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SAMMANFATTNING 

Arbetsmiljöarbete har varit en viktig del av det svenska arbetslivet under en lång period och 

med hjälp av arbetsmiljölagen är arbetsmiljöarbetet infört i lagen. Syftet med studien var att 

få en djupare inblick i hur systemet för mellanchefers systematiska arbetsmiljöarbete ser ut. 

Frågeställningen var: Hur upplever samt hanterar sex mellanchefer det systematiska 

arbetsmiljöarbetet? En kvalitativ studie genomfördes med sex mellanchefer från ett globalt 

företag. Under analysarbetet uppstod tre huvudteman (samarbete och stöd underlättar 

arbetsmiljöarbetet, problematiken med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt 

svårigheterna med personalen) och sex underteman. Resultatet visade att respondenterna 

kände stort stöd från ledningen och skyddsombuden, vilket enligt respondenterna 

underlättade det systematiska arbetsmiljöarbetet. Däremot angav respondenterna att 

arbetsmiljöarbetet var omfattande och upplevelsen var därför att de aldrig blir färdiga. Det 

framkom även i resultatet att det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att försöka 

förändra personalens attityder. Slutsatsen är att systematiskt arbetsmiljöarbete är en ganska 

svår utmaning för mellanchefer. Dessutom verkar systematiska arbetsmiljöarbetet också 

handla om att arbeta med att förändra attityder och beteenden. Studien vill bidra till en 

större förståelse för hur systemet för mellanchefers arbete med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ser ut. 

Nyckelord: arbetsmiljö, mellanchefer, systematiskt arbetsmiljöarbete, hanterar arbetsmiljö 

  



 
 

ABSTRACT 

Work environment has been an important part of the Swedish working life for a long time 

and with the help of the Working Environment Law the work environment is mandatory. The 

purpose of this study was to gain a deeper insight into how the system of middle managers 

systematic work environment looks like. The question was: How do six middle managers 

perceive and deal with systematic work environment? A qualitative study was conducted with 

six middle managers from a global company. During the analysis, there were three main 

themes to be recognized (cooperation and support facilitates the work environment, problem 

with the systematic work and difficulties with staff) and six sub themes. The results showed 

that respondents felt great support from management and safety representatives, which 

according to the respondents made their systematic work environment easier. In contrast, 

respondents indicated that work environment was extensive and because of that the 

experience was that the work never gets finished. It also emerged in the results that the 

systematic work environment is about trying to change staff attitudes. The conclusion is that 

systematic work environment is not an easy task for middle managers. Moreover, it seems 

that systematic work environment also involve working to change attitudes and behaviors. 

The study wants to contribute to a greater understanding of how the system of middle 

managers work with the systematic work environment looks like. 

Keywords: work environment, middle managers, systematic work environment, handling 

work environment 
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1. INLEDNING 

I den inledande del av studien kommer en övergripande behandling av arbetsmiljöarbetet 

göras, samtidigt som författarens egna tankar kommer att vävas in.  

Det är viktigt att ta reda på hur mellanchefer hanterar och upplever det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för att ledning och högre chefer ska kunna underlätta mellanchefernas 

arbetssituation. Arbetsmiljö är ingenting nytt, arbetsmiljöns historia började i slutet på 1800-

talet med den så kallade yrkesfarelagen som innebar skydd mot yrkesfara (Aronsson et al., 

2012:384). Ordet arbetsmiljö har inte alltid varit det begrepp som uppkom, utan fick sin 

användning på 1960-talet, innan dess användes begreppet arbetarskydd. Arbetarskyddets 

innebörd gällde enbart det fysiska i arbetet som förslitningar och risker för olycksfall. 

Yrkesfarelagen byttes ut 1912 via 1912 års lag om arbetsskydd, denna lag gav arbetstagarna 

rätten att utse skyddsombud som då hette arbetarombud. Arbetarombudens uppgift var att 

kontrollera arbetsvillkoren för den statliga instansen Yrkesinspektionen. År 1924 bildades 

Arbetarskyddsnämnden av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Landsorganisationen 

(LO) som var ett avtal om Arbetarskyddet mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. 

Arbetarskyddsnämndens avtal och den lag som fanns var det som reglerade arbetarskyddet. 

Det vi idag kallar Arbetsmiljöverket tillkom 1949 och kallades då för Arbetarskyddsstyrelsen, 

uppgifterna var att reglera arbetsmiljölagar men även att kontrollera utvecklingen (Aronsson 

et al., 2012:383-384).  

Redan 1976 kom en proposition till Arbetsmiljölagen (1976/77:149) som föreslog att 

Arbetarskyddslagen skulle ersättas av Arbetsmiljölagen (AML). Lagförslaget som kom från 

regeringen innebar en helt ny reglering i jämförelse med den arbetarskyddslag som fanns 

tidigare. AML (1977:1160) gjorde att tillämpningsområdet utvidgades och började gälla så 

gott som allt arbete. AML bidrar med att ensamföretagare, vårdtagare, värnpliktiga samt 

elever också går under lagen om arbetsmiljö. Det är även i det här lagförslaget som den 

psykiska sidan av arbetsmiljön uppmärksammas och lagförslaget gjorde även att varje 

enskild arbetstagare fick större möjligheter att påverka arbetsmiljön. AML syftar till att 

förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet och även till att i övrigt försöka uppnå en god 

arbetsmiljö. AML fokuserar på arbetets innehåll och inte bara på olycksfall och ohälsa. AML 

strävar efter att varje arbetstagare ska få ett positivt utbyte på arbetet i form av 

arbetstillfredsställelse, gemensam samt personlig utvecklig och ett rikt arbetsinnehåll. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, som också är en föreskrift (AFS 2001:1) gör gällande att 

arbetsgivaren ska bedriva arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt. Arbetsmiljöarbetet ska 

ingå i de dagliga rutinerna och ska vara väl integrerat i hela företaget. 

Arbetsmiljöarbete har varit en viktig del av det svenska arbetslivet under en lång period. 

Detta på grund av att organisationer via forskning vet att en god arbetsmiljö leder till en god 

hälsa hos arbetstagarna, vilket i sin tur leder till bättre resultat för hela organisationen (Frick 

& Johansson, 2013). Med ett bra arbetsmiljöarbete är färre arbetstagare frånvarande från 

arbetet och färre råkar ut för arbetsskador som i värsta fall skulle kunna leda till 

sjukskrivningar. Lindberg och Vingård (2012) menar att Sverige har ett bra regelverk för 

arbetsmiljön och att svenskar i stor utsträckning har en relativt god medvetenhet om 

arbetsmiljön och dess betydelse för hälsan bland alla inom organisationen. Lindberg och 

Vingård ger en definition på arbetsmiljö som annars är svår att hitta. De definierar 

arbetsmiljö genom att tydliggöra att det handlar om arbetstagarna och det de exponeras för. 
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Exponeringen kan handla om allt som finns på arbetsplatsen och som på något sätt påverkar 

arbetstagarna. Exempel på saker som arbetstagare kan exponeras för är fysiska påfrestningar 

som tunga lyft, ergonomiska aspekter, hot och våld samt farliga ämnen. Andra 

exponeringsmöjligheter kan vara stress och mobbning. Dessa exponeringar kan påverka 

arbetstagarna på en rad olika sätt som att tunga lyft i slutändan kan leda till kroppsskador 

som sedan får till följd långa sjukskrivningar. Mobbning kan leda till stora psykiska 

påfrestningar där arbetstagare till slut blir deprimerade eller utmattade. Detta leder i sin tur 

vidare till att arbetstagaren behöver sjukskriva sig och kanske till och med säger upp sig själv.  

Arbetsmiljö är ett komplext begrepp som innehåller flera faktorer, som fysisk- och 

psykosocial arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön innefattar lokaler, inredning, buller och 

störande ljud och ljus samt höga olycksfallsrisker. Den psykosociala arbetsmiljön skiljer sig 

från den fysiska arbetsmiljön och det kan vara svårt att förebygga den psykosociala 

arbetsmiljön på grund av att den inte sker öppet. Den psykosociala arbetsmiljön innebär 

faktorer som stress, mobbning och samarbete i arbetslaget. Detta är faktorer som kan vara 

svåra för chefen att veta om. Faktorer i arbetstagares arbete som kan leda till ohälsa är många 

men några exempel kan vara arbetsmängd och tempo där ett för högt tempo kan leda till 

stress. Arbetets utförande är också en stor risk för arbetsmiljön. Utförs ett arbete på fel sätt 

kan det leda till arbetsskador. Det kan även handla om risker för hot och våld, oregelbundna 

arbetstider, sociala kontakter som att arbeta med andra människor och om det uppstår 

konflikter eller mobbning. Det kan även handla om ensamarbete och den fysiska 

arbetsmiljön kan även den leda till psykosociala arbetsmiljöproblem på det sättet att den 

fysiska arbetsmiljön kan försvåra samarbete, skapa irritation, press och oro samt öka 

stressnivåerna (Arbetsmiljöverket, psykosociala faktorer).  

Enligt föreskriften AFS 1980:14 har många arbeten blivit mindre påfrestande fysiskt men 

istället har de psykiska påfrestningarna ökat, där ett exempel kan vara att arbetet har blivit 

mer stressigt. Detta på grund av att många företag vill effektivisera alla arbeten för att spara 

in mer pengar. Mycket fokus har legat på att försöka åtgärda olycksfall, trots det blir många 

arbetstagare förtidspensionerade på grund av hälsoskäl. Detta kan i vissa fall bero på att de 

psykiska och sociala förhållandena på arbetet inte är till fördel för arbetstagarna. Runt om i 

hela USA resulterar arbetstagarnas frånvaro i stora produktivitetsförluster för företagen 

(Stewart, Ricci, Chee, Hahn, & Morganstein, 2003) vilket betyder att arbetsmiljön är otroligt 

viktig inte bara för arbetstagarna utan även för företagets ekonomiska aspekter.  

Huvudansvaret för att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt ligger på arbetsgivaren. 

