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Förord 

Under arbetet med uppsatsen har det funnits ett flertal personer vilka har stöttat oss, samt på 

många sätt motiverat oss att färdigställa uppsatsen. Till dessa personer vill vi framföra vårt 

varmaste tack. Vi vill även rikta ett stort tack till de förvaltningschefer, personalchefer samt 

fackliga representanter inom Region Halland, vilka deltagit i för oss kunskapsberikande 

intervjuer. Vi vill även tacka våra kontaktpersoner på Avdelningen för arbetsmiljö för deras 

medverkan i arbetsprocessen av vårt examensarbete. Vi vill speciellt tacka Jonas Carlsson, vår 

handledare, vilken har hjälpt oss att bringa klarhet kring skrivandet av examensarbetet/ Maria 

Johansson och Pernilla Nillius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 

 
Titel: En organisations förändrade förhållningssätt till arbetsmiljö och företagshälsovård 

Författare: Maria Johansson och Pernilla Nillius 

Högskolan i Halmstad 

Vårterminen 2012 

 

Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie beträffande Region Hallands förändrade 

förhållningssätt till arbetsmiljö och företagshälsovård i Region Halland med Avdelningen för 

arbetsmiljö i fokus. Vi fann det intressant att finna ut vilka möjligheter och vilka risker det 

fanns med detta förändrade förhållningssätt, samt vad fenomenet tillit hade för påverkan i 

förändringen. Syfte med studien var att utifrån respondenternas berättelser, skildra deras 

upplevelser beträffande det förändrade förhållningssättet gentemot arbetsmiljö och 

företagshälsovård inom Region Halland. Det är utifrån respondenternas syn på arbetsmiljö i 

allmänhet och Avdelningen för arbetsmiljö i synnerhet tillsammans med teorier och de 

centrala begreppen strategi, ledarskap och tillit som vi har analyserat och tolkat 

respondenternas upplevelser och därmed skapat en förståelse. Studien genomfördes med 

kvalitativ metod där data samlades in genom primära källdokument, information från Region 

Hallands hemsida samt sju genomförda kvalitativa intervjuer med förvaltningschefer, 

personalchefer och fackliga företrädare. Resultatet i den här studien visar att det nya 

förhållningssättet har resulterat i en arbetsmiljöstrategi vilken ska bedriva arbetsmiljöarbetet 

inom Region Halland. Resursen för att bedriva arbetsmiljöarbetet är Avdelningen för 

arbetsmiljö.   

Studien påvisar både möjligheter och risker beträffande det förändrade förhållningssättet 

gentemot arbetsmiljö och företagshälsovård samt att tillit till Avdelningen för arbetsmiljö är 

av vikt. 

  

Nyckelord: Strategi, Ledarskap, Tillit, Företagshälsovård, Arbetsmiljö 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
Title: An organization's changing approach to the work environment and occupational health 
Author: Maria Johansson and Pernilla Nillius 

The University of Halmstad 

Spring 2012 

 

This essay is a qualitative study concerning Region Hallands changing approach to work 

environment and occupational health in the Region Halland with Avdelningen för 

arbetsmiljö in focus. We found it interesting to find out what possibilities and risks there  

was with this changing approach, as well what the phenomenon of reliance had to do whit the 

influence of the change. The aim of this study was on the basis of the respondents stories 

depict their experiences of the changing approach towards the work environment and 

occupational health in the Region Halland. It is based on the respondent’s view of working 

environment in general and Avdelningen för arbetsmiljö in particular, together with theories 

and the central concepts strategy, leadership and reliance that we have analyzed and 

interpreted the respondents' experiences and thereby created an understanding. The essay was 

carried out using a qualitative method where data was collected through primary source 

documents, information from Region Halland homepage and that we conducted seven 

interviews with administration managers, personnel managers and trade union representatives. 

The result of this study shows that the new approach has resulted in a strategy which will 

pursue the work environment in the Region Halland. The resource for pursuing work 

environment is Avdelningen för arbetsmiljö. This study shows in both possibilities and risks 

concerning the changing approach towards the work environment and Occupational health as 

well as reliance to Avdelningen för arbetsmiljö is of importance. 

Keywords: Strategy, Leadership, Reliance, Occupational health, Work environment 
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1. Inledning  

”Arbetsmiljö är en övergripande beteckning för de biologiska, medicinska, fysiologiska, 

pedagogiska, psykologiska och tekniska faktorer som i en arbetssituation eller arbetsplatsens 

närmaste omgivning påverkar individen” (Granberg, PAOU, 2011 s:640).  Vi vill med detta 

citat ovan belysa att arbetsmiljö verkligen är allt som påverkar oss i relation till vår arbetsplats 

och arbetssituation. Med tanke på hur mycket tid vi tillbringar på arbetet är det väsentligt att 

individen bereds en bra arbetsmiljö och att debatten kring arbetsmiljön hålls levande. 

Regeringen har utifrån ett krav från EU startat arbetet med att ta fram en nationell 

handlingsplan för arbetsmiljöområdet. Enligt vissa kritiker är visionen för arbete med att ta 

fram en handlingsplan inte inriktat på att minska ohälsan, utan främst att påvisa arbetsmiljöns 

värdeskapande effekter, det vill säga ökad lönsamhet. Oavsett utgångspunkt gör flera 

artikelförfattare på DN debatt gällande att ” vi behöver krafttag för förbättrad arbetsmiljö” 

(Lundby Wedin, etal 2010). Ett led i detta är att alla anställda måste få rätt till kvalitetssäkrad 

företagshälsovård, där ett förebyggande arbetsmiljöarbete är extremt lönsamt ur ett 

samhällsperspektiv (Lundby Wedin, etal 2010). 

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön vilket fastslås i 

Arbetsmiljölagen. I den lagtext som reglerar företagshälsovård finns i Arbetsmiljölagens 

tredje kapitel: ”Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som 

arbetsförhållandena kräver finns att tillgå”( AML 3 Kap 2c §). Lagtexten ger ett 

tolkningsutrymme kring vad arbetsförhållandena kräver i form av företagshälsovård. I denna 

lagtext definieras företagshälsovård vidare; ”Med företagshälsovård avses en oberoende 

expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall 

särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha 

kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, 

produktivitet och hälsa” (AML 3 Kap 2c §) (Gabinus Göransson & Nordlöf etal 2010). 

Hur bör då en välfungerande och modern företagshälsovård utformas?  För att skapa 

förutsättningar för att företagshälsovård ska fungera, krävs det ett nytt förhållningssätt i 

relation till företagshälsovård från arbetslivets parter. Arbetsgivarorganisationer, 

arbetstagarorganisationer och regeringen är alla överens om att ett nytt förhållningssätt skulle 

bidra till en förbättrad arbetsmiljö, bättre hälsa och på sikt minska kostnaderna som finns i 

socialförsäkringssystemet (Josefsson och Kindberg 2004). Detta menar vi visar att 

”Företagshälsovården är en viktig aktör i välfärdssamhället” (se även SOU 2011:63 s. 12). 

Som vi ovan har belyst så behövs det en förändrad attityd och ett nytt förhållningssätt 

gentemot företagshälsovård utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det är av vikt att som 

arbetsgivare reflektera över vad man behöver i organisationen gällande företagshälsovård. Att 

utforma strategier utifrån övergripande behov och mål för organisationen, för att på så sätt 

skapa ett nytt förhållningssätt i relation till företagshälsovård och arbeta fram strategier vilka 

påvisar de fördelar som finns med att ha en fungerande företagshälsovård (Zwetsloot & 

Scheppingen, etal 2010).  
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En annan aspekt är det förändrade förhållningssättet som företagshälsovården behöver ha 

gentemot sina kunder. Företagshälsovårdens kunder är företag och organisationer med mycket 

varierade förutsättningar i relation till marknad och omvärld.  Dessa förutsättningar skapar 

olika behov, vilket gör att det kan vara otydligt för arbetsgivare och kunder vad 

företagshälsovården kan bidra med. Detta medför att företagshälsovården står inför en rad 

utmaningar (SOU 2011:63), exempelvis; 

”Utmaningen är att i samarbete med kunden identifiera kundens behov, även om kunden inte 

alltid är medveten om de brister som finns i den egna arbetsmiljön och inte har insikt om vad 

företagshälsovård skulle kunna bidra med” (SOU 2011:63 s.20). 

”Utmaniningen är att med varje kund bygga en relation och växande tillit, som grund för det 

samarbete som krävs för att tillsammans skapa goda arbetsmiljöer och tillvarata 

medarbetarnas arbetsförmåga” (SOU 2011:63 s.21). 

”Utmaningen är att kombinera ett individperspektiv med ett organisationsperspektiv och 

samtidigt få företag och organisationer att förstå att detta är företagshälsovårdens uppgift” 

(SOU 2011:63 s.22). 

”Inom företagshälsovården behöver man utveckla en strategi och metod för att ha tillgång till 

den kunskap som kunden förväntar sig” (SOU 2011:63 s. 22). 

I samverkan med företagshälsovården kan arbetsgivarna skapa hållbara, effektiva och 

attraktiva organisationer. Det ger bättre förutsättningar för ett bra arbetsliv, en vinst för 

såväl den enskilda individen, organisationen samt för hela samhället (www.foretagshalsor.se).  

Arbetsmiljö är inte ett område som är separerat från övrig verksamhet, utan en sida av 

verksamheten. De bästa besluten fattas när arbetsmiljöaspekterna finns som en integrerad 

del av verksamheten (www.prevent.se). 

 

Verksamhetsutveckling är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang från 

alla inom organisationen, där det är av vikt att få till en effektiv företagshälsovård. 

För att studera hur företagshälsovården i samverkan med arbetsgivaren kan skapa 

effektiva och attraktiva organisationer har vi valt att studera Region Hallands organisatoriska- 

förändring kring företagshälsovård i Region Halland. 

 

1.1 Bakgrund 

På uppdrag av Region Halland genomförde konsultfirman Avonis år 2009 en utredning kring 

företagshälsovårdens fortsatta roll i Region Halland. Bakgrunden till utredningen var att det 

saknades förtroende för företagshälsovården inom Region Halland. Trots att många upplevde 

ett stort behov av företagshälsovårdens insatser sjönk efterfrågan på deras kompetenser, detta 

hade flera förklaringsgrunder. Det var bland annat kritik kring kvaliteten på utfört arbete, 

kritik kring otydliga roller samt ett debiteringssystem vilket genererade en suboptimering. 

Suboptimeringen föranledde exempelvis att de förvaltningar inom Region Halland som inte 

nått upp till avtalsramen, det vill säga hade pengar kvar, valde att göra så kallade akutköp av 

http://www.prevent.se/
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företagshälsovårdens tjänster vid årets slut. Dessa akuta köp kunde vara välmotiverade men 

de skulle kanske ha gett en större effekt i någon annan del av organisationen. Vidare hade 

även Arbetsmiljöverket påtalat ett behov av en helt annan medvetenhet kring 

arbetsmiljöfrågor i verksamhetens ledning och styrning inom Region Halland, där 

företagshälsovården bör och ska vara en given expertresurs i Region Halland. 

Utifrån Arbetsmiljöverkets påpekande samt utredningen som gjordes av Avonis  

kring företagshälsovårdens fortsatta roll i Region Halland, arbetades det fram ett  

förslag till förändring kring arbetsmiljöarbetet samt företagshälsovårdens roll inom  

Region Halland. Förslaget presenterades i form av en tjänsteskrivelse. 

 

1.1.1 Tjänsteskrivelsen 

Förslaget arbetades fram då företagshälsovården inom Region Halland behövde genomgå en 

utveckling för att möta upp till den roll som den interna företagshälsovården 

ska ha enligt Region Hallands arbetsmiljöpolicy, de arbetsgivarpolitiska riktlinjerna 

 för arbetsmiljöarbetet, det nya samverkansavtalet samt förvaltningarnas behov. 

Det behövdes även ett krafttag kring arbetsmiljöfrågorna i Region Hallands ledning  

och styrning. Tjänsteskrivelsen är ett framarbetat förslag samt underlag till för- 

ändring, beträffande företagshälsovårdens fortsatta roll i Region Halland men även  

ett förslag kring ett förändrat förhållningssätt gentemot arbetsmiljöarbetet i Region Halland. 

 

1.1.2 Resultatet av tjänsteskrivelsen 

Enligt tjänsteskrivelsen ska företagshälsovården arbeta utifrån ett antal mål- 

sättningar beträffande företagshälsovårdens fortsatta roll inom Region Halland. 

Företagshälsovården ska stödja Region Halland i att utveckla den goda arbetsplatsen  

med stolta och engagerade medarbetare, för att på så sätt skapa förutsättningar för 

medarbetarna att kunna ge en god vård och bättre service till hallänningen. 

Företagshälsovården ska vara Region Hallands expertresurs inom arbetsmiljöområdet samt 

sprida och utveckla denna kunskap och kompetens inom Region Halland. 

Företagshälsovården ska även utgöra ett stöd till arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet, vilket ska 

ske i samverkan med fackliga organisationer. Företagshälsovården ska verka utifrån Region 

Hallands gemensamma värderingar, på ett strategiskt plan utifrån ett helhetsperspektiv på 

organisationen, samt att säkerställa leveransen och kvalitén på fastställda bastjänster. 

Bastjänsterna är det som vi vidare kommer att benämna vid traditionell företagshälsovård, 

med fokus på individuell företagshälsovård, det vill säga företagshälsovård till enskilda 

individer. 

 

1.1.3 Strukturell förändring – arbetsmiljöstrategi  

Resultatet av tjänsteskrivelsen är att utgångspunkten för företagshälsovårdsarbetet i Region 

Halland är Arbetsmiljölagen. För att kunna leva upp till Arbetsmiljölagen behövdes en 

kraftsamling göras kring Arbetsmiljölagens område. Region Halland genomförde då 
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förändringar beträffande arbetsmiljöarbetet samt företagshälsovårdens fortsatta roll i Region 

Halland. Detta resulterade i en strukturell förändring beträffande företagshälsovården i Region 

Halland. Nedan kommer vi att beskriva organisationen innan den strukturella förändringen.  

