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Förord 

Vi vill härmed tacka våra informanter vid Polismyndigheten, Naturvårdsverket, 

Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten och 

Försäkringskassan för den positivitet ni visat för studien och för Er medverkan. Vi hoppas att 

denna uppsats kan komma till nytta i Ert framtida arbetsmiljöarbete. Vi vill även rikta ett tack 

till Eva Sundström, vår handledare, samt vänner och familj som stöttat oss under arbetets 

gång. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om social och 

organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4) mottas och planeras för inom ett antal centrala 

förvaltningsmyndigheter. Studien undersökte vilka incitament för en omläggning av 

arbetsmiljöarbetet som följer av föreskrifternas lansering. Studien är baserad på 

semistrukturerade intervjuer med elva HR-medarbetare på central och regional nivå vid sju 

centrala förvaltningsmyndigheter i Sverige. Intervjuerna genomfördes i april 2016 i samband 

med att AFS 2015:4 trädde i kraft. Resultatet visade att den sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön vid myndigheterna påverkades av en hög arbetsbelastning i samspel med ett 

varierande bemötande från kunder och från kollegor. Därför har föreskrifterna mottagits med 

en positiv attityd av HR-medarbetare på grund av sitt symbolvärde men att mer konkreta 

definitioner av begrepp och riktlinjer för arbetsmiljöarbete upplevdes saknas. Majoriteten av 

informanterna ansåg emellertid att de redan innan föreskrifterna bedrev ett gott 

arbetsmiljöarbete gällande sociala och organisatoriska aspekter vid deras myndigheter. De 

insatser som ändå planeras för bland ett flertal myndigheter till följd av AFS 2015:4 är 

översyn av styrdokument, utbildning av chefer och skyddsombud samt utökad dialog mellan 

chef och medarbetare. 

 

Nyckelord: Social och organisatorisk arbetsmiljö, centrala förvaltningsmyndigheter, 

arbetsmiljöarbete, relationsyrken. 
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Inledning 

Långsiktigt tjänar alla på att arbetsmiljön på våra arbetsplatser är god. Sett ur samhällets och 

organisationernas perspektiv rör det sig om en stor kostnad att människor mår dåligt på grund 

av sitt arbete. En medarbetare som är i riskgruppen kostar arbetsgivaren en månadslön mer 

per år jämfört med en medarbetare i friskgruppen – och då är ändå inte produktionsbortfallet 

medräknat (Feelgood, 2016). Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (AML 1§). Därutöver kan 

Arbetsmiljöverket (AV) utfärda föreskrifter på området. AV innehar regeringens uppdrag att 

se till att arbetsgivare, tillsammans med sina anställda, bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete så 

att ingen skadas eller blir sjuk till följd av förhållandena i arbetet (SFS 2007:913). 

En av det nutida arbetslivets största utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda 

arbetssjukdomar på grund av bl.a. för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på 

arbetet. Antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och 

sociala orsaker har mellan åren 2009 och 2013 ökat med 50 procent, visar AV:s rapport 

Arbetsskador 2013 (AV, 2014). Detta trots att föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(AFS 2001:1) sedan länge har obligerat arbetsgivare till att motverka arbetsrelaterad 

psykosocial ohälsa. Mot bakgrund av den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar 

på grund av en bristande psykosocial arbetsmiljö har AV i samråd med arbetsmarknadens 

parter tagit fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som en 

förstärkning av tidigare lagstiftning. Föreskrifterna började gälla från och med den 31 mars 

2016. Reaktionerna gick emellertid isär då AV presenterade sina utkast på föreskrifter inom 

ämnet. Tongivande arbetsgivarorganisationer ansåg att ett ytterligare tillägg till AV:s i 

dagsläget nästan hundra föreskrifter var direkt olämpligt (Wiklund, 2014), bl.a. eftersom man 

ansåg att psykosocial arbetsmiljö är ett komplext område som inte lämpar sig att detaljreglera. 

Många fackliga centralorganisationer var emellertid positiva till förslaget och efterfrågade 

istället att skrivningarna skärptes ytterligare (ibid.). Diskussionerna som har förekommit AFS 

2015:4 har således kretsat kring huruvida styrning genom lagstiftning är en möjlig väg att gå 

för att nå ett mer hälsosamt och hållbart arbetsliv. Frågor har väckts kring huruvida 

föreskrifter av detta slag ger någon reell verkan på arbetsmiljön. Riskerar skrivningarna att bli 

sovande dokument där idealet aldrig når praktiken?  

Den här studien syftar till att undersöka just detta, genom att titta närmare på hur AFS 2015:4 

mottas och planeras för av HR-medarbetare inom ett antal organisationer. Även om 
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personalansvariga chefer är dem som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet är det 

HR-medarbetare som på många arbetsplatser ansvarar för utvecklandet av 

organisationsövergripande arbetsmiljöstrategier. Vi har valt att titta närmare på centrala 

förvaltningsmyndigheter, där en förbättring av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön i 

många fall är efterfrågad. Enligt fackförbundet ST:s arbetsmiljöundersökning 

Temperaturmätare 2015 (ST, 2015) är arbetstempot på statliga arbetsplatser högt, 

samhällsansvaret tungt att axla och mer än hälften av fackförbundets skyddsombud uppger att 

trakasserier, hot och våld påverkar de anställdas tjänsteutövning. Myndigheter har därutöver 

ingen möjlighet att styra inflödet av uppdrag eller resurser som regeringen årligen tilldelar 

dem. Inte heller de samhällssvängningar som påverkar arbetsbelastningen som t.ex. ökad 

invandring eller hög arbetslöshet ligger inom organisationernas egen kontroll. En intressant 

aspekt är också att dessa organisationer lyder direkt under staten - vilket också AV gör som 

reglerar arbetsmiljöfrågor. På så vis tenderar AV:s föreskrifter att verka närmast som centrala 

styrdokument på statliga arbetsplatser. En tänkvärd fråga man kan ställa sig är därför om 

staten, genom lagstiftning, lyckas skapa efterverkningar och förbättringar av arbetsmiljön på 

sina egna arbetsplatser? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur AFS 2015:4 mottas och planeras för av HR-

medarbetare inom ett antal centrala förvaltningsmyndigheter samt vilka incitament för en 

omläggning av arbetsmiljöarbetet på dessa arbetsplatser som följer av föreskrifternas 

lansering.  

 

För att besvara syftet ställs följande frågeställningar: 

 Vilka förutsättningar råder på myndigheterna gällande social och organisatorisk 

arbetsmiljö enligt HR-medarbetare? 

 Med vilken attityd och med vilka reaktioner har AFS 2015:4 mottagits av 

myndigheternas HR-medarbetare på central och regional nivå? 

 Vilka konkreta åtgärder och aktiviteter kopplade till social och organisatorisk 

arbetsmiljö planerar myndigheterna för att möta föreskrifternas kravbild?  

 Har AFS 2015:4 förändrat förhållningssättet till arbetsmiljöarbetet bland HR-

medarbetare på myndigheterna? 
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Begreppsdefinition 

Nedan följer ett antal definitioner av begrepp som är centrala i denna studie. Därför är det 

viktigt att klargöra vad som åsyftas vid användandet av dem. Definitionerna gör inte anspråk 

på att vara universella utan återspeglar endast de betydelser som vi författare har tillskrivit 

begreppen inom ramen för denna studie. 

Social och organisatorisk arbetsmiljö 

Begreppet social arbetsmiljö beskriver hur människor samspelar med och påverkas av de 

personer som finns runt omkring dem på arbetsplatsen, exempelvis medarbetare, chefer, 

externa samarbetspartners och kunder/brukare. Med organisatorisk arbetsmiljö åsyftas 

resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Sammantaget 

innefattar social och organisatorisk arbetsmiljö de förutsättningar för arbete som 

organisationer tillhandahåller för sina medarbetare vilka inte är av fysisk karaktär. 

Centrala förvaltningsmyndigheter 

Med begreppet centrala förvaltningsmyndigheter åsyftas statliga offentliga organ som inte är 

en beslutande politisk församling. Centrala förvaltningsmyndigheter har till skillnad från 

övriga förvaltningsmyndigheter hela landet som sitt verksamhetsområde. Begreppet utesluter 

kommunala och landstingskommunala nämnder. 

Arbetsmiljöarbete 

Inom begreppet arbetsmiljöarbete innefattas alla de insatser inom en organisation som syftar 

till att främja en god psykisk och fysisk arbetsmiljö för de anställda. Arbetsmiljöarbete kan 

vara både hälsofrämjande, riskförebyggande och rehabiliterande. Målgruppen kan vara en 

individ, en arbetsgrupp eller hela arbetsstyrkan.  

Central och regional organisationsnivå 

Central organisationsnivå åsyftar de funktioner som en organisation har strukturerat på 

nationell nivå vilka uppbärs av personal med placering vid huvudkontor. Regional 

organisationsnivå åsyftar samorganisationen inom ett avgränsat geografiskt område vilken 

innefattar ett antal lokala verksamhetsorter. 
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HR-medarbetare 

Benämningen HR-medarbetare innefattar alla de personer som yrkesmässigt utför arbete 

relaterat till en organisations personalfrågor och som har anställts för detta ändamål. 

Personalarbetet kan vara både av strategisk karaktär eller mer i form av ett verksamhetsstöd. 

Begreppet specificerar inte utbildningsbakgrund utan enbart den aktuella befattningen och 

innefattar yrkesverksamma både på central, regional och lokal nivå. 

Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras information som vi bedömer vara relevant för läsarens förmåga att 

tillskansa sig studien på ett adekvat sätt. Därför presenteras nedan den aktuella lagstiftningen 

på området systematiskt arbetsmiljöarbete och AV:s ansvar som myndighet. Därefter 

redogörs för den sociala och organisatoriska arbetsmiljöproblematiken inom centrala 

förvaltningsmyndigheter. 

Lagstiftning och kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) definieras av AV (AFS 2001:1) som "arbetsgivarens 

arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 

och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås" (2§). 

Föreskriften beskriver vilka krav som ställs på organisationerna och är riktgivande för alla 

arbetsgivare. De nya föreskrifterna AFS 2015:4 ska ses som ett komplement till rådande 

lagstiftning då de förtydligar arbetsmiljölagen och preciserar det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare ska bedriva enligt föreskriften om SAM. 

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö gäller från och med den 31 mars 2016 

och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

(AV, 2016) 

För att kontrollera att arbetsgivarna följer rådande föreskrifter gör AV inspektioner, ibland 

oanmälda, vid svenska arbetsplatser. Om AV vid en inspektion hittar arbetsmiljöbrister får 

arbetsgivaren en skrivelse i form av ett s.k. inspektionsmeddelande. I skrivelsen beskrivs 

bristerna, vilka regler som gäller och information som kan hjälpa arbetsgivaren att komma 

tillrätta med identifierade arbetsmiljöproblem. Om bristerna inte rättas till frivilligt har AV 

rätt att besluta om föreläggande och förbud, ibland förenat med ett vitesbelopp. (AV, 2001) 
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Arbetsmiljön på centrala förvaltningsmyndigheter 

Enligt en kartläggning genomförd av AV (2015:1) redovisar de tre näringsgrenarna (1) vård 

och omsorg; (2) sociala tjänster, offentlig förvaltning och försvar samt (3) utbildning högst 

andel anmälningar orsakade av organisatoriska eller sociala faktorer. Kartläggningen påvisar 

att drygt 1 000 anmälningar inom dessa näringsgrenar under 2014 gällde kränkning, 

utfrysning, trakasserier eller mobbning, vilka alla är indikatorer på en bristande social 

arbetsmiljö.  I Temperaturmätning 2015 (ST, 2015) redovisas att nästan var fjärde (23 

procent) av skyddsombuden på statliga arbetsplatser anser att den psykosociala arbetsmiljön 

är dålig eller till och med mycket dålig. 