Oftast utser arbetsgivaren en eller flera chefer som företräder arbetsgivaren i arbetsmiljö-

arbetet. Cheferna som blir delegerade ansvaret bör ha kunskap om arbetsmiljölagen samt de 

arbetsmiljöregler som gäller för företaget. Detta för att arbetsmiljöarbetet ska kunna läggas 

upp och genomföras på ett bra sätt. Arbetstagarna har också ett ansvar i arbetsmiljöarbetet 

genom att upplysa arbetsgivaren eller chefen om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall. 

Arbetstagarna bör även lämna synpunkter och föreslå åtgärder på ett problem. En annan 

person som har ett ansvar i arbetsmiljöarbetet är skyddsombudet som är med vid planering 

och genomförande av arbetet. Det kan till exempel handla om att skyddsombudet är med vid 

undersökningen av ett arbetsförhållande, vid en planering av en åtgärd eller vid de årliga 

uppföljningar av sådant som genomförts. I vissa fall kan företag anlita företagshälsovården 

som är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Vid undersökningar och riskbedömningar kan 
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företagshälsovården anlitas, dels för att föreslå åtgärder och dels för att utbilda personal 

inom arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, ansvar).  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en djupare inblick i hur systemet för mellanchefers systematiska 

arbetsmiljöarbete ser ut. Mellanchefer får ofta arbeta med arbetsmiljön utöver alla andra 

uppgifter de redan har att göra. Samtidigt har mellanchefer ofta krav och påtryckningar från 

högre chefer, kolleger, arbetstagarna och skyddsombudet att ta hänsyn till. Studien vill bidra 

till en större förståelse för hur systemet för mellanchefers arbete med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ser ut. 

Frågeställningen till denna studie är: Hur upplever samt hanterar sex mellanchefer det 

systematiska arbetsmiljöarbetet? 

1.2 Avgränsningar 

Arbetsmiljö är ett begrepp som kan belysas på många olika sätt. Med tanke på studiens 

omfattning och på grund av tiden har en avgränsning gjorts där syftet enbart blir att titta på 

det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån mellanchefernas perspektiv. Det finns flera sätt 

att belysa frågan på men valet föll på mellanchefernas egna upplevelser av hanteringen av ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Under arbetets gång uppstod problem med att hitta studier 

som undersökt problemet, mycket på grund av att mellanchefers upplevelser inte har blivit 

undersökta i en större utsträckning. Dessutom har det varit svårt att hitta bra studier om 

systematiskt arbetsmiljöarbete för att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan finnas under 

många olika nyckelbegrepp. Frick och Johansson (2013) diskuterade problemet och fann 

bland annat att systematiskt arbetsmiljöarbete kan finnas under occupational health and 

safety, work health promotion, well-being och healthy organisations.  

1.3 Centrala begrepp 

I denna studie kommer tre begrepp att användas frekvent. Dessa begrepp kan tolkas på olika 

sätt beroende på när de används. Därför är det av väsentlighet att begreppen definieras.  

1.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär ett arbetsmiljöarbete som leder till en bra arbetsmiljö 

som gynnar alla parter. Detta genom att arbetstagarna får arbeta i en säkrare miljö med 

mindre risker för skador. Dessutom kostar det mycket pengar för en arbetsgivare att ha en 

arbetstagare sjukskriven. Huvudansvaret för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

bedrivas ligger på arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör själv bedriva det systematiska 

arbetsmiljöarbetet men kan även delegera ansvaret vidare till mellanchefer. Det är vanligt att 

arbetsgivaren utser en chef på företaget som ska vara en företrädare för arbetsgivaren. I 

Sverige finns det en arbetsmiljölag som säger att arbetsmiljöarbete måste bedrivas på företag. 

Denna lag behöver chefen känna till samtidigt som chefen även behöver veta vilka 

arbetsmiljöregler som gäller för företaget (Arbetsmiljöverket, ansvar). AFS (2001:1) är lagen 

om systematiskt arbetsmiljöarbete och 1§ menar att dessa föreskrifter gäller alla arbetsgivare. 

Definitionen av systematiskt arbetsmiljöarbete görs i 2§ i AFS och menar att arbetsgivaren 

ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att olycksfall och ohälsa på arbetet 
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förebyggs och arbetsmiljön blir tillfredställande. Enligt AFS ska det systematiska 

arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del av den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön (AFS 2001:1, 3§).  

Arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet ska följa föreskrifter från 

arbetsmiljöverket (AFS 2001:1). Enligt AFS finns det krav som arbetsgivaren ska följa. 

Arbetsgivaren ska vara uppmärksam i det dagliga arbetet på företaget och bör även vara 

uppmärksam på hur arbetstagarna mår i sitt arbete för att kunna se varningssignaler som 

vantrivsel, korttidsfrånvaro, övertid samt hög arbetsbelastning. Enligt AFS 8§ ska 

arbetsgivaren följa systematiska arbetsmiljö-hjulet som handlar om att först undersöka, 

sedan göra riskbedömning, vidta åtgärder och kontrollera genomförda åtgärder för alla de tre 

arbetsförhållanden (fysiska, psykologiska och sociala). En undersökning av risker på arbetet 

kan vara genom att dagligen undersöka arbetsplatsen eller genom skyddsronder. 

Arbetsgivaren bör ha information om vilka risker som finns på arbetsplatsen och att 

undersökningar sker så ofta det behövs för den enskilda verksamheten. Parallellt med 

undersökningen bör alltid en bedömning göras som resulterar i förslag till åtgärder, och detta 

för att minska eller få bort risker. En riskbedömning bör vara skriftlig och innehålla 

information om de regelbundna undersökningarna samt information om en eventuell 

ändring i verksamheten. Information om de risker som åtgärdats omedelbart bör tas med i 

den skriftliga riskbedömningen för att det är en viktig information till det fortsatta 

arbetsmiljöarbetet. När arbetsgivaren sedan ska vidta åtgärder bör en prioritering göras över 

de risker som framkommit under undersökningen, där de mest allvarliga riskerna bör 

prioriteras först. Arbetsgivarens ansvar och det förebyggande arbetet slutar inte där. Efter 

åtgärder och handlingsplaner bör arbetsgivaren så snart det går kontrollera resultaten av 

åtgärderna för att inte riskera att åtgärderna inte varit tillräckliga. 

1.3.2 Skyddsombud 

Enligt AML (1977:1160) kapitlet 6 ska alla arbetsplatser där fler än fem arbetstagare 

regelbundet sysselsätts ha ett skyddsombud. Skyddsombudet utses av lokal 

arbetstagarorganisation och ska vara en person som arbetar på arbetsplatsen. Om det finns 

flera skyddsombud på arbetsplatsen ska ett huvudskyddsombud utses som har en mer 

administrativ roll. På arbetsplatser med fler än 50 arbetstagare eller om arbetstagarna ber 

om det ska även en skyddskommitté skapas där både arbetstagare och arbetsgivare finns 

representerade. Skyddsombudets uppgifter är att delta vid planering av nya eller ändrade 

saker på företaget. Det kan till exempel handla om planering av lokaler, arbetsmetoder eller 

när ett nytt ämne planeras att användas vid arbetet och som kan medföra arbetsrisker för 

arbetstagarna (Glavå, 2011:713).  

1.3.3 IA - Informationssystem om Arbetsmiljö 

Informationssystemet om Arbetsmiljö (IA) är ett avvikelsesystem som AFA försäkringar 

tillsammans med Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen (LO) och olika branscher 

utvecklat. IA är ett webbaserat system som riktar sig till företag för att stödja företagens 

systematiska arbetsmiljöarbete. Detta verktyg är till för en säkrare och effektivare 

arbetsplats. Målet med verktyget är att "bidra till färre inträffade olycksfall" (AFA 

försäkringar). IA-systemet finns inom många olika branscher, bland annat inom stål- och 

metallindustrin, pappersindustrin, gruvindustrin, teknikföretagen, kommuner och 

livsmedelsbranschen. I systemet kan alla delar inom ett och samma företag dela viktig 

information om arbetsmiljöfrågor. I systemet rapporteras tillbud, olycksfall och där finns 
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information om en åtgärd gjorts på problemet eller inte. Chefer och skyddsombud får via 

systemet information via mejlen om inträffade händelser på företaget. Grunden för systemet 

är "ett flöde som tar hand om hela processen från inrapporterat ärende via utredning med 

riskbedömning och analys om orsak, till åtgärder och uppföljning." (AFA försäkringar).  

2. TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen av uppsatsen kommer tidigare forskning att presenteras. Det fanns inte 

mycket tidigare forskning om det specifika syftet som denna studie hade. Därför fick den 

tidigare forskningen istället beröra de olika delarna som studien behandlar. Denna del är 

därför uppdelad i tre olika teman som kan belysa vikten av att studera förhållandet mellan 

mellanchefer och det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

2.1 Vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

Prevent, som är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet, gjorde en undersökning med 

syftet att få en bild över hur arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser upplevs och fungerar. 

Dessutom var syftet att få reda på vilka framtidsutmaningar som chefer och skyddsombud 

ser. Prevents (2012) undersökning visar att en av framgångsfaktorerna för företagen är 

arbetsmiljön. Det framkom i undersökningen att nio av tio chefer ansåg att god arbetsmiljö är 

lönsamt och viktig för konkurrenskraften. Arbetsmiljön kommer enligt åtta av tio chefer vara 

betydligt viktigare i framtiden när det kommer till att attrahera personal.  

Enligt Prevent (2012) är tid och kunskap för arbetsmiljöarbete stora framgångsfaktorer där 

de skyddsombud och chefer som ansåg sig ha tillräckligt med tid också var mer nöjda med 

arbetsmiljöarbetets resultat. I undersökningen framkom också att faktorerna motverka stress 

och för hög arbetsbelastning skulle enligt chefer och skyddsombud vara de viktigaste 

utmaningarna för arbetsmiljöarbetet. Dessa två faktorer rankades som de allra viktigaste 

arbetsmiljöfrågorna. Utifrån Prevents undersökning framkom dessa resultat som ger 

information om att det systematiska arbetsmiljöarbetet är av stor vikt för företag, inte bara 

idag utan även i framtiden.  

