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Samtidigt som arbetsrelaterad ohälsa blir allt vanligare visar 
undersökningar att drygt hälften av alla arbetsgivare saknar 
systematiskt arbete för att förebygga stress. Den 31 mars 2016 infördes 
nya regler kring den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, som 
ställer hårdare krav på arbetsgivarnas kartläggande och förebyggande 
arbete kring ohälsosam arbetsbelastning. Syftet med denna studie var 
att undersöka vilka attityder som finns kring föreskriften och hur den 
implementeras i organisationen. Dessutom undersöktes vem som är 
ansvarig för att föreskriften efterlevs. Studien utfördes på åtta HR-
personer och datainsamlingen skedde genom intervjuer. Dataanalysen 
utgick ifrån tematisk analys. Resultatet visade positiva attityder kring 
föreskriften och att det blivit större fokus på att motverka ohälsa. 
Samtidigt upplevde deltagarna att det finns andra arbetsgivare som har 
negativa attityder, vilket uppfattades spegla arbetsmiljöarbetet. HR 
utvecklar och implementerar strategierna medan cheferna ansvarar för 
att arbetet efterföljs. Resultatet bidrar med insikt i arbetsmiljöarbetet ur 
ett HR-perspektiv och förslag på strategier för att efterfölja det nya 
regelverket. 

 
Arbetsrelaterad ohälsa blir allt vanligare. Sedan 2010 har sjukfrånvaron i Sverige ökat 
med 70 procent (Arbetsmiljöverket, 2015; Regeringen, 2015). Samtidigt visar 
arbetsmiljöverkets inspektioner att drygt hälften av arbetsgivarna saknar rutiner kring att 
undersöka och förebygga stress på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015). I en rapport 
från Arbetsmiljöverket (2015) framkom det att 20 % av arbetsgivarna anser att stress är 
självförvållat. Tidigare studier visar på hur attityd ligger till grund för beteende (Ajzen, 
1989; Fishbein & Ajzen, 1974), vilket antyder att arbetsgivarnas attityder avspeglar det 
arbetsmiljöarbete de utför. Den 31 mars 2016 infördes en ny arbetsmiljöföreskrift som 
ställer högre krav på att arbetsgivarna ska motverka ohälsa på arbetsplatsen. Anledningen 
till detta var att arbetslivet och dess villkor förändrats och likaså faktorerna bakom ohälsa, 
då psykisk ohälsa gått om fysisk i antal sjukskrivningar (AFS 2015:4). Då föreskriften är 
ny finns i skrivande stund ingen forskning kring hur föreskriften mottas av arbetsgivarna. 
Avsikten med föreliggande studie var att undersöka vilka attityder som finns samt hur 
reglerna på bästa sätt omsätts i praktiken.   
 
Den nya arbetsmiljöföreskriften 
Den nya arbetsmiljöföreskriften verkar för att främja en god arbetsmiljö och att förebygga 
och motverka ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4). Då fokus tidigare har legat på 
individen har perspektivet i och med föreskriften flyttats och fokus hamnar istället på 
organisationens strukturer och förutsättningar. Till den nya föreskriften finns även 
allmänna råd om hur arbetet kan gå till. Ohälsosam arbetsbelastning definieras i paragraf 
4 i arbetsmiljöföreskriften som en obalans då kraven överstiger resurserna i arbetet. 
Belastningen är ohälsosam när den sker under en längre tid och möjlighet till 
återhämtning inte är tillräcklig (AFS 2015:4).
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Arbetsmiljöarbetet ska ske på ett organisatoriskt och socialt plan (AFS 2015:4). Den 
organisatoriska arbetsmiljön är de villkor och förutsättningar i arbetet vad gäller 
kommunikation, delaktighet, ledning, styrning och handlingsutrymme. I den inkluderas 
även de krav respektive resurser som arbetstagaren har i sitt arbete (§ 4 AFS 2015:4). Den 
sociala arbetsmiljön är arbetstagarens tillgång till socialt stöd, samspel och samarbete 
med kollegor och chefer. Arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt inom samtliga områden 
och arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och åtgärda eventuella risker i 
organisationen (§ 5 AFS 2015:4). Dessutom ska arbetsgivaren sätta mål inom 
organisatorisk och social arbetsmiljö för att främja hälsa och undvika ohälsa (§ 7). Dessa 
ska även kommuniceras ut till medarbetarna. Det är särskilt tre områden som 
Arbetsmiljöverket lyfter när det kommer till arbetsmiljöarbetet: Arbetsbelastning, 
arbetstid och kränkande särbehandling (AFS 2015:4). 
 
Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagaren inte leder till 
ohälsosam arbetsbelastning (Arbetsbelastning § 9-11 AFS 2015:4). Till arbetstagare hör 
även chefer och arbetsledare i organisationen. Det innebär att arbetsgivarna ser till att 
resurserna motsvarar kraven i arbetet. Arbetsmiljöverkets förslag på resurser är 
arbetsmängd, variation, möjlighet till återhämtning, kompetens och bemanning. Vidare 
föreslås utrymme för ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog mellan chef och 
medarbetare, för att i samverkan uppmärksamma obalans och därmed motverka den (AFS 
2015:4).  
 
Arbetsgivaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att arbetstidens förläggning 
leder till ohälsa (§ 12 AFS 2015:4). Exempel på riskfylld förläggning av arbetstid som 
nämns i föreskriften är skift- och nattarbete, långa eller delade arbetspass, stor omfattning 
av övertidsarbete och långtgående förväntningar på att arbetstagaren ständigt ska vara 
nåbar.  
 
Arbetsmiljöverket har i den nya föreskriften förändrat definitionen av kränkande 
särbehandling (§ 13 AFS 2015:4). Den nya definitionen omfattar arbete på en 
organisatorisk nivå istället för individnivå som tidigare. Arbetet innebär att arbetsgivaren 
ska motverka förhållanden i arbetsmiljön och tydliggöra att kränkande särbehandling inte 
är accepterat. Det ska även finnas rutiner kring processen för kränkande särbehandling, 
som ska vara tillgänglig för alla medarbetare. 
 
Den nya föreskriften innebär att arbetsgivare ska tillgodose chefer med kunskap kring hur 
ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras i 
organisationen (§ 6 AFS 2015:4). Det går att läsa mer om den nya arbetsmiljöföreskriften 
i AFS 2015:4. 
 
Föreskriften ställer stora krav på arbetsgivarna och cheferna i organisationen. 
Arbetsmiljöarbetet blir alltmer prioriterat, men samtidigt visar en undersökning från 
Arbetsmiljöverket att arbetsgivarnas attityd kring ohälsa ofta faller tillbaka på individen 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Rapporten visar att drygt 20 % av arbetsgivarna tycker att man 
som arbetstagare får räkna med ohälsa i dagens arbetsliv. Ännu fler anser att ohälsa beror 
på individens livssituation snarare än arbetssituation och arbetsbelastning 
(Arbetsmiljöverket, 2015). 
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Attityder och dess inverkan på beteende 
Det är viktigt att skapa en hälsosam arbetsmiljö för att få välmående och effektiva 
medarbetare. För att förändra beteendet kring arbetsmiljöarbetet är det nödvändigt att 
förstå och förändra arbetsgivarnas attityder. Tidigare forskning har visat att attityder styr 
individens beteende (Ajzen, 1989; Fishbein & Ajzen, 1974). Denna relation är dock 
omstridd, se exempelvis Richard Lapiere (1934) för vidare diskussion. På grunden att 
attityd styr beteende antas arbetsgivarnas attityd kring ohälsa påverka hur de arbetar med 
arbetsmiljöfrågor. Därför är det viktigt att förstå föreliggande attityder kring ohälsosam 
arbetsbelastning och det nya regelverket, för att veta hur man kan förändra tankesättet.  
 