Företagshälsovården låg initialt som en enskild enhet ”vid sidan om” övrig verksamhet inom 

Region Halland och hette då Landstingshälsan. Företagshälsovården inriktade sig i första 

hand till den individuella företagshälsovården och erbjöd det vi tidigare beskrivit som 

bastjänster. Till viss del erbjöd företagshälsovården tjänster både under Hälso- och 

sjukvårdslagen samt Arbetsmiljölagen. 

Figur 1 ”gamla företagshälsovården” Landstingshälsan utifrån egen modell 

 

För att utgångspunkten för företaghälsovårdsarbetet ska kunna vara Arbetsmiljölagen, 

genomför Region Halland en strukturell förändring kring företagshälsovården, nedan  

kommer vi att beskriva organisationen efter den strukturella förändringen.  

Den strukturella förändringen tydliggör utgångspunkten för företagshälsovården det vill säga 

att utgångspunkten för deras arbete är arbetsmiljölagen. Företagshälsovården inom Region 

Halland döps nu om från som det tidigare hette Landstingshälsan till Avdelningen för 

arbetsmiljö.  Avdelningen för arbetsmiljö får i uppdrag att fokusera på organisationsnivå 

gällande arbetsmiljöarbetet samt att upphandla externa leverantörer som leverarar det vi 

benämnt som bastjänster exempelvis hälsoundersökningar, sjukgymnastik, vaccinationer och 

KBT. Dessa bastjänster är i sin tur uppdelade på extern företagshälsovård samt medicinska 

bastjänster som levereras av interna leverantörer. 

 

Figur 2 Avdelningen för Arbetsmiljö utifrån egen modell 

Den gamla 
organisationen kring 
företagshälsovården, 
en enhet som i första 

hand riktade sig till 
enskilda individer. 

Avdelningen för Arbetsmiljö, här hittar vi 
den enhet som håller samman 

företagshälsovårdens delar,samt arbetar 
övergripande i Region Halland med 
arbetsmiljö på organisationsnivå.  

Extern företagshälsovård 

--> utförare externa 
underleverantörer som 

leverar bastjänster, som i 
första hand riktar sig till 

enskilda individer 

Interna leverantörer 

--> medicinska bastjänster i 
form av vaccinationer, 

stickskadehantering och 
smittoriskbedömningar för 
medarbetarna, det vill säga 

individuell 
företagshälsovård. 
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Denna ovan beskrivna strukturella förändring var en del i arbetet för att leva upp till den 

politiska intentionen utifrån resultatet av tjänsteskrivelsen kring arbetsmiljö och 

företagshälsovård inom Region Halland. Denna organisatoriska förändring möjliggör för 

Region Halland att bedriva ett mer strategiskt arbetsmiljöarbete, vars resurs för att driva detta 

arbete är Avdelningen för arbetsmiljö. Denna organisatoriska förändring möjliggör även för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket är metoden för förebyggande och hälsofrämjande 

arbete, att vara en naturlig och integrerad del i den dagliga verksamheten. Genom dessa 

förändringar menar vi att företagshälsovård inom Region Halland blir en del av en 

arbetsmiljöstrategi för att bedriva arbetsmiljöarbetet, samt att den gemensamma  

resursen för att bedriva arbetet kring arbetsmiljö är Avdelningen för arbetsmiljö. 

Region Halland skapar på så sätt möjligheten att fokusera på ett långsiktigt arbete beträffande 

arbetsmiljö samt till ett mer proaktivt förhållningssätt till arbetsmiljöfrågan, vilket på sikt 

kan leda fram till den goda arbetsplatsen vilket är ett av Region Hallands många mål. 

Avdelningen för arbetsmiljö är en fysisk enhet, det vill säga en avdelning vilken utför 

operativt och strategiskt arbete på organisationsnivå i Region Halland. Så som uppdraget för 

Avdelningen för arbetsmiljö är utformat och det faktum att arbetsmiljö är en av fem 

huvudprocesser i Region Hallands gemensamma HR - processer (se figur 3) ser vi att 

Avdelningen för arbetsmiljö är en del av en större arbetsmiljöstrategi.  

 

Figur 3 Huvudprocesser inom HR i Region Halland utifrån egen modell Bilaga 3 

 

1.2 Problemformulering 

Det har nu gått en tid sedan förändringen kring arbetsmiljö och företagshälsovårdens roll 

genomfördes i Region Halland. Detta har väckt ett intresse hos oss att studera denna 

organisatoriska förändring närmare, för att se vilka effekter denna förändring har haft.  

Då vi uppfattar det som att Region Halland har valt att lägga företagshälsovård som en 

arbetsmiljöstrategi, för att bedriva arbetsmiljöarbetet, fann vi det intressant att studera vilka 

risker och/eller möjligheter denna arbetsmiljöstrategi har. Det är utifrån begreppsparet risk 

och möjlighet som vi väljer att tolka och analysera arbetsmiljöstrategin. Exempelvis; är 

arbetsmiljöstrategin bara ett uttryck för ökad kontroll eller leder det till att möjliggöra för ett 

mer levande arbetsmiljöarbete? 

Organisationsutveckling 

Kompetensförsörjning 

Chefs- och ledarskapsutveckling 

Arbetsmiljö 

Arbetsgivarfrågor 
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Den övergripande frågan för oss blir att ta reda på hur förvaltningschefer, personalchefer samt 

fackliga företrädare inom Region Halland upplever arbetsmiljöstrategin, utifrån vilka risker 

och möjligheter det finns med en arbetsmiljöstrategi av detta slag utifrån deras horisont. 

Vidare menar vi att fenomenet tillit är en viktig aspekt när det gäller hur väl en 

arbetsmiljöstrategi ska slå ut inom organisationen. Det är utifrån upplevelsen av tillit som vi 

väljer att tolka respondenternas upplevelse av risker och möjligheter vid en arbetsmiljöstrategi 

likt denna. Exempel kan vara mötesplatsers betydelse för tilliten till Avdelningen för 

arbetsmiljö, som vi tolkar blir en del av en arbetsmiljöstrategi. 

För att få svar på våra frågeställningar har vi vänt oss till förvaltningschefer, personalchefer 

samt fackliga företrädare inom Region Halland, för att få svar på deras upplevelser av 

arbetsmiljöstrategin, det vill säga det arbetsmiljöarbete vilket Avdelningen för arbetsmiljö 

bedriver. Vilka risker samt möjligheter ser förvaltningschefer, personalchefer samt fackliga 

företrädare inom Region Halland med arbetsmiljöstrategins resurs Avdelningen för 

arbetsmiljö, vidare åskådliggöra deras behov av tillit till Avdelningen för arbetsmiljö för att 

förändringen skall föra med sig positiva effekter och arbetsmiljöstrategin ska slå väl ut. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att utifrån respondenternas berättelser, skildra deras upplevelser av 

arbetsmiljöstrategin det vill säga det arbetsmiljöarbete vilket Avdelningen för arbetsmiljö 

bedriver. Utifrån respondenternas syn på arbetsmiljö i allmänhet och Avdelningen för 

arbetsmiljö i synnerhet. Genom att analysera och tolka deras upplevelser vill vi skapa en 

förståelse för hur respondenterna upplever Avdelningen för arbetsmiljö, vilka möjligheter 

samt vilka risker det finns, samt vad fenomenet tillit betyder för att Avdelningen för 

arbetsmiljös arbete ska få effekter ut i organisationen. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

 På vilket sätt har Region Halland arbetat fram sin nya arbetsmiljöstrategi, samt vilka 

möjligheter och risker kan denna nya arbetsmiljöstrategi föra med sig?  

 Vilka möjligheter samt risker upplever respondenterna med den nya arbetsmiljö 

strategin - Avdelningen för arbetsmiljö?  

 Vad innebär tillit till Avdelningen för arbetsmiljö för respondenterna, i relation till 

förändringen? 

 

1.4 Förtydligande 

Vi tolkar det som att kravet på ökat fokus kring arbetsmiljöfrågor samt företagshälsovårdens 

behov av förändring inom Region Halland utgör grunden för framtagandet av en ny 

arbetsmiljöstrategi. Arbetsmiljöstrategin har för uppgift att leda arbetsmiljöarbetet inom 

Region Halland. Den gemensamma resursen för att leda arbetet kring arbetsmiljö i  
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Region Halland är Avdelningen för arbetsmiljö. Avdelningen för arbetsmiljö ska verka på 

organisationsnivå kring arbetsmiljöfrågor inom Region Halland. Med andra ord är krafttaget 

kring arbetsmiljöområdet samt en förändrad roll kring företagshälsovården inom Region 

Halland det som leder fram till arbetsmiljöstrategin beträffande hur arbetsmiljöarbetet ska 

drivas inom Region Halland.  Arbetsmiljöstrategins resurs för att leda arbetsmiljöarbetet är 

Avdelningen för arbetsmiljö. 

 

2. Introduktion till arbetsmiljöområdet  

Nedan följer en introduktion till området arbetsmiljö och företagshälsovård, de lagar och 

förordningar som finns inom arbetsmiljöområdet, samt en presentation av Region Halland 

 

2.1 Historik kring företagshälsovård 

Det sägs att början till svensk företagshälsovård brukar förläggas till gruvdriften, där det fanns 

intresse hos arbetsgivaren att produktionen skulle vara igång hela tiden. För att kunna 

säkerställa detta startades arbetet med skydd mot olyckor, samt om olyckan ändå var  

framme skulle det finnas en beredskap att ta hand om skador som kunde uppstå. 

År 1890 antog Riksdagen ”lagen om yrkesfara”, vid samma tid startade den då nyinrättade 

yrkesinspektionen sin verksamhet i tre distrikt. Drygt 20 år senare kom 1912 års lag gällande 

arbetarskydd, den ”innehöll bestämmelser om beredskap för eventuella olycksfall och om 

anordningar som kunde anses erforderliga med hänsyn till arbetets beskaffenhet” (se även 

SOU 2011:63 s.26).  Under den här tiden var det fler och fler företag som anställde egna eller 

anlitade företagsläkare, dessa kallades för anvisningsläkare.  

Den svenska modellen räknas som en viktig faktor, när det kommer till framväxten av 

företagshälsovård (SOU 2011:63).  Med den svenska modellen menas det samarbete som 

grundades mellan arbetsmarknadens parter i samband med att ”Saltsjöbadsavtalets” slöts 1938 

(Nycander 2008). Detta möjliggjorde att man 1942 slöt ett avtal mellan SAF och LO gällande 

”Allmänna regler för den lokala säkerhetstjänstens organisation” (se även SOU 2011:63 

s.26).  Arbetarskyddslagen och arbetarskyddskungörelsen trädde i kraft 1949. Det som 

historiskt benämns som skyddsverksamhet och medicinsk verksamhet arbetade separat långt 

in på 1900 – talet, det är när dessa olika professioner börjar samarbeta på ett organiserat sätt 

genom skyddskommittéer och skyddsombud som den moderna företagshälsovården växer 

fram (SOU 2011: 63). 

Länge bedrevs företagshälsovården på arbetsgivarens villkor, det var på 1960 – talet som det 

började pratas om en oberoende resurs att parterna arbetsgivare och arbetstagare i samverkan 

skulle utforma uppdraget. Undan för undan breddas synen på vad företagshälsovård är, från 

att till stor del handla om att bekämpa fysiskt tunga arbetsmoment så började man successivt 

fundera på den psykosociala aspekten av arbete. Detta ledde till att fler kompetenser knöts till 

företagshälsovården, det anställdes bland annat ergonomer och beteendevetare. Parternas 

ökade engagemang resulterade i att företagshälsovården expanderade. Undan för undan 
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startades inbyggda företagshälsovårdsenheter på stora organisationer jämte de branchhälsor 

som växte fram, där Bygghälsan var först ut. Mellan åren 1986-1992 betalades det ut ett 

statsbidrag, 1993 försvann detta bidrag samt att arbetsgivarna sa upp det avtal som funnits 

sedan 1942. Detta avtal innebar att arbetsgivaren skulle initiera företagshälsovård. I stället för 

det centrala avtal som funnits så rekommenderades de olika branscherna att teckna egna avtal, 

en av grunderna till detta var att arbetsgivarna ville ha större möjligheter att själva utforma sin 

företagshälsovård. Resultatet av detta ledde fram till en stor förändring i tillgängligheten och 

utbudet. I slutet av 1980 – talet hade cirka 86 % av det anställda tillgång till företagshälsovård 

att jämföra med 2009 då man räknar med att ungefär 65 % av de anställda hade tillgång till 

företagshälsovård. Utbudet kom för många företag att handla om enkla alternativ som innebar 

hälsokontroller och friskvårdsinsatser (SOU 2004:113) (SOU 2007:91) (SOU 2011:63). 

Utifrån historiken tolkar vi det som att insatser på individnivå, det vill säga hälsokontroller 

och friskvårdsinsatser är av en mer reaktiv karaktär med fokus på individ. Det nya 

förhållningssättet som vi utläser påtalar företagshälsovårdens nya sätt att arbeta, där vi ser det 

som att företagshälsovård riktas mer på organisationsnivå. Detta för att möjliggöra för ett 

strategiskt långsiktigt proaktivt arbete, vilket även kommer att ge effekter på individnivå sett 

ur ett långsiktigt perspektiv. Företagshälsovården kommer på detta sätt att kunna arbeta mer 

förebyggande, vilket skulle kunna bli mer lönsamt för alla. Under avsnitt 2.2 kommer vi att 

presentera de lagar och förordningar vilka arbetsgivare och arbetstagare bör ha i beaktning 

beträffande arbetsmiljöarbetet, samt vilka skyldigheter arbetsgivaren har beträffande 

företagshälsovård. 

 

2.2 Lagar och förordningar  

För att underlätta för läsaren kommer vi nedan att presentera de olika lagar och för-

ordningar som måste följas för att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande på våra arbets-

platser.  

Det finns ett flertal lagar och förordningar vilka arbetsgivare och arbetstagare måste ta hänsyn 

till beträffande arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser. Lagarna och förordningarna belyser 

även det faktum att arbetsgivare och arbetstagare båda har skyldigheter att arbeta för en god 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön nedan följer 

exempel ur Arbetsmiljölagen. 

 

2.2.1 Arbetsmiljölagen arbetsgivarens ansvar 

3 kap 1a §  

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

3 kap 2 § 4 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 

för ohälsa eller olycksfall.  



9 
 

3 kap 2a §  

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda 

arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som 

föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. 

Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och 

arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas. 

Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt 

organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de 

uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom 

(www.av.se, a).  