Relationen till externa aktörer kan också vara problematisk inom offentlig sektor, visar 

Brottsförebyggande Rådets (Brå) rapport Hot och Våld (2015:12). Statligt anställda som 

grupp är enligt rapporten mer utsatta för hot och våld än den arbetande befolkningen i stort. 

Personer som arbetar med myndighetsutövning uppges vara särskilt utsatta. Bland de 

yrkesgrupper som granskats av Brå och som i störst utsträckning anger att de utsätts för hot 

och våld återfinns poliser, livsmedelsinspektörer, åklagare och anställda inom 

Kronofogdemyndigheten samt inom Kriminalvården.  

AV har vid ett flertal tillfällen inspekterat arbetsmiljön på centrala förvaltningsmyndigheter. I 

det inspektionsmeddelande som efterföljde ett besök på Migrationsverkets asylprövning i 

Norrköping i december 2015, skriver AV att det vid inspektionen "framkom att det finns 

arbetstagare som i dagsläget gråter när de går till och från jobbet" (TT, 2015). 

Migrationsverket instrueras att gå till botten med den psykosociala arbetsmiljön samt anlita 

extern hjälp för att undvika att personalen bränner ut sig (ibid.). En annan av AV:s 

inspektioner påvisar att Skatteverkets växeltelefonister känner sig vanmäktiga och 

sönderstressade, bl.a. eftersom folk som ringer skäller ut dem för att det inte finns 

handläggare att koppla deras samtal till (Nordebo, 2009). En inspektion hos 

Försäkringskassan visade i sin tur på att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön vid 

försäkringskassans lokala försäkringscenter i Umeå är dålig och att personalen arbetar under 

mycket hård press, vilket fick AV att beordra arbetsgivaren att bereda tid för återhämtning 

(Persson, 2010). Sammantaget tycks de övergripande arbetsmiljöproblemen vid centrala 

förvaltningsmyndigheter vara av social och organisatorisk karaktär, varpå lanseringen av AFS 

2015:4 är av största relevans för arbetsgivarrepresentanter inom denna sektor. 
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Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innefattar studier som påvisar vilka mekanismer som krävs samt 

vilka fallgropar som tycks finnas på vägen mot en lyckad uppfyllnad av de krav som 

lagstiftningen ställer på arbetsmiljön vid svenska arbetsplatser. Inledningsvis presenteras 

forskning kring relationsyrken, eftersom de studerade myndigheterna till stora delar faller 

inom denna yrkeskategori. Därefter presenteras krav, kontroll och stöd modellen som är en 

väletablerad referens vid granskning av psykosocial arbetsmiljö. Eftersom denna 

tvärsnittsstudie genomförs precis vid införandet av nya föreskrifter är det av intresse att också 

ta del av tidigare studier som undersöker i vilken utsträckning som planering för 

förändringsarbete blir till reell handling. Dessa presenteras under rubrikerna systematiskt 

arbetsmiljöarbete och förändringsarbete samt styrdokument för arbetsmiljöarbete. Vi har 

därutöver tagit del av brittiska och australienska studier som undersöker vilka efterverkningar 

som respektive arbetsmiljölagstiftning får på arbetslivet, för att på så vis erhålla ett vidare 

perspektiv på nationell styrning. Dessa redogörs för under rubriken lagstiftning och 

arbetsmiljöarbete. 

Relationsyrken 

Härenstam & Bejerot (2010) har i sin studie om sociala relationer i arbetslivet 

uppmärksammat ett antal olika grupper på arbetsmarknaden. En av dessa grupper kallar 

författarna för ”de utsatta” eftersom dessa människor möter en hel del relationell problematik 

i sin vardag, har höga emotionella krav i arbetet och risken för hot och våld är stor. 

Gemensamt för människor i denna grupp är att de har ett relationsyrke och en hög andel är 

offentliganställda där arbetsbelastningen ökat och resurserna minskat sedan mitten av 1990-

talet. Inom denna grupp anser en stor andel att gemenskap med arbetskamrater är viktigt. En 

sådan sammanhållning arbetskamrater emellan kan bli oerhört stark inom yrken där man ofta 

är utsatt, som bland annat bland sjukvårdpersonal, poliser och kriminalvårdare. Tidigare 

forskning har även visat att organisationer som karaktäriseras av komplicerade relationer till 

tredje part är mer känsliga för organisatoriska störningar som riskerar att bryta ned de sociala 

relationerna (Härenstam et al. 2004). 

Enligt Weman-Josefsson & Berggren (2013) spelar individuella förhållningssätt, vid sidan om 

arbetsmiljön, en stor roll för välbefinnandet i arbetet. Författarna menar att det i många yrken 

är upp till medarbetaren att avgöra när denne exempelvis sålt nog, när arbetet är bra nog eller 

vilka uppgifter medarbetaren klarar av att åta sig. Individuella förhållningssätt och egenskaper 
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är därmed utan tvivel essentiella för att kunna balansera arbetslivet med behovet av vila och 

stimulans utanför arbetet. Författarna menar dock att detta kan stöttas upp av en organisation 

som sätter gränser, diskuterar prioriteringar, ger återkoppling och ger möjligheter för 

kollektiva sätt att hantera gemensamma problem i arbetet.  

Krav, kontroll och stöd 

Den så kallade krav-kontroll-stöd-modellen har dominerat forskningen om stress i arbetslivet 

under de senaste 30 åren (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Forskarna Karasek och 

Theorell (1990), grundare av teorin, menar att hänsyn måste tas till flera aspekter för att förstå 

hur negativ stress uppstår i arbetslivet. Modellen visar på att negativ stress uppstår om kraven 

är höga samtidigt som möjligheten att påverka arbetsuppgifterna är små. Detta förstärks 

ytterligare ifall arbetsplatsen inte erbjuder tillräckligt socialt stöd. Innehåller arbetet höga krav 

samtidigt som det finns goda möjligheter för medarbetaren att påverka sin arbetssituation, i 

kombination med starkt socialt stöd, finns goda förutsättningar för att medarbetaren kan 

utvecklas och känna engagemang. Den negativa stress som uppstår när dessa element är i 

obalans har visat sig öka risken för bland annat högt blodtryck, hjärtinfarkt samt 

sömnproblem (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Förändringsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete 

Hayes (2014) menar i sin studie att förändringar i organisationer ofta inte implementeras 

enligt den ursprungliga idén, eftersom ledning och chefer tenderar att inte ge tillräcklig 

uppmärksamhet till personalens roll i förändringsarbetet. Ledare ser ofta fördelarna och 

helheten med förändringen medan medarbetare ifrågasätter hur detta hjälper den enskilde 

individen, vilket påverkar huruvida de kommer att stötta eller stå emot förändringen. Det är 

här viktigt att kommunicera förändringen till medarbetare både på individ- och gruppnivå i 

syfte att motivera dem till att stå bakom förändringen. Denna process kan ofta liknas vid en 

spiral snarare än en rak linje (Burke, 2002). Anledningen till detta är att en planerad 

förändring sällan löper enligt den avsiktliga idén och får ofta oanade konsekvenser. Att 

erhålla feedback från medarbetare är således av stor vikt för att ledare ska kunna övervaka att 

förändringen leder till de ursprungligt önskade effekterna (Hayes, 2014). 

Andersson, Rosén och Klusell (2006) påvisar genom sin studie av tolv tillverkningsföretag i 

Dalarna att företag trots tillgång till olika typer av stödmaterial ofta stöter på svårigheter med 

att införa SAM i enlighet med AV:s krav. Intervjuer med personalen visade på svårigheter att 
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få arbetsmiljöarbetet att tränga ned till den enskilde arbetstagaren på företagen. Ett flertal av 

företagen lyckades dock förbättra sitt arbetsmiljöarbete avsevärt med hjälp av två modeller 

som studiens forskare erbjöd företagen. En tydlig och bred delegering av arbetsmiljöuppgifter 

till personalen och bestämda signaler från chefer om vikten av arbetsmiljöarbetet var några av 

de framgångsfaktorer som kunde noteras. 

Håkansson och Isidorsson (2007) har studerat hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas strategiskt i 

en organisation för att bidra till långsiktigt hållbara organisationer. Fem arbetsplatser 

undersöktes och resultatet visade att de som lyckats behålla en god arbetsmiljö innehade en 

uttalad ledningsstrategi som inkluderade både psykisk samt fysisk arbetsmiljö. Vidare har 

ledningen vid dessa arbetsplatser en syn på arbetsmiljöarbetet som en ständigt pågående 

process som måste underhållas kontinuerligt.  

Tidigare forskning har kungjort att en motiverad, aktiv samt självständig personal är viktiga 

ingredienser för att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete (Åteg et al. 2006). Ett antal 

metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete har identifierats i 

en studie av Åteg et al. Studien påvisar att chefer och anställda bör delegeras ansvar och 

befogenheter i arbetsmiljöfrågor och det bör finnas en bred delaktighet och samverkan mellan 

de anställda och ledningen. Kraven på arbetsmiljöarbetet bör vara hanterbara men ändå 

utmanande. Hänsyn måste tas till att arbetsmiljöarbetet är en process där förändringar kan 

komma att ske.  

Styrdokument för arbetsmiljöarbete 

I en studie av Andersson, Hägg och Rosén (2006) undersöktes arbetsmiljöarbetet i Sverige. 

Där fann man att många större företag har en genomarbetad plan för hur arbetsmiljöarbete ska 

bedrivas, exempelvis genom att de utvecklat interna regelverk och checklistor anpassade till 

den egna verksamheten. Utbudet av metoder för arbetsmiljöarbete menar författarna är stort, 

vilket är något som kan försvåra arbetet för de som inte är specialister på ämnet och som inte 

anlitar företagshälsovård. De menar vidare att det finns en stor risk att företag kan anse sig ha 

organiserat ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom upprättandet av skriftliga rutiner, medan 

det i själva verket finns brister inom exempelvis riskidentifiering, till följd av att företagen 

saknar eller inte haft tillgång till nödvändig kompetens.  

För att organisationer ska kunna efterleva de krav som ställs i lagstiftning är upprättandet av 

någon typ av styrdokument en nödvändighet. Ahmed (2006) har studerat dokument skapade 
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av institutioner som pekar mot framtida åtgärder. Författaren menar att sådana policys ofta 

blir nonperformatives, vilket innebär att dokumentet inte utför det som de säger att de skall 

göra. En anledning till detta anser Ahmed vara att uppförandet av en policy i sig kan ses som 

ett mått på god prestation eftersom organisationen upplever att de redan vid uppförandet av 

policyn har lyckats med den förändring som dokumentet syftar till. Ahmed hänvisar till att ett 

flertal akademiker har uttryckt oro över att upprättandet av dokument eller policys blir ett 

substitut för åtgärder. Författaren menar vidare att det finns en risk att organisationer lägger 

ned all möda på att skapa ett föredömligt dokument snarare än att fokusera på hur rutinerna 

praktiskt skall införlivas.  