2.2 Chefers problem med arbetsmiljöarbetet  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har enligt Prevent (2012) ökat i stor utsträckning. Under 

en undersökning som genomfördes 2012 framkom att 88 procent av alla tillfrågade chefer 

uppgav att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget. När en liknande 

undersökning gjordes 1996 blev motsvarande resultat enbart 45 procent. I samma 

undersökning från 1996 framkom att 68 procent av cheferna ansåg att de hade ganska stora 

eller mycket stora kunskaper i att arbeta med arbetsmiljöfrågor. När frågan ställdes om 

chefer har den tid som behövs för att arbeta med arbetsmiljöfrågor svarade 56 procent av 

cheferna att de har den tid som krävs. Enligt Andersson Kalentun och Åbergs (2004) studie 

framkom det att 43 procent av bristerna i arbetsmiljöarbetet är tidsbrist, 27 procent är på 

grund av otillräcklig kompetens och 22 procent på grund av att arbetsmiljöarbetet inte är 

prioriterat. 

En rapport som Frick (2013) skrivit för Arbetsmiljöverket visade att det finns otillräckliga 

motiv genom flera olika branscher. Det visade sig att motiven sällan var att förbygga ohälsa. 
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Ofta beslutar stora arbetsgivare att införa systematiskt arbetsmiljöarbete, och detta beslut får 

sedan personalavdelningarna ta ansvar för. Personalavdelningarna får då ta fram förslag på 

rutiner och riktlinjer som sedan ska godkännas av ledningen. Bristen ligger i när det kommer 

till att säkra vilka personer som ska och kan utföra dessa riktlinjer.  Enligt Frick kan det leda 

till att ledningens order inte är tillräckligt tydliga, att det inte finns tillräckligt med resurser 

och att stödet blir att upplevas som för svagt. 

2.3 Mellanchefers arbetsförhållanden 

Med hjälp av den globalisering som skett och att vem som helst kan läsa sin mejl vilken tid 

som helst på dygnet har lett till att arbetstiderna blivit diffusa. Detta leder i sin tur till att 

personer kan vara tillgängliga 24 timmar om dygnet och förväntas kanske svara på mejl efter 

arbetstid. Parris, Vickers och Wilkes (2008) menar att denna tillgänglighet har skapat 

förväntningar på personer med ledande positioner att de alltid ska vara kontaktbara. Några 

chefer påstod att de någon gång varit uppkopplade och tagit arbetsrelaterade samtal på 

fritiden. Detta för att kunna svara på frågor om problem uppstår när de inte är på plats. 

Westerberg och Armelius (2000) studie ska enligt dem bidra till att hjälpa oss förstå mer om 

relationen mellan könsaktiviteter, ledarskap och hälsa. Syftet var att utforska relationen 

mellan olika faktorer (individuella positioner i organisationen, typ av avdelning, kön och 

psykosocial arbetsmiljö) som är viktiga i relation till hälsa och tillfredställelse på arbetet. De 

ville utforska relationen mellan faktorerna hälsa och tillfredställelse på arbetet på 

mellanchefer i normalstora svenska företag. De ville även få reda på vikten av hälsa och 

arbetstillfredsställelse på några demografiska variabler som antal år som chef, antal 

underordnade, lön, utbildning och ålder. Det gjordes sedan en jämförelse mellan män och 

kvinnor samt i vilken typ av bransch de befann sig i. Således handlade den viktigaste frågan 

om hur psykosomatiska reaktioner och arbetstillfredsställelse var relaterat till de olika 

verksamheterna, kön och de olika arbetsmiljöfaktorerna. De resultat som Westerberg och 

Armelius rapporterade var att kvinnliga chefer uppfattade sin psykosociala arbetsmiljö 

mindre tillfredställande i jämförelse med de manliga cheferna. Samma resultat gällde även 

krav, kontroll och socialt stöd. De kvinnliga cheferna uppfattade i större utsträckning att de 

hade för höga krav och för låg kontroll och socialt stöd. Även den fysiska arbetsmiljön 

rapporterades sämre för de kvinnliga cheferna. Det visade sig även att de kvinnliga cheferna 

hade betydligt fler underordnade, lägre medellön och högre utbildningsnivå. Denna studie 

visar på att kvinnliga mellanchefers arbetsförhållande skiljer sig mot manliga mellanchefers 

arbetsförhållanden i många avseenden.  

Som nämnts tidigare så har tillgängligheten gjort att många chefer är uppkopplade och 

tillgängliga dygnet runt för att kunna besvara frågor och svara på mejl. Det visade sig i Parris, 

Vickers och Wilkes (2008) studie att den tid som mellanchefer skulle lägga på alla de 

arbetsuppgifter som faktiskt ingick i schemat skulle det inte alls räcka för den arbetstid som 

de egentligen ska arbeta. Detta leder till att arbetet också fortsätter hemma. Problemet för 

mellanchefer är inte hur de själva lägger upp arbetet utan beror mycket på att högre chefer 

kan komma sent en dag och begära någonting som ska åtgärdas på en gång. Detta leder till 

att mellanchefen behöver arbeta över för att hinna med att åtgärda det som den högre chefen 

beordrat. Enligt Parris, Vickers och Wilkes blir mellanchefer frustrerade när de blir "störda" 

av högre chefer. Frustrationen kommer delvis från att de högre cheferna ställer orimliga krav, 

och detta i relation till alla andra arbetsuppgifter som finns kvar. Mellanchefer kan känna att 



 

7 
 

arbetet med att få teamet att arbeta bra ihop och utföra de arbetsuppgifter som behövs, 

kommer i andra hand många gånger. De mål mellancheferna vill uppnå tar mycket längre tid 

med tanke på att de blir störda i sitt arbete. Ett annat problem som tas upp i Parris, Vickers 

och Wilkes studie är att mellanchefer har mycket möten som tar upp mycket av tiden, 

samtidigt som de sitter på alla möten växer antalet mejl som sedan ska besvaras. 

Den summerande slutsatsen för Parris, Vickers och Wilkes (2008) studie var att mellanchefer 

känner sig frustrerade över att arbetet inkräktar på den privata fritiden, något mellanchefer 

har svårt att separera. Faktum att telefoner och datorer finns tillgängliga i stor utsträckning 

idag gör att förväntningarna på mellancheferna blir större och större. Den egna tiden hemma 

med familjen blir övertagen av mejl och telefonsamtal från arbetskolleger. Det framkom tre 

områden under respondenternas berättelser som avslöjar övergrepp eller hinder för att skapa 

balans i livet. Det första området var uppkomsten av ny teknik, och detta har enligt 

respondenterna i Parris, Vickers och Wilkes studie förändrat upplevelsen av arbetet. Det 

andra området berör hur mycket autonomi och kontroll respondenterna hade över företaget 

och om rollen som mellanchef. Det sista området relaterades till nyttan av flexibilitetens 

initiativ, som faktiskt gynnade mellanchefernas arbete eftersom att de själva fick lägga upp 

sitt arbete så att de passade dem.  

3. METOD 

Denna studie var en kvalitativ studie för att syftet var att ta fram kvalitéer och inte 

kvantiteter. Inom den kvalitativa forskningen har en fenomenologisk ansats valts. Detta för 

att syftet med frågeställningen stämde bra överens med det Creswell (2013:81) skriver. 

Creswell menar att fenomenologin passar bäst ihop med problem som tycker att det är viktigt 

att ta reda på flera individers gemensamma erfarenheter av ett fenomen. Frågeställningen 

syftar till att undersöka mellanchefers gemensamma erfarenheter av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Vidare menar Creswell att en fenomenologisk ansats är intresserad av att 

få en djupare förståelse för det fenomen som tänkts undersökas, vilket är syftet med denna 

studie. Inom den fenomenologiska ansatsen är det vanligt att intervjuer förekommer, vilket 

kommer att vara den datametod som används i denna studie. 

3.1 Deltagare 

Deltagarna i studien var mellanchefer från ett globalt företag som under de senaste åren 

börjat arbeta mer effektivt med arbetsmiljöfrågor. Urvalet gjordes via ett bekvämlighetsurval 

där syftet var att få en spridning på deltagarna. Variation i ålder, kön, etnicitet och med antal 

års erfarenhet som chef var några krav som fanns under urvalet. Detta stödjer även Creswell 

(2013:150) som menar att det viktigaste inte är antalet deltagare i en fenomenologisk studie 

utan vikten bör läggas vid att deltagarna har haft erfarenhet av samma fenomen samt att det 

är en spridning på deltagarna. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att det minst 

behövs fem intervjupersoner och därför bokades åtta mellanchefer in för intervju. Dock 

avbokade två personer intervjuerna i ett sent skede vilket gjorde att det totalt blev sex 

respondenter. De sex mellancheferna arbetar alla på samma företag men har ansvar över 

olika delar inom företaget. Några mellanchefer ansvarade för kollektivsidan medan andra 

mellanchefer ansvarade för tjänstemannasidan. Det var ett varierat antal arbetstagare som 

mellancheferna ansvarade för. Spridningen på antal arbetstagare var från nio till 40. Antalet 
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år som chef varierade från knappt ett år till sex år på företaget. Fem av sex mellanchefer hade 

genomgått företagets chefsutbildning där en kurs om arbetsmiljö ingår. 