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön men har även skyldigheter till 

att erbjuda företagshälsovård. Det ska vara företagshälsovård vilken står i relation till de 

arbetsförhållanden individen verkar under i sin arbetssituation. Arbetsgivaren har även 

skyldigheter att säkerställa att kompetenser som inte finns inom den egna organisationen 

anlitas, av företagshälsovården eller annan sakkunnig. Detta fastslås i Arbetsmiljölagen och i 

AFS vilket exemplen nedan belyser. 

3 kap 2c § 

 ”Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver 

finns att tillgå” (www.av.se, b). 

 

2.2.2 Föreskrifter AFS 2001:1 

12 §  

”När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljö-

arbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita 

företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.  När företagshälsovård eller 

motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning samt ha 

tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete” (www.av.se, c).  

Vidare gör Arbetsmiljölagen gällande att även arbetstagaren är skyldig att verka för en god 

och säker arbetsmiljö. Detta genom att bland annat använda den skyddsutrustning som 

erbjuds, men även att verka för en god arbetsmiljö och förebygga olycksfall och ohälsa. 

 

2.2.3 Arbetsmiljölagen arbetstagarens ansvar 

3 kap 4 §  

”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de  

åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna 
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föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som 

behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall” (www.av.se, d). 

I stycket ovan har vi belyst vilka skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har beträffande 

arbetsmiljön, vidare kommer vi nedan bland annat att presentera organisationen Region 

Halland. 

 

2.3 Region Halland 

Nedan kommer vi att ge en beskrivning av Region Halland som politisk organisation och 

förvaltningsorganisation, samt Region Hallands riktlinjer kring ledarskap och HR-funktionen.  

 

Visionen 

Region Halland har en vision som är högt satt ”Halland – Bästa livsplatsen”, visionen är att 

Halland ska vara en plats som människor erbjuds de bästa förutsättningar för att leva, studera, 

arbeta och driva företag (www.regionhalland.se,a). 

 

2.3.1 Regionsbildningen 

Under 2007 utfördes en statlig utredning, vilken resulterade i ett förslag om att Sveriges 21 

län skulle ersättas av 6-9 stora regioner. Vidare i utredning fastslogs det att Halland var för 

litet för att kunna vara en egen region, trots detta så lämnade Hallands kommuner tillsammans 

med Landstinget in en gemensam ansökan i juni 2008 om att bilda en direktvald Region-

kommun och därmed i valet 2010 välja folkvalda till Regionfullmäktige (Bengtsson 2010). I 

februari 2010 kom beskedet att Region Halland fick bilda en egen region, på liknande sätt 

som gjorts i Västra Götaland och Skåne. Det var med budskapet att 1+1 är minst tre som 

kommunalförbundet Region Halland slogs ihop med Landstinget Halland. Genom denna 

sammanslagning och bildandet av en egen region, får Region Halland ett helhetsgrepp på 

frågor som rör Halland och dess invånare. Detta medför att vissa beslut som tidigare togs av 

staten nu kan fattas på regionnivå, på detta sätt kommer besluten närmare invånarna, det blir 

då lättare för Hallands kommuner att samarbeta. Region Halland ansvarar för att verka för 

utveckling och tillväxt, och för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Uppdraget är vidare  

att ansvara och driva frågor som rör näringsliv, kultur, infrastruktur, miljö, skola  

med mera. Region Halland är Hallands största arbetsgivare med cirka 7500 anställda 

(www.regionhalland.se,b). 

 

2.3.2 Politisk organisation i Region Halland 

Det högst beslutande organet i Region Halland är regionfullmäktige. Det är regionfullmäktige 

som sätter upp målen utifrån vilka Region Halland ska arbeta efter, samt hur pengarna ska 

fördelas i de olika områdena. Under regionfullmäktige finns regionstyrelsen som har i uppgift 

att leda och samordna Region Hallands arbete, deras specifika ansvarsområde är att arbeta 

http://www.regionhalland.se,a/
http://www.regionhalland.se,b/
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med utvecklingsfrågor i regionen samt ha uppsyn över de bolag som Region Halland äger 

eller delvis äger. Vidare finns hälso- och sjukvårdsstyrelsen under regionfullmäktige som har i 

uppgift att ansvara för att hälso- och sjukvården samt tandvården, detta gäller både den egna 

verksamheten men även den verksamhet som beställs av externa vårdgivare. De 

driftsnämnder som finns har förutom ett arbetsgivaransvar i uppdrag att bland annat följa upp 

att verksamheterna bedrivs enligt det uppdrag som regionfullmäktige eller hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen har beslutat, vidare se till att verksamheterna använder sina resurser på ett 

rationellt och ekonomiskt sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. De lokala 

nämnderna har i uppdrag att företräda befolkningen, att se till att hallänningen får den vård 

och omsorg efter de behov som finns, samt att samarbeta med kommunerna för att ge goda 

förutsättningar till en god hälsa (www.regionhalland.se,c). 

 

 

Figur 4 Politisk organisation i Region Halland utifrån egen modell (www.regionhalland.se,1) 

 

2.3.3 Förvaltningsorganisation i Region Halland 

Det är i förvaltningarna som verksamheterna bedrivs, i Region Halland finns det sju 

förvaltningar som alla har olika verksamhetsområden. Varje förvaltning har en 

förvaltningschef som också finns med i Region Hallands koncernledning tillsammans med 

regionkontorets högsta tjänstemän. De förvaltningar som finns i Region Halland är 
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http://www.regionhalland.se,c/
http://www.regionhalland.se,1/
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regionkontoret, regionservice, Hallands sjukhus, Varberg, Kungsbacka, Halmstad, 

närsjukvården, ambulanssjukvården, psykiatrin och skolorna (www.regionhalland.se,d). 

 

 

Figur 5 Förvaltningsorganisation i Region Halland utifrån egen modell (www.Regionhalland.se, 2) 

 

2.3.4 Regionkontoret  

Detta är den centrala förvaltningen, som har i uppdrag att skapa underlag, analyser och 

omvärldsbevakningar till politiken. På regionkontoret finns det kompetenser inom områdena 

hälso- och sjukvårdsutveckling, regional utveckling, ekonomi och fastighet, kommunikation, 

HR och administration (www.regionhalland.se,e).  

 

2.3.5 Regionservice 

Regionservice samlar de resurser som finns kring driftservice och är riktade mot verk-

samheterna inom Region Halland. Inom regionservice finns en rad funktioner som i huvud-

sak levererar till sjukvården, men även till andra förvaltningar inom Region Halland, som 

exempelvis transporter, matlagning, städning, löner och IT-service (www.regionhalland.se,f). 
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http://www.regionhalland.se,d/
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2.3.6 Hallands sjukhus 

Hallands sjukhus är den största förvaltningen med cirka 4500 medarbetare, fördelade i hela 

länet. Hallandssjukhus inbegriper de tre sjukhusen Hallandssjukhus Halmstad, Hallands-

sjukhus Varberg, Hallandssjukhus Kungsbacka samt viss specialistvård i Falkenberg. 

Hallandssjukhus har i uppdrag att erbjuda hallänningen både en akut specialistsjukvård men 

även en planerad specialistsjukvård (www.regionhalland.se,g). 

 

2.3.7 Närsjukvården 

Närsjukvården driver vårdcentraler och folktandvård i Region Halland, det finns 24 

vårdcentraler i Halland men cirka 750 medarbetare samt 19 folktandvårdskliniker med cirka 

300 medarbetare (www.regionhalland.se,h). 

 

2.3.8 Ambulanssjukvården 

Ambulanssjukvård är den första länken i vårdkedjan, ambulanssjukvård finns på åtta platser i 

Halland. Samarbetet är tätt mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten, polisen, 

Hallandstrafiken, SOS och sjukvårdsupplysningen med mera (www.regionhalland.se,i). 

 

2.3.9 Psykiatrin 

Inom psykiatrin Halland finns det cirka 600 medarbetare, dessa arbetar på ett trettiotal 

mottagningar, vårdavdelningar och team i hela Halland. Det bedrivs öppenvård i alla 

kommuner i Halland samt heldygnsvård i Halmstad och Varberg (www.regionhalland.se,j). 

 

2.3.10 Skolorna 

Region Halland är huvudman till fyra skolor, två naturbruksgymnasier Plönninge och 

Munkagård samt folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen (www.regionhalland.se,k). 

 

2.4 Region Hallands riktlinjer kring Ledarskap och HR- funktion 

Då vi i den här uppsatsen kommer att prata kring ledarskapets betydelse väljer vi här att 

presentera Region Hallands tankar kring ledarskapet och HR-funktionen och dess roll i 

organisationen så som vi tolkar det. 

http://www.regionhalland.se,g/
http://www.regionhalland.se,h/
http://www.regionhalland.se,i/
http://www.regionhalland.se,j/
http://www.regionhalland.se,k/
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Att vara chef i Region Halland är precis som Figur 3 beskriver, att kunna förena rollerna 

ledare, strateg och chef där man menar att grunden vilar på ledarskapet. Ledaren låter 

medarbetarna utveckla sina kompetenser ta ansvar och initiativ för verksamheten. Strategen 

ser organisationen som en helhet, och den egna verksamheten som en del i denna helhet. 

Chefen är den som är den formella arbetsgivaren och har därmed personalansvaret i den egna 

verksamheten. 

I Region Halland har det arbetats fram riktlinjer kring HR- arbetet, det så kallade HR- 

riktlinjerna. Dessa HR- riktlinjer äger och ansvarar HR – funktionen och cheferna för 

tillsammans, cheferna har ansvaret i dessa frågor ute i sina verksamheter i det operativa 

arbetet. Till sin hjälp har de HR – funktionen som ska finnas som ett stöd genom att 

organisera, leda och styra HR – riktlinjerna (Bilaga 3).  

Chefer                                                     HR - funktion 

                         

Figur 6 Rollfördelning mellan chefer och HR-funktion utifrån egen modell Bilaga 3  

 

 

3. Tidigare forskning  

Nedan kommer vi att belysa olika forskningsrön och artiklar beträffande strategier kring 

företagshälsovård och arbetsmiljö. Vidare vill vi belysa olika sätt att tänka kring förändrings-

processer i offentligsektor och vad tillit betyder i relation till ovanstående. 

Världshälsoorganisationen (WHO) antog år 1996, en global strategi med det övergripande 

målet Occupational health for all, ett högt satt mål, där kraven på medlemsstaterna är att 

utforma nationella program för folkhälsa och företagshälsovård. WHO menar att hela den 

arbetande befolkningen ska ha tillgång till företagshälsovård oberoende av arbetsgivare, 

arbetsplats eller anställningsform (www.who.int). 

Europeiska Rådets direktiv 89/391/EEG riktar sig inte specifikt till företagshälsovård utan 

handlar om att främja och förbättra säkerhet och hälsa i arbetet, delar av detta direktiv finns 

överförda i föreskrifterna kring systematiskt arbetsmiljöarbete (89/391/EEG). 

Vidare menar Professor Irene Jensen vid Karolinska Institutet att det finns vetenskaplig 

evidens vilken påtalar att det lönar sig att arbeta med anställdas välmående, samt att insatser 

på arbetsplatser ger företagsekonomiska effekter. Det finns studier som pekar på att vissa 

preventiva arbetsmiljöåtgärder ger två till tre gånger insatsen tillbaka. Detta skulle på sikt 

chef  
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ledare 

konsult  
strateg 

administratör 

Äga, besluta 
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driva 
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kunna medföra sänkta kostnader för sjukvården och socialförsäkringen men även bidra till 

högre tillväxt (www.fas.se, 2012). 

Det är utifrån den gemensamma strävan mot en förbättrad arbetsmiljö generellt som 

företagshälsovård idag har hamnat högre upp på agendan. Detta har även medfört att det på 

senare år har framkommit mer forskning som är riktad specifikt mot företagshälsovård. Med 

ökade kunskaper finns det förhoppningar att företagshälsovården ska stärkas, att det ska 

komma fram verkningsfullare metoder och arbetssätt inom företagshälsovården. Detta påtalar 

Adj. Professor Ann-Beth Antonsson som forskar om hur organisationer och företagshälsovård 

kan samarbeta för att nå bästa möjliga resultat. Antonsson redovisar följande rön; att 

samarbete, tillit och dialog är grunden för att bygga en bra relation samt information om 

organisationen till företagshälsovården är grunden för ett gott samarbete. Vidare påtalar 

Antonsson vikten av kontinuerlig avstämning och att organisationen förövrigt har ett 

fungerande arbetsmiljöarbete inom organisationen (www.fas.se, 2012). 

För att kunna etablera ett gott samarbete kring företagshälsovård behöver parterna ställa sig 

samma fråga som Karen Coomer författare till artikeln The occupational health brand: What 

are we? I artikeln påtalar Coomer att företagshälsovårdens uppdrag tenderar att öka, men att 

många är osäkra på vad företagshälsovård är, även arbetsgivare. Varpå Coomer anser att det 

är dags att definiera varumärket. Branding är ett begrepp vilket används för att definierar en 

tjänst eller en produkt inför omvärlden. Det handlar om att visa upp för omvärlden att man 

som organisation besitter förtroende, anseende och en jämn prestationsförmåga och leverarar 

det som utlovas. Företagshälsovården har genomgått förändringar vilket har gjort att 

varumärkets branding (värderingar) har förändrats. Med andra ord hur vi ser på företags-

hälsovård och vad företagshälsovård är.  Företagshälsovård är exempelvis inte begränsat till 

individuell omvårdnad av företagssjuksköterskor. Företagshälsovården ser numera olika ut 

beträffande kompetenser, kunskap och fokus inom organisationer. Detta sammantaget ställer 

krav på en identifikation beträffande varumärket, enligt Coomer. Men det ställer även krav på 

hur förändringar genomförs samt betydelsen av ett förändrat ledarskap (Coomer 2010). 

