes. Genomförandet av 

kodningen gjordes på följande sätt: Transkriberat material kom att delas upp i olika 
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analysenheter: meningsbärande enheter, etiketter, kod och sen placerades koderna 

som begrepp respektive huvudkategorier (Glaser, 2002). Inspiration för 

analysförfarandet togs av Graneheim och Lundman (2003) då det finns stora likheter 

mellan den tematiska innehållsanalysen och kodningen kopplat till GT. En skillnad 

är att inom GT kan forskaren inkludera flertalet oliklydande material exempelvis 

rapporter, konst eller innehållet i ett tv-program, i analysmaterialet men i denna 

uppsats så avgränsades materialet till att enbart vara utskrifterna av intervjuerna av 

tidsskäl (Glaser, 2010). När den öppna kodningen, typiskt för GT, sker så bör den 

associeras till ett problemområde och sedan bör uppmärksamhet ges åt lösningar och 

på vilket sätt det sker. Här fick underliggande ”problem” representeras av sådant som 

hindrar engagemang i arbetsmiljöarbetet samt de sätt som informanterna löste 

problemen. Den inledande induktiva ansatsen går i slutet av kodningen över till att 

bli mer deduktiv eftersom GT ska leda till en teori eller begrepp (Ibid). Flertalet 

minnesanteckningar (memon) gjordes under kodningen där tänkbara begrepp fick 

titlar och dessa jämfördes kontinuerligt med varandra för att finna det som bäst 

representerade skeendet i situationen. Inga fysiska högar av memon gjordes utan 

tablån på datan ändrades till mer passande begrepp och kategorier vartefter arbetet 

pågick. Detta gjordes med hjälp av Word funktionen sök på fliken infoga och sedan 

knappen ersätt. Detta arbetssätt passade författaren bäst då denne studerade på flera 

ställen. Se exempel i fig.1: 

Meningsbärande 

enhet 

Etikett  Kod Begrepp Huvud 

kategori 

3: Ja, och visa för 

arbetsgruppen att 

mycket av det vi gör 

som arbetsgruppen 

kanske tycker ”måste 

vi göra det här, oh vad 

tråkigt”(…) men att det 

är kittet som gör att vi 

alla mår bra. 

Tillsammans. 

Visar arbetsgruppen 

varför insatserna 

kopplat till 

arbetsmiljöarbete 

görs. 

 

 

 

 

Vilja  

 

Dialog 

 

 

Företagsamhet Arbetsmiljö 

arbete 

 

 

Figur 1: Exempel på öppen kodning 
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Kodningen pågick i den andra omgången parallellt med intervjuerna och det 

sammanlagda materialet i from av utskrivna intervjuer har uppgått till (27, 25, 15, 10, 

11) sammanlagt 88 sidor utskriven text med teckenstorlek 12. Därefter har stora delar 

(ca 80 %) av textmassan överförts till att bli meningsbärande enheter då författaren 

hellre tagit med för många än för få meningsbärande enheter för att inte riskera att gå 

miste om värdefull information. Således skedde inget selektivt urval. Det insamlade 

materialet resulterade efter kodning i två tablåer som utgjorde 89 sidor respektive 79 

sidor. Dessa är hopslagna i fig. 2. Arbetet med den öppna kodningen har genomförts 

genom att ta intryck av text, sätta etikett, koda, gå tillbaka och kontrollera, fundera 

och ta fram fler etiketter och slutligen gå till en mer abstrakt nivå och se mönster och 

relationer som sedan utmynnat i begrepp och kategorier. Detta gjordes under en 

intensiv period där de meningsbärande enheterna, nästan all text, överfördes i en 

tablå på vänster sida, se figur 1, och sedan fick etiketter och koder som blev alltmer 

abstrakta. Där representerar etiketterna en mer textnära skildring medan begrepp, 

kategori styr mot mer latent innehåll dvs. det får representera en mer abstrakt nivå av 

materialet (Glaser, 2010). Det som utmärker arbetet med grundad teori är att det är 

ett böljande arbete fram och tillbaka mellan textmassa och kodning för att inte missa 

något i materialet (Glaser, 2010). Till skillnad från en tematisk innehållsanalys så 

inte tema centralt utan tillvägagångsättet är istället att utifrån framtagna kategorier 

formulera teori eller modell i ämnet (Glaser, 2010).  

Etiska ställningstaganden 

En omsorg, hövlighet och respekt för deltagandet var en förutsättning för att 

relationen och samvaron under intervjun skulle kännas bra för samtliga närvarande 

informanter (Tjora, 2010). Då syftet med uppsatsen var att undersöka handlingar 

kopplade till arbetsmiljöarbetet och informanternas upplevelse av arbetsmiljöarbete 

var det viktigt att informationskravet presenterades eftersom det är där 

undersökningens syfte ska framgå (Bryman, 2008). Informanterna avidentifierades 

under transkriberingen av hänsyn till Konfidentialitetskravet och det fick bli ett eget 

beslut att berätta om sitt deltagande i intervjun. Detta togs upp muntligt med 

deltagarna och intervjuaren föreslog att ”det som sägs i rummet kan stanna här” vilka 

samtliga accepterade då detta är ett vanligt förekommande sekretessuttryck på möten 

av skilda slag inom kommun. Då genomförandet görs av representant från 

företagshälsa, som var med och ledde utbildningsinsatsen, så kan intervjupersonerna 

eventuellt känna sig hämmade av dennes närvaro. Av respekt för det så höll 

intervjuare en låg profil men visade ändå intresse och engagemang samt ställde 
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följdfrågor under den tid intervjun pågick. Informanterna fick också reda på att det 

insamlade materialet kommer att användas till en magisteruppsats och sedan raderas 

fullständigt vilket sker i enlighet med Nyttjandekravet (Bryman, 2008). Samtliga 

som deltar har även rätt att välja bort att svara på viss fråga och har också rätt att 

avvika när som helst under intervjun enligt samtyckeskravet (Ibid). Genom att rikta 

frågeställningarna bort från individen mot situationer där olika sorters handlingar 

kopplat till arbetsmiljöarbete sker så tar författaren av uppsatsen hänsyn till de 

individuella förutsättningar som varje informant har. De olika handlingar som varje 

informant väljer att nämna tas tillvara genom den icke strukturerade 

intervjusituationen då den tillåter följdfrågor (Ibid).  

Studiens kvalitet 

Det fanns en medveten omtanke om informanterna och vikt lades vid att ombesörja 

att miljön som materialinsamlingen skedde i skulle upplevas trevlig, avslappnad och 

öppen. Speciellt gällde det intervju 1 och 2 som genomfördes i ett konferensrum på 

författarens egen arbetsplats. Valet av plats för dessa intervjuer diskuterades på 

förhand med representant från personalavdelningen som påpekade att 

kommuncheferna har väldigt skilda arbetsplatser så de känner sig inte mer ”hemma” 

i Stadshuset, som var en alternativ plats för intervju. Bättre då att de alla kom till ett 

nytt ställe. En genomgång av de etiska kraven genomfördes för att skapa trygghet 

och kontroll i en situation som skulle kunna uppfattas som oklar och otrygg med 

tanke på de öppna frågeställningarna och att de skedde med en annan, okänd, 

chefskollega. Allt detta för att värna om trovärdigheten i genereringen av 

forskningsmaterial (Bryman, 2008). Uppsatsens resultat är svårt att direkt överföra 

till andra kontexter inom kommuner men ligger i linje med det som publicerats i 

annan forskning. Överförbarheten är alltid begränsad när ett fåtal intervjuer gjorts 

men kan ge uppslag till nya forskningsuppslag (Ibid). I och med den beskrivning av 

förfarandet i processen som redovisas under ”genomförande” och ”analysförfarande” 

inklusive frågeställningar och intervjuguide så borde det gå att bedöma tillämpning 

av metoden och i viss mån även granska uppsatsens kvalitet (Bryman, 2008). 