Lagstiftning och arbetsmiljöarbete 

Johnstone (1999) har genom empiriska studier undersökt efterverkningarna på 

arbetsmarknaden av den australiensiska motsvarigheten till den svenska lagstiftningen om 

SAM. Johnstone beskriver hur en arbetsmiljölag skriven med utgångspunkt i ett traditionellt 

förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare blir trubbig på den moderna 

arbetsmarknaden, som präglas av outsourcing, bemanning, projektanställningar och 

franchising. Han menar vidare att vardaglig och reell makt över arbetsmiljön inte sällan 

åtskiljs från juridiskt ansvar. Arbetsgivarna har formellt ansvar för att lägre chefer kan 

genomföra delegerade arbetsmiljöuppgifter. Att övervaka och analysera delegationssystem 

ställer dock stora krav på rättsväsendets förmåga att sätta sig in i komplicerade styrsystem, 

menar Johnstone. En återspegling av detta menar författaren är det ringa antalet fällande 

domar vid prövning av arbetsmiljöbrott. 

Cousins et. al (2004) har studerat hur de brittiska riktlinjerna för stressprevention på 

arbetsplatser fungerar i praktiken. Arbetsmaterialet, som bland annat innehåller en taxonomi 

över arbetsrelaterad stress och en självskattningsblankett, har framtagits av Health and Safety 

Executive som är det organ som ansvarar för arbetsmiljö och hälsa i Storbritannien. 

Författarna menar att många arbetsmiljöinterventioner som genomförs idag är uppbyggda 

utifrån föreställningen att organisationer är statiska och oföränderliga. I själva verket pågår 

ständiga förändringar inom organisationer såsom nedskärningar och sammanslagningar, vilket 

försvårar nationell styrning av arbetsmiljö. Cousins et als studier visar att en viktig 

förutsättning för att arbetsmiljösatsningar ska kunna genomföras med lyckat resultat, är att se 

till att arbetsmiljöarbetets åtgärder och aktiviteter anpassas efter det skede som organisationen 

befinner sig i. 
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Metod 

Den här rapporten är produkten av en kvalitativ tvärsnittsstudie med iterativ ansats. Enligt 

Bryman (2013) fokuserar den kvalitativa metoden på individens upplevelse av ett fenomen. 

Metodvalet ansågs därmed lämpligt eftersom vi var ute efter att fånga informanternas egna 

upplevelser av föreskrifterna och arbetsmiljöarbetet relaterat till dem.   En tvärsnittsstudie 

karaktäriseras av att den omfattar mer än ett fall, genomförs vid en speciell tidpunkt och med 

syfte att identifiera sambandsmönster mellan de inkluderade informanterna (Bryman, 2013). 

Den tidpunkt då studien gör nedslag är april 2016 då föreskrifterna AFS 2015:4 träder i kraft, 

varvid en tvärsnittsstudie ansågs som ett naturligt val Då kvalitativ forskning beskriver 

verkligheten genom orddata, med syfte att förstå det som ska analyseras, krävs mer 

djupgående metoder för datainsamling (Fejes & Thornberg, 2009). Sådana tillvägagångssätt 

kräver i sin tur ett mindre och mer begränsat urval för att vara hanterbara inom ramarna för ett 

kandidatarbete. Därför kan generaliserbarhet inte anses vara ett lämpligt kvalitetsmått på 

denna studie. Istället presenteras en analys av studiens kvalité under rubriken metoddiskussion 

utifrån termerna tillförlitlighet och äkthet, som enligt Guba och Lincoln (1985 & 1994) är mer 

lämpade vid kvalitetsbedömning av kvalitativa studier. 

Ett iterativt förhållningssätt till relationen mellan teori och forskning innebär att en 

växelverkan har skett mellan data och teori (Bryman, 2013). Ingen hypotes har deducerats 

från teori för att sedan prövas mot empiriska studier, vilket däremot är typiskt för en deduktiv 

forskningsansats (ibid.). Istället tillskansade vi oss inledningsvis teori inom ramen för vår 

forskningsplan, utan att härleda någon hypotes. Därefter har en växelverkan skett mellan data 

och teori. En beskrivning av enligt vilka principer som bearbetning av data har skett återfinns 

under rubriken Bearbetning och analys. 

Studien har krävt ett antal etiska överväganden. Bland annat har vi valt att offentliggöra vilka 

myndigheter som medverkat i studien, eftersom vi anser att denna information uppfyller ett 

värde för läsaren. Resultatet kan anses vara kontextbundet i hög grad, varpå denna 

information är nödvändig för läsarens förståelse och tillskansning av materialet. Däremot går 

det inte i resultatet att utläsa vilka specifika uttalanden som kan knytas till vilken myndighet. 

Ambitionen var därmed inte att göra någon specifik jämförelse utan snarare att ge en samlad 

bild av urvalsgruppen. Informanterna är också personligen anonyma och datamaterialet 

avkodades vid transkribering för att säkra en god konfidentialitet. Vid tillfrågan om 
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medverkan (se bilaga 1) upplystes informanterna om de etiska förutsättningarna och sedan 

återigen vid inledningen av respektive intervju. 

Under studiens gång har vi kontinuerligt delat upp arbetet likvärdigt mellan oss författare. 

Detta innebär således att båda har varit delaktiga i bakgrundsarbetet, teorisökningen, vid 

kontakt med informanter, vid genomförandet av intervjuer, under transkriberingen samt i 

rapportskrivningens samtliga delar.  

Urval 

Vi ansåg det intressant att studera centrala förvaltningsmyndigheter i relation till AFS 2015:4 

eftersom dessa myndigheter i stor utsträckning innefattar relationsyrken med alla de 

psykosociala utmaningar som detta medför. Myndigheterna kan utöver detta inte fullt ut 

reglera balansen mellan krav och resurser, eftersom detta styrs dels av regeringens tilldelning 

av uppdrag och medel, dels av samhällets aktuella behov. Detta tillsammans med den ökade 

risken för hot och våld gör urvalsgruppen intressant att studera i förhållande till föreskrifterna 

om social och organisatorisk arbetsmiljö. Därutöver finner vi det intressant att studera hur 

staten genom lagstiftning lyckas reglera arbetsmiljön på sina egna arbetsplatser.  

Urvalet av myndigheter skedde efter en kartläggning av vilka centrala 

förvaltningsmyndigheter som kan anses ha en utmanande arbetsmiljö på grund av sociala och 

organisatoriska arbetsmiljöfaktorer (se rubrik Psykosocial arbetsmiljö och centrala 

förvaltningsmyndigheter för redogörelse av kartläggningen). Baserat på kartläggningen valdes 

nio centrala förvaltningsmyndigheter ut och kontaktades. De myndigheter som tillfrågades var 

Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, 

Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Polismyndigheten, Naturvårdsverket och 

Migrationsverket. Av dessa föll Livsmedelsverket bort på grund av svårigheter till kontakt 

med lämpliga informanter samt Kriminalvården som inkom med besked om önskat 

deltagande då den avsatta tiden för studien hade löpt ut. 

Elva intervjuer genomfördes. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det vanligt att antalet 

intervjuer ligger kring femton +/- tio stycken. Antalet ansågs även lämpligt både med tanke på 

den givna tidsramen men även för att erhålla tillräcklig information. Ambitionen var till en 

början att intervjua fjorton informanter, därmed skedde ett bortfall på tre stycken. Dock är det 

troligt att datamaterialet från ytterligare tre intervjuer inte hade påverkat resultatet avsevärt då 

stor överensstämmelse rått mellan de genomförda intervjuerna. 
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Informanterna vid respektive myndighet valdes ut på grunderna av att de aktivt arbetar med 

arbetsmiljöfrågor - antingen på central eller på regional nivå inom respektive myndighet. På 

så vis har urvalet både av myndigheter och av informanter varit målstyrt. Målstyrt urval 

innebär enligt Bryman (2013) ett strategiskt urval där ambitionen är att fånga upp de personer 

som har kunskap om och är insatta i det som studien syftar till att undersöka. Därutöver har 

även snöbollsurval skett i viss utsträckning. Vid denna typ av urvalsprocess ser forskaren till 

att initialt få kontakt med ett mindre antal informanter som är relevanta för studiens tema och 

använder sedan dessa för att komma i kontakt med ytterligare informanter (Bryman, 2013). 

De två ovan beskrivna urvalsmetoderna har tillämpats eftersom det inte har varit möjligt att 

skapa ett slumpurval. Detta eftersom det inte fanns någon tillgänglig urvalsram för den 

population utifrån vilken ett stickprov kunde dras. Därigenom var målstyrt urval och 

snöbollsurval den enda genomförbara strategin. 

Datainsamling  

Den här studien bygger på semistrukturerade telefonintervjuer med HR-medarbetare vid sju 

centrala förvaltningsmyndigheter. Sex HR-medarbetare på central nivå har bidragit med ett 

strategiskt perspektiv på arbetsmiljöarbetet inom berörda myndigheter. För att tillföra ett 

operativt perspektiv har fem HR-medarbetare på regional nivå intervjuats. En av dessa 

intervjuer genomfördes inledningsvis som en pilotintervju, för att kvalitetssäkra de framtagna 

intervjufrågorna. Pilotintervjun inkluderades dock senare i datamaterialet eftersom frågorna 

fungerade väl och informanten bidrog med intressanta perspektiv på temat för studien. 

Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). Genom att använda 

samma intervjuguide vid samtliga intervjuer blir insamlad data lättare att jämföra och 

bearbeta på ett koherent vis (Bryman, 2013). Samtliga intervjuer har spelats in och därefter 

transkriberats. Samtycke har efterfrågats från samtliga informanter innan inspelning har skett.  

Inspelningen har gjorts i syfte att inte riskera att värdefull information går förlorad samt öka 

tillförlitligheten i resultatet, då risken för att tolka datamaterialet för tidigt i processen minskas 

genom denna metod (Bryman, 2013). Den efterföljande bearbetningen av data beskrivs under 

nästa rubrik.  

Fokus har under intervjuerna legat på att fånga informanternas egna beskrivningar av hur de 

idag ser på förändringsarbetet, deras upplevelse av AFS 2015:4, föreskrifternas nödvändighet 

och verkan samt hur de föreställer sig att föreskrifterna långsiktigt kommer att påverka 

respektive myndighets arbetsmiljöarbete. Enligt Bryman (2013) är kvalitativa intervjuer en 
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passande metod då forskaren är ute efter att fånga informanternas egna beskrivningar av en 

företeelse. 

Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet har bearbetats utifrån den hermeneutiska forskningsprocessen, där 

fokus ligger på individens upplevelse av en företeelse (Fejes & Thornberg, 2009). Vi har 

därmed inte sökt efter en absolut sanning kring AFS 2015:4 och dess behjälplighet för och 

efterverkan på arbetsmiljöarbete, eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte 

finns någon sådan sanning. Vårt resultat består således av våra informanters tolkningar av 

föreskrifterna och deras betydelse för arbetsmiljöarbetet inom centrala 

förvaltningsmyndigheter.  

Tonvikten har främst legat på att försöka fånga det gemensamma i informanternas 

beskrivningar, för att på så vis bilda oss en uppfattning om huvudsakliga tendenser och 

utvecklingsriktningar inom urvalsgruppen. För att göra detta har de transkriberade 

intervjuerna lästs först översiktligt och sedan mer detaljerat. Genom att välja ut 

meningsbärande passager ur det transkriberade materialet har en kodning genomförts som har 

legat till grund för en efterföljande kategorisering. Detta för att synliggöra centrala och 

essentiella teman. Bearbetningsförfarandet gjordes till en början parallellt och åtskilt av 

studiens båda författare för att motverka att den sammantagna förförståelsen skulle omsättas 

till bias. Efter den individuella bearbetningen av materialet valdes de kategorier ut som båda 

författarna hade identifierat, vilket gav en mer trovärdig kategorisering (se metoddiskussion 

för vidare resonemang kring vikten av detta). Det koncentrerade och strukturerade materialet 

har sedan fogats samman till en enhetlig beskrivning, som under resultatdelen presenteras 

utifrån de tre huvudteman som har identifierats. Dessa tre teman är upplevelse, förutsättningar 

och arbetsmiljöarbete. Matrisen i bilaga 3 synliggör de kategorier samt deras respektive 

underkategorier som ligger till grund för ovan nämnda teman. Exemplet nedan illustrerar hur 

kodning och kategorisering har skett: 

 Alla informanter tryckte i något uttalande på chefernas ansvar att kommunicera 

informationen om AFS 2015:4 till sina medarbetare. 