Geraldine O´Brien (2002), presenterar en fallstudie i artikeln Participation as the key to 

successful change- a public sector case study. I artikeln belyser O´Brien att den traditionellt 

före-språkade metoden för förändring inom offentlig sektor med direktiv top down inte är till-

räckliga och kommer inte att leda till de nödvändiga förändringarna som behövs inom 

offentlig sektor. O´Brien menar att för att förändringar inom offentlig sektor verkligen ska 

generera resultat behövs det direkt deltagande av personalen vid exempelvis ledande 

positioner inom organisationen. Det spelar en viktig roll för att skapa acceptans för förändring 

samt möjligheter för medarbetarna att kunna bidra till att förändringen genomförs. Direkt 

deltagande ställer krav på ledarskapet inom offentlig sektor, att anta en ny roll som 

karaktäriseras av en mer stödjande och underlättande ledarstil och som möjliggör för ett mer 

deltagande arbete vilket bli en integrerad del av verksamheten inom offentligsektor (O´Brien 

2002).  

I artikeln Creating a learning health care organization for participatory management: a case 

analysis redogör författarna Ford och Angermaier för en fallstudie beträffande hur man 
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praktiskt lyckas med att implementera kommunikationsvägar inom ramen för organisatoriskt 

lärande. Målet var att producera talande kunskap, som skulle vara användbar för  

praktiker. Studien grundar sig på en triangulering bestående av observation, intervjuer samt  

enkät. Delaktigheten och inflytandet möjliggör för organisatoriskt lärande.  Skapandet av 

kommunikativa arenor, låta olika åsikter och tankar komma till tals samt säkerställa en öppen 

och pålitlig process beträffande organisatoriskt lärande. Det som stod i vägen för 

organisatoriskt lärande var att byråkratiska och hierarkiska organisationer inte främjar 

organisatoriskt lärande samt att ledarskapet inte besitter de rätta kompetenserna för att kunna 

driva de förändringar som måste ske i takt med att samhället förändras och organisatoriskt 

lärande ska kunna skapas (Ford & Angemaier 2008). 

I avhandlingen Learning in Collaboration tar författaren Jan Karlsson (2008) upp en studie 

vilken grundar sig inom ett multidisciplinärt forskningsprogram från arbetslivsinstitutet 

(SMARTA). Studien påvisade, att forskarna oberoende av deras olika arbetskulturer, så var 

det via interaktion och genom dialog som det skapades möjlighet till känslan av tillit. 

Förtroende och tillit gentemot varandra gjorde det möjligt att släppa sina respektive 

expertroller, vilket var en viktig del i arbetet kring deras samverkansprocess (Karlsson 2008). 

Huxham och Vangen (2005) påtalar att avsaknaden av tillit är en vanlig orsak till att 

exempelvis samverkan inte fungerar, vilket enligt dem kan bero på att det inte ges tillräckligt 

med tid för interaktion och kommunikation (Huxham & Vangen 2005). 

Vi ser att en tillitsfull atmosfär skulle kunna öppna upp för möjligheten till konstruktiv 

återkoppling, vilket är av vikt vid en organisationsförändring. Det är genom återkoppling en 

organisation, likt Region Halland, kan få en indikation att de är på rätt väg. 

 

4. Teori 

Nedan kommer vi att redogöra för politisk styrning och strategier vilka leder till förändrings 

processer inom Region Halland. Samt vad ledarskapet och fenomenet tillit betyder för 

förändringsprocessen. 

 

4.1 Politisk styrning 

För att ge läsaren en bättre möjlighet att förstå på vilka grunder beslut fattas i en politisk 

organisation ger vi nedan en kortare introduktion. 

Aristoteles ska en gång ha beskrivit politik ”som ett samhälles gemensamma strävan efter 

”ett gott liv” att lösa konflikter mellan det gemensamma bästa och avvikande intressen” 

(www.ne.se, a). 

”Syftet med politik är att utifrån ideologiskt synsätt organisera, styra och påverka 

utvecklingen i ett samhälle” (Bengtsson, Offentlig förvaltning, 2010 s. 14). Dessa citat 

beskriver grunden i den politiska styrningen, där politiken sätter målen och till genomförande 

och implementering har politiken hjälp av offentlig förvaltning. Begreppen offentlig 

http://www.ne.se/
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förvaltning och politik är beroende av varandra. Med offentlig förvaltning menas den 

organisation av myndigheter vars uppdrag är att ta fram beslutsunderlag och realisera beslut 

(Bengtsson 2010). 

En förutsättning för framgångsrikt beslutsfattande och framtagande av strategier är att göra en 

analys av omvärlden (Hillman Pinheiro & Åhlström 2010). Det är utifrån en politisk intention 

beträffande arbetsmiljö och företagshälsovårdens fortsatta roll inom Region Halland som 

tjänstemän arbetar fram nya strategier. Avsikten med strategierna är att skapa bättre 

förutsättningar för arbetsmiljöarbetet och företagshälsovården inom Region Halland. Det är 

även meningen att arbetet med arbetsmiljö och företagshälsovård ska fungera mer 

tillfredsställande. Vidare behövs det även strategier som medför ett nytt förhållningssätt 

gentemot företagshälsovård inom Region. Vad är då en strategi? 

 

4.2 Strategi  

Organisationer är konstruerade för att lösa en uppgift eller fylla en funktion. Genom att sätta 

upp mål, vilket är en beskrivning på vad man som organisation vill uppnå i framtiden, 

kommer organisationen att kunna utforma strategier, vilka infriar de uppsatta målen. Det finns 

ofta ett samband mellan vad man som organisation gör och vilka resultat/mål man når, men 

ibland är dessa samband väldigt diffusa/oklara och inte alltid lätt att förstå. Strategi är en 

beskrivning av vägen till det önskade framtida tillståndet (Jacobsen & Thorsvik 2008), detta 

påvisar en organisations samlade ambitioner och ansträngningar för att etablera och 

kommunicera en gemensam långsiktig färdriktning (www.ne.se, b).  

Strategi handlar om hur man som organisation väljer att positionera sig i förhållande till sin 

omvärld.  Det är också viktigt att fokusera på de interna förhållandena i organisationen som är 

av vikt för att som organisation ligga i framkant i förhållande till andra aktörer, att möta hoten 

och utnyttja möjligheterna av den egna organisationens unika resurser (Hermann 2005).  En 

organisations främsta strategiska försprång är dess samlade kompetens samt huruvida man 

lyckas dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra inom organisationen. Vilket gör 

att det är av betydelse hur organisationen är strukturerad, vad det är som präglar dess kultur 

och informella maktförhållanden, samt hur man kommunicerar och lär av varandra (Jacobsen 

& Thorsvik 2008).  Bland strategins medel avses som regel resurser vilka kan vara av 

ekonomisk karaktär samt ledningskapacitet. Det vill säga vilka resurser man har och hur man 

använder dem samt genom ledarskapet (www.ne.se, c). 

Strategi som begrepp är vanligt förekommande även inom offentliga sektorn, då offentliga 

sektorn verkar på andra villkor än privata företag, kan dess strategier verka mer inkluderande 

mindre vassa än privata organisationers strategier. Formella delar av en organisation, likt 

företagshälsovården inom Region Halland, kännetecknas av att de är konstruerade för att fylla 

en funktion, lösa uppgifter och nå uppsatta mål. Graden av måluppfyllelse beskrivs med 

begreppet effektivitet, vilket gör att effektivitetshöjande åtgärder är sådant som bidrar till att 

måluppfyllelsen ökar (Jacobsen & Thorsvik 2008).  
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Det finns många definitioner på begreppet strategi, historiskt har man sett på begreppet 

strategi som en förutsättning för att nå mål. I den här uppsatsen menar vi att en strategi är 

vägen mot målet. För att leva upp till den politiska intentionen implementerar Region Halland 

ett antal strategier vilka tillsammans resulterar i en arbetsmiljöstrategi för att bedriva 

arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården blir en strategisk arbetsmiljöfunktion. Denna 

strategiska arbetsmiljöfunktion ska vara arbetsgivarens expertresurs i arbetsmiljöfrågor, 

vilken går under namnet Avdelningen för arbetsmiljö. För att skapa en större effekt inom 

Region Halland beträffande arbetsmiljöarbete väljer Region Halland att genomföra vissa 

organisatoriska förändringar. Begreppet förändring kan förklaras genom att en organisation 

uppvisat två olika utseenden vid olika tidpunkter. En förändring kan ha olika dimensioner, 

förändring av teknik, mål, strategier, struktur och kultur. Vilken typ av förändring som än 

sätts i verket och på vilket plan den än sker, så kommer maktförhållandena inom 

organisationen att förändras samt organisationens förhållande till omvärlden likaså (Jacobsen 

& Thorsvik 2008). Så som vi tolkar det är förändringen kring företagshälsovård i Region 

Halland vad man i litteraturen betecknar som en planerad förändring. 

 

4.2.1 Planerad förändring - Målrationell 

När det talas om organisationsförändringar så är det enligt Jacobsen (2005) oftast den 

planerade förändringen vi tänker på. Utifrån detta perspektiv så utgår man från att det finns 

människor bakom förändringen. Det är oftast ledningen i organisation som har sett ett behov i 

organisationen som kräver förändring (Jacobsen 2005). Förändringsbehovet analyseras och 

handlingsplaner tas fram. En planerad organisationsförändring betraktas som en målrationell 

beslutsprocess. För att man ska lyckas med en planerad förändring krävs det att man är 

medveten om följande: 

 Målet med förändringen måste vara relativt klart 

 Man behöver ha kunskap om tre förhållanden som är avgörande för att genomdriva en 

planerad förändring: 

1) Behovet av förändring att veta vilka problem eller utmaningar man står inför, då 

förändringen ska vara lösningen på dessa problem eller utmaningar. 

2) Olika åtgärder eller lösningarvilka metoder ska användas för att lösa dessa 

problem och utmaningar. 

3) Vilka effekter har de olika åtgärdernaatt kunna förutse samband mellan de 

åtgärder man vidtar och de effekter man tror att dessa ska kunna åstadkomma. 

 Den tredje och kanske ”viktigaste” punkten är att man lyckas genomföra förändringen 

enligt de planer som dragits upp(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

I litteraturen beskriver Jacobsen & Thorsvik (2008) en typ av förändring vilken har sin 

tyngdpunkt inom den inre organisatoriska kontexten detta för att öka den inre effektiviteten, 

måluppfyllelse, hushållning med resurser samt att fokusera på att göra rätt saker. Kontexten i 

detta fall refererar exempelvis till organisationens strukturella och kulturella drag. Kontexten 

är viktig då den både innebär möjligheter och begränsningar för hur förändringar accepteras 

bland de anställda.  Organisationer är mer eller mindre förändringsbenägna beroende på deras 
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komfortzon, det vill säga mer eller mindre öppna för förändringar när det gäller förändringens 

omfattning eller förändringstakt. Centraliserade organisationer är mer förändringsbenägna än 

organisationer av mer decentraliserad karaktär. I en stark centraliserad organisation är chefen 

även den som äger organisationen. Därav är centralisering även en förutsättning för att det ska 

vara möjligt att genomföra mer omvälvande förändringar (Jacobsen 2005). Förändrings-

processer varierar väldigt beroende på vad det är för slags förändring, dess omfattning, tids-

perspektiv och kontext.  

 

4.3 Ledarskap 

Det finns många definitioner av ledarskap, vissa författare betraktar ledarskapet som ett 

personlighetsdrag vilket har förmågan att utöva inflytande, vidare görs det gällande att det 

betraktas som en grupprocess där ledning blir en följd av social samverkan. Andra författare 

betraktar ledarskap som en maktrelation eller som ett verktyg för att nå mål (Jacobsen & 

Thorsvik 2008). ”Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål” (Jacobsen & 

Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2008 s: 452). Ledarskap är att besitta 

färdighet att kunna påverka en grupp eller individ att nå uppsatta mål (Robbins & Judge, 

2011). 

I litteraturen påtalar Jacobsen (2005) att ledarskapet är speciellt viktigt vid 

förändringsprocesser, då det oftast betyder ett uppbrott från det etablerade. Generellt så 

kännetecknas förändringsprocesser av att rutiner och processer luckras upp, att invanda 

uppfattningar utmanas och att maktförhållanden förändras med mera. Det ställer krav på 

betydelsen av personer som kan påtala visioner och skapa ordning i sådant som framstår som 

kaos. Här görs inom ledarskapsteorin en åtskillnad mellan ledarskap och administration. Där 

administration handlar om att få rådande förhållanden att fungera bra, medan ledarskap 

handlar om att förändra det bestående (Jacobsen 2005). Oftast så sätter man likhetstecken 

mellan ledarskap och den formella ledningen i en organisation. Att leda blir en uppgift som vi 

förväntar oss ska utföras av dem som innehar formell chefsposition.  Genom detta suddar man 

ut en viktig aspekt nämligen att å ena sidan ledare/chefer som personer och positioner och 

andra sidan, ledarskap som en uppgift och en funktion. ”Ledarskapet beskrivs både som 

problemet och lösningen” i en förändringsprocess (Holmberg Offentligt ledarskap 2003 s:8) 

 

4.3.1 Offentligt ledarskap 

I offentliga organisationer har Webers byråkrati modell utgjort grunden, det vill säga att det 

snarare är regler och rutiner som leder och styr arbetet än enskilda personer. Vidare finns det 

en tanke om att då en förvaltnings grundläggande uppgift är att verkställa politiska beslut så 

hävdas det att, i de demokratiska arbetsmodellerna inte finns utrymme för det individuella 

ledarskapet. ”Det finns inget utrymme för en stark ledare i en fungerande demokrati” 

(Holmberg Offentligt ledarskap 2003). Utan styrning och ledning av offentliga organisationer 

bedrivs snarare genom kontroll framför ledarskap.  
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Det offentliga ledarskapet har under senare år hamnat högt på agendan, det förefaller som det 

offentliga ledarskapet har fått en stämpel av att vara bristfälligt, dessutom tillskrivs detta i 

stort sett all offentlig verksamhet. I litteraturen nämns flera orsaker till att ledarskapet har 

hamnat i fokus i offentligsektor. De senaste åren har offentligsektor fått något utav en 

krisstämpel, och i kris söker man ett tydligt ledarskap. (Holmberg 2003). 

Genom nya styrningsdoktriner förändras sättet att tänka kring styrning och ledning av 

offentlig sektor, vilket kommer ur idériktningen ”New Public Management”, där centrala 

inslag är avreglering, privatisering, kontraktsstyrning och decentralisering (Almqvist 2006). 