Tillvägagångssättet borde gå att replikera med hjälp av den givna informationen och 

därmed skulle den få en viss pålitlighet angående framtagna resultat (Ibid). En sådan 

skulle kunna konfirmera och styrka resultaten men även omkullkasta dem till förmån 

för annan information då kommunen är en omfattande organisation att granska 

genom enbart ett fåtal intervjuer.   
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4 Resultat 

I fig. 3 nedan redovisas de öppna koderna från gruppintervjuer och från de enskilda 

intervjuerna separat. Gruppintervjuerna gjordes utifrån öppna frågeställningar och de 

enskilda intervjuerna utifrån en intervjuguide. Intervjuguiden inspirerades av de 

begrepp som framkom under gruppintervjuerna. Resultatet var därför på olika 

nivåer/djup där kärnvariabeln arbetsmiljöarbete vägde tyngst vetenskapligt sett. 

Kärnvariabeln är det som är mest centralt i den framtagna analysen (Thulesius, et al., 

2004). 

 

Figur 2: R=resulat, KV= kärnvariabel, K= kategorier, B= begrepp. 
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Resultat - Gruppintervju 

Tema: Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA) 

Under intervjuerna visades ett engagemang för innehållet i OSA. Informanterna 

visade t ex. en vilja att få en högre förståelse för begreppet ”kränkande 

särbehandling” och rutiner kopplat till hur dessa ska hanteras. De konstaterade att i 

och med inträdet av OSA så fick de relationella delarna av arbetsmiljöarbetet mer 

fokus. 

Till exempel att man har lyft in i medarbetarsamtalet mer frågor om det här 

(…) använda den här ”är det stressigt på arbetsplatsen”, ”Hur mår du” och 

sådana frågor. Mer än vi har haft tidigare. Och sen också att man försöker 

vara lyhörd och ha en sån här dialog (…). INF4 

Kategori: Arbetsmiljöarbete  

Under kategori Arbetsmiljöarbete benämndes begreppen: företagsamhet, krav med 

stöd och positiv upplevelse. Genomgående under intervju så hade arbetsmiljöarbete 

bedrivits på ett aktivt sätt av samtliga informanter. 

Företagsamhet  

Vad gäller underkategori företagsamhet så visade samtliga informanter på en 

inneboende vilja att agera, de fann ett stöd i att göra detta och de kände att deras 

kunskap räckte till för att göra det.  

Ja, så där har alla varit med och jobbat fram (…) alla liksom har godtagit då 

att det är liksom det här vi tycker och det ska upp på väggen också. Så (…) 

på alla boenden. Just för att man (…) alla ska (…) även vikarier ska känna 

att det är tydligt (…). INF1 

Nedanstående citat visar att informanten själv anser sig vara aktiv vad gäller 

arbetsmiljöarbete men att denne samtidigt inser att en del chefskollegor kommer att 

få en utmaning.  

Men dom som inte har börjat med sitt/arbetsmiljöarbete/ (…) då sitter man 

verkligen i en galopperande (…) verklighet och har mycket att ta itu med. 

INF2 

Krav med stöd 

Underkategori Krav med stöd behandlar ett viktigt begrepp i arbetsmiljöarbetet där 

chef ställer krav på arbetsgrupp men samtidigt ser till stötta så att arbetsgruppen når 

sitt mål.  

Så nu har vi en helt annan kommunikation, det är lätt att nå (…) dom vet att 

dom kan nå mig alltid. Och sådana saker men gud vilken lång resa det har 

varit att se till att de här medarbetarna får lite självförtroende. INF2 
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Upplevelsen hos informant att arbetet med arbetsmiljö, här i form av 

medarbetarsamtal, ger fördelar i längden framgår av följande citat.  

Och sen kanske man inte alltid får sin egen vilja igenom. Man måste jämka 

lite på vägen också. Så kan det också vara ibland. Att man får ge och ta lite 

och det är också någonting som är viktigt att bära fram och också prata om 

ibland under medarbetarsamtal. Att ge och ta. Så får man igen det i 

slutändan. INF3 

Positiv upplevelse 

Underkategorin positiv upplevelse betecknar en oväntad positiv effekt som i det här 

sammanhanget främjar engagemanget i arbetsmiljöarbetet.  

Och då får jag kredd från min chef och så funkar allt. Eller hur? (skratt) Då 

är ju mitt uppdrag fullgjort. Och det är ju arbetsmiljö alltihopa, det finns 

inget annat. INF2 

En god känsla infinner sig hos både informant och dennes arbetsgrupp. 

- Hade ni då en handlingsplan ni utgick ifrån?  

 Ja. Och allt det där är gjort och det där är gjort. Det är (…) när jag läste 

minnesanteckningarna igår så, (…) nämen vad duktiga vi är! Dom är ju 

jättebra. INF3 

Kategori: Chefens förutsättning 

Under kategori chefens förutsättning framkom följande begrepp: arbetsgruppens 

hälsa, upplevelse av hinder, svårighet kopplat till arbetsmiljöarbete samt egen hälsa.  

Arbetsgruppens hälsa 

Vikten av att arbetsgruppen har en grundkondition och en bra gemenskap där saker 

och ting kan redas ut innan problem blir för stora gör att chefen får en ökad känsla av 

hanterbarhet. Detta är inte alltid möjligt.  

Alltså jag håller alltid på med friskvård. En helt annan typ av liv. Och jag har 

ju dragit med mig halva personalen. Jag är ju en god förebild. För de som 

vill. Sen finns det ju några som tycker man är bara pest pina liksom. Så är det 

ju alltid. Man måste lära sig det, man når inte alla (…). INF2 

Vi försöker få medarbetarna att våga lyfta saker med varandra. Man behöver 

inte, för minsta lilla, springa upp till chefen, för det bästa är om man kan lösa 

det. INF1 

Upplevelse av hinder 

En upplevelse av hinder, här nedan kopplat till stödfunktion, är något som påverkar 

chefens förutsättning för att utföra arbetsmiljöarbete. 

Nä. Och då känner jag så här att man kanske behöver en lätt väg att gå. Att, 

precis som du säger, att man får lite stöd/hjälp därifrån för att det är 

jättejobbigt… 
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- Och mer samstämmigt sådan? 

(Suckar) Jaaa, tack. Det hade varit jätteskönt. INF1 

Med ansvaret för arbetsmiljöarbetet så behövs en insyn i vad som pågår inom 

arbetsgruppen för att kunna agera vid tidiga signaler. Dessa kommunikationsvägar är 

inte alltid etablerade, chefen förväntas vara ”tankeläsare”.  

Däremot kan jag hålla med det här som du sa det här också (…) jag kände 

också först när den här kom/Föreskrift OSA/ ”men shit” för jag har faktiskt 

haft, för något år sedan, medarbetare som tyckte att jag nästan skulle kunna 

läsa tankarna på dem (…). INF1 

Svårighet kopplat till arbetsmiljöarbete 

Det kan vara att ha oengagerad personal, svårt att hantera den sociala arbetsmiljön 

mer än den fysiska och att ha arbetstagare som inte trivs.  Den så 

kallade ”inlåsningseffekten”.  

Alltså det var väl någon, ett par, 10 procent, som inte riktigt visste vad de 

skulle välja och utnyttja den möjligheten då. Och det är så(…) för det blir 

inget annars. Dom orkar inte! ”Ja, men det är väl bra” när man tar upp saker. 

”Känner ni igen er i det här” liksom, man vill inte riktigt ta ansvar (…). INF2 

När man känner att man inte trivs på sin arbetsplats ska man se över 

möjligheterna till att få byta och jobba någon annanstans. För att få komma 

vidare. INF3 

Egen hälsa 

Påverkan på egna hälsan när arbetsgruppen inte fungerar optimalt. Psykisk 

påverkan… 

INF1: Man orkar inte… 

INF2: Mm.  