 Några informanter nämnde intranätet som en kommunikationskanal kring 

arbetsmiljöarbete. 
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 Ett flertal informanter uppgav att de inte hade kontakt med medarbetare och därför 

inte kände till vad dessa tycker varken om föreskrifterna eller om det pågående 

arbetsmiljöarbetet. 

Ovan nämnda passager uppmärksammades av studiens båda författare varpå de fick anses 

vara meningsbärande och essentiella. Alla de utsagor som sorterade in under ovan nämnda 

teman samlades under kategorin förankring/kommunikation. Denna kategori blev så 

småningom en underkategori inom det övergripande temat arbetsmiljöarbete, där också 

kategorierna före AFS och efter AFS ingår (se bilaga 3). 

Även de utsagor som skiljer sig åt mellan informanterna har emellertid i vissa fall noterats. 

Detta för att fånga den komplexitet och mångfald som ofta präglar sociala processer, såsom 

organisatoriskt arbetsmiljöarbete. Genom att belysa de olika sätt man kan tänka om och 

uppfatta verkligheten målas ett utfallsrum upp, inom vilket informanternas upplevelser 

varierar. Vi anser att både gemensamma tendenser men också variationer är intressanta då den 

sammantagna bilden av våra informanter och deras organisationer målas upp.  

Under analysarbetet har en växelverkan skett mellan teori och empiri, i syfte att fördjupa 

förståelsen för och tolkningsarbetet av insamlad data. Inom hermeneutiken kallas detta 

arbetssätt för den hermeneutiska spiralen (Fejes och Thornberg, 2009). Arbetssättet är i linje 

med den valda iterativa forskningsansatsen. Efter att kategoriseringen var fastställd jämfördes 

datamaterialet inom varje kategori med den teori och tidigare forskning som sammanställts. 

Förfarandet påvisade luckor där ytterligare teorier behövdes för en fördjupad analys, varpå 

ytterligare teorisökning gjordes. Detta innebär att analys av data och tillskansning av teori har 

skett parallellt.  

Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat utifrån de tre övergripande teman som genom 

kategorisering har framträtt ur det sammantagna, transkriberade datamaterialet. För en mer 

illustrativ sammanställning förstärks resultatet av valda citat, vilka bedöms vara talande för 

identifierade teman. Marginella omskrivningar av vissa citat har gjorts för att omsätta dem 

från talspråk till skrift. Transkriberingarna finns att tillgå vid förfrågan. 
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Upplevelser 

Spontana upplevelser 

Majoriteten av informanterna uttrycker spontant en positiv attityd gentemot AFS 2015:4. 

Detta eftersom föreskrifterna upplevs placera de sociala och organisatoriska 

arbetsmiljöaspekterna i fokus samt att de tillför en ökad tydlighet kring att organisationer bör 

arbeta aktivt med dessa frågor. Gemensamt för alla informanter är dock upplevelsen av att 

innehållet i föreskrifterna inte är något nytt och att det finns både styrkor och svagheter i dem. 

Flertalet av informanterna menar att det saknas en tydlighet i definitionerna av vad till 

exempel kränkande särbehandling innebär och att föreskrifterna innehåller mycket 

information om vad som bör göras, men inte hur. 

”Jag tycker inte det är så himla nytt egentligen men jag ser den också som en, för min del, en 

väldigt positiv hävstång i att lyfta arbetsmiljöfrågorna upp på agendan.” 

Flertalet av informanterna anser att föreskrifterna är nödvändiga utifrån ett 

samhällsperspektiv, där de idag kan se en trend av ökade sjukskrivningar till följd av den 

psykosociala ohälsan. När det kommer till huruvida föreskrifterna är nödvändiga sett till de 

specifika myndigheterna är svaren dock blandade, där somliga menar att organisationen redan 

utför ett gott arbete kring dessa frågor. Många informanter menar också att myndigheter 

generellt inte är den typ av organisationer som behöver extra stöttning i detta eftersom de 

innehar en god struktur gällande exempelvis arbetstider och ledarskap jämfört med 

exempelvis välfärdssektorn, industri- eller byggbranschen. Andra informanter menar dock att 

föreskrifterna är efterfrågade inom deras organisationer eftersom medarbetarna arbetar i nära 

kontakt med människor i mer eller mindre svåra situationer samt på grund av den höga 

arbetsbelastningen som råder på dessa myndigheter. 

Utmaningar 

Den största utmaningen menar flertalet av informanterna är att få till stånd implementeringen 

av AFS 2015:4 i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att få gehör för dessa frågor i alla led 

i organisationen. De flesta av informanterna trycker på att svårigheten ligger i det stora antalet 

medarbetare vid respektive myndighet. Att sociala arbetsmiljöfaktorer är svåra att mäta menar 

informanterna också är en utmaning eftersom det då blir svårt att följa upp och utvärdera 

huruvida organisationen når upp till kraven. 
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”[…] och jag menar att det är en sak att man följer upp att man har en bra organisation. Det 

är halva delen av föreskriften. Medan det är väldigt svårt att följa upp att man har kollegialt 

stöd. Chefen kan vara ett stöd men mycket är ju individbaserat, vilket komplicerar saker och 

ting.” 

Ett annat perspektiv på utmaningar som uttrycks av flertalet informanter är svårigheten att 

skilja mellan medarbetarnas privatliv och arbetsliv relaterat till sociala och organisatoriska 

arbetsmiljöaspekter. Somliga informanter uttrycker att det går att urskilja en samhällstrend 

som medför att människor idag har krav på sig att syssla med många aktiviteter på fritiden. 

Detta menar de kan påverka medarbetarnas arbetssituation, vilket innebär en svårighet för 

cheferna på arbetsplatsen att råda över nivåerna av stress och utmattning.  

Förutsättningar 

Intern kompetensnivå 

De intervjuade informanterna har olika utbildningsbakgrunder, även om majoriteten är 

utbildade personalvetare. Alla representerade myndigheter har tjänster specifikt avsatta för 

strategiskt arbetsmiljöarbete, bemannade med individer med lång arbetslivserfarenhet inom 

arbetsmiljö. Bland de intervjuade strategerna har minst tre informanter varit del av den 

remissprocess som föranledde lanseringen av AFS 2015:4. 

Majoriteten av de HR-medarbetare som har intervjuats anser att chefer inom deras respektive 

myndighet behöver kompetensutvecklas inom området arbetsmiljö, särskilt kopplat till social 

och organisatorisk arbetsmiljö. Även om specialistkompetens inom arbetsmiljö finns inom 

HR-verksamheten anses den kunskapen inte kunna nyttjas om arbetsmiljöansvariga chefer 

inte fullt ut klarar av att ta till sig de riktlinjer och rutiner som utvecklats av HR-medarbetare. 

”Vi som jobbar med frågorna i vår profession har en ganska god kunskap om vad det handlar 

om och hur man kan omsätta det i verkligheten. Men sen är det ju inte vi som gör det utan 

arbetsmiljöansvaret ligger ju på cheferna i verksamheten. Och det är ju där vi befinner oss 

till stor del just nu, att kompetenshöja och ge information om föreskriften till våra chefer.” 

Många myndigheter befinner sig i dagsläget i vad de själva kallar för en upprustningsfas. 

Detta beror på att de tillskruvade kraven i föreskrifterna synliggör ett kunskapsgap hos chefer 

i olika led. Några HR-medarbetare anser att kompetens saknas hos chefer inom 

konflikthantering, kopplat till motverkandet av kränkande särbehandling, samt även relaterat 
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till förmågan att identifiera stressindikatorer hos sina medarbetare. Detta är emellertid något 

som samtliga myndigheter har uppmärksammat och därför arbetar aktivt med.  

Flera myndigheter genomgår just nu omorganiseringar vilket gör att alla kompetensområden 

ännu inte har bemannats såsom det långsiktigt är avsett. Myndigheterna är alla stora och 

komplexa organisationer där kartläggningen av befintlig kompetens upplevs som svår, 

eftersom man på central nivå inte har full insyn i alla verksamhetsgrenar och regioner. 

Externt stöd 

Alla informanter har i någon utsträckning tagit del av det material och den information som 

AV erbjuder via sin hemsida kopplat till AFS 2015:4. Många använder sig också av detta 

material vid interna utbildningstillfällen när de informerar chefer, skyddsombud och fackliga 

representanter om föreskrifterna och deras innehåll. Därutöver har ett flertal informanter gått 

på informationsträffar anordnade av AV. Den gemensamma upplevelsen tycks ändå vara att 

AV finns tillhands om stöttning skulle behövas men att myndigheterna innehar kompetens 

internt för att själva kunna tolka och anpassa sig till den nya lagstiftningen. Två informanter 

nämner också att de räknar med att AV vid inspektioner längre fram kommer att bidra med 

rådgivning angående hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön bör hanteras på deras 

arbetsplatser. 

Utöver stöttningen från AV uttrycker ett flertal informanter att de mottagit stort stöd från den 

statliga arbetsgivarorganisationen AGV, som erbjudit seminarier och utbildningar kopplade 

till lanseringen av de nya föreskrifterna.  

”Sen har ju vår arbetsgivarorganisation, AGV, legat väldigt långt fram och tidigt. Jag kan 

känna att jag nog är ganska väl förberedd, både av eget intresse men också faktiskt via 

AGV.” 

Social och organisatorisk arbetsmiljö 

De styrkor som informanterna kan identifiera relaterade till den sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön på respektive myndighet kretsar kring det stora engagemanget för sakfrågan 

bland medarbetarna och en hög kompetensnivå inom verksamheten, vilken tros bidra till 

problemlösningsförmågan även relaterat till arbetsmiljöproblem. De HR-medarbetare som 

intervjuats urskiljer emellertid även ett flertal utmaningar relaterade till den sociala och 
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organisatoriska arbetsmiljön. Däribland återkommer många informanter till balansen mellan 

krav och resurser samt svårigheterna vilka medföljer relationsyrken. 

Ett flertal av informanterna uttrycker svårigheter inbyggda i regeringens styrning av 

myndigheterna. De regleringsbrev som regeringen utfärdar specificerar både de uppdrag som 

myndigheten förväntas utföra samt vilka resurser som myndigheten har att tillgå för 

utförandet av dessa. Därigenom är både krav och resurser på förhand givna, vilket gör att 

myndigheterna internt inte har någon möjlighet att reglera dessa faktorer. 

”Vi jobbar ju direkt på uppdrag från regeringen, så det är ju lite svårt att styra inflödet och 

också svårt att säga nej [skratt]. Vi har ju väldigt många tunga regeringsuppdrag och det är 

inte alltid att man snabbt kan ändra kostymen.” 

Sjukfrånvaron och ohälsan uppges vara hög inom de verksamheter där man som medarbetare 

har minst möjlighet att påverka, minst egenkontroll och där medarbetarna möter kunder till 

största delen av dagarna – antingen via telefon, vid besök hos kunder eller på myndigheternas 

besökskontor. Det ökade trycket från samhället, bl.a. på grund av den ökade invandringen, 

förhöjer arbetsbelastningen på ett flertal myndigheter. Informanterna menar också att 

medarbetarna i stor utsträckning känner ett personligt ansvar eftersom deras beslut och 

effektivitet ibland kan vara livsavgörande för många kunder. De långa väntetiderna på 

kontoren och i telefonköer gör också att kunderna är otåliga och irriterade vilket stressar 

medarbetarna, som i sin tur leder till problem i bemötandet. Den spända situationen skapar en 

irritation som löper båda vägarna, vilket ökar risken för hot och våld. Ett flertal informanter 

menar att stressade medarbetare som bär med sig infekterade relationer med kunder också 

skapar ett internt klimat där man tar ut sin frustration på sina kollegor. 