Genom att konkurrensutsätta offentlig sektor finns det en tilltro bland tjänstemän och politiker 

att detta ska leda till effektivare användning av resurserna och en större möjlighet till 

inflytande från allmänheten.  Ett påstående som passar in på denna idéinriktning är 

”förskjutning från politik till ledarskap” (management).” Den traditionella rollen som chef i 

en hierarkisk organisation ersätts med rollen som ledare” (Bengtsson Offentlig förvaltning 

2010 s:123). Detta nya sätt att tänka kommer att ställa nya krav på ledningen och styrningen, 

och det chefskap och ledar-skap som ska driva dessa förändringar inom offentlig sektor. 

För att beskriva den förändrade synen på ledarkapet i offentlig sektor så lägger Holmberg 

(2003) fokus ”på ett ledarskap som sätter förändring och förnyelse i centrum, dels på 

ledarskap som en meningsskapande process med bidrag från ett flertal aktörer” (Holmberg 

Offentligt ledarskap 2003 s:14). När man i en organisation talar om ledarskap handlar det om 

att, med hjälp av ledarskapet få individer ”att arbeta för att förverkliga vissa mål, motivera 

dem till att prestera mer och få dem att trivas på arbetet” (Jacobsen & Thorsvik Hur 

moderna organisationer fungerar 2008 s: 451 – 452). 

Denna definition av ledarskap tolkar vi som oberoende av att ledarskapet innehas av en 

individ, utan kan ses som en handling som utövas. Region Halland har i sin förändrings-

process, så som vi tolkar det, delvis använt sig av det formella ledarskapet. Det formella 

ledarskapet finns hos de chefer som arbetar inom Region Halland, vilka besitter en mycket 

synlig position, stora möjligheter att genom symbolisk makt föregå med gott exempel i en 

förändringsprocess. En annan möjlighet är att i förändringsprocessen kring arbetsmiljöarbetet 

använda sig av Avdelningen för arbetsmiljö för att driva ledarskapet beträffande arbetsmiljö-

arbetet inom Region Halland, dock ej det formella ledarskapet. Formellt ledarskap eller inte, 

för att förändringsprocessen ska kunna genomföras så har vi en tanke om att tillit är av vikt 

för att förändringsprocessen ska kunna genomföras och för att den ska slå väl ut i 

organisationen. 

 

4.4 Tillit  

Med utgångspunkt i teori om barnets behov av tillit utvecklar Giddens sin egen teori om den 

moderna människans skapande av tillit i en högteknologisk och riskfylld värld (Lindskog & 

Sandstedt 1997). Giddens (1996) påtalar att tillit är en särskild typ av förtroende, och är inte 

detsamma som en persons eller ett systems pålitlighet eller tillförlitlighet, utan är det som en 

förtröstan till en person eller ett system ger upphov till. Tillit är enligt Giddens länken mellan 
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förtröstan och förtroende eller tillförsikt (Giddens Modernitetens följder 1996 s: 38-39), och 

är ett fortlöpande tillstånd. För att vi ska förstå den verkliga innebörden av tillit enligt 

Giddens (1996) är denna åtskillnad viktig att göra. 

Modernitetens institutioner bygger på tillit, där stora krav ställs på tillit genom den 

upptrappning av sociala relationer som sker över hela världen genom den ökande 

globaliseringen (Giddens 1996). Det är inte bara genom den ökade globaliseringen som kravet 

på tillit ökar, utan även på grund av andra samhällsutvecklingar, såsom det nya sättet att 

organisera samhället. Det nya sättet att organisera samhället medför att den sociala 

interaktionen lyfts ur sitt sammanhang och interaktionen inte längre sker ansikte mot ansikte 

vilket enligt Giddens (1996) ställer krav på individens möjlighet att känna tillit. 

Tillit skapas när vår bedömning av risk är tillräcklig, vilket gör att tilliten kan ses som en 

strategi för att förenkla och reducera komplexiteten. En möjlighet att hantera komplexa 

situationer i vardagslivet (Giddens 1996). Tilliten har allt mer knutits till abstrakta system 

framför allt till pengar och expertsystem, snarare än till personer. Abstrakta system ger 

garantier över tidrummet och vår tillit är idag ansiktslös till skillnad från förr. Tilliten här är 

relaterad till tro snarare än kunskap. Vi förlitar oss inte på dessa expertsystem för att vi har all 

kunskap om dem utan för att vi tror på dem (Lindskog & Sandstedt 1997). 

Tillit till abstrakta system skapas utan att man möter någon individ eller grupp som är 

ansvariga över expertsystemen. I de flesta fall är dock många individer eller grupper också 

involverade i skapandet av tillit till abstrakta system (Lindskog & Sandstedt 1997). 

Enligt Giddens sker denna tillitsförmedling vid speciella mötesplatser, mellan lekmän och 

representanter för expertsystemen. Även om lekmännen är medvetna om att tilliten egentligen 

är relaterad till ett abstrakt system snarare än individer, så utgör mötesplatsen en påminnelse 

om att det är människor som är operatörer till dessa. Att konkret möta och få kontakt med 

personer som representerar expertsystem innebär att individers tillit till abstrakta system kan 

vidmakthållas och stärkas. Det moderna samhället bygger på att individer kan känna tillit till 

abstrakta system, men vid uppbyggandet av denna tillit är konkreta möten med expert 

systemens representanter av stor betydelse. Mötesplatser är centrala för tillit, det är vid mötes-

platserna som åtaganden upprätthålls eller förvandlas. Det är mötesplatserna som skapar 

arenor för att tillit ska kunna växa fram gentemot expertsystemen (Lindskog & Sandstedt 

1997). 

 

5. Metod 

Nedan kommer det att redogöras för den vetenskapliga ansats som använts i studien, samt 

motivering för val av metod. Dessutom kommer vi att redogöra för urval av respondenter, 

arbetet kring intervjuguide, redovisning av tillvägagångsätt samt genomförande, val av 

analysmetod och avslutningsvis en metoddiskussion samt etiska ställningstaganden.   
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5.1 Hermeneutisk ansats  

Hermeneutisk ansats användes i studien, då de kunskaper som hermeneutiken förmedlar kring 

förståelse, förförståelse och tolkning hjälper oss till ett trovärdigare resultat. Med denna insikt 

kring problematiken beträffande förståelse och förförståelse, är vi medvetna om att vi är 

präglade av vårt meningsfält. Med andra ord så är ingen fri från förutfattade meningar, ingen 

utgår från tabula rasa, det vill säga ingen är ett oskrivet blad (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Att förstå förutsätter förförståelse, men förförståelsen är samtidigt ett hinder för förståelsen” 

(Alvesson & Skölberg Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2008 

s. 245). Utifrån detta citat valde vi att i tolkningsprocessen ta hänsyn till begreppsparet 

möjlighet och risk, samt vad möjlighet och risk betyder för att skapa förståelse och djupare 

förförståelse för en situation eller upplevelse. 

I tolkningsprocessen menar vi att det finns en möjlighet att vi har förståelse för en situation 

eller upplevelse. Vi kan då i tolkningsprocessen skapa oss en ny förståelse för situationen eller 

upplevelsen. Genom tolkningsprocessen kommer vi ha möjlighet att skapa en större förståelse 

för situationen eller upplevelsen. Den nya förförståelsen kan då betraktas som förkunskap. 

Vidare kan det vara en risk om vi väljer att bortse från ny insikt och inte är öppna för att skapa 

större förståelse för en situation eller upplevelse. Det finns även i tolkningsprocessen en risk 

att vår förförståelse för en situation eller upplevelse hindrar oss ifrån att skapa en större 

förförståelse för en situation eller en upplevelse. Det finns en risk att vår förförståelse för en 

situation eller en upplevelse är felaktig vilket leder till att vi har en fördom. Vidare i detta 

resonemang finns det en möjlighet med vår förförståelse, att via nya insikter beträffande en 

situation eller upplevelse, kommer vi att möjliggöra för ny kunskap vilket ger upphov till en 

ny förförståelse. ”Man kan kalla riktig förförståelse förkunskap och felaktig förförståelse 

fördom” (Thurén Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s.62). Med insikten om att vår för-

förståelse kunde generera risker och möjligheter i tolkningsprocessen valde vi i den mån det 

var möjligt att öppna upp våra sinnen och rannsaka eventuella fördomar som kunde stå i 

vägen för ny kunskap. Genom att öppna upp våra sinnen för det empiriska materialet växte 

materialet och vi såg ny data. Vilken vidgade vår förståelse och hjälpte oss att foga samman 

delarna till en helhet. 

 

5.2 Val av metod 

Valet av metod i den här studien grundar sig till stor del i att kvalitativ metod är den metod 

som vi fann var den mest lämpliga utifrån våra frågeställningar. Det fanns även en önskan 

från Region Halland att studien skulle genomföras med hjälp av intervjuer. 

Den kvalitativa intervjun bygger på relationen mellan oss som uppsatsförfattare och våra 

respondenter, det är i detta möte som kunskap produceras. Det är således i intervjun som 

respondenterna tillsammans med oss producerar ett empiriskt material i form av text. Det är 

sedan i dessa orden som tolkningen sker och kunskap och förståelse växer fram (Bryman, 

2002). 
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Den kvalitativa metoden för studien bygger även på dokument. De dokument som vi tagit del 

av är bland annat chefspolicy, medarbetarpolicy, arbetsmiljöpolicy, genomförd utvärdering 

kring företagshälsovårdens roll i Region Halland (Avonis) och Avdelningen för arbetsmiljös 

verksamhetsplaner 2010 och 2011. Vi har även under studiens gång fått ta del av den 

tjänsteskrivelse som ligger till grund för företagshälsovårdens fortsatta roll (Avdelningen  

för arbetsmiljö) i Region Halland. Vidare har vi vid flertalet tillfällen sökt information 

 på Region Hallands hemsida.  Dessa dokumenttyper är vad man i litteraturen refererar till 

primära källdokument (Bell, 2006). 

 

5.3 Urval 

Val av respondenter genomfördes tillsammans med kontaktpersonerna vid Avdelningen för 

arbetsmiljö i Region Halland. En representant från Högskolan i Halmstad, vilken arbetar med 

samverkan ut i näringslivet var också närvarande. Till grund för urvalet låg den tidigare 

genomförda undersökningen, som hade till syfte att ge ett underlag för företagshälsovårdens 

fortsatta roll i Region Halland. I den undersökningen intervjuades 23 nyckelpersoner, och det 

är utifrån dessa nyckelpersoners befattningar som urvalet grundas till denna studie. Därav 

handplockades respondenter i vad man i litteraturen refererar till ett så kallat subjektivt urval 

(Denscombe, 2009) till den här studien. Till detta bör tilläggas att Region Halland i denna 

studie valde att inkludera fackliga företrädare som respondenter, vilket inte gjordes vid det 

första tillfället. Urvalsprocessen resulterade i nio stycken respondenter fördelade på 

förvaltningschefer, personalchefer och fackliga företrädare på central samverkans nivå. Varav 

sju respondenter medverkade i denna studie, då två fick förhinder. Respondenterna bestod av 

en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor vilka innehar en representativ 

åldersfördelning för Region Halland. Det fanns vissa risker med att använda sig av 

nyckelpersoner, genom ett subjektivt urval, då detta styrda urval kan påverka resultatet 

(Trotst, 2005).  

 

5.4 Datainsamling 

Vi valde att bygga upp frågorna i intervjuguiden kring arbetsmiljö generellt och Avdelningen 

för arbetsmiljö i synnerhet, samt frågor utifrån tidigare gjord undersökning (Avonis) som låg 

till grund för förändringen av företagshälsovårdens fortsatta roll i Region Halland. 

Intervjuguiden hade till uppgift att vara ett stöd för oss under intervjuerna. Enligt litteraturen 

skulle den benämnas som semistrukturerad intervjuguide, denna gav ett utrymme för 

respondenterna att tala fritt. Intentionen från vår sida var att öppna upp för det som 

respondenterna fann viktigt inom de områden som berördes, för att kunna fånga upp det och 

förhålla sig flexibel i intervjusituationen (Bryman, 2002, Denscombe, 2009). Den semi-

strukturerade intervjuguiden (bilaga 1), som arbetades fram inför intervjuerna byggde på vår 

tolkning av den politiska intentionen i den tjänsteskrivelsen beträffande företagshälsovårdens 

roll (Avdelningen för arbetsmiljö) i Region Halland. Vidare bygger intervjuguiden på de 

utmaningar som företagshälsovården generellt står inför enligt SOU 2011:63.  
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Vi valde att bygga upp olika frågeområden kring arbetsmiljö generellt, Avdelningen för 

arbetsmiljö i synnerhet. Ett frågeområde handlade om den tidigare undersökning (Avonis), 

som berörde de områden som efterfrågandes vid den tidpunkten. Dessa frågeområden valdes 

för att säkerställa att vi ramade in ämnesområdena. 

Validitet eller giltighet syftar till att säkerställa att man mäter det man ämnar mäta, beskriva 

det man ämnar beskriva (Bell 2006). I arbetet med intervjuguiden hade vi för avsikt att rama 

in upplevelsen av arbetsmiljö generellt, Avdelningen för arbetsmiljö i synnerhet samt fråge-

område som ramar in upplevelsen kring den tidigare gjorda undersökningen (Avonis) gällande 

företagshälsovårdens fortsatta roll i Region Halland. Dessa frågeområden ansåg vi skulle 

säkerställa att vi strävar efter en god giltighet.  

Reliabiliteten eller tillförlitligheten syftar till i vilken utsträckning exempelvis en metod ger 

upphov till samma resultat vid olika tillfällen men under i övrigt lika förhållanden (Bell 

2006). Genom att vi utformade intervjuguiden utifrån olika frågeområden var vår intention att 

frågorna skulle generera liknande resultat vid olika tillfällen.  

Vid intervjutillfällena var vi båda närvarande. Intervjuerna spelades in i sin helhet, där den 

ena av oss höll i intervjun, medan den andra säkerställde att intervjuguidens övergripande 

frågeställningar ramades in under intervjun. För att inte vara utelämnade till tekniken valde vi 

att använda två inspelningskällor. Varje intervju tog cirka en timme i anspråk (Denscombe, 

2009). 

Varje intervjutillfälle inleddes med att vi säkerställde den information som vi delgivit 

respondenterna via informationsmail, samt att det naturligtvis var frivilligt att medverka. En 

presentation av studiens syfte samt hur vi valt att strukturera upp intervjun delgavs 

respondenterna innan den formella intervjun startade. 