INF1: Jo, absolut… 

INF2: När man bara får skit.  

INF1: Jag brukar tänka ”så länge ingen har dött”. (skrattar hjärtligt) 

Eller fysisk påverkan… 

Så det där med nattsömn, nej, det har jag faktiskt inte något problem med 

egentligen. Någon sån där malande grej och så tänker man fasiken… (visar 

gest mot magen)  

- (…)… men det går på magen mer eller?  

Ja, det går på magen mer ja. Usch! INF2 

Det som händer här är att vi kan inte konstatera att det är så utan att det är 

upplevelsen av vilka förutsättningar som finns till hands. I citatet nedan berör 

informanten känslan av att behöva mer socialt, instrumentellt och emotionellt stöd än 

sina chefskollegor i vissa frågor.  
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Ja, men där upplever jag att mina kollegor, chefskollegor inte har samma 

behov som jag har i det. Och det känns lite frustrerande får jag lov att säga. 

(Vänd mot informant 3) - Medan du har kollegor som drar i samma riktning? 

INF4 

Vi drar i samma riktning. Det blir en himla skillnad bara där. INF3 

Vikten av medvetet begränsa sig gentemot arbetsroll för att bevara sin hälsa. Vilket 

kan göras på olika sätt.  

Man bara: ”Vad spelar det för roll? Vi får jobba fritt och (…) alltså, jag 

måste göra så annars blir man ju tokig. Och så går jag hem och går ut med 

hunden en stund och sen har man ju glömt det där. INF2 

 

Resultat – enskilda intervjuer 

Tema: Arbetsmiljöarbete 

Resultatet av tablå nummer 2, som är gjord på de tre enskilda intervjuerna, visade på 

intressanta tankar kopplade till arbetsmiljöarbete och det får därför bli dess 

övergripande tema. Informanterna hade skilda utgångspunkter i sina respektive 

funktioner eller professioner och det tillät att olika perspektiv framkom på det 

gemensamma ämnet. Samtliga menade att arbetsmiljöarbetet varande, dess kvalitet 

och dess kontinuitet beror på en mängd olika förutsättningar kopplat till ledarskap 

och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vissa problemområden pekades även ut som 

extra viktiga att ha på plats för att arbetsmiljöarbete ska löna sig.  

Kategori: Ledarskap  

Under kategori Ledarskap framkom två olika begrepp som pekar på den komplexa 

situation som ledare/chefer har som förutsättning för att kunna utföra sitt arbete och 

även då det arbetsmiljöarbete som ingår i tjänsten. Chefens förutsättning och 

Utvecklas som chef (se fig.3).  

Chefens förutsättning 

Det som framkommer genomgående bland samtliga informanter är känslan av 

ensamhet i sin arbetsroll. Det finns behov av att ha någon arena att diskutera 

arbetsmiljöfrågor med chefer i samma position och även av att lära av varandra. 

I och med att vi inte har det. För det har vi inte, så blir man ju väldigt ensam 

och det är inge bra. Eh, och då tänker jag att hade jag varit ny chef så hade 

jag inte gjort det överhuvudtaget. Sen har ju jag den förmågan. Jag söker 

människor och jag tar hit människor och jag skapar mig mitt eget. Men, eh, 

det är ändå väldigt, väldigt synd och jag tycker det är väldigt synd för våra 

chefer. Det är det för vi som är mellanchefer vi (…) jag tänker så här att själv 

skulle man ju vara väldigt nyfiken liksom. INF6 
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Att anordna sådana träffar skulle även kunna vara ett sätt för kommunledningen att 

signalera att arbetsmiljöarbete är viktigt.  

Att cheferna får prata med varandra. Ha de här gruppdiskussionerna ”hur 

jobba” (…) för någonstans signalerar då kommunledningen eller chefer att 

det är viktigt. Så jag tänker att för chefer (…) för jag tänker att det många 

gånger är så lätt nu och gå till sin arbetsplats och glömma bort det sen. INF7 

Det finns en medvetenhet om det egna arbetsmiljöansvaret hos samtliga informanter 

och cheferna vill sina arbetstagare väl men de tänker sällan på sig själva 

som ”arbetstagare”. Denna informants svar visar på att kunskapsbristen om vikten av 

arbetsmiljöarbete kan finnas hela vägen till högsta ledning. 

Det är upp till mig själv att skapa alla de här(…) det är inte det support 

uppifrån så man kan säga att (…) att jag själv i min egen anställning uppvisar 

exakt samma sak som andra chefer har i sin anställning man skulle behöva 

mycket mer stöd uppifrån. Men då är man också inne på att då måste man ha 

en mycket högre kunskapsnivå (…) däruppe. INF7 

I uttalandet från följande informant så berörs att en stor fördel finns att hämta hem 

om du som chef väljer att se skyddsombud och fackliga företrädare som medspelare 

istället för motspelare.  

Alltså jag tänker så här att vi vill samma sak. Så de kompletterar mig 

jättemycket så att jag har liksom valt den vägen. Och det kan ju vara en 

anledning till det här med ”från ledningshåll” hur väljer man att se på 

skyddsombud. Är det jobbigt? Är det stökigt? Är det bökigt att ha med dem 

eller väljer man att se dem som en tillgång? INF6  

Ett intryck som två av informanterna nämner är att arbetsmiljöarbete anses i nuläget 

vara valbart. Om kommunledning börjar begära in handlingsplaner skulle den 

signalera till chefer att arbetsmiljöarbetet är viktigt. 

Men sen måste man få ett stöd också och det här stödet uppifrån samtliga 

nivåer inklusive min egen nivå. Vi är skämtsamt (…), vi snackade om att vi i 

den här verksamheten så är det mycket ”fritt valt arbete”. Det finns massvis 

av regler, mycket policys, många verktygslådor många samverkanspartners 

(…),(längre paus) ”jag har inte riktigt lust”… INF7 

Utvecklas som chef 

Att har mod och självinsikt nämns i en intervju som en bra egenskap att ha som chef 

i arbetsmiljöarbetet. Och, precis som chefer inte är tankeläsare, så är inte arbetstagare 

det heller.  

Man måste också kunna komma till chefen och säga att ”det gick inte, det 

här blev ju fel”. Och jag kan också tycka att det är då man ska komma till 

chefen. Man har ändå försökt. Man har gjort sitt bästa man kunnat. Man har 

fått möjligheten och resurserna men det blev inte riktigt (…). Och många 

gånger kan jag tänka så här att ”ja, Jag kan nog ha varit otydlig”. Jag har känt 

att det har varit mina förväntningar, ingen kan läsa mina tankar. INF6 
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En annan informant håller med om att det krävs visst bra incitament att arbeta med 

arbetsmiljöarbete,  

Det är också viktigt att det ska vara en regelbok och det måste också vara så 

att om du och jag kommer överens om det här och du inte följer det här då 

kan det ju inte vara det här ”lilla gumman och det är så synd om dig”. Det 

här är ju en överenskommelse du och jag har.  INF7 

Kategori: Använd SAM 

Under kategori Använd SAM hamnar 3 stycken begrepp: Skapa trygghet, 

Produktionsfaktorer och SAM ger vägledning. Använd SAM är en kategori som visar 

på positiva aspekter av arbetsmiljöarbete som informanter upplever i sitt arbete.  

SAM ger vägledning 

I en av intervjuerna berörs att chef och arbetstagare arbetat aktivt för att visa på 

nolltolerans vad gäller kränkningar och mobbing. Intervjuare påpekar att det krävs 

energi för att arbeta fram en bra arbetsmiljö och sedan krävs det mindre energi att 

upprätthålla den. Svaret informanten ger: 

Ja, det är lite som att tapetsera. Har du gjort underarbetet så sitter tapeten. 

INF6 

 

Skapa trygghet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är bra för att bygga en struktur som tillåter 

anställda att få göra sig hörd och tillsammans kommunicera konstruktiva lösningar. 