En attityd är inom psykologi en individs relativt beständiga tankar, känslor, beteenden 
eller tro kring en specifik individ, grupp, ting eller händelse (Hogg & Vaughan, 2010). 
Attityder utvärderar eller förutsätter händelser eller objekt utefter tidigare erfarenheter för 
att underlätta kognitiva processer i nya situationer. Attityder brukar ofta sägas bestå av 
tre komponenter. Den affektiva, kognitiva och beteendemässiga komponenten. Den 
affektiva är de känslor man har kring tinget medan den kognitiva är den tro eller kunskap 
man har om samma ting. Den beteendemässiga komponenten beskriver hur individen 
agerar på grund av attitydens inverkan (Hogg & Vaughan, 2010). 
 
Attityder skapas genom upplevelser, i samspel med andra människor eller ur kognitiva 
processer (Hogg & Vaughan, 2010). Individen styrs även av känslotillståndet vid 
upplevelsen och ett beteende kommer i större grad upprepas om det är associerat med 
positiva känslor än vid negativa. Personer i omgivningen och media har också stort 
inflytande på utformandet av attityder (Hogg & Vaughan, 2010). 
 
För att förklara förhållandet mellan attityd och beteende så skapade Fishbein och Ajzen 
(1974) teorin om följdriktigt beteende (theory of reasoned action). Denna förklarar hur 
individens intention skapas och vidare styr dennes beteende. Intentionen är individens 
upplevelse av vad andra tycker om beteendet tillsammans med individens egna attityd till 
handlingen. Denna teori utvecklades senare av Ajzen (1989) med ytterligare en 
komponent: upplevd kontroll över beteendet. Det innebär att intention även påverkas av 
hur svår individen upplever att handlingen eller beteendet är.  

Trots att attityder är relativt konstanta är de möjliga att förändra. Attitydförändringar sker 
genom kognitiv dissonans, som uppstår då individen upplever att tankar, känslor eller 
beteende inte är förenliga (Festinger, 1957). Denna mentala anspänning gör att individen 
förändrar något i sin attityd, eftersom man strävar efter att vara konstant i sina tankar, 
känslor, attityder och beteende. 

Attityder kan även förändras genom övertygelse. Styrkan i den övertygande 
kommunikationen styrs av vem som ger budskapet, vad budskapet är och vem som är 
mottagare (Hovland, Janis & Kelley, 1953 refererad i Hogg & Vaughan, 2010). Hur 
budskapet mottas präglas även av hur viktig individen upplever att meddelandet är. 
Teorierna kring attitydförändring kan vara viktiga att ha i beaktande när man har för 
avsikt att ändra någons beteende.  

 
 



 4 

Stress i arbetslivet 
Syftet med föreskriften är att få alla arbetsgivare att arbeta systematiskt kring 
arbetsmiljön. För att förverkliga detta arbete är det viktigt att förstå vad som skapar stress 
och ohälsa hos medarbetarna. Det finns en rad teorier som har försökt beskriva 
uppkomsten av stressupplevelser i arbetslivet. Nedan redovisas ett par av dessa, samt det 
empiriska stödet som finns för teorierna. De olika termerna kompletterar varandra då det 
är svårt att hitta en teori som täcker in alla potentiella aspekter av arbetsmiljön i dagens 
arbetsliv.  
 
Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell (1990) förklarar vad som orsakar 
arbetsrelaterad stress hos individen. De menar att ovan nämnda faktorer samverkar i hur 
individen upplever sin arbetssituation. Kraven som ställs på en individ, till exempel 
deadlines eller psykisk påfrestning, ställs i relation till individens upplevda kontroll, det 
vill säga hur väl individen uppfattar sin rätt till beslutsfattande och kontroll över 
arbetssituation. Individens upplevelse av socialt stöd, både i arbetet och privat, påverkar 
också denna relation. Modellen förklarar hur sambandet mellan dessa tre faktorer gör 
utfall för individens välmående. Det innebär att individen klarar högre krav i arbetet om 
upplevelsen av kontroll och stöd från chef och kollegor är högt (Karasek & Theorell, 
1990). Samtidigt innebär låga krav följt av låg kontroll passivitet och tristess hos 
medarbetaren. Många av de faktorer som omnämns i modellen avspeglar de faktorer som 
tas upp i den nya föreskriften som är viktiga att jobba med för att skapa en god arbetsmiljö.  
 
Tillgången till socialt stöd är enligt flera teorier en viktig faktor till individens välmående 
i organisationen. I linje med krav-kontroll-stödmodellen (Theorell & Karasek, 1990) så 
lyfter Eisenberger (1986) det upplevda stödet från organisationen som en faktor till hälsa. 
Det upplevda stödet omfattar organisationens uppskattning av individens bidrag och hur 
organisationen bryr sig om individens välmående. Det handlar också om hur väl 
arbetsgivaren uppfyller individens behov av socialt stöd. En hög nivå resulterar i att 
individen presterar bättre och är lojal till organisationen. Det sociala stödet från chef och 
arbetsgivare har även visat sig minska risken för stress (Rhoades och Eisenberger, 2002). 

Ytterligare en identifierad arbetsmiljöfaktor är individens upplevelse av 
organisationsrättvisa (Colquitt, 2001). Denna teori innefattar resursfördelning, 
beslutsfattande och relationen mellan chef och medarbetare som inverkan på individens 
beteende och attityd. Rättvis behandling påverkar individens motivation och hälsa 
positivt (Colquitt, 2001). Samtidigt visar även forskning på att individer som upplever 
orättvisa från sin arbetsgivare i större grad upplever negativa känslor kring arbetet, som i 
sin tur kan leda till stress (Elovainio, Kivimäki, & Vahtera, 2002 ).  

En orsak till den ökade stressen är organisationens förväntning på att individen ständigt 
ska vara nåbar. Utvecklingen av det gränslösa arbetet förklarar detta fenomen (Allvin et 
al, 2011, refererad i Aronsson et al, 2012). Att ständigt vara uppkopplad är en del av 
gränsteorin, som både har fördelar och nackdelar. Vissa grupper uppskattar att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter oavsett tid- och rumsliga begränsningar, då man upplever mer 
flexibilitet i arbetet. Samtidigt blir det för andra stressfyllt, då man inte anser sig kunna 
koppla bort arbetet och känner sig tvingad att ständigt vara nåbar (Allvin et al, 2011, 
refererad i Aronsson et al, 2012). Det gränslösa arbetet inverkar även på individens behov 
av återhämtning, då det blir svårare att koppla bort arbetet (Geurts & Sonnentag, 2006). 



 5 

Det kommunikativa ledarskapet  
Kommunikationen är en förutsättning för att skapa goda relationer mellan chef och 
medarbetare (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). En strategi kring hur man arbetar med 
dialog och ledarskap är genom det kommunikativa ledarskapet. Det kommunikativa 
ledarskapet beskrivs som ett ledarskap där dialog skapas, feedback används och beslut 
sker i samförstånd med medarbetare (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Dessutom är 
en kommunikativ ledare öppen och involverar medarbetare. Vidare forskning visar det 
kommunikativa ledarskapets effekter på bland annat medarbetarens engagemang, 
delaktighet, motivation och trivsel (Johansson, 2015). Det har även en positiv inverkan 
på stressnivån hos medarbetaren. Forskningen visar fördelarna av ett ledarskap som 
involverar medarbetare, då det gynnar medarbetarnas hälsa och organisationens 
effektivitet (Johansson, 2015).  