3.2 Material 

Studien är en kvalitativ studie för att på bästa sätt få fram upplevelser från cheferna och 

studien använde intervjuer. Creswell (2013:81) menar att intervjuer som ingår i den 

fenomenologiska ansatsen ska vara öppna och försöka gå på djupet. Fokus ska enligt Creswell 

ligga på att få en djupare förståelse för det fenomen som undersöks. Detta ledde till ett 

skapande av 18 intervjufrågor. Den första frågan var en öppen fråga som handlade om 

intervjupersonen och dennes arbetsuppgifter. Därefter följer frågor om arbetsmiljön och det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Fokus låg på att försöka få en djupare förståelse för 

mellanchefernas upplevelser av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Intervjufrågorna var 

inspirerade av Samuelsson (2011) och Friman och Svensson (2011) men förändrades och 

utformades för att passa studiens syfte och frågeställning bättre (se bilaga). En del av de 

frågor som fanns med i intervjuguiden var: "Hur upplever du att det är att arbeta med 

arbetsmiljöfrågor?", "Beskriv hur mycket tid du lägger på det systematiska arbetsmiljö-

arbete per vecka!", "Beskriv dina resurser och befogenheter för att kunna utföra 

arbetsmiljöuppgifter!" samt "Hur upplever du stödet från chefer och kollegor för att bedriva 

det systematiska arbetsmiljöarbetet?". En del följdfrågor ställdes också för att förtydliga vad 

respondenten menade med ett uttalande.  

3.3 Analysbearbetning 

Analysarbetet började med transkribering av alla sex intervjuer. När alla intervjuer fanns 

nedskrivna i text läste författaren igenom texterna och därefter meningskoncentrerades alla 

texter för att få fram huvudinnebörden av det respondenterna sagt i intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En kodning gjordes av meningskoncentreringarna och där uppstod koder 

som: stöd från ledningen, samarbetet med skyddsombudet, svårt att arbeta med, information 

till personal och personalens attityd. Dessa koder uppkom frekvent i intervjumaterialet och 

efter att ha arbetat med att koda texterna gick det över till att tematisera koderna. Under 

tematiseringen ansåg författaren att vissa teman var överflödiga och dessa plockades bort. 

Därefter skapades huvudteman tillsammans med några underteman som skapade det 

slutgiltiga resultatet. 

Under analysens gång skapades tre huvudteman som var: 1) Samarbete och stöd underlättar 

arbetsmiljöarbetet, 2) Problematiken med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt 3) 

Svårigheter med personalen. Två stora underteman som uppstod var: stöd från ledningen 

samt samarbetet med skyddsombuden. Dessa två underteman hamnade under huvudtemat 

1) Samarbete och stöd underlättar arbetsmiljöarbetet. Två andra underteman som skapades 

var: Kontor vs produktion samt Arbetsmiljöarbetet, ett svårt arbete. Dessa tre underteman 

hamnade under huvudtemat 2) Problematiken med det systematiska arbetsmiljöarbetet. De 

sista underteman som uppstod i analysarbetet var Kontinuerligt informera personalen samt 

Personalens attityder och huvudtemat blev 3) Svårigheter med personalen. 

3.4 Procedur 

När valet av respondenter skulle väljas hade författaren i tanken att det kan vara svårt att få 

mellanchefer som har tid att ställa upp på intervjuer. Därför kontaktades ett större 
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industriföretag i frågan om de var intresserade att ställa upp med några respondenter. 

Företaget hjälpte till med att kontakta mellanchefer på företaget som skulle vara intresserade 

av att medverka i denna studie. Innan företaget valdes kollade författaren upp om företaget 

systematiskt arbetade med arbetsmiljöarbetet, vilket de gjorde. Kontaktpersonen på företaget 

tog kontakt med mellanchefer och gjorde alltså det slutgiltiga urvalet. Däremot gav 

författaren krav på att deltagarna skulle vara spridda på företaget, vara spridda i ålder, av 

olika kön, gärna någon med annan etnicitet och att det fanns respondenter som arbetat som 

mellanchefer under längre samt kortare perioder på företaget. Allt för att få en sådan bred 

bild som möjligt på hanteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

När mellancheferna kontaktades skickades missivbrevet tillsammans med intervjufrågorna 

till alla mellanchefer. Detta för att de skulle få möjligheten att förbereda sig inför intervjun. I 

missivbrevet framkom frivilligheten att ställa upp, att intervjun skulle spelas in (med 

respondentens godkännande) och att den inspelade intervjun skulle behandlas konfidentiellt. 

Ytterligare etiska ställningstaganden samt resonemang om validitet och reliabilitet finns i 

metoddiskussionen. Det framkom även i missivbrevet vad studiens syfte var och vem de 

kunde kontakta vid eventuella frågor. Intervjuerna genomfördes på företaget, vilket gjorde 

det lättare för mellancheferna att ta sig tid till en intervju. Intervjuerna spelades in och en del 

anteckningar gjordes även av intervjuaren. Frågorna i intervjuguiden följdes men följdfrågor 

tillkom för att få en djupare förståelse för det respondenterna talade om. Under 

transkriberingen av intervjuerna valdes vissa delar bort ur intervjun. Delvis för att 

intervjupersonerna uppgav namn på avdelningar och andra konfidentiella delar som inte är 

passande att skriva ut i en uppsats enligt de etiska riktlinjerna. Dessutom kunde 

intervjupersonerna tala otydligt och haka sig fast på olika ord som gjorde att meningarna inte 

blev begripliga.  

Vid sökandet efter tidigare forskning kring ämnet användes databasen PsycInfo samt Google 

i vissa fall då vissa artiklar inte gick att nå via PsycInfo. Sökorden som användes var breda för 

att kunna få tag på någon information, dessa var: Occupational health and safety, work 

health promotion, well-being och healthy organisation. 

4. RESULTAT 

Syftet med studien var att få en djupare inblick i hur systemet för mellanchefers systematiska 

arbetsmiljöarbete ser ut. Förhoppningen var att studien skulle bidra till en större förståelse 

för hur systemet för mellanchefers arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet ser ut. 

Frågeställningen var "Hur upplever samt hanterar sex mellanchefer det systematiska 

arbetsmiljöarbetet?".  

Genom analysen av materialet framkom tre huvudteman som var kopplade till 

frågeställningen. Resultaten presenteras med citat som har redigerats för att vissa namn, 

platser och ord annars bryter mot konfidentialiteten. Däremot är alla citat respondenternas 

egna ordval och författaren har inte bytt ut meningar för att citaten ska låta bättre 

språkmässigt.  
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4.1 Samarbete och stöd underlättar arbetsmiljöarbetet 

4.1.1 Stöd från ledningen 

Under alla intervjuer uppkommer ständigt upplevelsen av stöd. Alla sex respondenter 

upplever att de har ett gediget stöd från ledningen och från cheferna. Alla respondenter 

uppgav att de känner stödet uppifrån och att de får de resurser de behöver för att genomföra 

det som behövs när det kommer till arbetsmiljöarbetet. Att arbetsmiljöarbetet är viktigt 

verkar komma uppifrån och har på senare tid genomsyrat hela verksamheten. IP2 berättar 

om sin upplevelse av stödet från ledningen: 

[...] jag tycker att det är ett bra klimat ändå faktiskt för att jobba med det för att vi har mycket 

fokus på det från högsta ledningen alltså, och då blir det ju lättare att liksom, dels ta upp det, 

alla vet att det är viktigt och så att det underlättar ju. 

Detta tyder på att stödet från högsta ledningen leder till att det underlättar för 

respondenterna att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete när de har ledningen med sig. 

Konflikter med personal kan lätt minimeras då respondenterna kan hänvisa till högsta 

ledningens vilja så att personalen inte enbart tror att det är chefen som är jobbig.  

Det framkommer i alla sex intervjuer att högsta ledningen stöttar respondenterna att bedriva 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete. IP4 berättar: "Jag tror inte att nån skulle ifrågasätta, 'Vad 

håller du på med?' 'Jag håller på med arbetsmiljö.' 'Ja men hallå, prioritera ner det'. Det 

skulle inte hända. Jag skulle nog snarare säga att våran VD definitivt skulle, så mycket han 

kunde i alla fall, prioritera arbetsmiljöarbetet." Och denna beskrivning av stödet från 

ledningen genomsyrar alla intervjuer. IP4 fortsätter vidare och säger att "säkerhet får kosta 

pengar. Vi får ofta hjälp, jag har hittills inte stött på nått." Några av respondenterna menar 

också att stödet från ledningen har lett till att ingen ifrågasätter arbetsmiljöarbetet på samma 

sätt längre och IP2 har märkt en skillnad: 

Mycket fokus på det från högsta ledningen. Så att jag tycker aldrig att det ifrågasätts eller så när 

vi säger att, ja men säkerheten är viktigast. Då liksom, det håller alla med om så. [...] märkts en 

skillnad de sista åren när vi har haft mera fokus på det så har arbetet också blivit mycket bättre. 

Och det är ju för att ledningen ger sitt stöd, liksom att berättar att det är viktigt och då blir det 

lättare att jobba med dom frågorna. 

Företaget som respondenterna arbetar på lägger stor vikt vid arbetsmiljöarbetet och att det 

kommer från högsta ledningen är synligt. På frågan om vilka resurser och befogenheter 

respondenterna har gav alla sex respondenter liknande svar. IP3 berättar om upplevelserna 

när frågan ställdes: "Jag har väl egentligen alla resurser och befogenheter man kan ha. Det är 

ju upp till mig själv och välja, jag vet inte man skulle ju kunna lägga åtta timmar i veckan på 

det arbete men det finns ju annat som ska göras också." Här handlar det inte om att det 

saknas resurser och befogenheter, det är upp till varje mellanchef att själv bestämma hur 

mycket energi och tid som ska spenderas på arbetsmiljöarbetet. Frågan är om det kan bli 

jobbigt för respondenterna att ha alla dessa resurser och befogenheter. Kanske skapar dessa 

möjligheter också en inre stress över att de alltid kan och även får göra mer än vad de gör nu. 

Denna känsla var ingenting som följdes upp utan kan bara spekuleras kring. Ibland kan 

kanske för mycket frihet leda till någonting negativt. När de vet om att ledningen vill att de 

ska prioritera arbetsmiljöarbetet och sedan inte har tid att göra det fullt ut kanske en negativ 

känsla skapas hos mellancheferna om att de hela tiden borde göra mer inom det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 
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4.1.2 Samarbetet med skyddsombuden 

Samarbetet med skyddsombuden var en fråga i intervjun. Alla sex respondenter tyckte att 

samarbetet med skyddsombuden fungerade bra. Alla uppgav att skyddsombuden är en viktig 

resurs i arbetet med arbetsmiljö. IP1 uppgav att han tyckte att skyddsombudet var som hans 

förlängda arm som går in och stöttar när det behövs. IP5 uppgav att samarbetet med 

skyddsombudet är ett nära och bra samarbete med dagliga kontakter. Det verkar även som 

att företaget varannan vecka har möte med alla chefer och skyddsombud tillsammans med 

arbetsmiljöavdelningen. Detta tyder på att företaget följer de lagar och regler som finns kring 

skyddsombudets medverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. När respondenterna 

berättar att de ser skyddsombudet som en viktig resurs i arbetet tyder det på att 

skyddsombuden faktiskt fungerar som den tillgång den faktiskt ska vara.  