En chef hade övertagit en arbetsgrupp och säger så här: 

Jag tänker att från början, det var ju en väldigt speciell arbetskultur när jag 

kom hit. Man hade haft någon chef som inte fungerade på (…) det var 

mycket repressalier och det var mycket, det var jättemycket tråkigt, det var 

mycket eh, ja, alltså folk hade farit väldigt illa här och det var mycket 

skitsnack om chefen alltså man kände sig otroligt otrygg. INF6 

Kontinuiteten är viktig och bidrar i sig till en känsla av trygghet då arbetsgruppen 

tillsammans med chef kan agera på små problem istället för att vänta på att de växer 

sig stora.  

- Förstår jag dig rätt: Man behöver göra det med systematik?  

Mm. Du måste göra det med systematik och du måste ha in punkten 

arbetsmiljö på möten och du måste liksom (…) ja, jag och skyddsombud har 

det på arbetsplatsen och nu ska de ha det på Z/plats/ nästa vecka så att det är 

ett måste att systematiskt lägga in (…). Och jag gör ju ett halvårsschema så 

när personalen går till midsommar då vet de exakt att de här dagarna, eller de 

här datumen så har de/möten/. INF6 
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Produktionsfaktorer(Hälsa) 

En ökad medvetenhet om varför arbetstagarna ska använda sig av skyddsutrustning 

gör motståndet mot att använda dessa minskar. Det är också ett resultat av 

arbetsmiljöarbete vilket producerar hälsa.   

Och sen också buller (…) man har gått in och gjort bullermätningar och det 

är också så där att fler börjar tänka att ”oj, var det så här många decibel? Det 

är värt att sätta på de där hörselskydden (…). INF5  

På frågan vad är arbetsmiljö svarar informanterna olika och det visar på att 

begreppet ”arbetsmiljö” har flertalet betydelser. De olika svaren visar på olika 

utgångspunkter och abstraktionsnivåer.  

Det handlar om miljön vi arbetar i och allt som (…) konflikter, rekrytering är 

ju en form av (…) det ingår ju också i arbetsmiljöarbetet att titta hur vi ska 

rekrytera en ny medarbetare in i den här gruppen hur ska vi göra för att den 

ska tas emot på bästa sätt? Kommer det att fungera i gruppen? Så (…) allt. 

INF5 

Jag tycker faktiskt att det handlar mycket om respekt. Det handlar om 

respekt för personal. Arbetsplats. I slutändan så blir det tredje part. INF6 

Nästan allting. (längre tystnad) För mig är relationerna det viktigaste. 

Relationerna, kommunikation och nära ledarskap. INF7 

 

Kategori: Problemområden  

I kategorin Problemområden ingår begreppen Gränssättning och Kortsiktigt 

perspektiv. Dessa problemområden är påtagliga för informanterna och bidrar till att 

arbetsmiljöarbetet blir åsidosatt. Stora frågor tas här upp som berör på både individ, 

grupp och organisationsnivå.  

Gränssättning  

Brist på gränssättning från högsta styrande instans gör att arbetsmiljöarbetet ses 

som ”valbart” och arbetsmiljöregler förbises omedvetet eller medvetet.  

Men sen gäller det (…), det här är en politisk organisation, att vi måste få 

den högsta politiska ledningen att förstå att dom här frågorna kommer att 

vara basic för att överleva som organisation. INF7 

Här förväntar sig arbetstagarpart att arbetsgivaren ska bidra. Vill inte bidra själv. 

Man vill gå på hörselundersökning men man är inte beredd att ta på sig 

hörselkåpor. Alltså det (…) ja. Så det är (…) där kan jag bli så matt att (…) 

man kan inte satsa hur mycket som helst om man inte får något gensvar.  

INF5 

Cheferna har mycket på sina bord och så länge verksamheten fungerar och levererar 

så läggs inte mycket tid på arbetsmiljöarbete.  
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Jag tror det är för att det är mycket fokus på driftverksamhet. Att man ser i 

fokus att det ska produceras på något sätt (…) om det är att man ska 

producera en artikel eller Z/arbetsuppgift/ så är det som om att ”så länge vi 

kan producera och leverera” (…) och sen, det som kommer på sidan om ses 

som ”extrajobb”. INF5 

Kortsiktigt perspektiv 

Ett annat problemområde som informanterna belyser är det kortsiktiga tänkandet som 

tar bort engagemang i arbetsmiljöarbetet som förebyggande och främjande arbete. 

.., (…) på min önskelista högst upp så står det en strategisk 

arbetsmiljö/hälsogrupp inom den stora kommunen som hela tiden jobbar 

strategiskt. Vart är vi? Vart ska vi? vart går du? Vad ska vi behålla vart ska 

vi gå? Och det är nästan hopplöst för man vill sätta plåster där man står: ”Ja, 

men nu löser vi det här nu”. Och sen då? ”Ja, men sen, det får vi se”. INF7 

Vad gör att chef engagerar sig i en arbetsgrupp och gör ett jättejobb men lagom när 

den fungerar bra då byts chefen och med det ledarskapet ut.  

- Det här följer ju lite med ledarskapet vad jag förstår (…) men får de 

som får till det här (…) får de skörda frukten av det också?  

Nej. (längre paus). Då flyttas man till ett annat uppdrag. Så vi ser det. Det är 

det här då (…) alltså stabilitet eh, det finns ju inte. Och jag har ju 

erfarenheter från Landsting och Kommun och då ser man att (…) hur ska jag 

säga(…) om man säger i ett idrottslag, om någon är duktig på att skjuta 

puckar, om någon är bra på att täcka puckar då flyttar man dom inte till att 

spela basfiol. INF7 
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5 Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att få en förståelse för chefers upplevelse av hur OSA 

har påverkat arbetsmiljöarbetet. Det fanns också ett intresse att få reda på vilka 

förutsättningar de tycker sig ha samt vilka faktorer som de upplever är viktiga för att 

utföra arbetsmiljöarbetet. 

Utifrån hur samtliga informanter uttrycker sig under intervjuerna så har OSA gjort en 

skillnad ute i verksamheterna. Samtidigt så har den inte bidragit med några 

revolutionerande nyheter. En ökad medvetenhet om den sociala arbetsmiljön går att 

upptäcka utifrån resultaten men allra starkast har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

uppfattats. Arbetsmiljöarbete 

Informanterna beskrev en tillvaro som inte alltid var att förena med praktiskt, 

planerat arbetsmiljöarbete utan mer som ett arbete som fick ta mer eller mindre plats. 

Inte alltid integrerat utan mer som en konstruktion vid sidan av de ordinarie 

verksamhetsfrågorna. Denna sidovagns effekt är en känd konsekvens av 

arbetsmiljöarbetet som AV bl. a tar upp SAM (AFS 2001:1). I ett 3-årigt långt 

program som AFA finansierade mellan 2007-2010 kopplat till kvinnors 

arbetssituation är att i de företag som kunde påvisa bättre resultat på 

produktionsfaktorer så underhålls arbetsmiljöarbetet och jämställdhetsarbete pågår 

och risken minskade att dessa åtaganden placerades som sidovagn (Schmidt, et al., 

2011). Samtliga informanter förde fram sin goda vilja att ge detta arbete utrymme 

och informanterna upplevde själva att de hade lyckats bra med detta. Dock 

framkommer att det att det är lite av ett ensamarbete och fler arenor att styrka sig 

som chef i dessa frågor behövs. Det är förenligt med de resultat som tidigare 

framkommit i en artikel som tagit upp just kvinnliga ledares arbetsförutsättningar i 

kommunalt arbete (Landstad & Vinberg, 2013). Där fann forskarna att det fanns en 

upplevelse av brist på stöd i just ledarskapsrollen (Landstad & Vinberg, 2013). I 

gruppintervjun kopplad till situationer där cheferna haft anledning att använda sig av 

OSA i sitt arbetsmiljöarbete så har informant 1,2,3,4 engagerat sig och aktivt arbetat 

med arbetsgruppen på olika sätt(företagsamhet). Det som var nytt har blivit mer 

bekant och med varje tillfälle som leder till en positiv upplevelse så erfar cheferna att 

de bygger sitt personliga mästerskap (Senge, 2006). Genom att involvera personalen 

i exempelvis framtagande av riktlinjer hur vi beter oss mot varandra arbetar de inte 

bara med paragraferna kopplade till sociala arbetsmiljön utan blev dessutom 
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medvetna om hur den sociala tillvaron ser ut på arbetet. Låt oss sätta detta i ett 

tidsperspektiv och påminna oss om att har gått ett år från det att OSA lanserades. 