Arbetsgivares attityder kring arbetsmiljöarbete 
I Kanada har man precis som i Sverige vidtagit åtgärder för att motverka psykisk ohälsa 
på arbetsplatserna. Riktlinjer och verktyg har tagits fram av kommissionen för mental 
hälsa (MHCC) för att minska sjukfrånvaron. Dessa är, till skillnad från föreskriften i 
Sverige, inte tvingande. En studie som utfördes undersökte arbetsgivarnas attityd till 
införandet av de nya riktlinjerna i Kanada (Kunyuk et al, 2015). I studien framkom det 
att mental ohälsa var en viktig fråga i organisationerna. Orsakerna till ohälsa ansågs 
främst vara brist på kommunikation och upplevd avsaknad av organisationsrättvisa. 
Riktlinjerna uppskattades av deltagarna och för många deltagare var det en självklarhet 
att implementera dessa. Det var dock viktigt att ledningen var med i 
implementationsprocessen för att resultatet skulle bli lyckat. Samtidigt var man rädd att 
riktlinjerna var för omfattande, vilket kunde resultera i att det inte implementerades över 
huvud taget. Därför pekade man på vikten av att bryta ner det i mindre delar för att arbetet 
skulle vara genomförbart (Kunyuk et al., 2015). 

 
Arbetsmiljöverket utförde under november och december 2015 en studie kring 
arbetsmiljöarbetet, stress och den nya arbetsmiljöföreskriften (Arbetsmiljöverket, 2015). 
Med hjälp av telefonintervjuer kontaktades 1000 arbetsgivare och 2000 arbetstagare. 
Resultaten i studien visade bland annat att 39 procent av alla arbetsgivare ansåg att många 
blir sjukskrivna på grund av stress och 68 procent kände någon som redan var sjukskriven 
av denna anledning. 70 procent av arbetsgivarna var positiva till att man inför nya regler 
kring ohälsa, men samtidigt var det bara 23 procent som ansåg att chefer och arbetsledare 
fått tillräckligt med stöd för att skapa en god arbetsmiljö. Ännu färre arbetsgivare trodde 
att cheferna hade tillräcklig kunskap kring kränkande särbehandling och arbetsbelastning 
(Arbetsmiljöverket, 2015).  
 
Rapporten från Arbetsmiljöverket (2015) visar att ohälsosam arbetsbelastning är ett 
välkänt fenomen, men samtidigt visar arbetsgivarnas attityder att individen är ansvarig 
för sin egen ohälsa. Eftersom föreskriften nyligen börjat gälla är det nödvändigt att 
undersöka attityderna kring denna och hur den kan omsättas i praktiken.  
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Syftet med föreliggande studie var att undersöka: 
 

• Vilka attityder som finns kring den nya arbetsmiljöföreskriften hos HR-personer, 
samt hur de uppfattar chefer och andra arbetsgivares attityder. 

• Hur regelverket på bästa sätt införlivas i organisationen. 
• Vem som uppfattas vara ansvarig för implementeringen. 

 
Nedan följer en metodbeskrivning. För att uppfylla syftet är resultatet därefter uppdelat i 
olika teman, för att utförligt redovisa svaren i studien. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet gjordes utifrån tre urvalskriterier. För att få delta krävdes att personen var insatt 
i den nya föreskriften och dessutom varit delaktig i implementeringen. Det tredje 
urvalskriteriet var att personen var utbildad och arbetade inom HR-området. Kriterierna 
verkade för att få värdefulla reflektioner kring föreskriften ur ett HR-perspektiv, som bara 
kunde uppnås om personen ifråga var insatt i arbetet. Jag valde att ha ett HR-perspektiv 
då arbetsmiljöarbete ofta är en arbetsuppgift som ligger på HR-avdelningen.  
 
Urvalet utgick ifrån mitt eget nätverk, där jag fått förslag på personer som var 
kvalificerade för studien. Utifrån detta kunde jag få tag på personer med olika 
infallsvinklar och olika utmaningar i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna kontaktades i förväg 
på telefon, då stämdes det även av att de var insatta i arbetsmiljöarbetet. 
 
Urvalet resulterade i åtta deltagare. Samtliga deltagare hade mångårig erfarenhet av brett 
personalarbete, där flera år präglades av arbetsmiljöarbete. Majoriteten av deltagarna 
hade eller hade haft chefspositioner, både inom HR men även inom andra avdelningar. 
Tre av deltagarna arbetade i offentlig sektor och fem inom privat sektor. En deltagare var 
man och resterande kvinnor. Samtliga deltagare arbetade nära cheferna i organisationen 
och flertalet hade god kontakt med andra organisationer och arbetsgivare. Till exempel 
deltog flera av deltagarna i olika nätverk där andra arbetsgivare också deltog. Två 
deltagare arbetade även med implementering av den nya föreskriften på konsultbasis i 
olika organisationer. På dessa grunder antogs deltagarna ha en uppfattning om vilka 
attityder som fanns hos chefer och andra arbetsgivare för att kunna uttala sig om detta. 
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som tog mellan 30 och 90 
minuter per intervju. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide som deltagarna 
tillhandahållit innan intervjun. Den fungerade som en riktlinje och behandlade områdena 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling var för sig, men även föreskriften 
på en generell nivå. Frågorna handlade om vilka möjligheter och svårigheter som fanns 
med föreskriften på olika plan, men även hur implementeringen såg ut och vilka strategier 
som använts. Frågorna anpassades efter deltagarnas arbetsmiljöarbete och deras 
fokusområden, vilket gjorde att intervjuerna blev olika långa. Följdfrågor var viktiga för 
att få så uttömmande svar som möjligt. Se fullständig intervjuguide i appendix. 
Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplats med två undantag. En av 
undersökningsdeltagarna fick förhinder vid planerat möte och svarade istället på 
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intervjuguiden via mail. Mailsvaren kompletterades vid ett senare tillfälle över telefon för 
att reda ut oklarheter. En intervju skedde via telefon på grund av tidsbrist. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. Samtliga deltagare blev i förväg informerade om 
vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vad gäller information, nyttjande, samtycke 
och konfidentialitet (Verksamhetsrådet, 2002). 
 
Analys 
Analysmetoden utgick ifrån empiristyrd tematisk analys (Langemar, 2008). Efter att data 
transkriberats lästes materialet flera gånger för att få en god översikt. Texten markerades 
sedan utifrån olika nyckelord som skapats under processens gång. Materialet 
genomarbetades flera gånger och teman växte fram ur nyckelorden.  
 
Sorteringen skedde för ett tema i taget genom hela texten. Vissa teman skapades ur 
intervjuguiden, men många teman formades vid bearbetning av materialet. Vidare har 
temanas namn genomarbetats flera gånger och material har både tillskrivits och 
avskrivits. Temana har sedan sammanfattats med egna ord till resultatet. 
Litteratursökning kring bakomliggande forskning utfördes efter att studiens resultat 
framställts. 
 

Resul ta t  
 
Attityder kring arbetsmiljöföreskriften 
Resultatet i studien visar positiva attityder hos deltagarna till införandet av den nya 
föreskriften. Det blir större fokus på arbetsmiljön och faktorer i denna som kan bidra till 
ohälsa. En uppfattning är att det kommer bli lättare att begära arbetsmiljöutredningar på 
social och organisatorisk nivå än vad det var tidigare. Föreskriften blir ett underliggande 
stöd för att kunna lyfta frågor kring psykisk ohälsa inom organisationen för både HR, 
chefer och skyddsombud.  
 
Attityden är även positiv till att ohälsa lyfts från ett individperspektiv och flyttar fokus 
från att skuldbelägga individen. Istället kartläggs och riskbedöms de befintliga 
strukturerna och förutsättningarna i organisationen som orsakar ohälsa, för att förebygga 
att individen blir sjuk.  