”Det här är också kopplat till en tuffare arbetssituation och arbetsbelastning. Att vi lite grann 

skuldbelägger varandra, misstror varandra och ’har du gjort det du ska’. Alltså lite sådana 

saker, och att det kan bli kränkningar på grund av det.” 

Samtliga informanter kunde identifiera att kränkande särbehandling förekom inom 

organisationen. Ett flertal informanter var dock nogsamma med att framhålla att de inte ansåg 

att deras organisation hade en större problematik kopplat till kränkande särbehandling än 

andra organisationer.  

 

 



 

 

23 

 

 

Arbetsmiljöarbete 

Nuvarande arbetsmiljöarbete 

Utifrån informanternas svar kring insatser gällande myndigheternas nuvarande 

arbetsmiljöarbete valdes att presentera åtgärderna utifrån följande nivåer; organisatorisk-, 

chef-, arbetsgrupp- samt individnivå.  

Organisatorisk nivå 

Gemensamt för samtliga myndigheter enligt informanterna är att de alla innehar en 

övergripande arbetsmiljöpolicy. Majoriteten av informanterna beskriver även att deras 

organisationer har flertalet dokument innehållande riktlinjer för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i form av dokument för fördelning av arbetsuppgifter och handlingsplaner, 

samt rutiner för rehabilitering och kränkande särbehandling, för att nämna några. Somliga 

informanter nämner även arbetsmiljörelaterade mallar och checklistor som tillhandahålls för 

ytterligare stöd. 

De flesta av informanterna förklarar att deras respektive organisationer har en säkerhetsenhet 

som finns till stöd när det kommer till hot, våld och trakasserier från externa aktörer. Här 

tillhandahåller säkerhetsenheten både förebyggande stöd i form av riskbedömningar innan 

medarbetarna exempelvis åker ut på ett ärende och reaktivt stöd om någon medarbetare blivit 

utsatt. Majoriteten av informanterna upplever att det finns ett relativt gott system och rutiner 

för hantering av dessa ärenden. För att identifiera grövre incidenter som medarbetare erfarit 

från externa eller interna aktörer verkar majoriteten av myndigheterna använda verktyget 

incidentrapportering. Denna redogörelse utförs av medarbetaren och kan handla om att denne 

upplevt sig kränkt från en annan medarbetare eller blivit utsatt för hot, trakasserier eller dylikt 

från en medborgare. Av samtliga myndigheter används även medarbetarundersökningar för 

identifiering och utvärdering av medarbetarnas hälsa och upplevelse av den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön. 

Chefsnivå 

Samtliga av informanterna trycker på att det är cheferna ute i verksamheterna som innehar ett 

stort ansvar i att identifiera och arbeta med sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. 
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Därmed satsas det också inom de flesta myndigheter på arbetsmiljöutbildningar för nya chefer 

i syfte att stärka kompetensen. Flera av informanterna uttrycker vikten av att arbeta med ett 

”gott och närvarande ledarskap” som kan verka förbyggande. En informant berättar om en 

inplanerad insats i syfte att stärka chefernas kompetens kring psykisk ohälsa. 

”Vi kommer ha chefsdagar nu i vår där vi kommer ha dialoggrupper. Sådana här tvärgrupper 

mellan chefer i chefsgruppen där man kommer få dela med sig av goda exempel, hur man kan 

stötta varandra och lära av varandra. Hur man har jobbat.” 

Dialogmodeller av olika slag är något som flertalet av informanterna beskriver sig arbeta med 

i sina organisationer, där chefen har ansvaret över dialogen med sina medarbetare kring 

alltifrån hur de mår och vad de behöver för stöd. Några myndigheter arbetar även med att ta 

fram statistik i form av sjukfrånvarotal samt orsaker till sjukfrånvaro som sedan överlämnas 

till varje enhet och chef som sedan får ansvara över att ta fram åtgärder. 

Arbetsgruppsnivå 

En insats för att arbeta med problematiken kring hög arbetsbelastning verkar för de flesta av 

myndigheterna vara att kontinuerligt se över att det finns tillräckligt med personal, i den mån 

det är möjligt, samt att se till att det inte är alltför många medarbetare som arbetar under varje 

chef. Flera av informanterna beskriver att de även infört teambaserat arbetssätt i syfte att 

underlätta för medarbetarna att avlasta varandra. 

Individnivå 

Företagshälsovården är något som samtliga myndigheter använder sig av, där flera 

informanter beskriver hur aktören stöttar upp i exempelvis ärenden som rör hot eller 

trakasserier från externt håll men också gällande om en medarbetare behöver stöd till följd av 

kränkande särbehandling. En informant beskriver att myndigheten även infört ett så kallat 

personalstöd genom företagshälsovården, dit medarbetare kan ringa dygnet runt. 

”[…] Sen i höstas skaffade vi sådant här personalstöd med fri tillgång dygnet runt för våra 

medarbetare. Det kan ju vara både arbetsrelaterat eller privatrelaterat, eftersom man vet att 

saker man går igenom privat som gamla mammor och pappor som dör eller att man skiljer 

sig och det kan vara konflikter på jobbet[…] Där har vi hög nyttjandegrad och positiva 

erfarenheter och relativt billigt faktiskt, så det fortsätter vi med.” 
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Flera myndigheter beskriver också hur de sedan länge arbetar med att stärka medarbetarna i 

deras bemötande för att stå rustade i mötet med externa aktörer och på så sätt verka 

förebyggande mot hot och våld. 

Till följd av föreskrifterna 

Alla informanter påpekar att de anser att det befintliga arbetsmiljöarbetet vid respektive 

myndighet överlag är mycket gott, varpå de insatser som planeras för på grund av AFS 2015:4 

är få till antalet och i sin karaktär mer justeringar av befintliga rutiner. Det går emellertid att 

återfinna ett antal insatser som den stora majoriteten myndigheter planerar att genomföra eller 

redan har påbörjat implementering av, till följd av föreskrifterna. 

Organisationsnivå 

Samtliga informanter uppger att deras respektive myndighet med anledning av föreskrifterna 

har gör en översyn av befintliga styrdokument för arbetsmiljöarbetet. Det är framförallt 

arbetsmiljöpolicyn som kvalitetssäkras mot de nya lagkraven och i många fall kompletteras 

med mål för det sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet. Ett flertal informanter uppger 

också att riktlinjer och policys för hantering av kränkande särbehandling ses över. 

Som tidigare nämnt innebär många av de insatser som informanterna redogör för 

finjusteringar av befintliga rutiner. Framförallt är det rutinerna kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som korrigeras något. Riskbedömningarna förtätas och utvecklas genom en 

mer djupgående analys av nyckeltal såsom flextid, övertid och sjukfrånvaro. 

Många myndigheter har enligt ett flertal informanter länge arbetat med att förbättra 

bemötandet mot kunder och brukare för att dämpa risken för hot och våld. I och med de nya 

föreskrifterna görs nu enligt flera informanter satsningar på att även förbättra bemötandet 

internt, för att motverka kränkande särbehandling. 

”Vi har ett otroligt högt förtroende bland medborgare och företagare, men det vi ser att vi 

behöver jobba med är faktiskt det interna bemötandet. Sedan på sina håll så går det jättebra, 

det är ju ojämnt, men här pågår ett aktivt arbete kan man säga.” 

Chefsnivå 

Alla informanter uppger att utbildning av chefer är något som bedrivs eller kommer att 

bedrivas med anledning av AFS 2015:4. Utbildningstillfällena hålls av HR-medarbetare (i 

enstaka fall av företagshälsovården) och berör de nya föreskrifterna, vad dessa innehåller 
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samt vilka nya krav som ställs på cheferna. Till informationstillfällena har också 

skyddsombud och fackliga representanter inbjudits vid flera myndigheter. Ett flertal 

informanter uppger att deras myndigheter även bedriver utbildningar i syfte att förbättra 

ledarskapet i relation till den sociala arbetsmiljön. Fokus vid dessa utbildningar tycks vara 

dialog och konflikthantering. 

”Det nya består ju i att det blivit tydligare att vi har ett ansvar för de här frågorna och inte 

kan blunda för dem. Vi behöver ett ledarskap som är väldigt närvarande i vår organisation 

och det jobbar vi med.” 

Arbetsgruppsnivå 

Många myndigheter lägger enligt informanterna fokus på en utökad dialog kring sociala och 

organisatoriska arbetsmiljöfaktorer medarbetare och chefer emellan. Nya eller reviderade 

forum för dialog tillförs verksamheten. Detta genom nya rutiner för arbetsplatsträffar och 

tätare avstämningsmöten chef och medarbetare emellan med omarbetad agenda. 

”På varje APT har vi en pilot just nu där vi tittar på tre olika frågeområden. Den första är: 

Har vi omhändertagit riskfaktorerna i våra arbetsmiljöförhållanden både vad gäller social, 

organisatoriska, fysiska och digitala – eller är det något som bör åtgärdas eller följas upp 

inom ramen för handlingsplanen för SAM? Bibehåller vi och förstärker vi våra måbra-

faktorer, eller är det något som ska följas upp i våra handlingsplaner för SAM? Och tre, har 

vi som grupp rätt förutsättningar för att prestera bra och må bra, eller är det något man 

behöver lyfta med sin chef?” 

Individnivå 

Insatser på medarbetarnivå, vilka syftar till att förse individer med verktyg för att hantera den 

egna arbetsbelastningen eller kränkande särbehandling, är ännu mycket få vid berörda 

myndigheter. En myndighet har dock gjort en sådan satsning: 

”Så nu har vi testat ett nytt verktyg där vi jobbar med realtids- eller nulägesenkäter kan man 

säga. […]En snabb scanning på några frågor som ger en status kring hur man har det, både 

på jobbet men också i sitt privatliv. Man kan som medarbetare få fram sina uppgifter 

historiskt och man får en uppsjö av material i övrigt i verktyget, med tips och råd om allt 

ifrån övningar, hälsa och kost. Det är massvis med tillgängligt material och från 

arbetsgivarperspektiv får chefen ett bra diskussionsunderlag när man ser hur gruppen 

svarar.” 
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Intern förankring och information 

De flesta informanter uppger att deras myndigheter primärt vänder sig till organisationens 

chefer vid förankring av de nya föreskrifterna. Många har även bjudit in skyddsombud och 

fackliga representanter till dessa informationstillfällen. Det är emellertid cheferna som uppges 

vara den primära kommunikationskanalen gentemot den stora medarbetarmassan. Den 

vanligaste kommunikationsmodellen tycks vara att HR-medarbetare på central nivå, vilka 

arbetar med strategiskt arbetsmiljöarbete, utbildar regionala och verksamhetsnära HR-

medarbetare som i sin tur utbildar chefer, skyddsombud och fackliga representanter. Några 

informanter uppger att det vid deras myndigheter är centralt anställda HR-medarbetare som 

själva går ut direkt till chefer och på egen hand sköter kommunikationen. De allra flesta 

informanter ser dock fördelar i att verksamhetsnära HR-medarbetare sköter kommunikationen 

i dessa frågor, eftersom dessa har närhet till och kunskap om organisationen. 