IP6 berättar om samarbetet med skyddsombuden: "Det är en av de saker som faktiskt 

fungerar bäst i det här faktiskt. Vårat skyddsombud är väldigt vaksam och medveten kring 

mycket och flaggar ofta och det tycker jag är bra." Respondenterna uppger tydligt att arbetet 

med det systematiska arbetsmiljöarbetet underlättas av skyddsombuden. Den nära och 

dagliga kontakten som IP6 berättar om understryker att det verkar finnas ett väl fungerande 

samarbete mellan chefer och skyddsombud på företaget. IP1 uppger också att samarbetet 

med skyddsombuden fungerar bra och att skyddsombuden alltid finns tillgängliga. Några 

respondenter uppger att skyddsombuden ibland tar på sig mer uppgifter än vad som är 

nödvändigt för att de tycker att arbetsmiljöarbetet är intressant. IP1 menar till och med att 

skyddsombuden är den funktion som hela tiden påminner både arbetstagarna men även 

cheferna om viktiga arbetsmiljöfrågor. Detta tyder på att företaget lyckats välja personer till 

skyddsombudsuppdragen som tycker att det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt och 

intressant att lägga ner tid och energi på.  

Det verkar som att samarbetet med skyddsombuden inte alltid varit bra men att samarbetet 

blivit bättre med åren. IP3 berättar om hur samarbetet varit förr och hur det blivit bättre: 

Vi har utvecklat mest under dom senaste åren. Innan så körde man lite själv, chefen körde sitt 

egna lilla race men i och med att den här gruppen som jag också pratade om, där är ju alla vi 

med och på alla möten så är ju skyddsombuden med. 

Gruppen IP3 talade om är en grupp med chefer och skyddsombud där gruppen "går igenom 

allt från kemikalier till att nån har fått en hammare på foten eller vad det nu kan vara". Det 

tyder på att ett utvecklingsarbete kring samarbetet mellan skyddsombud och chefer har skett 

på företaget och att utvecklingsarbetet verkar gett resultat genom det respondenterna 

berättat. Det IP3 berättar om att cheferna tidigare gjorde mycket av arbetsmiljöarbetet själva 

och inte involverade skyddsombuden kan nog vara ett fel som många företag gör. Kanske för 

att de inte hittat tillräckligt motiverade och intresserade skyddsombud eller så har företagen 

inte fått till det där samarbetet med möten som IP3 talade om.  

4.2 Problematiken med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

4.2.1 Kontor vs produktion 

Det finns en oenighet mellan respondenterna. Några av de som har sin personal i 

produktionen påstår att det ibland är lättare att arbeta med arbetsmiljöfrågor när 

arbetsmiljön är i kontorsmiljö. Däremot påstår respondenter som har personal på kontoret 

att arbetsmiljöarbetet i produktionen är lättare. Frågan blir då om det faktiskt inte finns en 
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typ av arbetsmiljö som är lättare att arbeta med. IP3 och IP4 har olika syn och här berättar 

IP3 om sin syn på arbetsmiljöarbetet i produktionen:  

Säkerhetsarbete det griper vi ju på allt. Allt från litet till stort just nu iallafall och det är vi väldigt 

riktade mot. Så det känner jag väl, är ett arbete som aldrig kommer sluta. I och med att vi jobbar 

i en sån miljö. Det vore lättare om man bara hade skrivbord, kanske hade varit lättare att känna 

att man hade blivit färdig. 

IP4 har en helt annan syn och menar att:  

Jag upplevde att det var betydligt mycket lättare, det var mycket mer hands on när jag var i 

produktion. Det var lättare att peka ut, att det där är osäkert och att där behöver vi en spegel, vi 

måste sätta skydd runt om dom här, här har vi ett osäkert hörn där folk inte ser om det kommer 

komma en truck eller inte, och såna här mer hands on saker. 

Arbetsmiljöarbetet verkar kännas svårt och jobbigt för alla respondenter eftersom att de 

tycker att deras egen arbetssituation är svårare än andras. Detta kan tyda på att 

respondenterna försöker skylla ifrån sig på andra avdelningar. Om det egna arbetet med 

arbetsmiljöarbetet inte var lika bra som de själva önskat, kan det kanske vara lättare att 

skylla på att det är betydligt svårare att arbeta med arbetsmiljöfrågorna på den egna 

avdelningen.  

4.2.2 Arbetsmiljöarbetet, ett svårt arbete 

När frågan om hur respondenterna upplever att det är att arbeta med arbetsmiljöfrågor 

ställdes blev många svar att det var svårt ibland att arbeta med arbetsmiljöarbetet, en faktor 

var att arbetsmiljö var brett. En del av respondenter upplever arbetsmiljöarbetet som 

förvirrande och att det är för mycket information. Det blir svårt att hitta all information i 

massan. IP1 förklarar sin upplevelse: "de kan vara lite förvirrande ibland så det är ett ganska 

brett område, svårt att hitta all den information som gäller."  

Vissa respondenter tyckte också att arbetsmiljöuppgifterna var svåra att applicera på sin 

avdelning på grund av att det ofta upplevs som att arbetsmiljöarbetet fokuserar mer på fysisk 

arbetsmiljö som skyddsutrustning. IP2 menar att "den allmänna uppfattningen är att det är i 

produktion", därför anser IP2 att det är svårt att väcka engagemang hos personalen som 

arbetar i kontorsmiljö när arbetsmiljöfrågorna är mer riktade mot produktionsmiljö. Det kan 

uppstå problem för cheferna om personalen inte har kunskap om att arbetsmiljö faktiskt 

handlar om alla människors arbetsmiljö, inte enbart där det finns större säkerhetsrisker.  

IP2 ser också en svårighet med kommunikationen under ett arbetsmiljöarbete och förklarar 

så här: 

Vi skulle kunna vara bättre på att kommunicera om vad vi gör för att systematiskt förbättra. 

Alltså det känns som att det händer, ja men jag menar, när vi inför ett hjälmtvång var det ju 

liksom, då var det bara det. Alla ska ha hjälm, så det var. Man får inte reda så där jättemycket 

om vad är nästa, funderar dom på nått annat nu eller, ja. Så att om man så skulle säga att, man 

skulle kanske kunna få lite mer information om vad som är på gång om man säger så. 

Kommunikationen omkring arbetsmiljöarbetet verkar vara viktigt. Flera respondenter 

berättade att de skulle vilja få mer information om arbetsuppgifter som sker på företaget. 

Många av respondenterna upplevde också att det eventuellt skulle bli bättre med 

kommunikationsvägarna när "den nya avdelningen" nyss skapats. Denna nya avdelning är en 

avdelning på företaget som bara fokuserar på arbetsmiljö och säkerhet. Respondenterna 
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menade att den nya avdelningen som har mycket mer utbildning inom arbetsmiljö skulle 

kunna kommunicera ut vilka uppgifter och förändringar som sker över hela företaget. Den 

nya avdelningen upplevdes enligt respondenterna som den nya vägen för information. 

Respondenterna upplevde att det var till den nya avdelningen de kunde vända sig om de hade 

frågor eller funderingar.  

Några respondenter uppgav någon gång under intervjun att de kände att arbetsmiljöarbetet 

tog lång tid, att det var "tungrott". Det kom fram en del exempel på vad de menade med att 

arbetsmiljöarbetet var tungrott. IP6 förklarade en sådan situation så här: 

Man gör en riskanalys och man ökar medvetenheten. Sen så går tiden och man glömmer lite 

grann bort så att det är bra om dom kan finnas där och påminna under tiden, så att man kan 

prata om det här igen då efter en tid då. Att man liksom återkommer till det då. Tror jag behövs. 

Det blir liksom trappstegseffekten lite granna. Man tar ett steg och sen står det lite granna still 

och sen tar man ett steg till och så står det litegrann still en stund. Så det gäller liksom och driva 

det kontinuerligt då. 

Liknande upplevelse berättar IP5 om: "av erfarenhet så är det ju, tyvärr, oftast rätt stora och 

tunga frågor som blir väldigt utdragna. Det dröjer väldigt lång tid innan man får nått 

resultat." En konsekvens av att arbetsmiljöarbetet är utdraget är att det blir svårt att se vad 

arbetsinsatserna gör för gemene man. IP4 beskriver den problematiken på följande sett: 

"man vill ju gärna se att det blir en förbättring, sen kan man kanske känna den över tid men 

man skulle gärna vilja se vissa, det här blev faktiskt en bättre, förbättring." Det verkar som att 

det är viktigt för respondenterna att känna att insatserna ger bra resultat och när de inte 

riktigt kan få den responsen verkar det kännas jobbigt att fortsätta. Motivationen kanske 

försvinner lite när respondenterna inte upplever att det hårda arbetet ger positiva utfall.  

Av de sex respondenter som intervjuades var det bara en person som än inte fått någon 

utbildning inom arbetsmiljö. De andra fem hade gått en chefsutbildning som företaget 

genomför där ett moment i utbildning var om arbetsmiljö. I intervjuerna kan utläsas att den 

sjätte respondenten, som inte fått någon utbildning än, var osäkrare i sin roll som chef när 

det kommer till att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Respondenten uttryckte mer negativa 

upplevelser kring arbetsmiljöarbetet i motsvarighet till de andra cheferna. Detta kan tyda på 

att utbildning är en bra resurs under arbetsmiljöarbetet och därför inte ska väntas med. 