 

5.5 Procedur 

Under december 2011 kom det en förfrågan från Region Halland till Högskola i Halmstad, där 

Region Halland var intresserade av att knyta till sig studenter. Detta för att genomföra en 

studie kring det förändringsarbete som Region Halland hade genomfört beträffande 

arbetsmiljöarbetet och företagshälsovården. 

Under januari 2012 var vi på ett första informationsmöte på Region Halland. Under detta 

möte informerades studenterna om förändringen, tankar kring den nya organisationen och 

företagshälsovårdens uppdrag, det vill säga Avdelningen för arbetsmiljös roll i Region 

Halland.  

Vid efterföljande kontakt med Region Halland initierades det ett möte, närvarande vid detta 

möte var förutom studenterna, en representant från Högskolan i Halmstad, samt kontakt-

personer på Avdelningen för arbetsmiljö i Region Halland. Utifrån det arbetsvetenskapliga 

perspektivet på studien valde vi att strukturera upp studien utifrån det förändrade 

förhållningssättet gentemot arbetsmiljö och företagshälsovård som vi uppfattar har förändrats 

i Region Halland. Utifrån detta ser vi att Avdelningen för arbetsmiljö kommer att kunna utläsa 
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svaret på den övergripande frågeställningen gällande förändringen kring företagshälsovård 

inom Region Halland. 

Vidare tillhandahölls vi mailadresser och telefonnummer till de utvalda respondenterna från 

Region Halland. Genom personaldirektören upplystets respondenterna via mail av om den 

kommande studien, samt att de skulle komma att bli kontaktade av studenter från Högskola i 

Halmstad. Det brådskade med att boka in dessa intervjuer då många av våra respondenter 

kunde antas vara relativt upptagna personer. Vi bestämde oss för att genomföra intervjuerna 

under veckorna 15 och 16. Det etablerades kontakt över telefon, där dag och tid för intervju 

bestämdes. Då respondenterna delgivits information om studien via mail, av 

personaldirektören på Region Halland, var det inget problem att få deras medgivande till att 

medverka. Vi bekräftade telefonsamtalen med ett mail till respondenterna, för att säkerställa 

samsyn kring telefonsamtalet. I detta mail vidtalades respondenterna att informationsmail 

(bilaga 2) beträffande intervjun, skulle komma att skickas ut när det började närma sig 

intervjutillfället.  

I mitten av vecka 13 sändes informationsmailet till respondenterna. Där vi återigen upplyste 

respondenterna om att deras deltagande var frivilligt och att de var fria att avsäga sig sin 

medverkan i studien. Vi påtalade en önskan om att få spela in intervjun som beräknades ta en 

timme i anspråk. Ett förtydligande gjordes angående konfidentialitet kring det material som 

intervjuerna beräknades ge, och att detta inte skulle kopplas till dem som person, dock 

informerade vi om att det eventuellt skulle finnas en möjlighet att det skulle komma att göras 

en jämförelse mellan de olika befattningarna i resultat delen i studien. Vidare påtalade vi att 

det insamlade materialet endast skulle användas i denna studie, och inte för några andra 

syften. Avslutningsvis säkerställdes tiden och datumet för intervjun. 

I samband med att vi skickade ut informationsmailet till respondenterna, sändes även intervju-

guiden till kontaktpersonerna vid Avdelningen för arbetsmiljö. I mailet med intervjuguiden, 

gavs en möjlighet för kontaktpersonerna vid Avdelningen för arbetsmiljö Region Halland, att 

ge feedback på intervjuguiden. 

 

5.6 Analysmetod 

Allt eftersom att intervjuerna genomfördes valde vi att gemensamt transkribera intervjuerna i 

sin helhet, det vill säga ordagrant. Det var viktigt för oss att vi båda transkriberade materialet, 

för möjligheten att lära känna materialet. Det fanns avsikt om att detta skulle gynna oss i det 

fortsatta arbetet med materialet. 

De transkriberade intervjuerna och de gemensamma reflektioner från intervjutillfällena blev 

en del av den empiri som kom att ligga till grund för vår analys. Den andra delen av empirin 

består av de primära källdokumenten vilka vi tagit del av samt tjänsteskrivelsen kring 

företagshälsovårdens fortsatta roll i Region Halland (Avdelningen för arbetsmiljö). 

I analysen har vi valt att se det empiriska materialet utifrån en helhet, genom fenomenet tillit 

har vi åskådliggjort en djupare mening i det empiriska materialet. För att skapa en djupare 



26 
 

mening av helheten valde vi att tolka delar av det empiriska materialet, och låta dessa delar 

relateras till varandra och till helheten. Men även i relation till fenomenet tillit. Vad  

tillit har betytt för möjligheten att skapa förtröstan till Avdelningen för arbetsmiljö  

(Kvale & Brinkmann, 2009). En insikt som vi har haft med oss är att en tolkning är aldrig 

sann utan har olika grader av sannolikhet. Det är ju inte förrän empirin har analyserats och 

bedömts som den kommer att betyda något (Bell, 2006).  

 

5.7 Metoddiskussion  

Studien bygger på kvalitativt insamlat material genom att ta del av primära källdokument, 

genomförda kvalitativa intervjuer och Region Hallands hemsida. De olika tillvägagångssätten 

för att samla in material valdes för att få tillgång till information, vilken skulle möjliggöra en 

mer fullständig bild av det som var av avsikt att studera. 

Intervjuer – Valet av kvalitativa intervjuer är den metod som vi fann var den mest lämpliga 

utifrån våra frågeställningar. Samt att Region Halland hade ett önskemål om att det empiriska 

materialet skulle samlas in med hjälp av intervjuer. Det visade sig att vissa av våra 

respondenter hade svårt att svara på de frågor vi ställde, vilket låg helt i linje med vad 

kontaktpersonerna vid Avdelningen för arbetsmiljö hade informerat oss om. Detta speglas i 

vårt empiriska material. Då det blev uppenbart för oss att respondenterna besatt olika 

förförståelse kring det ämne vi sökte svar på. Resulterade detta i att vi utvecklade frågorna på 

olika sätt, för att matcha deras förförståelse utifrån deras roll i organisationen, utan att för den 

sakens skull gå utanför intervjuguiden. Dessa ovanstående reflektioner skulle kunna vara 

omständigheter som kan ha påverkat kvalitén på det insamlade materialet med andra ord 

reliabiliteten 

Dokument – Genom att ta del av primära källdokument beträffande företagshälsovårdens roll 

i Region Halland hade vi en avsikt om att det lättare skulle möjliggöra en helhetssyn på 

organisationen och hjälpa oss att rama in frågeställningarna som låg till grund för den här 

studien.  Genomgången av primära källdokument bygger bland annat på en tjänsteskrivelse 

samt att vi har tagit del av information från Region Hallands hemsida. Region Hallands 

hemsida har hjälpt oss att se helheten kring de processer som finns i Region Halland. Det är 

generellt alltid en fördel att som uppsatsförfattare ta del av så mycket information som 

möjligt, beträffande det som är för avsikt att studeras.  

Urval av respondenter - Att Avdelningen för arbetsmiljö genomförde urval av respondenter 

till studien är något som kan ha kommit att påverka vårt resultat. Respondenterna 

representerar olika professioner och befattningar inom Region Halland, vilket gjorde att deras 

förförståelse för det vi ämnade studera var väldigt varierande. Möjligheten vi såg med 

respondenternas varierande förförståelse var att det skulle generera oss en bred bild av det vi 

ämnade studera, då respondenterna tillsammans besatt stor erfarenhet kring det ämne vi 

ämnade studera. Risken var att respondenternas förförståelse skulle kunna färga vårt 

empiriska material. Vår uppfattning är att det inte var det bästa urvalet för undersökningens 

syfte på grund av respondenternas olika förförståelse.  
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Valda Kvalitativa metoder – Initialt var vår tanke att de kvalitativa intervjuerna var det 

empiriska material som vårt resultat och analys skulle grunda sig i och besvara våra 

frågeställningar. Vi har till största del använt oss av de kvalitativa intervjuerna, men då våra 

respondenter hade så olika förförståelse för det vi ämnade studera, kom de primära 

källdokumenten att betyda mer för den här studien än det initialt hade tänkt. Källdokumenten 

fick med andra ord en större inverkan i den här studien. 

Intervjuguide – När det kommer till vår intervjuguide, försökte vi skapa frågeområden vilka 

tillsammans skulle belysa det vi ämnade studera. Vidare var vår intention att respondenten 

skulle delge sin syn på de aktuella frågeområdena, vilket skulle möjliggöra för respondenten 

att föra ett resonemang kring dessa. På grund av våra respondenters olika förförståelse var vi 

tvungna att ha ett än mer flexibelt förhållningssätt både gentemot intervjuguiden men även 

kring frågeområdena. Under resans gång förändrades frågeområdena i intervjuguiden, för att 

vissa av frågeområdena inte kändes relevanta för studien samt att alla respondenterna inte 

kunde svara på grund av deras olika förförståelse. 

Valet av inspelning av intervjuer – Då våra respondenter är vana att bli intervjuade, var det 

inte något problem för oss att få möjlighet att spela in intervjuerna. En annan aspekt av att de 

är vana att bli intervjuade är att respondenterna troligen inte påverkas negativt av att vi 

spelade in intervjuerna. Detta är en väldig tillgång för oss, inspelade intervjuer ger ett bättre 

och trovärdigare material, utifrån aspekten att vi inte tolkar och analyserar materialet under 

tiden vi skriver ner det. Vidare valde vi att transkribera det inspelade materialet i sin helhet, 

vilket möjliggjorde för en gemensam syn på det insamlade empiriska materialet. Det har även 

i arbetsprocessen möjliggjort för oss att skapa en gemensam tolkning, då vår förförståelse 

bygger på samma data. 

Avslutningsvis vill vi understryka att vi kan ha förbisett viktig data, då vi i vår studie har haft 

ett flexibelt förhållningssätt i intervjusituationerna men även i relation till intervjuguiden. 

Därav kan vi missat viktig data som inte har uppmärksammats, då det endast framkommit  

vid enstaka tillfälle. Vidare har materialet endast bearbetats utefter den information vi  

sökt, även detta ger upphov till att vi kan gått miste om data som kan vara viktig. 

 

5.8 Forskningsetik 

Vi har i arbetet med studien varit medvetna kring etiska aspekter. Fokus har varit på 

respondenternas integritet, det insamlande empiriska materialet och arbetet med analysen.  

Vi har i studien informerat respondenterna om vilka vi är samt vilket syfte vi har haft med att 

genomföra studien. Vidare har vi även informerat om hur resultatet av studien kommer att 

presenteras och vem som kommer att kunna ha tillgång till studien. Vid flera tillfällen har vi 

påtalat att det är frivilligt att medverka samt att respondenterna när som helst kan avsluta sin 

medverkan i studien, och få det material de bidragit med struket ur studien. Information har 

delgivits respondenterna vid upprepade tillfällen via telefonkontakt samt mail. Exempelvis 

bestod informationen av; bekräftelse på deras medverkan, påminnelse om stundande 

intervjutillfälle etcetera. Vi ville att våra respondenter skulle få en möjlighet till att förbereda 
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sig, var på vi tyckte att det var viktigt med mycket information, kring syfte, fråge- 

områden samt hur intervjuerna skulle genomföras. Vidare var vår tanke att respondenterna 

vid flertalet tillfällen även fick möjlighet att avstå från sin medverkan. Vi sände ut 

informationen via mail till respondenternas personliga mail-adresser, för att möjliggöra för 

dem att få förbli anonyma inför varandra (Forskningsetiska principer). 

 

6. Resultat och analys 

Nedan kommer vi att redogöra för resultat och analys utifrån all vår insamlade empiri. Vi  

vill inledningsvis tydliggöra att resultatet delvis redovisas genom kärnfulla citat som  

speglar det respondenterna har informerat oss om. Resultat och analys kommer  

att presenteras i tre delar, den första delen är resultat och analys av; På vilket sätt  

har Region Halland arbetat fram sin nya arbetsmiljöstrategi, samt vilka möjligheter och 

risker kan denna nya arbetsmiljöstrategi föra med sig?  (6.1) Den andra delen av  

resultat och analys är; Vilka möjligheter samt risker upplever respondenterna med den  

nya arbetsmiljöstrategin – Avdelningen för arbetsmiljö (6.2) Den tredje delen  

av resultat och analys är den del som tar upp; Vad innebär tillit till  

Avdelningen för arbetsmiljö för respondenterna, i relation till förändringen (6.3) 

 

6.1 På vilket sätt har Region Halland arbetat fram sin nya 

arbetsmiljöstrategi 

Nedan följer det resultat och analys kring; På vilket sätt har Region Halland arbetat fram sin 

nya arbetsmiljöstrategi, samt vilka möjligheter och risker kan denna nya arbetsmiljöstrategi 

föra med sig? 

 

6.1.1 Förändra uppdraget – politisk intention 

Den övergripande politiska intentionen för Region Halland är visionen ”Den bästa livs-

platsen”. Utifrån denna finns ett antal delmål exempelvis ”Den goda arbetsplatsen” och 

”stolta och engagerade medarbetare”, dessa delmål ska tillsammans med många andra bidra 

till att nå visionen ”Den bästa livsplatsen”. Det finns en politisk intention som påtalar 

behovet av förändring kring företagshälsovårdens fortsatta roll inom Region Halland. Vilket 

vi väljer att se som ett delmål för att leva upp till den övergripande politiska intentionen som 

också är Region Hallands vision ”Den bästa livsplatsen”. Det är genom att politiken sätter 

upp mål, vilket enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är en beskrivning på vad man som 

organisation vill uppnå i framtiden, som Region Hallands tjänstemän kan arbeta fram 

strategier. Det är dessa strategier vilka utgör vad Jacobsen och Thorsvik (2008)  ser som 

vägen till det önskade framtida tillståndet. Företagshälsovården inom Region Halland ska 

fylla en funktion, lösa uppgifter för att bidra till att nå uppsatta mål, för detta krävs det 

strategier. För att öka graden av måluppfyllelse framarbetas strategier av olika slag som kan 
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bidra till att måluppfyllelsen ökar, det vill säga att en del av strategierna är vad Jacobsen och 

Thorsvik (2008)  kallar effektivitetshöjande åtgärder. 