Någonstans behöver varje verksamhet börja. Målet idag behöver inte vara eliminera 

arbetsrelaterad ohälsa. Målet behöver vara mätbart, konkret och realistiskt samtidigt 

som det ska utmana (AFS 2015:4). Att identifiera hävstångseffekten och begränsning 

för tillväxt är också något som får vänta. Senge (2006) menar att det ska ta tid och 

kommer ta tid men dialogen och skicklig diskussion i grupp behöver tillåtas för att 

starta den cirkulära processen och utveckla teamlärande. Förutsättningarna att 

bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete skiljer sig åt från chef till chef och det riskerar att 

hindra engagemanget i arbetsmiljöarbetet. Det är därför av stor vikt att § 6 får stort 

utrymme för det fortsatta arbetet med att implementera OSA.  

Chefens förutsättning 

Kontroll i form av handlingsutrymme, beslutsutrymme och tid upplevde 

informanterna är tillräckligt trots stort avstånd mellan arbetsplatserna och många 

arbetstagare under sig. Samtliga uttryckte även att tillgång till utbildning är fullt 

tillräcklig och hyllade till och med den ledarskapsutbildning som ges med 

regelbundenhet i denna kommun. En del har hjälp av handledning som också är en 

form av stödfunktion. Däremot fanns en återkommande upplevelse av att det 

behövdes mer resurser på området stöd. Här drogs en parallell till Krav- Kontroll och 

Stöd modellen som tagit fram av Karasek och Theorell (1990).  Kraven ställda från 

ledningshåll i kommun samt arbetstagarna balanserades upp av den kontroll eller 

handlingsutrymme som informanterna upplevde sig ha. Stöd i form av policys, mer 

samstämmig information från stödfunktionen (personalavdelning inom kommun) 

samt fler tillfällen att prata om ”hur” vad gäller arbetsmiljöarbetet skulle kunna 

komplettera det redan pågående arbetsmiljöarbetet. Upplevelsen att känna sig ensam 

i arbetet skulle kunna lätta och den cirkulära processen som Senge (2006) beskriver i 

sin systemteori skulle kunna föra arbetsmiljöarbetet framåt. Orsak – verkan effekten 

finns inte alltid i det dagliga arbetet och det är svårt och kräver tid och envishet att 

upptäcka underliggande strukturer. Att då tillsammans se på problemen och söka 

dess rot genom sitt eget och andras bör korta ned tidsaspekten.  

Förutsättningar finns inte alltid för arbetsmiljöarbete vilket framkom i 

underkategorin ”svårigheter i arbetsmiljöarbetet”. I delar av kommunen går det att 

anpassa arbetsuppgifterna och på andra håll inte alls vilket visar att cheferna har 

olika förutsättningar att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete när det kommer till 

rehabiliteringsarbete och anpassning. En annan svårighet som framkom var en 
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återkommande känsla av maktlöshet när informanterna upplever att de gjort allt men 

ändå blir det inte bra i arbetsgruppen. En annorlunda sätt att se på detta bidrar Bobic 

och Davis (2003) med när de diskuterar McGregors teori X och Y och faktiskt sätter 

Teori X som preferens. Denna ledarstil är ofta förknippad med ett ledarskap som 

egentligen är Senges (2006) motsats där arbetstagarna ses som lata individer som 

behöver övervakas för att arbeta tillfredställande (Bobic & Davis, 2003). Denna 

ledarstil existerar ute i verksamheterna men kanske inte så renodlad utan mer som en 

blandning av Teori X och Y. Och det är för att den behövs eftersom en del 

arbetstagare själva är av en personlighet som inte responderar alls till endera X eller 

Y (Ibid). En av informanterna berör området genom att konstatera att ”de vill att hon 

visar med hela handen och inte involverar dem i allt”. I en artikel av Dellve, 

Andreasson och Jutengren (2013) som undersökt hur stödresurser understödjer chefer 

inom vården så framkom att betydelsen av stödresurser håller ihop med dennes år av 

erfarenhet i chefsposition. Annat som nämns är att om kontrollen är låg så behövs 

mer stöd och att det är av vikt att ha ett stödjande privatliv vilket var grundläggande 

även bland de informanter som intervjuades för denna uppsats (Ibid).  

En upplevelse av att genomföra saker främst för arbetsgruppens skull och inte sin 

egen uttalades vara ett tecken på att de inte såg sig själva som arbetstagare med 

liknande behov som sina underställda. Mycket fokus fick arbetsgruppen och deras 

arbetsmiljö och åtaganden medan de själva i perioder negligerade egna behov. Ett 

bättre kommunikationsklimat och redan nämnda stödstrukturer är det som framkom 

är bra att utveckla för att dels hantera egna stressorer men även anställdas (Skagert, 

et al., 2008). Senge (2006) beskriver i sin teori att det är lätt att bli reaktiv på 

omgivningens krav (läs arbetsgrupp) men att det eftersträvansvärda är att bygga sitt 

personliga mästerskap genom att se det som sker på ett mer kreativt sätt. Då flertalet 

forsningsartiklar tar upp betydelsen av ledarskap så vinner mellanchefer på att 

avvakta och sträva efter att vara kvar i den kreativa spänningen. Senge (2006) menar 

här att visionen i sig inte är så viktig, det viktiga är vad den gör med situationer.  

Annat som nämns påverka informanternas egna psykosociala miljö är yttre faktorer 

som de själva inte kan påverka snabbt utan måste tas upp i andra forum högre upp i 

organisationen. Detta ger en upplevelse av minskad kontroll vilket upplevs i form av 

känslor av frustration som växer med tid. I sådana sammanhang blir chefens chef 

viktig då mellanchefer ofta har ett tryck på sig både nerifrån arbetsgrupp och 

uppifrån ledningshåll.  
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Känslor av förminskande, hierarkitänk och andra utmaningar kopplade till kön ger 

känslor av orättvisa. En så kallad strukturell diskriminering kan anas så som 

Armelius och Westerberg (2000) nämner i sin artikel likväl som Landstad och 

Vinberg (2013) finner i sin artikel. Resultaten visar att det fanns ett intresse och 

framför allt vilja till att ha en fungerande arbetsmiljö och det fanns även en 

medvetenhet om de vinster som då kan skördas. Det som mest berört informanterna 

är begreppet kränkande särbehandling som OSA uppmärksammar i paragraf 13 och 

14. De upplevde ett behov att arbeta mer med dessa delar och få kunskap om verktyg 

att använda sig av.  

Ledarskap 

Under kategorin ledarskap hamnade chefens förutsättning och utvecklas som chef. 