4.3 Svårigheterna med personalen 

4.3.1 Kontinuerligt informera personalen 

I materialet uppkom ordet informera ofta. Några av respondenterna menade att de hela tiden 

behöver informera personalen om att arbetsmiljöarbetet är viktigt. Några menade också att 

de ofta var tvungna att påpeka vilka regler som finns att följa med tanke på säkerheten i 

arbetet. Några respondenter upplevde att mycket av tiden handlar om att få personalen att 

förstå hur viktig skyddsutrustningen är och att påpeka varför personalen behöver använda 

skyddsutrustningen som finns på arbetsplatsen. IP6 menar att ett sätt att ge tydlig 

information till personalen är att lyfta exempel från arbetsplatsen och berättar om ett sådant 

tillfälle: 

Ett exempel var på avdelningsmötet. Vi har ju gjort dom här riskanalyserna, jag vet inte om det 

är 40 kemikalier totalt då. Sen visar det sig att vi har missa en kemikalie, sen visa de sig att vi 

missa en till, och sen att vi missa en tredje. Och då sa jag 'tänk till nu då, har vi nån mer som vi 

missat för vi har ju upptäckt tre stycken som vi trodde att vi hade koll på som vi inte hade då'. 
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Men då kan man tycka att det bara är en riskanalys, hur farligt kan det va? Men ett exempel är 

att, en typ av bensin som är kemiskt ren, sen gjordes ju den här riskanalysen och då kom det 

fram i den då att den här är extremt explosiv, ångan kan antändas under temperaturer under 

rumstemperatur. Och det stod vi liksom och arbetade med och använde utan att tänka till. Och 

lyfta det som ett exempel. 

Detta tyder på att mycket av respondenternas arbete går ut på att få med sig sin personal. Att 

få personalen att själva bli motiverade till att utföra arbetsmiljöarbetet i lika stor utsträckning 

som respondenterna. Det framkommer också att informationen och det personalen kan 

uppleva som tjat verkar gett resultat. Några respondenter menade att det genom 

informationen blivit betydligt bättre med arbetsmiljöarbetet, helt annorlunda. De påstår att 

det tidigare inte varit noga med arbetsmiljöarbetet men att personalen nu ändrat inställning.   

4.3.2 Personalens attityder 

Personalens attityd till arbetsmiljöarbetet verkar inte lätt att hantera enligt intervjuerna. 

Många av respondenterna beskriver personalens attityder som chargonger som uppstått i 

arbetslagen, vilket inte är kul för respondenterna. IP1 beskriver att personalen haft en 

chargong som "varför sitter vi här och gör det här?", men IP1 påstår vidare att dessa personer 

nu skulle hålla med om att arbetsmiljöarbetet är viktigt. IP5 håller med i resonemanget och 

menar att personalen mer och mer inser hur viktigt det är och att det inte bara är för någon 

annans skull utan att det faktiskt är för deras egen skull som de arbetar med arbetsmiljön. 

IP2 berättar om vilka mål de har med arbetsmiljöarbetet och ett mål verkar vara att förändra 

personalens attityder: 

[...] det är väl lite granna det som kan vara svårigheten att få folk att verkligen rapportera något. 

Alltså man ser saker, men man tänker att, alltså man struntar i det. och det är väl att ändra den 

mentaliteten som är målet, i och med att man sätter mål på sina anställda att du ska rapportera 

en IA. 

Det IP2 menar är att de använder IA-systemet där varje anställd ska rapportera in minst ett 

tillbud per år vilket då enligt IP2 har ökat motivationen och medvetenheten hos personalen. 

Detta tyder på att ett rapporteringssystem där varje anställd kan se att de gjort en skillnad 

verkar vara en bra lösning på problemet att personalen är omotiverad. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet verkar handla mycket om att vilja se resultatet av det arbete som görs. En 

av respondenterna berättade om en annan typ av attityd som också påverkar arbetet med 

arbetsmiljön, tillgängligheten. Detta gör det svårhanterligt för mellanchefer när det kommer 

till att förbygga ohälsa och stress hos personalen. IP4 berättar: 

Teknik till exempel är någonting som tar oss, kanske vida längre i riskzon än vad man tänker på. 

Jag tänker till exempel, att för några år sen hade folk inte mejl i telefonen, idag när man sätter i 

att man vill se när folk läser sina mejl så kan man se att det är många som läser dom utanför 

kontorstid. Många i mitt team har jag haft diskussion om att jag ser att dom läser mejl och 

arbetar och såna saker. Även om det bara är fem minuter när dom sitter i bilen och väntar på 

barnen från fotbollsträningen eller vad det än är så är det lättare idag att man tar upp telefonen 

och att man inte riktigt kopplar ner. Man är ständigt uppkopplad. Jag hade en person som, som 

vaknade upp på morgonen och det första han gjorde var att ta upp telefonen och kollade vilka 

mejl han hade fått, för att han jobbade mycket med folk från andra tidszoner. Det är ju, så klart 

inte optimalt. 

Här tar IP4 upp en problematik med arbetsmiljöarbetet som kanske inte är det första som 

kommer i tanke när arbetsmiljöarbetet kommer på tal. Tekniken kan vara en stor fälla till att 

många, både chefer och anställda, har en sämre arbetsmiljö. När du förväntas vara 
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uppkopplad och tillgänglig nästan dygnet runt kan det skapa en inre stress som inte är bra. 

Att kunna koppla från och vara ledig verkar lättare sagt än gjort. Speciellt med tanke på det 

IP4 berättade under intervjun. Det här är något som många chefer förmodligen stöter på. Att 

arbeta övertid är också en sådan problematik som kan leda till sämre arbetsmiljö och det var 

också någonting som IP4 tog upp under intervjun som ett problem. Däremot hade IP4 en 

strategi för att motverka det: "jag brukar titta i vårt tidsrapporteringssystem och titta vilka 

som ligger på mycket övertid, vilka jobbar så här, att man försöker ändå ha bra värdering 

inom gruppen." 

5. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att få en djupare inblick i hur systemet för mellanchefers 

systematiska arbetsmiljöarbete såg ut. Studien har varit en kvalitativ studie med en 

fenomenologisk ansats. Frågeställningen för studien var: Hur upplever samt hanterar sex 

mellanchefer det systematiska arbetsmiljöarbetet? De resultat som kommit fram under 

analysens gång är i korthet att respondenterna upplever att det finns en del svårigheter med 

arbetsmiljöarbetet. Dels verkar arbetsmiljöarbetet vara komplicerat och "tungrott", utdraget 

och omfattande. Dels upplevde även respondenterna att det i början av ett arbetsmiljöarbete 

varit svårt att få med personalen. Personalens attityder till arbetsmiljöarbetet har varit 

omotiverade. Däremot uppgav respondenterna att när de upplevde stöd från ledning och 

skyddsombud resulterade det i att upplevelserna av att arbeta med arbetsmiljöarbete blev 

lättare. Dels på grund av att respondenterna kunde hänvisa till ledningen när personal var 

negativa till arbetsmiljöarbetet och dels kunde skyddsombuden ibland övertyga kollegerna 

om att arbetsmiljöarbetet var viktigt. En av de sex respondenterna hade inte fått någon 

utbildning inom arbetsmiljö ännu, det visade sig att respondenten var den som i störst 

utsträckning tyckte att arbetsmiljöarbetet var jobbigt och svårt. Problemet med att diskutera 

kring denna studie har varit att det inte funnits mycket tidigare forskning att diskutera 

resultatet kring. 

5.1 Resultatdiskussion 

Mellanchefers upplevelser och hantering av det systematiska arbetsmiljöarbetet har enligt 

författaren presenterats i resultatet och syftet med studien kan därför anses uppnått. Det 

framkom klart att respondenterna upplevde stöd från ledningen och de uppgav även att 

stödet därifrån har underlättat arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att 

ha ledningen som står upp för det mellancheferna ska göra gör det lättare för dem att 

genomföra arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt. I Andersson Kalentun och Åbergs 

(2004) studie visade det sig att 22 procent av bristerna i arbetsmiljöarbetet var på grund av 

att arbetsmiljöarbetet inte prioriterades. Här kan bristerna i arbetsmiljöarbetet diskuteras 

med tanke på att resultatet från Andersson Kalentun och Åbergs studie i relation till denna 

studie visar att om arbetsmiljöarbetet prioriteras underlättar det för mellancheferna. Detta 

på grund av att alla sex respondenter i denna studie uppgav att stödet bidrog till att de kunde 

arbeta med arbetsmiljöarbetet utan hinder. En av respondenterna uppgav till och med att 

VD:n på företaget har antytt att arbetsmiljöarbetet är viktigt.  

Ett annat viktigt resultat som framkom var att respondenterna upplevde att stödet från 

skyddsombuden var av stor vikt. Det verkar vara skyddsombuden som håller kontinuitet på 

arbetsmiljöarbetet vilket kan vara bra med tanke på att mellanchefer har mycket annat arbete 

att göra utöver arbetsmiljöarbetet. Problemet att mellanchefer ofta har för mycket att göra 
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varje dag var något som Parris, Vickers och Wilkes (2008) kom fram till i sin studie. Därför 

kan skyddsombuden vara en bra resurs. I och med att mellancheferna oftast har många 

andra arbetsuppgifter kan det vara bra att ta hjälp av skyddsombudet och delegera vissa 

arbetsuppgifter till denne. Om skyddsombudet är engagerad i arbetsmiljöarbetet kan det leda 

till att arbetsmiljöarbetet till och med utförs bättre av skyddsombudet än om mellanchefen 

skulle utföra samma arbetsuppgift under stress för att hinna med allt annat som ska göras 

under dagen och veckan.  