Majoriteten av informanterna uppger att de vid deras myndighet använder sig av 

verksamhetens intranät och publicerar artiklar om AFS 2015:4 där. Det är emellertid endast 

en myndighet som uppger att de tagit fram informationsmaterial speciellt riktat till 

medarbetare, vilket tydliggör deras ansvar att bidra till arbetsmiljöarbetet. Detta mönster 

sammanfaller med att ytterst få av informanterna kan redogöra för medarbetarnas upplevelse 

av föreskriften. De allra flesta vet inte huruvida medarbetare på deras myndighet är medvetna 

om lanseringen av de nya föreskrifterna eller hur de vid eventuell vetskap om föreskrifterna 

uppfattar dessa. Majoriteten har heller ingen uppfattning om hur medarbetarna upplever det 

pågående arbetsmiljöarbetet. 

”Vi jobbar jättebra med arbetsmiljö som jag ser det, men som medarbetare så ser man det 

som de där fem minuterna på slutet av ett möte. Så där har vi nog en resa att kommunicera 

vad arbetsmiljöarbete är.” 

Många informanter hänvisar kommunikationsproblemen till myndigheternas omfattande 

storlek, där HR-medarbetare på central nivå menar att den strukturella distansen till 

medarbetarna försvårar en tvåvägskommunikation angående arbetsmiljöfrågor. Dels tycks 

informanterna överlag inte ha vetskap om huruvida informationen om AFS 2015:4 når ut till 

alla medarbetare, dels verkar kommunikationskanalerna begränsade för medarbetare att 

meddela sig till informanterna. 
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Analys  

Nedan presenteras den analys som gjorts av studiens resultat. Detta görs för 

överblickbarhetens skull genom samma rubriksättning som resultatet. 

Upplevelser 

Informanternas upplevelser av föreskrifterna verkar överlag instinktivt vara positiva. Vad som 

dock kan ses om något paradoxalt är att ett flertal informanter inte upplever att föreskrifterna 

är behövliga sett till deras specifika myndighet samtidigt som samtliga informanter anser att 

föreskrifterna är nödvändiga sett ur ett samhällsperspektiv. Flera informanter kan se 

arbetsmarknadens generella behov av en upprustning i dessa frågor men menar att deras 

verksamhet redan arbetar väl med dessa frågor och att myndigheter överlag inte är den grupp 

som behöver mest stöttning kring arbetsmiljöarbete. Detta står i kontrast till Härenstam och 

Bejerots (2010) teori om att relationsyrken av det slag som återfinns inom berörda 

förvaltningsmyndigheter är extra utsatta för psykosociala påfrestningar. Det är tänkbart att 

informanternas upplevelse av att föreskrifterna inte är nödvändiga för deras myndigheter 

grundar sig i att organisationerna i fråga redan har en stor mängd styrdokument som reglerar 

deras arbetsmiljöarbete. Både Ahmed (2006) och Andersson, Hägg och Rosén (2006) påvisar 

att stora organisationer riskerar att leva i den villfarelsen att arbetsmiljöarbetet är 

välfungerande då rutiner och checklistor har upprättats. Sådana dokument är dock ingen 

garanti för en lyckad implementering. Just implementeringsfasen är också något som 

informanterna återkommer till som en av föreskrifternas stora utmaningar. 

Enligt informanterna ligger en stor utmaning i implementeringen av föreskrifternas krav i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta går i linje med Andersson, Rosén och Klusells (2006) 

studie som påvisar svårigheten med att få arbetsmiljöarbetet att tränga ned till den enskilda 

arbetstagaren. Även Hayes (2014) menar att förändringsarbete ofta inte implementeras som 

det var tänkt från början. Detta står därmed i vägen för föreskrifternas mål om att förbättra 

arbetsmiljön för den enskilde arbetstagaren. En annan svårighet enligt informanterna är inte 

bara att få gehör från medarbetare utan också från högsta ledningen när det kommer till 

arbetsmiljöfrågor. Här upplever många informanter att föreskrifterna är behjälpliga eftersom 

de legitimerar att arbetsmiljöfrågor av social och organisatorisk karaktär prioriteras. Att 

inneha en uttalad ledningsstrategi kring både psykisk samt fysisk arbetsmiljö är enligt 

Håkansson & Isidorsson (2007) en framgångsingrediens till ett gott arbetsmiljöarbete. Därför 
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kan det tänkas att föreskrifterna trots mycket vad och lite hur kan göra skillnad för 

arbetsmiljöarbetet, endast genom sitt symbolvärde och förmåga att bereda plats för dessa 

frågor på ledningsgruppsmöten. 

Att det är svårt att mäta sociala arbetsmiljöfaktorer och att inte kunna råda över 

medarbetarnas stressrelaterade privata aktiviteter är något flera informanter upplever som 

ytterligare en utmaning med föreskrifterna. Weman-Josefsson & Berggren (2013) menar att 

medarbetarens individuella förhållningssätt, vid sidan av arbetet, spelar stor roll för 

upplevelsen av stress på arbetsplatsen. Informanterna i denna studie menar att en klar 

skiljelinje inte går att dra mellan psykosocial ohälsa som är arbetsrelaterad och ohälsa som 

bottnar i privata angelägenheter. Därför känner HR-medarbetarna ett behov av att se till hela 

människan för att möta problematik kopplad till psykososocial ohälsa, samtidigt som 

informanterna upplever att chefer inom organisationerna känner olust i att bli alltför 

personliga. Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar dock att organisationer kan stötta 

upp medarbetare även i relation till det privata i form av att bland annat sätta gränser, 

diskutera prioriteringar och ge återkoppling.  

Förutsättningar 

Intern kompetens 

Sett till kompetens bland berörda myndigheters HR-medarbetare har organisationerna goda 

förutsättningar för ett lyckat arbetsmiljöarbete. Kompetensen tycks vara gedigen inom 

arbetsmiljöområdet och har erhållits både genom adekvata utbildningar och genom lång 

arbetslivserfarenhet. Enligt Andersson, Hägg och Rosén (2006) är kompetens en mycket 

viktig faktor till en framgångsrik implementering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Författarna påpekar dock att kompetens i alla led är nödvändigt för att upprättade rutiner skall 

omvandlas till praktik och leda till reell förbättring av arbetsmiljön. Ett område där det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ofta brister är enligt Andersson et. al. riskidentifiering, på 

grund av kompetensbrist bland personalansvariga chefer. Informanterna uppger att de 

identifierat att chefer inom deras respektive myndighet behöver kompetensutvecklas inom 

området men att det också är något som samtliga myndigheter just nu arbetar med. Förmågan 

att läsa av stressindikatorer och sociala signaler, som flera informanter har uppgett är 

fokusområde under pågående och planerade chefsutbildningar, kan ses som en viktig 

kompetens vid just riskidentifiering kopplat till social och organisatorisk arbetsmiljö. 



 

 

31 

Informanterna uppger att kompetensnivån inom arbetsmiljöområdet är svår att kartlägga inom 

myndigheterna, eftersom organisationsstrukturen är så pass omfattande och komplex. 

Därigenom är det också sannolikt att det blir en utmaning för AV att inspektera om chefer på 

alla nivåer lever upp till de kompetenskrav som föreskrifterna ställer på dessa. Enligt 

Johnstone (1999) ställer övervakning och analysering av delegationssystem stora krav på 

rättsväsendets förmåga att sätta sig in i komplicerade styrsystem. Risken att brister klassas 

som arbetsmiljöbrott är enligt författaren mycket små, varpå myndigheterna kan låta den 

upprustningsfas som de säger sig genomgå ta den tid den behöver. 

Externt stöd 

Även sett till det externa stöd som erbjudits berörda myndigheter har organisationerna goda 

förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Andersson, Hägg och Rosén (2006) 

påvisar att utöver intern kompetensnivå är också kontakt med externa sakkunniga av stor vikt 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Informanterna i denna studie finner stöd både i AV, 

AGV och företagshälsovården.  De har också tillskansat sig och använt sig av en stor mängd 

material och underlag från AV. Andersson et al. påvisar dock att företag trots tillgång till 

olika typer av skriftligt stödmaterial ofta har svårigheter att införa SAM i enlighet med de 

krav som finns från AV. Den interna kompetensen och det externa stödet är av betydligt större 

vikt och bör därför beaktas och värdesättas högre än skriftliga underlag. 

Social och organisatorisk arbetsmiljö 

En styrka inom myndigheterna som lyfts fram av informanterna i relation till den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön är den höga andelen akademiker bland medarbetarna. Detta tros 

bidra till medarbetarnas problemlösningsförmåga relaterat till arbetsmiljöproblem som 

uppkommer på arbetsplatsen. För att tillvarata medarbetarnas förmåga till att bidra till 

arbetsmiljöarbetet behöver arbetsgivaren dock formellt delegera ansvar till dessa, enligt 

Andersson, Rosén och Klussell (2006).  Även Åteg et. al (2006) menar att organisationer har 

bättre chanser till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete om detta sker genom samverkan och 

bred delaktighet mellan de anställda och ledning. Många av informanterna i denna studie har 

ingen uppfattning av vad medarbetare har för åsikt gällande de arbetsmiljösatsningar som 

görs, vilket skulle kunna tyda på att en bred delaktighet kring dessa frågor inte har lyckats 

etableras. Hays (2014) trycker på det faktum att feedback från medarbetare samt bred 

förankring är essentiellt för att lyckas implementera en förändring - något som verkar brista 

något hos de studerade myndigheterna, till synes på grund av organisationernas storlek. 
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En god förutsättning för lyckat arbetsmiljöarbete som lyfts fram av informanterna är den inre 

motivationen hos medarbetarna på myndigheterna, vilket kommer av det stora engagemanget 

för de sakfrågor som myndigheterna handlägger. Förhållningssättet medför emellertid att 

många medarbetare samtidigt känner sig personligt ansvariga över livsavgörande skeden i 

många kunders liv. Detta genererar enligt Härenstam och Bejerot (2010) höga emotionella 

krav som är kopplade till relationellt arbete av sådant slag som bedrivs inom myndigheterna. 

Den prekära arbetssituation som offentliganställda inom relationsyrken befinner sig i 

kompliceras ytterligare av faktorer såsom relationell problematik och en ökad risk för hot och 

våld, enligt Härenstam och Bejerot (2010). Detta är något som också lyfts fram av HR-

medarbetarna i denna studie, vilka belyser hur den relationella problematiken mellan 

medarbetare och kund tycks bli till negativ stress som i sin tur omvandlas till relationell 

problematik och dåligt bemötande kollegor emellan. Härenstam och Bejerot (2010) menar att 

gemenskapen arbetskamrater emellan är av stor vikt för offentliganställda som bedriver 

relationellt arbete, eftersom de är i stort behov av samhörighet för att orka med de emotionella 

krav som ställs på dem av kunder. En ond spiral kan därmed identifieras inom ett flertal 

myndigheter inom denna studie, eftersom bemötandet från kunder försämrar det interna 

bemötandet samtidigt som det interna bemötandet är av största vikt för att orka med ett 

relationellt yrke. Därutöver är organisationer som karaktäriseras av komplicerade relationer 

till tredje part mer känsliga för organisatoriska störningar som riskerar att bryta ned de sociala 

relationerna (Härenstam et al. 2004). Enligt ett flertal HR-medarbetare inom denna studie 

genomgår deras respektive myndighet någon typ av omorganisering för tillfället. Detta menar 

Cousins et. al (2004) också kan påverka den sociala arbetsmiljön negativt. På så vis utsätts 

den sociala arbetsmiljön på de centrala förvaltningsmyndigheterna av stora påfrestningar och 

utmaningar. 