Forsning visar samband mellan ledarskapsstil och hälsa (Skakon, et al., 2010; 

Åkerlind, et al., 2013). Men det är inget enkelt samband då ledarskapet och effekt på 

hälsa beror på gruppsammansättningen (Ibid). I mer homogena grupper där män och 

kvinnor blandas är det färre konflikter exempelvis (Björk, et al., 2013). I en artikel 

skriven av Theorell, Nyberg och Romanowska (2013) går det att påverka hur chefer 

agerar i sitt ledarskap men pedagogiska metoder behöver utvärderas. För att dra en 

parallell till Senges (2006) disciplin om tankemodeller så menade en av 

informanterna att det handlar om att välja hur se på sin omgivning och vad som finns 

där. Att arbeta med sin självinsikt och visioner av annan art för att ersätta de 

motsträviga tankemodellerna kan vara en del av svaret (Ibid). Arbetsmiljöarbete 

kräver mycket av chef och det blir en strukturell spänning mellan det mellanchef 

själv vill uppnå och nuläget som blir känslomässigt belastande. Det går bra att 

använda symtomatisk lösning i akuta situationer då det ger en avlastning mentalt 

(Senge, 2006). Känslan av att vilja ge upp när inget tycks gå framåt och låta 

gummibandet dra tillbaka och tycka det är bra som det är fungerar kortsiktigt 

stressreducerande (Ibid). Men i andra, mindre akuta situationer behöver det 

personliga mästerskapet byggas upp så att det blir enklare att identifiera 

underliggande strukturer (Senge, 2006). Gummibandet blir spänt men det går ändå 

att stå stadigt och motverka den strukturella konflikten. Informanternas ”egen hälsa” 

framkom upprepade gånger under intervjuernas gång och pekade på att med en bättre 

stödfunktion och mer praktisk hjälp i arbetsmiljöarbetet skulle de kunna överväga 

vissa upplevda hinder och svårigheter och detta skulle ge engagemang istället för att 

ta ifrån dem det (Theorell, et al., 2013). Att erfara positiva upplevelser, såsom 

utveckling, samhörighet och välmående i sin kontakt med arbetsgrupp gör att 
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engagemanget ökar (Ibid). Det som är utmärkande i resultatet är att intervjuerna i sin 

helhet ger intrycket att OSA var sekundär i utbildningsinsatsen och själva tillfället 

som gavs att beröra arbetsmiljöfrågor var mer värt än innehållet i OSA. D.v.s. att 

utrymmet gavs för frågor av denna typ som normalt sett sköts mer individuellt. En 

del informanter bar en känsla av ensamhet i arbetsmiljöarbetet och söker att få med 

sig sin arbetsgrupp i en insikt om att genom att prioritera detta så kan samtliga må 

bättre. De bygger strukturer ute i arbetsgrupperna utan att de egentligen har en 

medvetenhet om att styrkan i dessa är avgörande när något händer som ändrar 

deras ”verklighet”. Känslan av ha tillfällen av ökad ”hanterbarhet”, att ”begripa” och 

känna ”meningsfullhet” i arbetsmiljöarbetet var viktigt för engagemanget under 

kategori ”arbetsmiljöarbete”. I Antonovskys (1987) begrepp KASAM (känsla av 

sammanhang) så tas de tre beståndsdelarna upp som friskfaktorer då hälsa enligt 

honom finns på ett kontinuum mellan frisk och sjuk. De informanter som deltog hade 

alla gemensamt att de kunde hantera motgångar och hade förmåga att ta hjälp av 

andra och denna egenskap är avgörande för att behålla upplevelsen av hanterbarhet 

vilket Antonovsky (1987) menar är en egenskap av tre att stå emot ohälsa. För att 

behålla hälsan är det även viktigt att förstå sig på det som oplanerat händer och ha 

sinnesnärvaro att sortera det in i ett sammanhang (Antonovsky, 1987). 

Begripligheten ökar och ”varför” behöver få ett svar innan handling. Det behövs 

också en känsla av att det som tar energi ger tillbaka någonting och samtliga 

informanter uttrycker att detta sker när de genomför aktiviteter kopplat till 

arbetsmiljöarbete.  

Använd SAM 

Arbetsgruppen behöver göra en liknande resa som cheferna. Ett flertal av de hinder, 

svårigheter och vikten av hälsa för arbetskravet berörde arbetsgruppen. Det är den 

stora utmaningen i en kommun – alla verksamheter ser olika ut. I vissa verksamheter 

går det att anpassa arbetet mer än i andra vilket gav cheferna olika förutsättningar 

vad gäller att behålla arbetstagare i arbete (Arbetsmiljöverket, 2012). Senge (2006) 

tar ju avstamp i att ta reda på arbetstagarnas vision och sammanställa denna. Viket 

mål sträva mot behöver växa fram i ett teamlärande där varje individ tillåts delta. 

Flera av informanterna har upplevt positiva oväntade effekter vid gemensamma 

aktiviteter av olika slag. Precis som vid hälsofrämjande aktiviteter så behöver chef 

visa intresse och dela sin vision utan att kräva att det är den som blir gällande för 

hela gruppen. Det var viktigt för de deltagande cheferna att få varje arbetstagare att 

förstå sitt värde och sätta det i relation till verksamheten och tredje part. Vikten att se 
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vad enskilda arbetstagare bidrar till i samhället är att öppna upp för ett ny mer 

nyanserad tankemodell (Senge, 2006). Att arbeta under förhållanden som tillåter 

insikt i att du kan påverka arbetsförhållandena till viss del och att det råder ett 

beroendeförhållande. Det som är utmärkande för resultaten är att det fanns många 

oklarheter och frågeställningar som berör det sociala arbetsmiljöarbetet. Samtidigt så 

var vikten av att arbeta mer på gruppnivå och arbeta för en bra social arbetsmiljö 

uppenbar för samtliga informanter. Det som Senge (2006) kallar gemensamma 

visioner och teamlärande behandlar gruppen i systemteorin. Här bidrar varje individ 

till visionen, som annars inte blir en verklighet, och i teamet förs en skicklig 

diskussion och dialog kopplat till relevanta frågor om arbetsuppgifter. Detta ska ske 

med deltagande chef utan att denne påtvingar några åsikter utan låter gruppen ta 

största platsen i samtalet (Ibid). I denna situation kan chef vara uppmärksamma sig 

själv på hur mycket information och hur mycket dialog som förs med arbetstagarna 

(Senge, 2006). Mottot behöver vara bjuda in inte lås ute och då bör inte all 

gemensam tid tas till att redovisa siffror eller informera om verksamheten. I sin bok 

med titel Kommunikation på arbetsplatsen, anger Engquist (2013) att det är främst 

tre syften med kommunikation: 1. Behovet att få kontroll på en situation. 2. Samtalet 

ska bidra till personlig utveckling. 3. Man vill bli bekräftad. Här kan vi dra en 

parallell till informanternas egen situation då det framhålls som viktigt att få tillfälle 

att prata om arbetsmiljöarbete med personer på liknande poster som de själva 

innehar. En sådan situation skulle kunna tjäna sitt syfte i alla tre punkterna.  

I en studie från 2013 med titel ”Hälsa och framtid i kommuner och landsting” så 

funderade forskarna över om det finns faktorer på organisationsnivå som 

kännetecknar kommuner (och landsting) med låg sjukfrånvaro (Svartengren, et al., 

2013). I studien framkom att i de kommuner där mellanchefer var vaksamma mot 

sjukfrånvaro, kunde analysera skälen till sjukfrånvaro och sätta in åtgärder tidigt så 

minskade sjukskrivningen. Här påvisas även vikten av att ha ett positivt arbetsklimat, 

att känna trygghet och att kunna anpassa arbetsuppgifter vid återgång i arbete.  