 

6.1.2 Förändrat uppdrag - strategier 

Genom att Region Halland har återtagit kontrollen som leverantör av företagshälsovård, så har 

man centraliserat beslutsmakten beträffande företagshälsovård. Frågan om hur befogenhet att 

fatta beslut ska fördelas och placeras i organisationen brukar man i litteraturen använda 

begreppen centralisering eller decentralisering. Vilket innebär att makten inom organisationen 

flyttas upp eller ner (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Inom Region Halland har man traditionellt verkat för att uppnå en god arbetsmiljö, ett redskap 

i detta har varit att erbjuda anställda företagshälsovård utifrån ett individperspektiv. 

Företagshälsovården har verkat i egen regi vid sidan av Region Hallands övriga verksamhet, 

så som vi tolkar det har Region Halland genom förändrade förutsättningar och förhållningssätt 

gentemot företagshälsovård centraliserat besluten kring företagshälsovård och återtar därmed 

kontrollen som beställare och utförare av företagshälsovård. Genom detta nya förhållningssätt 

blir även företagshälsovård en funktion för att bedriva arbetsmiljöarbetet, det vill säga 

företagshälsovården blir en del av en arbetsmiljöstrategi, denna arbetsmiljöstrategi driver 

arbetsmiljöarbetet inom Region Halland. 

För att ge en bild av den strukturella förändringen kring företagshälsovård i Region Halland 

presenterar vi nedan i Figur 7 organiseringen och uppdraget kring företagshälsovården innan 

förändringen. 

Figur 7 ”gamla företagshälsovården” Landstingshälsan utifrån egen modell 

Den nya organisationen, Avdelningen för arbetsmiljö (Figur 8), ska verka som en resurs till 

arbetsmiljöstrategi för att kunna uppnå ”den goda arbetsplatsen” genom att proaktivt verka 

för god arbetsmiljö och att bedriva arbetsmiljöarbete inom hela Region Halland. Avdelningen 

för arbetsmiljö har två funktioner, varav en är en strategisk funktion som arbetar mot 

organisationen med de strategiska frågorna kring arbetsmiljö. Avdelningen för arbetsmiljö 

innehar även funktionen som ska säkerställa upphandlings- och kvalitetsaspekter vid 

leveranserna av de egna bastjänsterna inom Region Halland, samt de leveranser som 

upphandlas av externa leverantörer. 

Den gamla 
organisationen kring 
företagshälsovården, 
en enhet som i första 

hand riktade sig till 
enskilda individer. 
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Figur 8 Avdelningen för Arbetsmiljö utifrån egen modell 

Detta innebär att Avdelningen för arbetsmiljö ansvarar för arbetsmiljöfrågor och företags-

hälsovård inom Region Halland, även om de inte utför alla tjänsterna i egen regi. Avdelningen 

för arbetsmiljö ska stödja Region Halland i att skapa den goda arbetsplatsen, verka som en 

strategisk partner i frågor som rör arbetsmiljö. Vi uppfattar det som att Region Halland i sitt 

förändringsarbete valt att göra en uppdelning av företagshälsovårdens arbetsområden och 

tjänster. Vilket har möjliggjort för Region Halland att fokusera på arbetsmiljö men även 

på företagshälsovård. Uppdelningen har resulterat i att Avdelningen för arbetsmiljö genom 

centralisering av beslutsmakt har ansvar för att bedriva arbetsmiljöarbetet på organisations-

nivå i Region Halland, samt att upphandla individuell företagshälsovård och säkerställa 

kvalitén på upphandlingen. Den del som vänder sig till individuell företagshälsovård bedrivs 

inte i egen regi längre, utan det är interna och externa leverantörer som operativt utför den 

individuella företagshälsovården. 

Genom denna uppdelning av tjänster och arbetsområden, skiljer organisationen även lag-

rummen åt, då de individuella tjänsterna som läggs ut på externa och interna leverantörer 

lyder under Hälso- och sjukvårdslagen. Den del som riktar sig mot organisationen och arbetar 

på ett övergripande plan lyder under Arbetsmiljölagen. 

Denna organisatoriska förändring beträffande arbetsmiljö och företagshälsovård menar vi 

ställer nya och förändrade krav på Region Halland. De krav som ställs kan utgöra möjligheter 

men även risker i förändringsprocessen. Vad ser vi då för nya och förändrade krav på Region 

Halland med en organisatorisk uppdelning likt denna som förändringen för med sig? Genom 

att separera lagrummen tydliggörs de skyldigheter man som arbetsgivare har beträffande 

arbetsmiljön, det går inte att säga nej tack till den delen av företagshälsovård vilken lyder 

under Arbetsmiljölagen. Men inte heller som anställd kan man säga nej tack till arbetsmiljö, 

då även anställda är skyldiga att verka för en god och säker arbetsmiljö (3 kap 4§ 

Arbetsmiljölagen). 

Vi kan se att den organisatoriska förändringen, när företagshälsovården går från att vara 

Landstingshälsan till att vara Avdelningen för arbetsmiljö ställer det nya och förändrade krav 

på bland annat kommunikation. För att den organisatoriska förändringen ska kunna 

Avdelningen för Arbetsmiljö, här hittar vi 
den enhet som håller samman 

företagshälsovårdens delar,samt arbetar 
övergripande i Region Halland med 
arbetsmiljö på organisationsnivå.  

Extern företagshälsovård 

--> utförare externa 
underleverantörer som 

leverar bastjänster, som i 
första hand riktar sig till 

enskilda individer 

Interna leverantörer 

--> medicinska bastjänster i 
form av vaccinationer, 

stickskadehantering och 
smittoriskbedömningar för 
medarbetarna, det vill säga 

individuell 
företagshälsovård. 



31 
 

implementeras och få önskade effekter inom Region Halland, krävs det insatser beträffande 

kommunikationsvägar. Kommunikationsvägarna ska möjliggöra för kommunikation mellan 

personer i ledande ställning men även för att nå vidare ut i organisationen. Region Halland 

behöver säkerställa att det finns kommunikationskanaler för att exempelvis information 

mellan externa och interna leverantörer av företagshälsovård kan komma i kontakt med 

Avdelningen för arbetsmiljö. Vidare ställer det krav på information samt att det finns olika 

processer och kanaler för att sprida information, men även för att ta emot och säkerställa att 

informationen inte faller mellan stolarna. Exempel på detta skulle kunna vara att en individ 

söker sig till en leverantör av individuell företagshälsovård, där leverantören av individuell 

företagshälsovård kan utläsa att individens situation beror på individens arbetsmiljö. Detta 

ställer krav på kommunikations- och informationsvägar för att säkerställa att informationen 

om individens problem når Avdelningen för arbetsmiljö, då det kan vara ett organisatoriskt 

problem på individens arbetsplats. Kommunikation- och informationsprocesser blir centrala, 

dels för att möjliggöra för ett helhetsgrepp kring arbetsmiljö och företagshälsovård vilket är 

målet med förändringen. Men även för möjligheten att känna tillit till den organisatoriska 

förändringen, då vi har en tanke om att kommunikation och information är en viktig del i hur 

en organisatorisk förändring upplevs av individer i organisationen. 

Om kommunikation och information beträffande den organisatoriska förändringen uteblir är 

risken att företagshälsovård fortsatt är den samma för många i Region Halland. Som vi 

tidigare visat har företagshälsovård vilken riktar sig till individen lagts ut på extern och intern 

leverantör istället för att drivas i egen regi. Om denna förändring inte kommuniceras kan det 

finnas risk att företagshälsovården i Region Halland uppfattas som den succesivt har 

avvecklats. Vidare kan det inom organisationen, på grund av otillräcklig kommunikation samt 

information, uppfattas som det har tillkommit en resurs beträffande arbetsmiljöarbetet 

Avdelningen för arbetsmiljö. Avdelningen för arbetsmiljö vilken vänder sig till Region 

Hallands förvaltningschefer, som en hjälp i deras proaktiva och strategiska arbete kring 

arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovård har genom detta resonemang inte förändrats, det är bara 

nya leverantörer av företagshälsovård. Avdelningen för arbetsmiljö är bara en av alla nya 

processer inom Region Halland, som ska genomföra det arbete Region Halland enligt lag är 

skyldiga att bedriva. 

Även de kompetenser och den kunskap som förknippas med företagshälsovård förändras 

genom denna uppdelning av tjänster och arbetsområden, vilken leder till den uppdelning av 

lagrummen som vi tidigare har nämnt. Företagshälsovården som lyder under Hälso- och 

sjukvårdslagen, vilken ligger på interna och externa leverantörer, har professioner knutna till 

sin verksamhet likt en traditionell företagshälsovård. Med traditionell företagshälsovård 

menar vi exempelvis företagsläkare, företagssjuksköterska, sjukgymnast vilka bedriver 

individuell företagshälsovård och ett mera reaktivt arbete. Avdelningen för arbetsmiljö vilken 

lyder under Arbetsmiljölagen har behov av andra professioner exempelvis psykologer, 

beteendevetare och strateger med mera. Detta ser vi som en möjlighet för Avdelningen för 

arbetsmiljö att verka för ett proaktivt och långsiktig arbete på organisationsnivå. En möjlighet 

med denna uppdelning är att Avdelningen för arbetsmiljö kan som de själva uttrycker sig 

”vara ute i organisationen och ragga upp problem och söka upp kunder”, detta menar vi 
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möjliggör för ett mer långsiktigt och proaktivt förhållningssätt. De kompetenser som 

efterfrågas av Avdelningen för arbetsmiljö är inte av statisk karaktär, utan behöver förändras 

över tid, ständiga utvärderingar kring Avdelningen för arbetsmiljös kompetenser behöver 

göras. Det kanske idag finns ett behov av beteendevetare, men övertid förändras det. Vilket 

kan vara en risk om Avdelningen för arbetsmiljö inte uppfattar dessa signaler. 

Hur blir en strategi kring företagshälsovård integrerad i organisationen? Kan denna om-

strukturering av företagshälsovård inom Region Halland vara effektivitetshöjande och bidra 

till måluppfyllelse? För att en strategi ska bli förankrad i organisationen så krävs det att den 

integreras i organisationen genom att de som verkar i organisationen införlivar dem i arbetet. I 

organisationsteori finns det ett grundantagande om att struktur följer strategi det vill säga att 

man uppfattar det som att strukturen stödjer strategin. Huvudsyftet med organisationsstruktur 

är att påverka beteende i en speciell riktning (Jacobsen & Thorsvik 2008). Vi uppfattar det 

som att Region Halland väljer att göra vissa strukturella förändringar som stöd till de fram-

arbetade strategierna beträffande arbetsmiljö samt företagshälsovård, som en effektivitets-

höjande åtgärd vilka skall bidra till en högre måluppfyllelse. Men även för att få effekter kring 

fokus på uppgiften, inte bara göra saker rätt utan också att göra rätt saker beträffande 

arbetsmiljöarbetet. Avdelningen för arbetsmiljö blir genom den strukturella förändringen en 

av alla de för organisationen gemensamma HR- processerna, i och med detta blir de en del av 

Region Hallands HR- funktion. 

I Region Hallands HR- funktion hittar vi de medarbetare som arbetar med HR - frågor, dessa 

finns på många olika platser i organisationen. Oavsett var de befinner sig har de ett gemen-

samt syfte, att verka som en strategisk partner i organisations- och verksamhetsutveckling, 

vara ett konsultativt stöd i medarbetarfrågor samt bistå med professionell administration inom 

personalområdet. En viktig utgångspunkt för HR – funktionens uppdrag är att Region Halland 

ses som en arbetsgivare, med en arbetsgivare menar vi att HR-funktionen arbetar 

övergripande över hela Region Halland gentemot alla förvaltningarna. Här blir HR-funktionen 

en samordnande länk kring de olika huvudprocesserna som ligger under de strategiska HR 

arbetet (Figur 9).  

 

 

Figur 9 Huvudprocesser inom HR i Region Halland utifrån egen modell Bilaga 3 

Genom att lägga Avdelningen för arbetsmiljö i den gemensamma HR- funktionen, blir 

Avdelningen för arbetsmiljö en av alla för organisationens gemensamma HR-Processer (Figur 

Organisationsutveckling 

Kompetensförsörjning 

Chefs- och ledarskapsutveckling 

Arbetsmiljö 

Arbetsgivarfrågor 
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9). Med detta tror vi att ambitionen med Avdelningen för arbetsmiljö är att nå vidare ut i 

organisationen, samt att på ett mer kraftfullt sätt stötta arbetsgivaren (politiken) och 

organisationen (förvaltningen) i det strategiska arbetsmiljöarbetet. Vidare tror vi att det är en 

möjlighet för Avdelningen för arbetsmiljö att nå ut med sina kunskaper och kompetenser samt 

den för Region Halland gemensamma målbilden kring det strategiska arbetsmiljöarbetet. 

Sammantaget möjliggör de strukturella förändringarna för Region Halland att utnyttja vad 

Hermann (2005) påtalar som de egna unika resurserna, Avdelningen för arbetsmiljö, för att 

ligga i framkant beträffande arbetsmiljöarbetet inom Region Halland, men även i relation till 

sin omvärld. Vidare gör Region Halland dessa strukturella förändringar för att nå uppsatta mål 

beträffande arbetsmiljöarbetet. 

Genom att konstatera att företagshälsovården inom Region Halland uppvisat två olika 

utseenden vid olika tidpunkter, påvisas det en organisatorisk förändring. Det är vad Jacobsen 

& Thorsvik (2008) i litteraturen brukar referera till en planerad förändring, med fokus på den 

inre kontexten för att öka måluppfyllelse. Centraliserade organisationer är i regel mer 

förändringsbenägna, vilket gör att organisationen har en komfortzon vilken möjliggör många 

snabba förändringar. Detta är något som också är ut -märkande för politiska organisationer 

såsom Region Halland. Möjligheten med organisationer vilka är mer förändringsbenägna är 

att en förändring inte ger upphov till några större problem, utan kan genomföras relativt lätt. 