 
Det framgår att många chefer i organisationerna känner viss stress inför de nya reglerna, 
främst för att det blir fler arbetsuppgifter och mer att hålla reda på. En uppfattning är att 
chefernas oro beror på att media målat upp föreskriften som något stort och svårt. 
Deltagarna, som redan är insatta i arbetet, tror inte att det är så svårt som det målats upp. 
Har organisationen ett välutformat arbetsmiljöarbete, så arbetar man redan med många 
delar av den nya föreskriften. Eventuellt slår det hårdare på de arbetsgivare som inte haft 
någon systematik kring arbetsmiljöarbetet tidigare.  
 
Enligt deltagarna påverkar arbetsgivarens attityd till arbetsmiljöarbetet det fortsatta 
arbetet med föreskriften. Deltagarna, som generellt sett har en positiv attityd, ser 
möjligheterna med att lyfta frågan om arbetsmiljö och har påbörjat arbetet kring att skapa 
rutiner och införliva dessa i organisationen. Samtidigt tror deltagarna att arbetsgivare med 
en negativ attityd till arbetsmiljöarbete kommer arbeta med föreskriften annorlunda. 
Denna attityd grundas till viss del i upplevelsen av att föreskriften är otydlig och att det 
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är svårt att veta hur arbetet ska utföras. Den upplevda kontrollen över arbetsmiljöarbetet 
uppfattas ha minskat då den nya föreskriften ställer större krav på ett fungerande 
arbetsmiljöarbete. 
 

”När det kommer till den sociala och organisatoriska arbetsmiljön så säger många 
företag som jag träffat att de inte förstår vad de ska göra. Det har gjort att de flesta 
företagen inte har gjort nånting alls istället.” 

 
En uppfattning är att vissa organisationer enbart kommer att arbeta med föreskriften för 
att undvika sanktioner, snarare än att se det positiva utfallet av en hälsosam arbetsplats. 
Konsekvensen blir att arbetsmiljöarbetet blir ett ”dammsamlande dokument” istället för 
ett fortlöpande arbete.  
 
Strategier för att införliva föreskriften i organisationen 
För att framgångsrikt omsätta de nya reglerna i organisationen är det viktigt att väva in 
dem i det befintliga arbetsmiljöarbetet och bryta ner dem i mindre delar. Flera deltagare 
menar att det är viktigt att känna ägarskap över arbetet och anpassa arbetet till den egna 
organisationen och de förutsättningar som finns. 
 
En viktig förutsättning för arbetsmiljöarbetet är att det sker i alla organisationens led. Det 
skapar en inkluderande kultur, då det ger rum för medarbetarens delaktighet och 
beslutsfattande.  Samtidigt anpassas arbetet efter grupper och individers olika 
förutsättningar. För att omsätta regelverket bör arbetet ske på samtliga tre nivåer: 
Organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. På så sätt blir arbetsmiljöarbetet centralt i 
hela organisationen. För att detta ska efterlevas behöver arbetet kring arbetsmiljö ske 
kontinuerligt. 
 
På organisationsnivå är det viktigt att bestämma strukturer och rutiner för hur arbetet ska 
se ut i resten av organisationen. Genom att väva in arbetsmiljö i verksamhetsplan och 
målsättning hålls frågorna vid liv och kontinuiteten upprätthålls. I en av deltagarnas 
organisation arbetar de med arbetsmiljö som stående punkt på ledningsgruppsmötena, för 
att på så sätt skapa reflektion kring ämnet. Flera deltagare arbetar även med workshops 
och diskussionsfrågor, främst för att landa i definitionerna kring de olika begreppen men 
också för att skapa förståelse och kunskap hos cheferna.  
 
Deltagarna upplever att en svårighet är att lyckas nå ut till alla medarbetare och chefer i 
organisationen. Därför arbetar många med intranät där all information finns tillgänglig. 
Samtidigt vävs arbetsmiljöfaktorer in i personalpolicy och förhållningsregler som berör 
alla. Dessutom sätts mål i personalgrupperna gemensamt, på så sätt blir det lättare att nå 
ut till alla medarbetare. På regelbundna gruppmöten kan gruppen tillsammans sätta mål 
och se över den gemensamma arbetsbelastningen. I föreskriften lyfts individens rätt till 
tydlighet i uppdraget. Deltagarna är oroliga att det ska leda till arbetsbeskrivningar som 
inkräktar på arbetsledningsrätten. Genom att arbeta på gruppnivå skapas förståelse och 
insikt i arbetet, utan att arbetsgivaren behöver skapa för snäva arbetsuppgifter för varje 
enskild individ.  
 
Resultatet visar att medarbetarundersökningar med fördel kan ligga till grund för såväl 
riskbedömning som kontinuerliga uppföljningar kring målsättning och förbättringsarbete. 
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På så sätt vävs de nya reglerna in i det befintliga arbetet, då de flesta redan har årliga 
medarbetarundersökningar. Medarbetarundersökningen ger möjlighet att skapa 
diskussion kring gemensamma mål och förväntningar i arbetsgrupperna. Genom att 
kartlägga de arbetsuppgifter som förekommer i gruppen blir det enklare att identifiera 
eventuellt dubbelarbete eller onödiga uppgifter. Därigenom kan arbetsbelastningen 
reduceras, genom att medarbetarna hjälper varandra att prioritera, avlasta eller omfördela.  
 
Deltagarna jobbar även med egna initiativ för kartläggning och uppföljning av risker i 
arbetsmiljön. Gemensamt för dessa är att riskbedömning och målsättning sker på 
gruppnivå utifrån gruppens förutsättningar. Det framkommer att en deltagares 
organisation arbetar med psykosociala ronder, där medarbetarna i personalgruppen får 
skatta sina upplevelser kring arbetet. Svaren är anonyma och samlas ihop i 
personalgrupperna. Summeringen av svaren sammanställs och riskfaktorer som 
förekommer i gruppen identifieras. Utifrån detta sätter personalgrupperna tillsammans 
mål för att eliminera riskerna i arbetet.  
 
En annan organisation arbetar med regelbundna hälsoundersökningar. Samtliga 
medarbetare fyller i ett digitalt formulär angående den psykosociala arbetsmiljön och 
upplevd stress. Medarbetaren har sedan uppföljande samtal med företagshälsovården för 
att prata kring eventuella problem. Samtidigt sammanställs grupprapporter som 
arbetsgrupperna arbetar med. Chefen får ta del av de problem som eventuellt finns i 
arbetsgruppen, men får inte reda på vilken individ det gäller. På så sätt kan grupperna 
arbeta kring aktuella frågor utan att hänga ut någon. En annan deltagare beskriver hur de 
har morgonmöten i arbetsgrupperna där medarbetarna varje dag skriver ner bland annat 
sin upplevda arbetsbelastning och stress. På så sätt kan de se hur dessa faktorer förändrats 
över tid, vilket hjälper både medarbetaren själv och chefen att uppmärksamma eventuell 
stress och ohälsa.  
 
Arbetsmiljöarbetet verkar även på individnivå, där kommunikation mellan chef och 
medarbetare är en viktig byggsten. Att skapa dialog och upprätthålla kontinuerliga samtal 
ses som en viktig del i att fånga upp medarbetare. Deltagarna tror inte att 
arbetsbelastningen är statisk, utan att den behöver anpassas efter individens aktuella 
förutsättningar och livssituation. Genom individuella samtal möjliggörs dialog kring 
detta. Även feedbacksamtal är viktiga för att medarbetaren ska förstå sitt bidrag i 
organisationen. I dialogen så förtydligas även de förväntningar som arbetsgivaren har på 
medarbetaren. Precis som på organisations- och gruppnivå är det viktigt att väva in 
arbetsmiljöarbetet i befintliga rutiner, som på individnivå till exempel kan vara 
utvecklings- och lönesamtal.  
 