En respondent uppgav att samarbetet mellan cheferna och skyddsombuden blivit bättre på 

senare tid när en grupp har uppstått. Denna grupp innehåller chefer och skyddsombud som 

har möten tillsammans för att diskutera arbetsmiljöfrågor. Denna funktion som företaget 

arbetat med kan vara någonting för andra företag att fundera på. Det verkar vara en bra 

lösning på problemet som kan finnas vid samarbetet mellan chefer och skyddsombud. Om 

det finns en grupp som kontinuerligt har möten skapas där en kanal för utbyte och frågor 

som hela tiden diskuteras. Där skulle skyddsombud och chefer kunna lära av varandra och 

alla är uppdaterade på saker som händer på företaget. Här skulle även delegeringen av 

arbetsuppgifter kunna delas ut på de olika skyddsombuden där de själva också kan vara med 

och bestämma vad de vill ta på sig för arbetsuppgifter. Cheferna får även tid att förklara 

varför de kanske inte hinner med arbetsmiljöarbetet på det sättet som chefen önskar, då 

kanske det även skapar mindre missförstånd när det finns tillfälle för diskussion. 

Arbetsmiljölagen innehåller en paragraf om att skyddsombud ska vara delaktiga i 

arbetsmiljöarbetet och de ska ha möjligheten att delta vid möten om arbetsmiljöarbetet, och 

detta är då en utmärkt lösning. En tanke är att skyddsombud och chefer har olika syn på 

arbetsmiljöarbetet där chefer kanske har information om kostnader och statistik medan 

skyddsombuden har information om vad som faktiskt behövs bland personalen. 

Problemen med det systematiska arbetsmiljöarbetet som framkom i resultatet handlade mest 

om kommunikation, att arbetsmiljöarbetet tar lång tid och att det är ett omfattande arbete. 

Med tanke på att chefer har många olika arbetsuppgifter kan det vara svårt att finna den tid 

till arbetsmiljöarbetet som faktiskt behövs. Att respondenterna uppgav att det är stort och tar 

lång tid är kanske för att de har mycket annat de behöver göra, det kanske skulle underlätta 

om arbetsmiljöarbetsuppgifterna tog kortare tid och att själva området var lite mindre. En 

tanke är att det förmodligen underlättar med den grupp som finns på företaget som enbart 

arbetar med arbetsmiljöfrågor och säkerhet. Den här gruppen av personer kan göra det 

långsiktiga arbetet som cheferna inte alltid hinner med. Parris, Vickers och Wilkes (2008) 

studie visade att mellanchefer anser att arbetet inkräktar på privatlivet och att 

mellanchefernas arbetsuppgifter är så många att dessa uppgifter inte får plats inom 

tidsramen för varje dag. Därför kan det vara så att chefer lätt kan glömma bort viktiga 

arbetsmiljöuppgifter för att de har mycket annat att göra. Om det då finns en grupp på varje 

företag som enbart har arbetsmiljöfrågor som arbetsuppgifter glöms ingenting viktigt bort. 

Samma sak med IA-systemet där allt samlas, det verkar vara ett bra system för cheferna att 

använda för att uppdatera sig och få information om åtgärder och riskbedömningar som 

gjorts. Fricks (2013) rapport visade att många chefer inte har den utbildning som behövs för 

att klara av att bedriva ett arbetsmiljöarbete. Här kan det också vara av stor vikt att använda 

den här speciella gruppen som enbart arbetar med arbetsmiljö. Denna grupp ska givetvis 

vara utbildade inom arbetsmiljöfrågor och då går inte kunskapen förlorad under 

arbetsmiljöarbetets gång. Om cheferna skulle samarbeta med den här arbetsmiljögruppen 

och samtidigt arbeta med IA-systemet skulle det förmodligen underlätta arbetet mer än vad 

det gör om cheferna skulle få klara sig på egen hand. Upplevelsen av att arbetsmiljöarbetet är 
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svårt kanske försvinner med hjälp av en särskild grupp och med hjälp av IA-systemet. Det 

kan leda till att känslan av att cheferna inte får den information de tycker att de förtjänar 

minskar. Detta på grund av att det i IA-systemet finns informationskanaler och om 

samarbetet med arbetsmiljögruppen fungerar kan information om viktiga arbetsmiljöfrågor 

komma därifrån. 

Resultatet som uppstod om kontor kontra produktion var en intressant upptäckt som 

författaren själv inte förväntade sig skulle komma upp som en stor del i resultatet. Det är 

intressant att spåna i varför de respondenter som arbetar i produktion påstår att det är 

svårare för dem än för de chefer som har personal på kontoret och tvärtom. Kan det vara så 

att de lägger skulden på den andra sidan att vara mer lättarbetad? De kanske upplever att de 

inte gjort ett bra arbete för att du upplever att det är mycket svårare där de själva arbetar. 

Problemet här kan vara att en mellanchef som anser sig ha svårare än någon annan kanske 

inte gör lika mycket för att försöka lösa de svårlösta problemen, eftersom att "det är så 

mycket svårare här hos oss". En intressant attityd som skulle vara något att forska vidare på.  

Enligt en av respondenterna var det svårt att väcka engagemang hos personal som arbetar i 

kontorsmiljö då arbetsmiljöfrågorna enligt personalen är mer riktade mot produktionsmiljö. 

Kanske vore det bra att även ge personalen utbildning inom arbetsmiljö för att slippa denna 

typ av konflikt i chefernas arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet? Om personalen 

inte förstår att arbetsmiljö handlar om allas arbetsmiljö, inte enbart för de personer som 

arbetar på områden med större säkerhetsrisker. En kontorsmiljö kan också ha stora risker i 

arbetsmiljön men är i vissa fall inte lika synliga. Det är kanske lättare att se att det finns 

risker i en lokal där det hänger tunga saker i taket som kan ramla ner eller där det finns 

farliga maskiner. Om företagen skulle öka medvetenheten hos personalen kanske de skulle 

inse hur många arbetsmiljörisker som faktiskt finns på kontoret. Stressen och den 

ergonomiska biten är bara två bitar i de risker som finns på kontoret och de ska anses vara 

lika allvarliga som risken att göra illa sig vid en maskin.  

Ett annat problem som har presenterats i resultatet, är problemet med att personalens attityd 

mot arbetsmiljöarbetet gör att det blir lite svårare att arbeta med arbetsmiljöfrågor på det 

sättet cheferna önskat. Förmodligen är det ett problem för att det är någonting nytt som 

händer och som personalen behöver ta ställning till. Det farliga med att personalens attityd är 

negativ till arbetsmiljöarbetet till en början, är att chefens arbete med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inte ger samma positiva effekt som det borde. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetets syfte är att minska ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, men om en 

arbetstagare struntar i att sätta på sig skyddshandskarna eller hjälmen händer olycksfall 

ändå. Det verkar som att mycket av arbetsmiljöarbetet handlar om att försöka få med sig 

arbetstagarna och få dem att inse allvaret. Detta resultat var någonting nytt eftersom att 

arbetsmiljöarbete handlar enligt AML (1977) och AFS (2001:1) om att systematiskt arbeta för 

att motverka ohälsa genom skyddsronder. Det beskrivs ingenting om att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete också handlar om att få med sig arbetstagarna i arbetet. Däremot står det i 

AML och AFS (2001:1) att arbetstagaren ska vara delaktig men om arbetstagaren inte vill 

vara delaktig, för att arbetstagaren tycker att arbetsmiljö är onödigt, då blir det chefens 

ansvar att se till att arbetstagarnas attityder förändras. Om chefen struntar i arbetstagarnas 

attityd mot arbetsmiljöarbete kommer olyckor och ohälsa att fortsätta ske. Dessutom 

kommer inte risker i arbetsmiljön att uppmärksammas när arbetstagarna inte lägger märke 

till risker på arbetsplatsen. Det är svårt för chefer att veta om alla risker på arbetet när de 

själva kanske inte vistas på samma platser som arbetstagarna. 
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Under de senaste åren har begreppet "whistleblower" blivit mer omtalat. Begreppets 

betydelse handlar om personer som slår larm om oegentligheter eller brottsligheter hos 

arbetsgivaren eller hos en myndighet. Personer som slår larm och har civilkurage får ofta 

hårda straff för att de är modiga nog att stå emot oegentligheter. När det kommer till 

arbetsplatsen kan en arbetstagare som är en whistleblower bli av med arbetet. Denna 

situation kan anses vara en varning i arbetsmiljön eftersom att personalen inte vågar säga till. 

Det finns en metodisk svårighet med att whistleblowers kan råka illa ut, därför behövs en 

kritisk syn på respondenternas svar. Detta betyder inte att respondenterna är rädda för att 

vara whistleblowers men en kritisk syn till deras relativt positiva svar vill påpekas här. 

Begreppet whistleblower skulle kunna vara en anledning till varför chefer mestadels pratar 

gott om sitt företag. Detta på grund av de påföljder som kommer med att vara en 

whistleblower så som att riskera uppsägning. Detta är ett problem som alla företag borde 

fundera mer på, det borde vara en fördel att våga säga till och vara en så kallad 

whistleblower. 

Dessa resultat kan användas vid praktisk tillämpning när företag har problem med 

arbetsmiljöarbetet. I denna studie kommer resultat fram om att ledningens stöd är viktig för 

chefers arbete med det systematiska arbetsmiljöarbete, att det är viktigt att ge cheferna en 

bra utbildning inom arbetsmiljöområdet och att företagsledningen inser att arbetsmiljö-

arbetet faktiskt är stort och svårt. Företagsledningen som vill förbättra företagets 

arbetsmiljöarbete kommer med denna studie få många idéer om hur de kan utveckla sin 

verksamhet. Bland annat genom att inse att arbetstagarna också är en stor del av ett problem 

med arbetsmiljöarbetet. Attityderna till arbetsmiljö gör det antingen lättare eller svårare för 

chefer att arbeta med dessa frågor. Prevents (2012) undersökning som visade att nio av tio 

chefer ansåg att god arbetsmiljö är lönsamt, viktig för konkurrenskraften och för att attrahera 

personal kan påpeka att systematiskt arbetsmiljöarbete är någonting att lägga både tid och 

resurser på. Inte bara för att det står i lag utan även för att det är lönsamt och ger företagen 

ett bättre rykte.  