Ett flertal informanter tar upp regeringens reglering av både uppdrag och resurser som en 

faktor vilken påverkar arbetsmiljön negativt. Enligt Karasek och Theorell (1990) uppstår 

negativ stress om kraven är för höga samtidigt som möjligheterna att påverka är små. Detta 

speglas i att informanterna uppger att sjukfrånvaron och ohälsan är högst inom de 

verksamheter där man som medarbetare har minst egenkontroll. De höga emotionella kraven 

sammantaget med de krav som ställs på medarbetarna av regeringen och av samhället utgör 

därmed en stor riskfaktor för negativ stress, eftersom upplevelsen av kontroll är begränsad. 
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Arbetsmiljöarbete 

Nuvarande arbetsmiljöarbete 

Majoriteten av myndigheterna verkar sedan länge ha arbetat väl med att ta fram riktlinjer och 

dokument kring arbetsmiljöarbetet, vilket stöds av Andersson, Hägg & Roséns (2006) studie 

som påvisar att stora organisationer är till synes duktiga på att utveckla interna regelverk och 

checklistor för deras övergripande arbetsmiljöarbete.  

Att det är cheferna som står i fokus inom arbetsmiljöarbetet råder inget tvivel om hos 

informanterna och det verkar satsas kontinuerligt på att stärka chefernas kompetens inom 

ämnet. Dessa satsningar kan ses som adekvata eftersom ett flertal forskare, däribland 

Andersson, Rosén och Klusell (2006), trycker på chefernas avgörande betydelse för 

arbetsmiljöarbetet. Något som också tycks vara gemensamt för majoriteten av myndigheterna 

är arbetet kring dialogen mellan chef och medarbetaren. Ett flertal informanter berättar även 

om deras införande av teambaserat arbetssätt, för att avlasta den enskilda medarbetaren. Det 

sociala stödet till den enskilda medarbetaren verkar således förstärkas, vilket krav-kontroll-

stöd modellen tar upp som en viktig faktor för att undvika negativ stress (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Att som organisation erbjuda kollektivt stöd för att hantera gemensamma 

problem bidrar även till medarbetarnas positiva upplevelse av arbetsmiljön (ibid).  

Till följd av föreskrifterna 

Informanter vid alla representerade myndigheter uppger att de inom sina organisationer, med 

anledning av lanseringen av AFS 2015:4, ser över befintliga styrdokument för 

arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att dessa dokument lever upp till de krav som ställs 

genom föreskrifterna. För att säkerställa att de strategiska planerna för arbetsmiljöarbetet 

omsätts till praktik inom hela organisationen satsar samtliga myndigheter på utbildning av 

chefer med arbetsmiljöansvar. Cheferna utbildas både vad gäller att förstå innebörden av AFS 

2015:4 samt att utveckla ledaregenskaper kopplade till social och organisatorisk arbetsmiljö 

som krävs enligt föreskrifterna. Utmaningen här är enligt Åteg et. al (2006) att rusta cheferna 

med tillräckliga kunskaper utan att för den delen belasta dem till den grad att de känner sig 

otillräckliga. Enligt författarna är det av största vikt att hitta en balans mellan utmaning och 

hanterbarhet. 
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I och med att utbildningssatsningar och informationsinsatser fokuseras till medarbetare i 

chefsposition är det också upp till dessa individer att bära ut informationen relaterad till AFS 

2015:4 vidare till sina underordnade. Detta är i linje med Andersson, Rosén och Klusells 

(2006) studie vilken påvisar betydelsen av att chefer sänder tydliga signaler om vikten av 

arbetsmiljöarbetet. Även Hayes (2014) menar att för att få till stånd en tänkt förändring är det 

avgörande att ledare kommunicerar förändringen till medarbetare. På så vis fyller det ett 

viktigt signalvärde att cheferna vid berörda myndigheter åläggs ansvaret att kommunicera ut 

nya krav och riktlinjer.  

Enligt ett antal informanter har också skyddsombud och fackliga representanter inbjudits till 

de interna informationstillfällena angående AFS 2015:4 vid flera myndigheter. Detta är i linje 

med Åteg et als (2006) yrkan om att bred delaktighet och samverkan mellan anställda och 

ledning är nödvändigt för ett lyckat arbetsmiljöarbete. Samverkansprocesser präglas 

emellertid av tvåvägskommunikation, varpå det kan ses som problematiskt att medarbetarnas 

kommunikationskanaler för att nå de HR-medarbetare som är strategiskt ansvariga för deras 

arbetsmiljö enligt informanterna är begränsade.  

Med anledning av AFS 2015:4 görs nu enligt flera informanter satsningar på att förbättra 

bemötandet internt för att förbättra den sociala arbetsmiljön och motverka kränkande 

särbehandling. Dessa satsningar är av största vikt, eftersom gemenskapen med arbetskamrater 

är mycket betydelsefull för att orka med den relationella problematiken med kunder 

(Härenstam och Bejerot, 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Nedan diskuteras studiens kvalitet utifrån ett antal aspekter. Guba och Lincoln (1985 & 1994) 

menar att det är nödvändigt att specificera termer för att bedöma kvalitativ forskning som 

utgör alternativ till det som de kvantitativa begreppen reliabilitet och validitet står för. De två 

sistnämnda begreppen förutsätter enligt författarna att det är möjligt att komma fram till en 

enda sann bild av den sociala verkligheten, vilket de inte anser är tänkbart. Guba och Lincoln 

föreslår istället två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ undersökning som de 

kallar tillförlitlighet och äkthet. Eftersom vi delar dessa författares syn på att verkligheten kan 
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beskrivas på flera sätt och att en enda korrekt beskrivning inte går att finna, har vi valt att 

säkerställa kvaliteten på vår studie utifrån dessa två termer. 

Tillförlitlighet 

Eftersom det finns flera sanningar om den sociala verkligheten är det trovärdigheten i vår 

beskrivning som bör avgöra hur pass acceptabel den är i andra människors ögon. Vi har stärkt 

trovärdigheten genom att införliva det största antalet informanter i studien som kunde anses 

vara tidsmässigt hållbart. Vi valde informanter som arbetar på olika nivåer inom berörda 

förvaltningsmyndigheter för att erhålla olika perspektiv på den studerade företeelsen och på så 

vis göra den sammantagna beskrivningen mer trovärdig. Därutöver har en parallell och 

individuell analysering av datamaterialet gjorts för att säkerställa en god 

interbedömarreliabilitet. Överensstämmelsen mellan två bedömare är enligt Bryman (2011) av 

högsta vikt vid subjektiva bedömningar såsom när man översätter datamaterial till kategorier. 

Vi erhöll de facto en hög överensstämmelse våra tolkningar emellan – mycket tack vare att vi 

bestämde oss för att undvika tolkning av datamaterialet för tidigt i processen och fastna i det 

första intrycket. Intervjuerna genomfördes efter logistiska överväganden via telefon. Det är 

tänkbart att vi genom att istället besöka informanterna på deras arbetsplatser hade kunnat 

berika vår datainsamling med observationer av ex kroppsspråk, ansiktsuttryck och miljö. Ett 

sådant tillvägagångssätt hade därmed stärkt tillförlitligheten i våra tolkningar. Detta har dock 

inte varit möjligt varpå vårt underlag har begränsats till endast det sagda ordet.  

En annan utmaning var att inte låta sig tro att saker som äger rum i anslutning till varandra 

automatiskt hänger ihop. Genom medvetenhet om dessa fallgropar anser vi att vi har 

säkerställt att vår studie inte säger mer om oss som forskare än om det insamlade 

datamaterialet. Vi anser precis som Guba och Lincoln (1994) att det inte går att vara helt 

objektiv i samhällelig forskning. Däremot har vi försökt säkerställa att vi agerat i god tro och 

har varit nogsamma med att inte medvetet låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning 

påverka utförandet av och slutsatserna från vår undersökning. 

Vid säkerställandet av studiens kvalitet har vi valt att inte förhålla oss till termen 

generaliserbarhet, eftersom studien fokuserar på det kontextuellt unika för den sociala 

verklighet som våra informanter befinner sig i. Generaliserbarhet kräver dessutom ett 

slumpmässigt obundet urval (Bryman, 2011), vilket inte har varit möjligt för denna studie. 

Tvärtom har tillgången till informanter varit mycket begränsad genom de förhinder vi har haft 

med att komma i kontakt med rätt personer och för dem att avsätta tid för deltagande. Vi anser 
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emellertid att de informanter som slutligen deltog i studien alla har stor närhet till och 

förståelse för det studerade fenomenet, vilket ytterligare stärker tillförlitligheten. 

Äkthet 

Ett sätt att mäta studiens äkthet är enligt Guba och Lincoln (1994) att titta på huruvida 

undersökningen hjälper de personer som medverkat att komma fram till en bättre förståelse av 

sin sociala situation och den sociala miljö de verkar i. Detta genom att erbjuda informanterna 

nya perspektiv på sin egen tillvaro men också genom att skapa förståelse för hur andra 

personer i miljön upplever saker och ting. Vi anser att både våra medstudenter, våra 

informanter och andra HR-medarbetare inom organisationer med liknande förutsättningar har 

användning av de beskrivningar av företeelsen som vår studie erbjuder. Vi är övertygade om 

att beskrivningarna kan ge en ökad förståelse för komplexiteten och svårigheterna inbyggda i 

dessa frågor. Därutöver möjliggörs även direkt tillämpning genom de insatser som 

undersökningen beskriver och föreslår. Vi sätter största tillförlit till att vår studie får 

informanterna att tänka över den egna föreställningen av fenomenet och ger dem verktyg för 

att vidta betydelsefulla åtgärder.  

Sammanfattning och slutsatser 

Det går att konstatera att föreskrifterna överlag tas emot med en positiv attityd bland 

myndigheternas representanter. Däremot kan urskönjas en dubbelhet eftersom flera 

informanter menar att föreskrifterna har tillfört mer tydliga krav på arbetsgivaren, samtidigt 

som de anser att det saknas tydliga definitioner av begrepp och riktlinjer för hur 

arbetsmiljöarbete bör bedrivas i dessa frågor. Informanterna ifrågasätter således 

föreskrifternas konkreta och handfasta behjälplighet men vidhåller föreskrifternas 

symbolvärde. De flesta av myndigheternas representanter anser att deras myndighet redan 

arbetar bra med arbetsmiljöfrågor. Därmed är det endast ett fåtal insatser som har inplanerats 

till följd av föreskrifterna. Flera informanter menar även att myndigheter inte är en prioriterad 

sektor för stöttning vilket möjligen kan antas stämma, eftersom de flesta myndigheter faktiskt 

kommit rätt långt i sitt arbetsmiljöarbete. Samtidigt pekar informanterna på att det finns stora 

utmaningar inom deras verksamhet kring arbetsmiljöfrågor vad gäller arbetsbelastning och 

externt bemötande, vilket även forskning visar på. Utifrån detta perspektiv kan dessa 

myndigheter visst anses vara en prioriterad sektor för stöttning i just dessa frågor, även om 

informanterna inte själva har kommit till denna slutsats. 
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Informanterna menar att den största svårigheten med föreskrifterna är att implementera dem i 

verksamheten och få dem till praktisk handling. Som nämnts kan en förklaring vara att de hos 

myndigheterna upprättade styrdokumenten inte förankrats hos medarbetarna vilket kan 

medföra att arbetsmiljöarbetet stannar av och därmed inte får den effekt som var avsedd. Att 

HR-medarbetarna inte tar del av feedback från medarbetarna kring arbetsmiljöarbetets 

satsningar kan dessutom vara en tänkbar källa till problematiken. Något som också 

framkommit är att myndigheterna i studien är påverkade av ett flertal externa faktorer, vilket 

också kan vara en bidragande orsak till svårigheten att införliva föreskrifterna. På grund av 

tilltagande samhällsutmaningar såsom en ökad invandring och ökande sjukskrivningar menar 

flera informanter att det på senare tid tillkommit en förhöjd arbetsbelastning, vilken i sin tur 

påverkar den sociala arbetsmiljön negativt medarbetare emellan. Arbetsbelastningen och den 

negativa spiral i bemötande som detta sätter igång är således något som myndigheterna har 

liten möjlighet att själva påverka. Detta styrker än mer nödvändigheten i att regeringen som 

övergripande arbetsgivare samt organisationer som AGV och AV tar ansvar för att stötta 

dessa organisationer i sitt arbete med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. 