Det krävs ett gott ledarskap för att chefen ska lära känna sina medarbetare och på så sätt 
fånga upp medarbetare som upplever ohälsa i sitt arbete. Samtidigt lyfts vikten av ett 
fungerande medarbetarskap, där medarbetaren har ett ansvar för att flagga för stresspåslag 
eller behov av avlastning. Därför är det viktigt att skapa en fungerande dialog, vilket inte 
alltid är så lätt. Det ligger en prestige i att utföra arbetsuppgifter oavsett vad, vilket gör 
att medarbetare också har svårt att säga nej. Detta gör det ännu viktigare att skapa en 
kultur där dialog är självklar och individen vågar flagga för sin ohälsa. 
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Ett område som upplevs svårt är kränkande särbehandling. Det finns en oro att 
medarbetarna på felaktiga grunder kommer känna sig kränkta, till exempel att det blir ett 
argument vid fördelning av arbetsuppgifter eller lönediskussion. Därför är det viktigt att 
cheferna har goda kunskaper inom ämnet för att särskilja vad som är en kränkning och 
vad som faller under arbetsledningsrätten. För att skapa förståelse inom det specifika 
ämnet, som även är ett krav i föreskriften, bör cheferna utbildas inom både arbetsrätt och 
kränkande särbehandling. Arbetsrätten är viktig för att veta vilka rättigheter och 
skyldigheter de olika parterna har, där arbetsledningsrätten spelar en stor roll. Vidare är 
det viktigt att skapa systematik kring kränkande särbehandling, så att alla medarbetare 
blir behandlade likadant om en situation uppstår. Det är även viktigt att följa upp alla 
situationer, även när bedömningen är att det inte skett en kränkning, så att medarbetaren 
känner sig sedd och tagen på allvar. 
 

Det gränslösa arbetet. 
Arbetsgivaren ska enligt den nya arbetsmiljöföreskriften undvika att arbetstidens 
förläggning leder till ohälsa. En riskfaktor är arbetsgivarens förväntningar på 
arbetstagaren att ständigt vara nåbar. Det gränslösa arbetet är ett samhälleligt problem 
som likväl speglas i organisationerna.  
 
Deltagarna anser att de inte har dessa förväntningar på medarbetarna, men samtidigt finns 
det osäkerhet kring hur medarbetarna själva upplever det. Det är en utmaning att på ett 
bra sätt kommunicera kring förväntningarna på huruvida arbetstagaren ska vara nåbar 
utanför arbetstid. Det är viktigt med tydlighet i förväntningarna, men samtidigt måste det 
vara upp till individen själv att avgöra sin tillgänglighet efter arbetstid. Att kunna förlägga 
tiden individuellt skapar flexibilitet hos medarbetarna, då det för många underlättar 
balansen mellan jobb och fritid. 
 
Ett sätt att införliva förväntningar i organisationen är att ha tydliga riktlinjer kring att 
jobba utanför arbetstid. Det gäller delvis cheferna, men även kollegor måste respektera 
varandras fritid. Ett förslag är att schemalägga mailskickande i mailservern till arbetstid. 
En organisation håller på att starta upp ett projekt för att kommunicera ut förväntningar 
och ansvar gentemot varandra. Det innebär bland annat att det i mail ska uttalas att 
sändaren inte förväntar sig svar efter arbetstid och att det inte är okej att skicka mail som 
hög prioritet om det inte är akut. I en annan organisation införde moderbolaget en spärr 
som stängde av mailservern efter arbetstid. Deltagaren tror inte på denna lösning 
långsiktigt, men tror att det skickar ut en viktig signal i organisationen om vad 
arbetsgivaren förväntar sig. 
 

Att arbeta hälsofrämjande. 
I ett led av att implementera regelverket för att motverka ohälsa så arbetar flera 
organisationer även med hälsofrämjande aktiviteter. I föreskriften är fokus på att 
kartlägga risker, men flera deltagare saknar regler och riktlinjer kring hälsofrämjande 
faktorer i arbetsmiljön. 
 

”Om jag blir mobbad av hela mitt arbetslag med chef och HR tar tag i det så är ju 
det fantastiskt. Men det främjar ju inte min hälsa direkt, utan det handlar snarare 
om att ens orka vara kvar.” 
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Mobbing faller under definitionen av kränkande särbehandling, men deltagarna menar att 
det krävs mer än riskeliminering och efterhjälp för att skapa en välmående arbetsplats. De 
vill se mer råd om friskfaktorer och riktlinjer för hur hälsa främjas och dessutom mäts. 
Friskfaktorer är främjande hälsoinsatser i syfte att skapa mervärde för individen. Det 
borde handla om att skapa glädje hos medarbetarna, inte bara riskeliminering. Det blir ett 
allt mer vanligt inslag att erbjuda friskvård och andra hälsostrategier. Då hälsofrågor får 
ett uppsving i organisationerna är en uppfattning också att det kan komma att fungera som 
ett konkurrensverktyg i att attrahera medarbetare i framtiden. 
 
En uppfattning är att det blir mer naturligt att arbeta hälsofrämjande när kartläggning och 
förebyggande av faktorer som orsakar ohälsa sker. En organisation arbetar med ett projekt 
där faktorer i organisationen kartlagts genom att intervjua personer spridda i 
organisationen. Utifrån resultatet skapas mål att jobba med, som kategoriseras efter grönt, 
gult och rött. Grönt är främjande, gult är riskfaktorer och rött är efterhjälp. Det är viktigt 
att arbeta i alla dessa fält för att skapa ett hälsosamt välbefinnande hos medarbetarna.  
 
Vem bär ansvaret för implementeringen? 
Ett ämne som genomsyrar resultatet är vem som bär ansvaret för att de nya reglerna 
införlivas och efterlevs i organisationen. Deltagarna är enade om att HR är ansvariga för 
att omsätta regelverket och skapa strategier, men cheferna har en betydande roll i det 
uppföljande arbetet ute i personalgrupperna. Det är enligt flera deltagares mening att 
närmsta chefen är ansvarig för att kommunicera ut mål och arbetsuppgifter, 
uppmärksamma om någon mår dåligt och sätta förväntningarna i arbetet. Det är svårt att 
avlasta cheferna på det planet. 

 
“Närmsta chefen är alltid ansvarig. Det går inte att ha arbetsmiljöarbetet på ett 
övergripande plan i vilken utsträckning som helst.” 

 
Samtidigt är det för deltagarna självklart att HR bistår cheferna med stöd och riktlinjer i 
arbetet, men i slutändan är det chefen som ska känna sina medarbetare.  
 
En uppfattning är att en stor del av chefernas arbete redan är administrativt och det finns 
en oro för att detta förflyttar uppmärksamheten ännu mer ifrån det praktiska 
personalarbetet. Chefsrollen har förändrats över tid, speciellt då assistenthjälp blir allt mer 
ovanligt och det administrativa arbetet förflyttats till chefen. Dessutom lyfts 
problematiken kring den havererade chefsrollen, där chefen idag har större arbetsgrupper 
och tyngre administrativ börda än tidigare. Andelen direktrapporterande medarbetare har 
ökat, vilket gör det svårt för chefen att vara tillgänglig och göra ett bra chefsarbete. 
Samtidigt är deltagarna optimistiska till att de nya kraven kring kommunikation och 
delaktighet kommer förmå organisationerna att minska arbetsgrupperna och se över 
chefens arbetsbelastning. 