5.2 Metoddiskussion 

Studiens datainsamlingsmetod som var intervjuer hade en hög validitet i och med att 

frågeställningen blev besvarad och syftet uppnått. Denna studie mäter alltså det den var 

avsedd för att mäta och den gav svar på hur mellanchefer upplever och hanterar det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Däremot hade studiens validitet kunnat vara högre om 

studien använt mer beprövade intervjuguider som verkligen är testade av forskning. Studiens 

reliabilitet kan även den anses vara hög. Detta på grund av att alla intervjufrågor ställdes till 

alla sex respondenter och de gjordes på ett avskilt ställe där ingen annan kunde höra 

intervjun. Däremot kan inte reliabiliteten anses vara extremt hög någon gång på grund av att 

det är människor som svarar på frågorna. Det kan till exempel ha varit att någon av 

respondenterna varit stressade under dagen och när de kom till intervjun hade de inte hunnit 

lugna ner sig tillräckligt. Detta kan ha lett till att de inte tog sig tid att svara på frågorna 

uttömligt. Någon av respondenterna kanske känner sig illa till mods av att behöva berätta 

känsliga upplevelser om företaget. Problemet med undersökningar på företag är att 

människan ibland kan vara rädd att mista arbetet om vissa uppgifter kommer ut. 

Det går inte att generalisera denna studie. Dels för att antalet deltagare är få och dels för att 

alla deltagare arbetade på samma företag. Hade det varit ett större antal deltagare som var på 

olika företag hade det varit lättare att generalisera resultatet på ett större antal personer och 
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situationer. Detta företag har arbetat under en längre tid med arbetsmiljöfrågorna och det 

gör att företag som inte har den möjligheten eller det intresset inte heller har mellanchefer 

som kommer att svara på ungefär samma sätt under intervjun. Generaliseringen blir svår 

med tanke på att ledningen för företaget prioriterar arbetsmiljöarbetet och ger 

mellancheferna stora resurser och befogenheter för att utföra ett så bra arbetsmiljöarbete 

som möjligt. I mindre företag där resurserna är begränsade kan det bli svårt för mellanchefer 

att känna att stödet från ledningen finns. Däremot kan det vara att upplevelsen av 

svårigheterna med arbetsmiljöarbetet kan generaliseras på ett helt annat sätt. Det går inte att 

komma ifrån att arbetsmiljöarbetet är ett stort projekt som hela tiden ska fortgå och där det 

finns massvis med information, lagar och regler som styr mellanchefers systematiska 

arbetsmiljöarbete. Här kan nog många mellanchefer känna igen sig och förmodligen är det så 

att mellanchefer med åren kan känna sig mer trygga i arbetsmiljöarbetet, när det handlar 

mer om erfarenhet.  

Problemet med att hitta relevant forskning som undersökt problemet gjorde att stödet från 

tidigare forskning inte blev stort. Forskningen på hur mellanchefer upplever och hanterar det 

systematiska arbetsmiljöarbetet är minimal och samtidigt var det varit svårt att hitta bra 

studier om systematiskt arbetsmiljöarbete för att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan 

finnas under många olika nyckelbegrepp. Frick och Johansson (2013) diskuterade problemet 

och fann bland annat att systematiskt arbetsmiljöarbete kan finnas under occupational 

health and safety, work health promotion, well-being och healthy organisations. Detta leder 

till att det blir svårt att hitta relevant forskning när den kan finnas under många olika 

nyckelbegrepp. Om det nu är som i det här fallet att det inte finns så mycket forskning inom 

området blir det ännu svårare att hitta den relevanta forskningen.  

5.3 Forskningsetiska synpunkter 

Denna studie följde Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer om individ-

skyddskravet som innehåller fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom informationskravet fick varje respondent 

information om vilken deras uppgift var i studien och vilka villkor de har. Före intervjun 

berättade författaren att de när som helst under intervjun får avbryta den och att det är 

frivilligt att svara på de frågor som ställdes. När kontaktpersonen på företaget tog kontakt 

med mellanchefer tackade vissa mellanchefer ja och andra nej. Detta innebar att 

samtyckeskravet var uppfyllt eftersom att varje tillfrågad själv fick bestämma om de ville 

delta eller ej. Samtycke gällde även under intervjun, respondenterna fick själva bestämma 

vilka frågor de ville besvara. Här skedde inga påtryckningar från författarens sida. I och med 

att en kontaktperson från företaget visste vilka mellanchefer som blev intervjuade var det av 

stor vikt att inte lämna ut för detaljerade uppgifter i resultatdelen som gjorde att någon 

kunde kopplas till ett visst citat. Samtidigt ändrades intervjupersonernas nummer vilket 

betyder att den första intervjupersonen inte är IP1 i denna studie utan kan lika gärna vara 

IP6. Detta innebär att även konfidentialitetskravet blev uppfyllt. Genom nyttjandekravet har 

författaren valt att radera alla ljudfiler som skapades genom intervjuerna. När denna studie 

är färdig kommer även alla intervjuutskrifter att förstöras för att materialet till denna studie 

inte ska kunna användas igen eller utlånas till någon annan.  
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6. SLUTSATS 

En slutsats som kan dras är att arbetsmiljöarbetet är ett komplicerat arbete. Trots att det 

finns lagar och regler för mellanchefer att följa är det svårt att hitta det som faktiskt är det 

viktigaste bland all information. I och med arbetsmiljöarbetets komplexitet är det även svårt 

att forska inom området. Utbildning eller kurser inom arbetsmiljö är något som är viktigt för 

mellanchefer för att de ska ha en större kunskap och förståelse för det arbete de ska 

genomföra. En annan slutsats som kan dras är att det verkar vara betydligt mer 

interpersonella relationer i ett arbetsmiljöarbete än vad som framställs till en början. 

Eftersom att alla respondenter tog upp relationerna med personalen, som egentligen inte var 

någon direkt fråga under intervjun, verkar det vara något som de faktiskt stöter på oftare än 

vad jag kunde tro. Slutligen, genom den här studien framkommer vikten av att utföra det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och att det är viktigt för arbetsgivaren att vara uppmärksam 

på att mellancheferna också mår bra i sitt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljön handlar också om chefernas arbetsmiljö och för att cheferna ska må bra på 

företaget och ha en god arbetsmiljö så behöver arbetsgivaren se till att cheferna har de 

resurser och befogenheter de behöver. Eftersom att det finns tidigare forskning (Prevent, 

2012) som visar på att en god arbetsmiljö kommer att bli viktig i framtiden borde alla företag 

lägga ner mer kraft och energi på det systematiska arbetsmiljöarbetet redan nu.  

6.1 Ytterligare forskning 

Något som går att konstatera genom den här studien är att det behövs mer forskning på 

området. Arbetsmiljöverkets rapporter som är skrivna av Frick och Johansson (2013) och av 

Frick (2013) är det som finns om systematiskt arbetsmiljöarbete och mellanchefernas 

hantering av arbetet. Flera frågor behöver belysas om mellanchefers arbetsmiljöförhållanden 

och om hur de hanterar situationen de är i. Det vill säga att undersöka om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet kommer i kläm på grund av att mellanchefer har mycket annat att arbeta 

med samtidigt. Det skulle även vara bra att göra om den här studien men med flera 

intervjuade mellanchefer och även mellanchefer från olika företag. Det vore bra om 

mellancheferna arbetade på företag där det systematiska arbetsmiljöarbetet varierar. 

Westerberg och Armelius (2000) studie visade på att kvinnliga mellanchefers 

arbetsförhållanden skiljer sig från männens arbetsförhållanden. Detta skulle vara intressant 

att studera vidare. Kan det finnas en skillnad mellan hur kvinnliga mellanchefer upplever och 

hanterar det systematiska arbetsmiljöarbetet i jämförelse med de manliga mellancheferna?  
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BILAGA 

Intervjuguiden 

Mitt namn är Lisa Backström och jag läser min sista termin på Magisterprogrammet i 

ledarskap och arbetsliv på Mälardalens högskola. Intervjun görs på grund av min D-uppsats i 

arbetslivsvetenskap. Denna intervju syftar till att få en större förståelse för mellanchefers 

hantering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Intervjun kommer att vara i ca 30 minuter 

och kommer att spelas in. Inspelningen kommer enbart att avlyssnas av mig och raderas så 

snart transkriberingen är gjord. Det kommer enbart att vara jag som vet vilka citat som 

tillhör vem och namn på respondenterna kommer inte att skrivas ut i min uppsats. Du får 

avbryta intervjun när du vill, både innan, under och efter intervjun.  

Inledande frågor om intervjuperson  

1. Berätta lite om vem du är och vad du har för arbetsuppgifter på företaget. 

Frågor om arbetsmiljöarbetet 

2. Vad är arbetsmiljö för dig?  

3. Vilka arbetsmiljörelaterade frågor hanterar du i din verksamhet?  

4. Vilken utbildning har du fått inom arbetsmiljöområdet?  

5. Hur upplever du att det är att arbeta med arbetsmiljöfrågor?  

6. Kan du beskriva era mål med arbetsmiljöarbetet?  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

7. Beskriv hur mycket tid du lägger på det systematiska arbetsmiljöarbete per vecka! 

8. Vilka är dina upplevelser om att leda och utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet?  

9. Upplever du att det finns en tydlig struktur för vem som driver vilka frågor? Utveckla! 

10. Hur viktigt är det för dig att utföra arbetsmiljöarbetet enligt föreskrifterna om systematiskt 

arbetsmiljöarbete? 

11. Beskriv dina resurser och befogenheter för att kunna utföra arbetsmiljöuppgifter!  

12. Tycker du att du har den kunskap och kompetens som krävs?  

13. Känner du att du behöver något ytterligare stöd/utbildning inom området? Vad? 

14. Upplever du att det framgår klart och tydligt vilka arbetsmiljöuppgifter du ansvarar för i 

de rutiner som finns?  

15. Finns det otydligheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Vilka otydligheter? 

16. Hur upplever du stödet från chefer och kollegor för att bedriva det systematiska 

arbetsmiljöarbetet? 

17. Vem anser du bör ansvara för att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete?  

18. Hur upplever du samarbetet med arbetstagarrepresentanterna?  
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