Problemområden  

Inom kategorin problemområden där begreppen fick heta Gränssättning och 

Kortsiktigt perspektiv. Övervägande så tyder resultatet på att dessa fanns mest på 

organisationsnivå. Utifrån att arbetsmiljöarbetet behöver vara en del av strategiska 

beslut tagna på högre ledningsnivå så finns det skäl att undra om ledningen förstå 

vikten av detta arbete och hur mycket det finns att vinna? Frågan som uppstår är om 

ledningen har fastnat i det som Senge (2006) kallar symtomatisk lösning där 
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processen balanseras för stunden men inte ger utslag på längre sikt? Grundorsaken 

och medvetenhet om det grundläggande problemen förbises och saker och ting löses 

enligt single loop learning. Att som informant 7 säger flytta på chef när arbetsplatsen 

fungerar bra efter flera års arbete leder inte till stabilitet. Det finns skäl att fråga sig 

om det planeras arbete som syftar till att stötta cheferna i deras arbetsmiljöarbete. De 

deltagande informanterna ger själva förslag i intervjuerna på åtgärder som skulle 

kunna sända signaler ut i verksamheten att prioritera arbetsmiljöarbetet i högre 

omfattning. Att begära in handlingsplaner eller att chefens chef visar intresse för 

arbetsmiljöfrågorna och driver på så att ansvaret, som redan ligger tungt på 

mellanchefer, delas på fler axlar. Visionen behöver delas av alla inblandade och 

chefer behöver ligga på en högre nivå av deltagande i visionen och det gäller även 

ledning. Nivå äkta samtycke eller ännu hellre engagemang (Senge, 2006). Det skulle 

göra arbetsmiljöarbetet mer legitimt att ägna sig åt. Företagshälsa bör även de lägga 

mer resurser på att stötta i arbetsmiljöarbetet (Dubois, 2015; AFS 2001:1). Enligt en 

rapport som unionen sammanställt så finns det en märkbar positiv skillnad på både 

fysisk, psykiskt och social hälsa på de arbetsplatser som nyttjade företagshälsa (Ibid). 

Hur och till vad företagshälsan används till är också av vikt att se över (Dubois, 

2015). Enligt AML bör FH komma in både i samband med rehabilitering och 

förebyggande arbetsmiljöarbete (1977). På det sistnämnda området är FH mindre 

representerad idag vilket har många orsaker: en del har inte tillgång till företagshälsa, 

andra får bara det på pappret och andra har arbetsförhållanden som är ojämlika pga. 

socioekonomiska skäl och hälsoskäl (Sveriges företagshälsor, 2015; Dubois, 2015; 

Vinberg & Toivanen, 2011). Hörte och Christmansson (2009) indikerar i sin 

forskningsartikel att arbetsmiljöarbetet behöver ha sin utgångspunkt i ledningen och 

att frågor gällande arbetsmiljö behöver vara tagna som strategiska beslut och ingå i 

den toppstyrda delen såsom andra typer av verksamhetsfrågor. Inte som ett bi projekt 

som leds av en personalavdelning (Ibid).  

Sammantaget så var de resultat som framkommit logiska och överensstämmer med 

litteratur på området (Avolio, et al., 2010; Berntson, et al., 2012; Forskningsrådet 

Forte, 2015; Landstad & Vinberg, 2013) 
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Modell av påverkansfaktorerna 

 

 

Figur 3: Relationen mellan påverkanseffekter 

 

Den modell som genom deduktion framkom från de kategorier som visas i fig. 2 

skulle författaren beteckna vara som i fig. 3. Ledningen påverkar förhållandena 

indirekt genom cheferna och där finns begreppet problemområde som är relativt 

stora hinder i arbetsmiljöarbetet. Exempelvis så finns inget policy för ”kränkande 

särbehandling” eller förfrågningar från ledning hur det ser ut med handlingsplaner 

efter det att arbetsmiljöenkät redovisats vilket gör att de inte ställer krav på handling 

i arbetsmiljöarbetet. Med storleken på hjulet framstår vikten av att ledningen 

involveras i det som händer på arbetsmiljöområdet. Cheferna påverkas i fig. 3 

mycket av ledningen agerande och vad de sänder för signaler ned i verksamheterna 

som en ”top-down effekt” samtidigt som de berörs indirekt av att arbetsmiljöarbetet 

fungerar/är igång redan vilket blir en ”bottom-up effekt”. En av informanterna 

nämnde hur svårt det var att ta över efter annan chef där arbetsmiljöarbetet inte varit 

på plats. I hjulet som handlar om chefer så finns kategorin ledarskap vilket är av vikt 

i sammanhanget men arbetsmiljöarbetet kan inte enbart bero på ledarskapet utan de 

andra hjulen behöver också röra sig som figuren visar. Arbetsmiljöarbetet finns 

därute på ytterkanten av figuren och det syns tydligt i fig. 3 att det beror helt och 

hållet på mellancheferna om hjulet ska röra sig eller inte. Som det ser ut i Sverige 

idag så snurrar det i vissa kommuner utan friktion och i andra går det betydligt 

Ledning

Chefer

Arbetsmiljö
arbete
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trögare (Arbetsgivarverket, 2013; Svartengren, et al., 2013). Detta tredje och minsta 

hjul representerar den kategori som författaren valt att kalla ”Använd SAM” och 

bakom den kategorin döljer sig begrepp som skapa trygghet, produktionsfaktorer (av 

hälsa) och SAM som vägledare. När tillit skapas (ur skapa trygghet) och visionen blir 

gemensam i arbetsgruppen (SAM vägleder) så främjas hälsa (produktionsfaktorer) 

och hjulet behöver mindre påverkanseffekt för att snurra. Då främjas chefers hälsa 

och ledningen får en verksamhet som blir hanterbar där investeringar av mer 

främjande karaktär kan göras för att underhålla rörelsen i hjulen. Modellen visar även 

vikten av att alla strävar efter samsyn på arbetsmiljöarbetet och skapar en vision som 

Senge (2006) hävdar med tiden ger motivation och engagemang.  

Metoddiskussion 

Genom att använda Senges (2006) discipliner gällande lärande organisationer så 

strävar författaren att visa på den komplexitet som ligger dolt i arbetsmiljöarbetet. 

Det ger en förklaring av sakernas tillstånd i Sverige gällande arbetsmiljöarbete då det 

krävs en hel del arbete för att nå en nivå där hjulen snurrar.  

Med en kvantitativt genomförande så hade enkla frågeställningar fått sina svar och 

hypoteser av skilda slag hade kunnat bevisas eller motbevisas (Bryman, 2008). Med 

denna kvalitativa metod där det insamlade materialet har behandlats både induktivt 

och deduktivt så har frågeställningarna kunnat växa fram ur det som ansågs viktigt 

och beröra på ett djupare plan och resulterat i en modell vilket inte hade varit möjligt 

i en kvantitativ undersökning (Bryman, 2008). Svagheter finns i analysförfarandet då 

författaren inte upplevde att materialet gav en teoretisk mättnad vilket är viktigt för 

att kunna formulera en teori.  Bristen på mättnad gick att ha överseende med det då 

GT inte är framtagen för att kunna generaliseras till andra kontexter utan istället bör 

ge plats åt faktorer som i senare skede skulle uppstå eftersom GT är iterativ 

(upprepar sig) och inte linjär (Glaser, 2010). Modellen som presenteras har utrymme 

att ta emot mer kategorier som författaren upplever eventuellt ännu finns. Ytterligare 

en svårighet var att få kontroll på vilken GT som skulle användas: Strauss och 

Corbins (1990), Glaser och Strauss (1967) eller Glasers vidareutveckling av GT 

(1992). Till slut valdes Glaser av den enkla anledningen att en övergripande bok om 

valda teorin skrivits och blivit översatt på svenska. De olika versionerna utvecklades 

åt olika håll för länge sedan: Substantiva och den formella (mer övergripande). I 

analysförfarandet tas det empiriska materialet ned i bitar och objektifieras vilket gör 

att det går att betrakta dessa som objektiva koder och kategorier (Salminen-Karlsson, 
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2002). I en social process som sker i interaktionen mellan människor så formas en 

basproblematik som sedan beskrivs av den teorigenerering som bör följa på analys. 