 
“Jag hoppas det innebär att chefer kan få rimliga arbetsförhållanden, rimligt stora 
enheter. Att man inte har 140 i en enhet, utan att man mer stimulerar småskalighet.” 

 
Chefen är en nyckelperson i arbetsmiljöarbetet, men har samtidigt en utsatt och ensam 
roll i företaget. Flera deltagare upplever att det ibland kan vara långt mellan chef och 
chefens chef, vilket gör att HR ofta kliver in den coachande rollen. Samtidigt som HR är 
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ansvariga för att skapa ett ramverk och utbilda cheferna, så arbetar deltagarna även med 
olika forum för att underlätta chefernas arbete. Bland annat med chefsnätverk, coachning 
och chefshandledning för att lyfta frågor och problem hos cheferna. Detta sker både i 
grupp och individuellt tillsammans med närmsta chef eller med en HR-person. Det är 
viktigt att förbättra kommunikationen mellan chefen och chefens chef och deltagarna 
anser att arbetsgivarna måste ta större ansvar för chefens välbefinnande och 
arbetsbelastning.  
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka attityder som finns kring den nya 
arbetsmiljöföreskriften hos HR-personer, samt hur de upplevde attityderna hos chefer och 
arbetsgivare. Vidare undersöktes hur man på bästa sätt införlivar regelverket i 
organisationen och vem som är ansvarig för att regelverket efterföljs. 
 
Sammanfattningsvis visade studien på positiva attityder kring den nya 
arbetsmiljöföreskriften. Det blev i och med föreskriften lättare att belysa arbetsmiljön och 
dess inverkan på individens hälsa. Vidare uppskattades det att arbetet lyfts till ett 
helhetsperspektiv och inte bara ser till individuella förutsättningar. Vissa chefer kände 
viss oro inför den nya föreskriften och det kommande arbetet. Deltagarnas egna 
upplevelser var dock att de redan gjort en stor del av det arbete som omfattas av 
föreskriften. Samtidigt trodde deltagare att arbetsgivare som inte tidigare haft ett 
fungerande arbetsmiljöarbete kunde uppleva större oro. Strategierna såg olika ut, men ett 
återkommande tema var dialogen mellan chef och medarbetare som verktyg. Vidare var 
det viktigt att införliva arbetsmiljöarbetet på organisations-, grupp- och individnivå och 
väva in de nya reglerna i det befintliga arbetsmiljöarbetet. HR har en viktig roll i att 
omsätta föreskriften i praktiken, men cheferna har en viktig funktion för att se till att det 
efterlevs i organisationen. 
 
Den positiva attityden som finns hos HR-personerna var viktig för att lyckas med arbetet. 
Det framkom att vissa chefer kände oro inför arbetet med föreskriften, då den upplevdes 
som svår och skulle innebära mer arbete. Denna attityd trodde deltagarna delvis berodde 
på att media framställt den så. Tidigare forskning har visat att media har en stor effekt på 
individens attityd, speciellt då attityden sedan tidigare inte var särskilt stark (Hogg & 
Vaughan, 2010). Då är individen mer mottaglig.  
 
Deltagarna ansåg att det finns arbetsgivare som har en negativ attityd och därför inte 
arbetar lika aktivt med föreskriften. Detta resultat går i linje med vad attityder kring ohälsa 
och arbetsmiljö visat i tidigare undersökningar. I Arbetsmiljöverkets rapport framkom det 
att 31 % av Sveriges arbetsgivare ansåg att individen personligen var ansvarig för sin 
stress (Arbetsmiljöverket, 2015). I relation till teorin kring planerat beteende (Ajzen, 
1989) så finns det flera olika aspekter som förklarar relationen mellan attityd och 
beteende. Utifrån denna modell går det att begrunda om det är attityden som styr över 
arbetet med arbetsmiljöföreskriften som resultatet i föreliggande studie visat. Individens 
intention är avgörande för beteendet. Intentionen består av den upplevda normen, som i 
detta fall borde vara snarlik för alla, då föreskriften är lagstiftad. Samtidigt framkom det 
att deltagarna och cheferna i organisationen uppfattat den mediala uppmärksamheten 
olika, vilket kan förklaras av att parterna har olika kunskap inom området.  
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I resultatet framkom även att olika arbetsgivare har olika attityd till arbetsmiljöarbetet. 
Osäkerhet kring hur arbetsmiljöarbetet ska gå till har inneburit att många arbetsgivare inte 
haft något arbetsmiljöarbete alls. Det går i linje med teorin då individens upplevda 
kontroll styr intentionen till handling. Vidare kan kontrollen upplevas vara lägre då 
arbetet är tvingande. Deltagarna kan uppfattas ha högre kontroll då de sedan tidigare har 
kunskap och erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Då arbetsmiljön ofta faller inom ramarna 
för organisationens HR-arbete så är en möjlig tolkning att deltagarna inte upplever arbetet 
så svårt som chefer och arbetsgivare gör, då de sedan tidigare arbetat med frågan. De 
olika attityder och intentioner hos HR-personer respektive chefer och arbetsgivare kan 
möjligtvis förklara varför organisationer arbetar olika med föreskriften. Det är därför av 
stor vikt att förändra arbetsgivarnas attityder, för att samtidigt minska sjuksifforna i 
Sverige som ökat med 70 % sedan 2010 (Arbetsmiljöverket, 2015). 
 
För att förändra en attityd krävs en kognitiv dissonans hos individen, en anspänning som 
individen vill rätta till (Festinger, 1957). Det sker när individens kognitioner motsätter 
sig varandra, till exempel genom att individen har information som är motstridig. 
Kunskap har visat sig ha stort inflytande på formandet av attityder och även på 
attitydförändringar (Fabrigar, Petty, Smith & Crites, 2006). Genom att utbilda 
arbetsgivare och chefer inom arbetsmiljöarbete och stressfaktorer så ökar kunskapen 
inom ämnet vilket kan inverka på attityden och därmed arbetet i sig. 
 
Ett annat sätt att ändra attityder på är genom övertygande kommunikation (Hovland, Janis 
& Kelley 1953, refererad i Hogg & Vaughan, 2010). Forskning har till exempel visat att 
utlåtande från experter ökar lyssnarens uppfattning till övertygelse och dessutom är 
meddelandet i sig viktigt (Hovland & Weiss, 1952 refererad i Hogg & Vaughan). Detta 
visar också på vikten av att skapa kunskap hos chefer och arbetsgivare. Ibland kan även 
meddelande som skapar rädsla ha stor genomslagskraft (Leventhal, Singer & Jones, 1965, 
refererad i Hogg & Vaughan, 2010). Utifrån detta kan man till exempel visa på de 
kostnader som sjukskrivningar medför för att få önskad effekt. 
 
Om arbetsgivaren inte ser fördelarna med att arbeta med arbetsmiljön finns risken att det 
bara blir ett dokument utan betydelse. Detta överensstämmer med resultatet i studien om 
arbetsmiljöriktlinjer i Kanada, som påvisade att det var viktigt att bryta ner föreskriften i 
mindre delar för att lyckas involvera organisationen (Kunyuk et al, 2015).  
 
Det framkom att arbetsmiljöarbetet måste prägla hela organisationen för att de nya 
reglerna ska omsättas på ett framgångsrikt sätt. Att skapa rutiner och strukturer som sedan 
kan omsättas nere i organisationen, både i arbetsgrupper och mellan medarbetare och 
chef, ansågs vara en framgångsfaktor. Det är nödvändigt att få in tankesättet kring 
arbetsmiljö i arbetsgrupperna och tillsammans sätta gemensamma mål utifrån 
kartläggning och riskbedömning av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. 
 