Det är tydligt att hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling är tätt sammanlänkade 

problematiker inom berörda myndigheter, eftersom ett flertal informanter menar att det 

interna bemötandet påverkas negativt då arbetsbelastningen upplevs som alltför hög. 

Samtidigt tycks det också vara så att ett negativt bemötande från kunder förstärker känslan av 

en hög arbetsbelastning – något som också forskningen om relationella yrken påvisar. Det står 

därmed klart att alla dessa faktorer som för medarbetaren kan uppfattas som stressorer är tätt 

sammanlänkade. Därför är det tänkbart att arbetsmiljöarbetet vid berörda myndigheter skulle 

effektiviseras om dessa tre faktorer (hög arbetsbelastning, kränkande särbehandling samt hot 

och våld) sågs som delar i en kedja, istället för tre fristående utmaningar. Detta fordrar 

emellertid ett närmare samarbete mellan myndigheternas HR- och säkerhetsavdelningar. 

En ytterligare intressant faktor, vilken somliga informanter menar försvårar 

arbetsmiljöarbetet, är problematiken kring medarbetarnas privatliv kontra arbetsliv. Det 

påpekas att medarbetarnas privatliv spelar roll för hur de uppfattar sin arbetssituation, vilket 

också forskning visar. Svårigheten här menar informanterna är huruvida arbetsgivaren kan 

påverka vad som sker på medarbetarnas fritid. Hur personlig man får lov att bli som 

arbetsgivare är ett svårt etiskt dilemma. Det finns emellertid goda exempel från några 

myndigheter som inte varit rädda för att sätta dessa frågor på agendan. En informant berättar 

om en jourtelefon tillgänglig för medarbetarnas spörsmål både av privat och av arbetsrelaterad 
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karaktär. En annan informant talar om en webbtjänst där medarbetarna får tips och råd 

angående hälsa både av privat och arbetsrelaterad karaktär. Genom satsningar där privatlivet 

berörs samtidigt som medarbetaren tillåts vara anonym har några arbetsgivare lyckats kringgå 

den etiska problematiken kring gränser för integritet. Att införliva privata hälsofaktorer i 

verksamheten såsom övriga arbetsmiljöfrågor tycks vara en god idé för att erbjuda 

medarbetarna ett mer omfattande stöd. 

Något som tycks vara gemensamt för myndigheterna är att representanterna har svårare att 

diskutera problematiken kring kränkande särbehandling än risken för hot och våld. Många 

informanter vill gärna framhärda att problematik relaterad till kränkande särbehandling inte är 

mer allvarlig hos dem än hos någon annan arbetsgivare. Att sådana konflikter innefattar 

interna aktörer tycks göra frågorna mer delikata än i det fall då kränkningen utförs av en 

extern part. De flesta myndigheter har en säkerhetsavdelning som har utarbetade och 

välutvecklade system för hantering av hot och våld som informanterna menar fungerar väl. 

Hanteringen av kränkande särbehandling är emellertid inte lika välutvecklad hos 

myndigheterna, vilket ånyo väcker tanken om ett möjligt kunskapsutbyte mellan HR-

medarbetare och säkerhetsavdelningen. Det kan tänkas att HR-medarbetare på så vis skulle få 

uppslag till att skapa ett lika välutvecklat system för hanteringen av kränkande särbehandling. 

Förslag på vidare forskning 

HR-medarbetarna som deltagit i denna studie trycker på att det är personalansvariga chefer 

som bär det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljöarbetet. Samtidigt betvivlar de att alla 

chefer har den kompetens som krävs för detta ansvar. En intressant fråga är därför hur 

cheferna inom berörda myndigheter de facto kommer att arbeta med social och organisatorisk 

arbetsmiljö framöver. Vad som sker när ansvaret kommer till chefens bord samt vilka 

konkreta åtgärder som faktiskt införs skulle således vara av intresse att undersöka i en 

framtida påbyggnadsstudie. Den genomförda studien har fokuserat på arbetsmiljöarbete ur 

HR-medarbetares perspektiv, som tenderar att vara av mer aggregerad och strategisk karaktär. 

Det vore således intressant att undersöka huruvida personalansvariga chefer upplever 

föreskrifterna som tillämpliga och hur de tillämpas på ett mer operativt sätt. 

Som påbyggande undersökning till denna studie vore det också intressant att jämföra olika 

branscher och arbetsmarknadssektorer. Kan någon skillnad identifieras mellan offentlig och 

privat sektor i förhållningssätt till social och organisatorisk arbetsmiljö? Finns likheter i hur 

man arbetar med dessa frågor mellan serviceyrken inom privat sektor såsom servitriser och 
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flygvärdinnor, och hur dessa frågor tacklas inom de relationsyrken som återfinns inom 

offentlig sektor?  

Det är även intresseväckande att framledes studera huruvida AFS 2015:4 slutligen fick de 

efterverkningar som AV sökte genom lanseringen av dessa föreskrifter. En sådan 

undersökning kräver dock att tid för omläggning har förflutit sedan lanseringen av 

föreskrifterna innan studien kan genomföras. Då föreskriften om SAM (2001:1) idkade 

lansering av nya, kompletterande föreskrifter är det rimligt att fråga sig om AFS 2015:4 mer 

framgångsrikt kommer att bidra till ett mer hälsosamt och hållbart arbetsliv på svensk 

arbetsmarknad. 
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Bilaga 1: Mailutskick till informanterna 

Hej (namn), 

 

Tack för vårt tidigare samtal! Som jag berättade är vi två personalvetarstudenter som går sista 

terminen vid Umeå Universitet. Vi genomför nu ett kandidatarbete som handlar om 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift (2015:4) som just har trätt i kraft. Vi undersöker vilken 

påverkan föreskriften har på arbetsmiljöarbetet hos statliga förvaltningsmyndigheter där den 

psykosociala arbetsmiljön kan vara utmanande, exempelvis pga hög arbetsbelastning och 

ökad risk för hot och våld. Vårt syfte med studien är att undersöka huruvida det går att reglera 

den psykosociala arbetsmiljön genom lagstiftning.  

 

Väljer ni att delta i studien kommer ni självfallet att få ta del av resultatet och på så vis få en 

inblick i hur andra med liknande arbetsmiljö arbetar med dessa frågor. Detta i kombination 

med att studien ger en överblick över relevant forskning på ämnet kan vara främjande för ert 

framtida arbetsmiljöarbete. För oss skulle det vara oerhört värdefullt om ni har möjlighet att 

delta. 

 

Vid deltagande genomförs en intervju, antingen via telefon eller genom att någon av oss 

besöker er organisation - företrädesvis under vecka 15 eller 16, vid en tidpunkt som passar er. 

Intervjun kommer att kretsa kring ert psykosociala arbetsmiljöarbete, vilka åtgärder ni 

planerar för framöver samt er arbetsmiljöplan. Intervjun är av semistrukturerad karaktär, 

vilket ger förutsättningar för ett avslappnat samtal som planeras att ta mellan 30 till 60 

minuter. 

 

Vi kommer självfallet att följa personalvetarnas yrkesetiska koder. Detta innebär att vi 

behandlar den insamlade informationen med största försiktighet. Ingen utomstående part tar 

del av råmaterialet och ingen information som ni inte önskar ska finnas med inkluderas i den 

slutgiltiga rapporten. Ni som individer är anonyma, vilket innebär att materialet kommer att 

avkodas.  

 

Vi är ytterst tacksamma om ni vill ställa upp på en intervju med oss! Vänligen ge besked 

genom att svara på detta mail så snart ni har möjlighet. Ange i sådana fall ett tillfälle under 

v.15-16 som passar er. 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Eleonor Åkerlund & Camilla Jakobsson 

Personalvetarprogrammet i Umeå 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Inledning 

 Presentation av oss + studiens syfte 

 Redogöra för upplägg, omfång 

 De forskningsetiska riktlinjerna: Anonyma som individer. Vi hanterar råmaterialet 

med konfidentialitet. Fråga om - okej att spela in? 

 

Informanten 
 Vad har du för utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

 Hur ser er HR-organisering ut? 

 

Lansering 
 Vad är din personliga upplevelse av föreskriften som nu har lanserats? 

 Upplever du att den var nödvändig/efterfrågad? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför 

inte? 

- I samhället i stort? 

- För er sektor? 

- För er myndighet? 

 Vilka utmaningar ser ni med denna föreskrift? 

 Hur ser era medarbetare på den nya föreskriften?  

 Hjälper föreskriften er i ert arbetsmiljöarbete? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför 

inte? 

 Vilken stöttning och information har ni fått från Arbetsmiljöverket i.o.m. lanseringen? 

 

Förutsättningar 
 Vilka utmaningar ser ni i just er organisation gällande de sociala och organisatoriska 

arbetsmiljöaspekterna? 

 Hur ser er arbetsmiljö ut  

- relaterat till stress och hög arbetsbelastning? Hur arbetar ni med denna problematik? 

  Vilka konkreta åtgärder har ni använt er av? 

- relaterat till kränkningar och trakasserier från externa aktörer? 

- relaterat till hot och våld? 

- relaterat till kränkande särbehandling bland interna aktörer? 

 Anser ni att ni har tillräcklig kunskap inom er organisation för att kunna möta kraven i 

föreskriften? (Arbetsgivarrepresentanter) Om inte, vad saknas? Om ja, hur har ni 

erhållit den kunskapen? 

 

Nuvarande arbetsmiljöarbete 
- Hur stöttar ni chefer till att medvetet arbeta med arbetsmiljöfrågor för sina anställda?  

- Hur strukturerar ni upp ert arbetsmiljöarbete via styrdokument? 

-  Har dessa dokument i så fall reviderats utifrån den nya föreskriften? 

- Vilka reaktioner har ni hittills fått från medarbetare kring det nuvarande 

arbetsmiljöarbetet? Om R inte vet, vad tror ni är orsaken till det? 

 

Framtiden 
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 Vilka åtgärder/omläggningar planerar ni för att tillmötesgå kraven i den nya 

föreskriften? 

 - På organisatorisk nivå? 

- På arbetsgruppsnivå?  

- På individnivå? 

    - Hur ingår åtgärderna i det dagliga arbetet? 

    - Hur planerar ni att presentera och förankra de nya satsningarna på era arbetsplatser? 

      (chefer, medarbetare)  

 

Avslutning 
 Är det något du vill tillägga utöver det vi har pratat om? Uppmana till kontakt om 

ytterligare tillägg skulle vilja göras i efterhand. Fråga om tillåtelse till vidare kontakt. 

 Ev. fråga om informanten kan tipsa om ytterligare en person inom organisationen, på 

annan nivå, som kan vara intressant att intervjua för studiens syfte 

 Redogöra för vägen framåt för studien 

 Tacka för deltagandet 
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Bilaga 3: Kategoriseringsmatris 

 

 

 