Allt fokus bör ligga på det informanterna uttrycker. Succesivt görs val av forskaren 

som sedan ska leda närmare en grundad teori. En sådan är svar på den ursprungliga 

frågeställningen (Ibid). Glaser (1992) anser att teorin kommer sig utav den insamlade 

datan. Styrkan i att låta informanterna delvis styra i intervjun visade sig ge utslag i 

väl underbyggda argument som lades fram i omgångar. En annan styrka var att ingen 

selektivt urval från intervjumaterialet gjordes. Detta då författaren var fokuserad på 

hela det insamlade materialet och upplevde att det var av vikt att inte missa något 

viktigt. både induktivt och deduktivt så har frågeställningarna En utökad kvalitativ 

undersökning av förhållanden kopplat till arbetsmiljöarbete skulle kunna ge fler svar. 

En interventionsstudie med samtidig medverkan från chef och skyddsombud skulle 

vara intressant att genomföra med stöd i ledning.  

Slutsatser 

Att arbeta aktivt med arbetsmiljöarbete var komplext och berodde delvis på 

mellanchefers engagemang i frågan men också på deras egna förutsättningar. Dessa 

förutsättningar stäckte sig på ett kontinuum mellan egen hälsa och ledningens 

signaler beträffande vikten av arbetsmiljöarbete. För att OSA ska kunna bli det 

verktyget som AV har som mål att det ska vara krävds insatser av mer praktiskt slag i 

nära kontakt med mellanchefer och arbetstagare. Olika aktörer bör samarbeta från 

topp till botten och över gränserna där mellanchefers position fortsätter vara viktig 

men att drivkraft för arbetsmiljöarbetet bör komma från flera håll.  

Praktiska implikationer 

De konsekvenser uppsatsens resultat kan ge i en förlängning är att upprätta fler 

arenor eller nätverk där chefer från olika verksamheter inom en kommun får 

diskutera arbetsmiljöfrågor, samverka och nå en konsensus i hur agera inom en och 

samma kommun med de förutsättningar som finns. En checklista skulle kunna ge 

hjälp i istället för en svårläst policy då motståndet för att ta fram den skulle minska 

(Svartengren, et al., 2013). Generaldirektören för AV, Erna Zelmin-Ekenhem, menar 

på att det inte är tillräckligt att arbeta systematiskt (S) med arbetsmiljöarbetet utan nu 

ska det läggas till ett ”F” för förebyggande. Samtliga aktörer på arbetsmarknaden 

behöver hjälpas åt för att det ska bli verklighet (Arbetsmiljöverket, 2017). Ett sätt att 

få ett tydligare samarbete och våga be om hjälp i SAM är att låta FH ha del i 

Kommunens arbetsmiljökommitté. Detta samarbete finns på plats inom flertalet av 

Sveriges 290 kommuner och har visat sig ge positivt utslag på samarbete och 
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produktionsfaktorer vilket i förlängningen innebär en ekonomisk vinst (Schmidt & 

Sjöström, 2015).  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Välkommen att delta i en uppföljande undersökning kopplat till 

utbildningsinsatsen i AFS 2015:4, Organisatorisk och Social 

Arbetsmiljö, som genomfördes i *** Kommun under våren 2016.  

Denna förfrågan skickas till dig då du var en av de som deltog under 

utbildningsdagarna således är du värdefull som informant i denna 

undersökning. Undersökningen kommer att resultera i en 

magisteruppsats i Arbetsliv, Hälsa och Rehabilitering och kopplas till 

Mittuniversitetet och deras avdelning för Hälsovetenskap. Student och 

utförare av undersökningen är Ingela Bexner och handledare är 

professor Stig Vinberg. Kontaktuppgifter finns nedan. Min förfrågan 

startade på personalavdelningen och är således sanktionerad av denna.  

Syftet är att följa upp implementeringen av AFS 2015:4 i 

arbetsmiljöarbetet under året som gått. Undersökningen kommer att 

genomföras i form av en gruppintervju. Målsättningen är att denna 

genomförs som en s.k. lärande situation, där du och andra deltagare 

tillsammans får utforska innehållet i utbildningsinsatsen kopplat till ett 

fåtal frågeställningar. Det här är ett unikt tillfälle att dela sina 

erfarenheter och tankar med andra i liknande situation.  

Analysen av materialet kommer att vara forskningsbaserad och därför 

kommer samtalet/samtalen spelas in för att sedan transkriberas i sin 

helhet. Samtliga deltagare kommer att anonymiseras under 

transkriberingen. De resultat som framkommer kommer att behandlas 

så att inga obehöriga kan ta del av dem i enlighet med din rätt till 

anonymitet. Du kommer även att kunna välja att avbryta ditt 

deltagande när som helst under tiden för gruppintervjun. En mer 

utförlig presentation av de forskningsetiska riktlinjerna kommer du att 

få ta del av på plats innan intervjun påbörjas.  

Väljer du att delta som informant så hör av dig till mig och ange vilket 

eller vilka tillfällen det passar dig bäst enligt följande förslag: onsdag 

den 1/3 ca kl. 8.30 – 12.00. och/eller fredag den 3/3 samma tid. 

(Om jag inte får tillräckligt med svar så återkommer jag med ett nytt 

datum.) Fyll gärna i om du kan båda tiderna då det eventuellt kan bli 

aktuellt att ha två olika grupper beroende på hur många av de 

tillfrågade som vill delta. Känner du till någon mer som deltog under 

utbildningsdagarna och som kan tänka sig att delta så får du 

vidarebefordra detta brev.  

Anmäl dig via: ***@student.***.se  

Plats: ***.  

Agenda: Dagen inleds med att du/ni får ytterligare information och 

eventuella frågeställningar besvaras av utförare. Informerat samtycke 

tas av samtliga informanter och ni bjuds på frukost. Ca kl. 9.00 sätts 

inspelningsutrustning på. Själva gruppintervjun beräknas ta ca 2–3 h 

inklusive bensträckare. Har du några frågor så kontakta mig så svarar 

jag så fort jag får möjlighet. 

Med Vänlig Hälsning/Ingela Bexner 

mailto:***@student.***.se
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Användes vid intervjutillfälle 3, 4, 5  

1. Utifrån den analys jag gjort så finns det ett motstånd både från ledningshåll 

och från arbetstagarna själva till arbetsmiljöarbete. Vad skulle kunna vara 

anledningen till det?   

 

2. Finns det en medvetenhet hos chefer som jobbar med arbetsmiljö, främst 

chefer, om vad man kan få för resultat? 

 

3. Det som framkommit är att det funnits tillfällen då en arbetsmiljöaktivitet 

gjort med arbetstagarna att det kommit ”positiva bieffekter” utan arbetet. Har 

du upplevt detta någon gång?  

4. Det finns någonting som kallas ”return of investment” när man satsar pengar 

på arbetsmiljöarbete (…) har du upplevt att man får igen det i den här 

organisationen?   

5. För att kunna ta tag i saker som chef behöver arbetstagarna uppmärksamma 

dig på saken i fråga. Händer det att du förväntas agera på saker som du inte 

fått information om på förhand och alltså inte har vetskap om?  

6. Har du alla verktyg du behöver i form av föreskrifter, riktlinjer, arbetsrättsliga 

frågor, kontakt med egen chef och stöd från personalfunktionen (HR)?  

7. Den här frågan kan vara ganska stor eller liten men (…) vad tycker du ligger 

under begreppet ”arbetsmiljöarbete”?   

 

8. Upplever du att det finns det ett samband mellan din egen hälsa och 

arbetsmiljöarbete? (vilken riktning – vad påverkar vad?)  

 

9. Vad är det som du upplever motverkar ditt engagemang i 

arbetsmiljöarbetet?   

10. Har du varit med om att ställa krav på en arbetsgrupp samtidigt som du har 

gett det stöd dom behöver för att utföra uppgiften men de har ändå inte 

kommit i mål?   

11. Du har ju gått den här utbildningen i Organisatorisk och Social arbetsmiljö. 

Vad tycker du om den? (Själva föreskriften? Var det något som fick dig att 

reagera?)   

 

 

 

 

 

 