På medarbetarnivå är det viktigt att chef och medarbetare har en regelbunden dialog för 
att kommunicera ut förväntningar i arbetets utförande. Chefen är ansvarig för 
medarbetarnas arbetsmiljö och en förutsättning för att känna sina medarbetare är 
regelbunden kontakt. Det är även viktigt med ett fungerande medarbetarskap. Ett förslag 
på strategi för att skapa en öppen kultur med ett fungerande medarbetarskap är genom det 
kommunikativa ledarskapet (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Det kommunikativa 
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ledarskapet beskriver en ledare som skapar och deltar i dialog, involverar och engagerar 
medarbetare samt ger och tar feedback. Dessa är viktiga aspekter för att lära känna sina 
medarbetare och motverka ohälsa. En kommunikativ ledare anses även vara en god 
kommunikatör och bra på att motivera medarbetare och vidare påverka deras attityder 
och prestationer. Detta gynnar även organisationens effektivitet (Johansson, 2015). För 
att skapa utrymme för ett kommunikativt ledarskap är det viktigt att bestämma vilka 
ledarskapsegenskaper som är önskvärda och vidare coacha cheferna i arbetet. Det 
kommunikativa ledarskapet skapar delaktighet och socialt stöd, två betydande faktorer 
som återfinns både i resultatet och i föreskriftens plan om organisatorisk arbetsmiljö.  
 
Resultatet visade att arbetsgivaren bör erbjuda socialt stöd och handlingsutrymme och 
likväl ställa lagom höga krav på medarbetaren. Detta går i linje med Karaseks och 
Theorells krav-kontroll-stödmodell (1990), där stöd och handlingsutrymme är viktiga 
faktorer för välmående. Stöd är också en viktig aspekt i Eisenbergers (1986) teori om 
upplevt organisationsstöd.  Studien visade att feedbacksamtal som strategi är viktigt för 
att individen ska förstå sitt bidrag in i organisationen. Dialogen i sig är ett viktigt verktyg 
för att visa på organisationens intresse i att medarbetaren mår bra. Ett högt 
organisationsstöd ökar individens lojalitet och prestation, vilket gynnar organisationen 
(Rhoades & Eisenberger, 2002).  
 
Föreskriften fokuserar på riskeliminering och efterhjälp, men deltagarna hade gärna sett 
mer råd och riktlinjer kring hälsofrämjande faktorer. Även tidigare forskning har visat att 
ett gott och rättvist ledarskap samt goda relationer med kollegor och chefer är 
hälsofrämjande (Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg & Jensen 2009). Även 
självbestämmande i arbetet har positiva hälsoutfall (Standsfeld, Shipley, Head, Fuhrer & 
Kivimaki, 2013). Tidigare forskning visar att hälsoinitiativ, både vad gäller fysisk hälsa 
och stressreduktionsprogram, ökar individens välbefinnande (Noblet & Lamontagne, 
2006). Dessutom ökar lojaliteten till företaget och det upplevda organisationsstödet. 
Deltagarna trodde att hälsofrämjande aktiviteter kan komma att bli ett verktyg för att 
stärka arbetsgivarvarumärket framöver, då hälsa blir allt mer viktigt.  
 
Ännu ett viktigt resultat var att arbetet måste anpassas efter individen och dennes 
förutsättningar, något som även bör tas i beräkning när man ser över individens 
arbetsbelastning utifrån krav-kontroll-stödmodellen (1990). Olika individer kan vara 
olika mottagliga för stress. För att uppmärksamma detta är dialog och direkt 
kommunikation ett viktigt verktyg. En uppfattning var att dialogen bortprioriteras när 
organisationen i stor utsträckning använder mail, vilket inverkar på relationen mellan chef 
och medarbetare. En tidigare studie visar att e-mailkommunikation ökar risken för 
missförstånd, då sociala aspekter, ton och känslor utesluts ur kommunikationen (Kruger, 
Epley, Parker & Ng, 2005). Med dialog möjliggörs kroppsspråk och känslor, samtidigt 
som det underlättar i arbetet att märka av stresstendenser hos medarbetarna (Kruger, 
Epley, Parker & Ng, 2005).  
 
Digitaliseringen har även förändrat arbetets förläggning, då arbetet inte längre är 
begränsat till tid och rum. Deltagarna ansåg sig vara tydliga i kommunikationen kring 
förväntningarna på medarbetarens tillgänglighet, men samtidigt var det svårt att veta hur 
medarbetarna förstod det. Det gränslösa arbetet är ett vedertaget begrepp när det handlar 
om att beskriva den förändrade gränsdragningen i arbetet (Allvin et al, 2011 i Aronsson 
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et al, 2008). Detta kan leda till ohälsa hos medarbetarna om det uppfattas som ett krav att 
ständigt vara uppkopplad. Dessutom påverkar det möjligheten till återhämtning efter 
arbetstid. Ytterligare forskning visar på att den ständiga uppkopplingen leder till sämre 
effektivitet hos individen då hjärnan inte är kapabel till att hantera all den mängd 
information som vi tar in genom dagens teknik (Gospic, 2013). Emellertid kan 
flexibiliteten i arbetet uppfattas som en ökad möjlighet till kontroll. Sett utifrån krav-
kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) så ökar det gränslösa arbetet 
möjligheten för individen att planera sitt arbete, som i sin tur främjar individens hälsa. I 
resultatet i föreliggande studie framkom det att tillgängligheten bör vara individens egna 
val, samtidigt är det viktigt att arbetsgivarna är tydliga med vad som förväntas. 
 
Ett ämne som genomsyrade resultatet var vem som upplevdes vara ansvarig för 
arbetsmiljöarbetet. HR är en viktig funktion för att utbilda cheferna och stötta i det dagliga 
arbetet. Vidare är det chefernas uppgift att uppmärksamma och identifiera risker i 
arbetsmiljön. Cheferna spelar en viktig roll, därför var det även viktigt att utbilda och 
involvera dem tidigt i arbetet. I en tidigare studie gjord av Kuvaas, Dysvik och Buch 
(2014) undersöktes linjechefernas roll i implementering av HR-processer. Linjecheferna 
ansvarade för att ledningens direktiv omsattes i det operativa arbetet. I studien belystes 
därför det betydande arbetet av att motivera och involvera linjecheferna redan från början. 
Cheferna måste känna ansvar för processen och utfallet för att implementationen ska bli 
som planerat. Samarbetet mellan HR och linjechef är nödvändigt för att få ett bra utfall. 
Resultatet från Kuvaas, Dysviks och Buchs studie visar på fördelarna med att involvera 
cheferna redan i framtagandet av rutiner och riktlinjer, som även kan appliceras på 
införandet av nya arbetsmiljöregler. Vidare är det organisationens uppgift att ge cheferna 
de resurser de behöver för att göra ett bra arbete, både vad gäller tid och kunskap.  
 
Samtidigt som cheferna har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet, så är arbetsgivaren ansvarig 
för att motverka ohälsosam arbetsbelastning även hos cheferna. I resultatet framkom det 
att cheferna ofta har en ensam och utsatt roll med långt avstånd till sin egen chef. 
Deltagarna menade att det är viktigt att arbeta med socialt stöd till cheferna, både vad 
gäller arbetsmiljöarbetet men även med chefens egna välmående. Tidigare forskning har 
visat att chefer i större utsträckning upplever arbetsrelaterad stress än vad medarbetare 
gör (Björklund, Lohela-Karlsson, Jensen & Bergström, 2013). Samtidigt visar ytterligare 
forskning att chefernas välmående är avgörande för hela organisationens effektivitet, inte 
minst medarbetarnas (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). Dessa resultat, 
tillsammans med föreliggande studie, visar på vikten av att arbeta med chefernas 
välmående eftersom det genomsyrar resten av organisationen. Positiva ledarbeteenden, 
till exempel att erbjuda stöd och involvera medarbetare i beslutsfattande, leder till 
effektiva medarbetare (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). I Björklund, Lohela-
Karlsson, Jensen och Bergströms studie (2010) föreslås stödsystem för att underlätta 
kommunikationen mellan chefer, ledning och HR. Trots att stöd till cheferna är 
nödvändigt för en välmående organisation, visade arbetsmiljöverkets rapport 
Nollmätning (2015) att endast 21 % av arbetsgivarna tyckte att cheferna fått tillräckligt 
med stöd från ledningen för att utföra ett bra arbetsmiljöarbete. Det tyder på att det finns 
aspekter att arbeta med för att få ett välfungerande, systematiskt miljöarbete. 
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Metoddiskussion 
Urvalet gjordes utifrån tre kriterier. Dels att personen var medveten om den nya 
föreskriften, samt deltog i implementeringsarbetet. Dessa kriterier uteslöt personer som 
inte påbörjat arbetet med föreskriften än, vilka kunde ha haft andra attityder än de som 
framgick i resultatet. Det tredje kravet var att personen var utbildad och arbetade inom 
HR, vilket exkluderade andra positioner som skulle kunna vara involverade i 
arbetsmiljöarbetet. Dessa kriterier verkade för att få ett HR-perspektiv på området. Att 
urvalet bestod av personer från både offentlig och privat sektor breddar svaren i studien. 
 
En styrka i studien var att intervjuerna var semistrukturerade för att få så uttömmande och 
informationsrika svar som möjligt. En deltagare svarade på frågorna via mail, vilket gör 
att uttömningen inte var optimal och därmed kan vara en svaghet för studien. Att 
mailsvaren kompletterades via telefon förbättrar uttömningen.  
 
En förekommande risk med att utföra kvalitativa intervjuer är att intervjuarens inverkan 
på deltagaren styr dennes svar. Den subjektiva normen har i föreliggande studie försökt 
kontrollerats för genom att ha öppna och icke-ledande frågor. Dessutom valdes deltagarna 
ut på den grund att de var kunniga inom området, vilket ökade sannolikheten för att de 
kan svara utifrån egna erfarenheter och kunskaper snarare än vad de trodde var önskvärda 
svar. 
 
Resultatet kring arbetsgivarnas och chefernas åsikter baserades på deltagarnas upplevelse, 
och inte arbetsgivarnas direkta åsikter. Det innebär att resultatet möjligtvis inte varit 
förenligt med deras faktiska åsikter och därmed påverkat validiteten i svaren. Däremot 
arbetade deltagarna nära cheferna i organisationen, vilket gjorde att de troligtvis hade god 
insikt i deras attityder. Dessutom jobbade flera av deltagarna i nätverk och på 
konsultuppdrag, där de hade kontakt med andra arbetsgivare. Därmed grundades deras 
uppfattning om attityder på egna erfarenheter, vilket gör svaren mer förankrade.  
 
Eftersom föreskriften är ny är det i vidare forskning intressant att följa upp arbetet i hur 
det har gått. Vidare forskning bör även omfatta arbetsgivarnas direkta attityder till 
arbetsmiljön. Fortsatt forskning skulle även kunna avhandla de attityder som finns hos 
arbetsgivare eller HR-personer som inte ännu påbörjat arbetet, för att få reda på om de 
har andra attityder. På så sätt kan man vidare undersöka om det finns ett samband mellan 
attityder och arbetsmiljöarbete. Det vore även intressant att undersöka vad attityderna 
kring ohälsa beror på. 
 
Sammanfattningsvis finns det hos deltagarna positiva attityder till den nya föreskriften 
och den ökade ansträngningen för att motverka arbetsrelaterad ohälsa. Däremot upplevde 
deltagarna att det finns arbetsgivare som har en negativ attityd till arbetsmiljöarbete och 
den nya föreskriften, vilket även antogs spegla det arbetsmiljöarbetet organisationen 
hade. För att lyckas med arbetsmiljöarbetet behövs en attitydförändring hos 
arbetsgivarna. Arbetsgivarna står inför en stor utmaning i att implementera och efterleva 
det nya regelverket. God kommunikation i organisationens alla delar är viktig för att nå 
ut med detta. Det är viktigt att involvera alla medarbetare, inte minst chefer, för att främja 
hälsa och motverka ohälsa. Resultatet i denna studie kan bidra med en ökad kunskap om 
den nya arbetsmiljöföreskriften samt förslag på hur man omsätter regelverket i praktiken.  
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Appendix 
 
Intervjuguide – Nya arbetsmiljöföreskriften. 
 
Introduktion:  
Syftet med undersökningen 
Etiska aspekter 
 
Deltagarens bakgrund:  
- Utbildning 
- Titel, ansvarsområden 
- Organisationen 
- Tid på företaget 

 
Arbetet med arbetsmiljöföreskrifterna 
- Hur prioriterat var arbetsmiljön för ett år sen? och idag? 
- Hur insatt är du i de nya föreskriften? Hur fick du veta om dem? 
- Vad tycker du om dem? Har du hört andras reaktioner på den? 
 
Arbetsbelastning 
- Vad tycker du om denna föreskrift? Utveckla. 
- Vad i texten tycker du är bra/dåligt? Något som saknas/borde tas bort? (Förslag 

på hur den kunnat se ut.) 
- Ser du några hinder/möjligheter? 
- Hur långt har du ni kommit i arbetet kring dessa? à Hur har/ska ni 

implementera detta praktiskt? Vad har ni mer planerat att göra? 
 
Arbetstid 
- Vad tycker du om denna föreskrift? Utveckla. 
- Vad i texten tycker du är bra/dåligt? Något som saknas/borde tas bort? (Förslag 

på hur den kunnat se ut.) 
- Ser du några hinder/möjligheter? 
- Hur långt har du ni kommit i arbetet kring dessa? à Hur har/ska ni 

implementerat detta praktiskt? Vad har ni mer planerat att göra? 
- Har ni behövt göra någon ändring i tidsförläggningen för att leva upp till denna 

föreskrift? 
 

Kränkande särbehandling  
- Ny definition om kränkande särbehandling. Vad tycker du om den?  
- Vad tycker du om denna föreskrift?  
- Vad i texten tycker du är bra/dåligt? Något som saknas/borde tas bort? (Förslag 

på hur den kunnat se ut.) 
- Ser du några hinder/möjligheter? 
- Hur långt har du ni kommit i arbetet kring dessa? à Hur har/ska ni 

implementerat detta praktiskt? Vad har ni mer planerat att göra? 
 

Föreskriften i sin helhet 
- Vilka möjligheter finns det i den nya föreskriften? 
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- Är det något du saknar, som borde funnits med i de nya föreskriften generellt? 
Något speciellt område? Eller något som borde ha tagits bort? 

- Hur långt har din organisation kommit i arbetet med att följa den? (Hur långt 
har ni kvar?) 

- Vilka är de största utmaningar i arbetet hos er? Vilket område? Varför? 
- Hur går ni tillväga för att implementera dem rent praktiskt? Hur vet ni vad ni ska 

göra? 
- Har det funnits några hinder? – I sådana fall, vilka? 
- Är det något område ni känner att ni redan följer den nya föreskriften? 
- Enligt 6§ ska chefer ha kunskap kring kränkande särbehandling och 

arbetsbelastning. Hur har ni tänkt åstadkomma detta? 
 
Summera 
Har du någonting du vill tillägga? 
Tack och hej.  

 
 

 