Risken med en organisation vilken är van vid många för-ändringar och en hög förändringstakt 

skulle kunna skapa en förändringströtthet. Ovan påtalar vi att förändringen kring 

företagshälsovården inom Region Halland är en planerad förändring. En möjlighet skulle då 

kunna vara att det är en förändring vilka de flesta i organisationen vetat om under en längre 

tid.  Jacobsen (2005) påtalar att tidsaspekten är en viktig del för att organisationsförändringen 

ska slå väl ut. I Region Halland har denna förändring skett i en tid då de genom 

sammanslagning gick från Landsting till Region, det var många förändringar och 

tidsperspektivet var förhållandevis kort beträffande de flesta förändringar. Vi kan se att det 

finns indikationer som talar för att förändringen kring arbetsmiljöstrategin och förändringens 

syfte har gått obemärkt förbi för vissa inom organisationen. 

Genom att Region Halland väljer att väva in Avdelningen för Arbetsmiljö i den gemensamma 

HR- funktionen så finns risken att det uppfattas som att man sätter sig i arbetsgivarens knä, 

vilket kan leda till att tilliten till Avdelningen för arbetsmiljö kommer att påverkas. Utifrån ett 

annat perspektiv kan det vara placeringen i den gemensamma HR-funktionen som möjliggör 

för Avdelningen för arbetsmiljö att prioritera arbetsmiljö i alla HR-processer, då alla HR- 

processer handlar om arbetsmiljö utifrån skilda perspektiv. 

 

Sammanfattning/slutsats 

Nedan kommer en sammanfattning/slutsats som ämnar svara på frågeställningen kring; På 

vilket sätt har Region Halland arbetat fram sin nya arbetsmiljöstrategi, samt vilka 

möjligheter och risker kan denna nya arbetsmiljöstrategi föra med sig?  

Region Halland har genomfört ett antal olika strategiska och strukturella förändringar för att 

nå mål beträffande arbetsmiljö och företagshälsovårdens fortsatta roll inom Region Halland. 
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Region Halland har genom att centralisera befogenheter och beslutsmakt kring företags-

hälsovården, återtagit rollen som beställare och utförare av företagshälsovård inom Region 

Halland. För att ytterligare möjliggöra för ett nytt förhållningssätt gentemot företags-

hälsovård, bestämmer sig Region Halland för att renodla företagshälsovården. Genom att 

renodla verksamheten möjliggör Region Halland för en uppdelning av arbetsområden och 

tjänster vilket ställer nya och förändrade krav på Region Halland. Genom denna renodling 

blir Avdelningen för arbetsmiljös primära mål att verka under arbetsmiljölagen och att bedriva 

arbetsmiljö arbete i egen regi, med fokus på organisationsnivå inom Region Halland. Vidare 

bestämmer sig Region Halland att den samlade resursen för arbetsmiljöarbetet, vilken är 

Avdelningen för arbetsmiljö, ska in i de för Region Halland gemensamma HR-funktionen. 

Detta för att möjliggöra för Avdelningen för arbetsmiljö att nå ut i organisationen och erbjuda 

sina kunskaper och kompetenser. Genom att Region Halland har arbetat fram ett antal nya 

strategier beträffande arbetsmiljö samt företagshälsovård har man möjliggjort för ett nytt 

förhållningssätt. Utifrån detta resonemang finns det naturligtvis många nya och förändrade 

krav samt möjligheter och risker, vilka vi har belyst i texten ovan. 

 

6.2 Möjligheter och risker med arbetsmiljöstrategin   

Nedan redovisas resultat och analys av de sju intervjuerna som är genomförda kring; Vilka 

möjligheter samt risker upplever respondenterna med den nya arbetsmiljöstrategin - 

Avdelningen för arbetsmiljö. Resultat och analys kommer att vävas samman och struktureras 

upp utifrån begreppen politisk styrning, strategi och ledarskap 

 

6.2.1 Politisk styrning 

Inledningsvis väljer vi att ge en bild av hur respondenterna ser på politisk styrning och de 

mål som politiken sätter upp. 

Flertalet av respondenterna har en positiv inställning till de för Region Halland gemensamma 

målen. Det påtalas vidare att det finns en förståelse av hur det är tänkt att de politiska målen 

ska fungera för att styra organisationen samt att det är viktigt att styrningen kommer uppifrån  

för att genomsyra hela organisationen. Vidare finns det en kunskap hos respondenterna 

beträffande den politiska styrningen, och dess uppgift att vara det mål som politiken sätter upp 

”/…de här målen, för det är ju målen vi pratar om för Region Halland, dom syns ju 

överallt…/”. Att politiken sätter målen och att prioritering, genomförande och 

implementering sker ute i förvaltningsorganisationen är något som Bengtsson (2010) påtalar, 

är grunden för politisk styrning.  

Utifrån tjänsteskrivelsen finns en politisk intention beträffande företagshälsovården inom 

Region Halland. Flera av respondenterna vittnar om, att det är en högt ställd ambition kring 

arbetsmiljöarbetet samt företagshälsovårdens fortsatta roll inom Region Halland, att målen är 

”/…en god vilja, en intention att göra det bra…/”. Vidare påtalar respondenterna att de mål 

som sätts upp ska förutom det faktum att de bör prioriteras även innefatta en handlingsplan 

som visar vägen. Det blir tydligt att det finns en oro bland respondenterna att målen ibland 
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tenderar att vara mer visioner än konkreta mål. Intressant är att som nedanstående informant 

påtalar, att det finns en förståelse att det är flera mål som är vägen till slutmålet ”/…”den 

goda arbetsplatsen” de politiska intentionerna, innehåller inte bara det här med arbetsmiljö 

utan det handlar även om hur arbetsgivaren värderar kompetens, engagemang och faktiskt 

ger förutsättningar för fortbildning, löneutveckling och ansvarstagande…/” . För att lyckas 

med arbetsmiljöarbetet och vara målrationell behövs det även andra strategier och 

handlingsplaner som möjliggör för en ökad effektivitet och måluppfyllelse. Det räcker inte 

med en lösning eller en åtgärd, utan det behövs flera samexisterande handlingsplaner. 

Jacobsen & Thorsvik (2008) påtalar att en organisations främsta strategiska försprång är just 

dess samlade kompetens, samt på vilket sätt man lyckas dela med sig av kunskap och 

erfarenhet till andra inom organisationen. 

Det finns hos respondenterna en stark tilltro till möjligheterna med tydliga spelregler, det vill 

säga tydliga mål, både organisatoriska och individuella, samt en utarbetad väg för att ta sig till 

målen. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) så är det relativt vanligt att sambanden mellan 

målen och vägen till måluppfyllelse kan uppfattas som oklara och diffusa, eller för högt 

ställda. En informant gör gällande att ”/…mål ska vara högt ställda dock inte för högt, då blir 

det mer av en vision. Om vi är stolta och engagerade medarbetare, vad är det? När är man 

stolt och när är man engagerad? behöver det betyda samma sak för dig och mig?.../”. Citatet 

belyser vikten av att arbeta med de för organisationen uppsatta målen, och innebörden av 

dessa. Det som är intressant utifrån ovanstående citat är att det inte behöver vara en risk att 

orden i målen inte betyder samma sak för alla. Däremot kan det bli en risk om de olika 

tolkningar kring ordens betydelse generarar strategier som inte går mot de uppsatta målen för 

organisationen. Det är alltså den för organisationen gemensam tolkning av målens innebörd 

samt vägen dit som skapar möjligheter för identifikation och kunskap om vad som förväntas 

av individen i organisationen ”/… Och det betyder också att den goda arbetsplatsen har 

tydliga spelregler, vad som förväntas och vad som är okej att göra. Men även vad som inte är 

okej att göra, och att vi som arbetsgivare också ska vara väldigt noggranna med att just det 

här med ”på lika villkor” att det finns tydliga kriterier för saker och ting, lönesättning och 

kompetensutveckling. Detta ligger också i den ”goda arbetsmiljön” att vi är en tydlig 

arbetsgivare att vi visar vad som krävs och vad vi står för en kombination utav av både, 

alltmer få våra medarbetare att uppfylla… ja egentligen, att var och en ska kunna känna att 

jag är en del av Region Halland den bästa livsplatsen…/” Citatet visar att det finns en 

medvetenhet att tydliga mål möjliggör för individer i en organisation att jobba åt samma håll, 

när det ges möjligheter att på ett lämpligt sätt visa hur de olika målen bidrar till ett större 

sammanhang.  

 

6.2.2 Strategi 

Region Halland har i arbetet kring att leva upp till ”den bästa livsplatsen”, vidtagit en del 

åtgärder beträffande arbetsmiljöarbete samt företagshälsovårdens fortsatta roll inom Region 

Halland. Det har framarbetats nya mål samt strategier för att nå dessa uppsatta mål.  

Arbetet har resulterat i en arbetsmiljöstrategi beträffande arbetsmiljöarbetet. Avsikten med 

arbetsmiljöstrategin är att resursen för arbetsmiljöarbetet är Avdelningen för arbetsmiljö 
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vilken ska bedriva ett långsiktigt och proaktivt arbetsmiljöarbete på organisations nivå. Hur 

ser då våra respondenter på arbetsmiljö, vad är arbetsmiljö samt vad ingår i arbetsmiljö? Den 

generella uppfattningen är att ”/…arbetsmiljö är ju min vardag, jag själv är ju en del och 

mina kollegor är ju en del i vår arbetsmiljö, vi gör varandras, vår egen arbetsmiljö…/” . 

”/…när man överhuvudtaget har ett anställningsförhållande då är det arbetsmiljö, i allting, 

det går inte att säga att det är någonting begränsat utan det är precis allting vi håller på med 

som är arbetsmiljö…/” . 

”/…Att vi värderar vår arbetsmiljö högt är att vi är en del i en värdeskapande verksamhet,  

och det är en väl fungerande verksamhet då blir det också en god arbetsmiljö, för vi känner 

att det är meningsfullt att det fungerar och att det gör skillnad så att på något sätt hänger det 

ihop…/”. 

Citaten ovan belyser vad de flesta respondenterna menar med arbetsmiljö, att det är någonting 

som finns runt omkring oss i vårt arbetsliv. Och läser man Granbergs (2011) definition av 

arbetsmiljö så stämmer den uppfattningen väl in med våra respondenters uppfattning kring 

vad arbetsmiljö är. 

För att kunna synliggöra arbetet med arbetsmiljö och på så sätt få arbetsmiljöarbetet 

mer integrerat i verksamheten tolkar vi det som att Region Halland har valt att använda 

Avdelningen för arbetsmiljö för att bedriva arbetsmiljöarbetet. Hur ser då våra respondenter 

på Avdelningen för arbetsmiljö? Då vi valt att tolka det nya förhållningssättet kring 

arbetsmiljö och företagshälsovård som en arbetsmiljöstrategi för att bedriva ett proaktivt och 

långsiktit arbetsmiljöarbete. Utgör Avdelningen för arbetsmiljö en resurs till denna 

arbetsmiljöstrategi. Avdelningen för arbetsmiljö driver arbetsmiljöarbetet inom Region 

Halland. 

För att respondenterna ska kunna delge sin syn på det nya arbetsmiljöarbetet, väljer vi att 

återge det utifrån hur respondenterna använder sig av Avdelningen för arbetsmiljö i sitt arbete 

samt vad de finner för möjligheter och risker med den nya resursen, Avdelningen för 

arbetsmiljö. 

Utifrån vår empiri finns det en generellt positiv inställning till arbetsmiljöarbetet i Region 

Halland. Flera av respondenterna vittnar om en förståelse kring den politiska intentionen och 

de mål politiken vill uppnå med ett förändrat förhållningssätt kring arbetsmiljöarbetet samt 

företagshälsovård inom Region Halland. Men framför allt visar vår empiri att det finns en 

tydlig bild hos respondenterna beträffande arbetsmiljöarbetet och vad det innebär samt att 

respondenterna kan se många möjligheter med resursen för arbetsmiljöarbetet det vill säga 

Avdelningen för arbetsmiljö. 

Vi tolkar det som att respondenterna uppfattar Avdelningen för arbetsmiljö som en strategisk 

partner. Det vill säga en resurs som finns att tillgå och kan hjälpa organisationen att nå 

uppsatta mål beträffande arbetsmiljöarbetet.  

”/… Den ska ju hjälpa organisationen att komma rätt, de ska ju inte gå in på individnivå utan 

ska hjälpa organisationen att hitta rätt, med hjälp av sin kompetens. Om vi har en del i 
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organisationen som har hamnat lite snett, då ska de ju kunna stötta och hjälpa, framför allt 

linjen, att hamna rätt i sitt tänk och att det blir den här goda arbetsplatsen igen. Och därför 

har man ju plockat väck alla medicinska och individuella arbetsmiljöproblem, var det var 

månde…//…de centrala är att hjälpa oss hitta en strategisk bild för hur vi driver 

arbetsmiljöfrågor framåt, vad är det vi ska tänka på i den delen. Att utbilda våra chefer i 

samtalsledarutbildningar till exempel, för att ha den där goda arbetsplatsen, för det är ju 

målet med arbetsmiljöfrågorna att hitta en god arbetsplats…/” . 

”/…Som springer vid sidan om verksamheten…det vill jag ha Avdelningen för arbetsmiljö till 

att vara…man ska inte anlita Avdelningen för arbetsmiljö utifrån att jag säger att ni får ett 

uppdrag…utan Avdelningen för arbetsmiljö ska springa som en kompetent partner hela vägen 

och kunna puffa mig i ryggen och säga att du…nu börjar det hända någonting här och du 

måste börja göra någonting, ska vi sätta oss ned och diskutera…/”. 

6.2.3 Ledarskap 

Avdelningen för arbetsmiljö möjliggör för Region Halland att bedriva arbete kring arbetsmiljö 

på organisationsnivå, vilket gör att Avdelningen för arbetsmiljö vänder sig primärt till Region 

Hallands förvaltningschefer. Det är förvaltningscheferna som i samråd med Avdelningen för 

arbetsmiljö ska ta fram handlingsplaner för den aktuella förvaltningen. Avdelningen för 

arbetsmiljö verkar som en strategisk partner i arbetsmiljöarbetet och hjälper Region Hallands 

chefer att bedriva det arbetsmiljöarbete vilket de i egenskap av formell chef bör bedriva. 

Respondenterna påtalar behovet av stöd kring arbetsmiljöarbetet, hur cheferna ska bedriva 

arbetet kring arbetsmiljö ”/…Jag återkommer just till det här att stötta, att stötta för att få 

fram den här goda arbetsplatsen. Att vara den här stödfunktionen där man kan få idéer, lite 

utbildningstips eller vad det nu kan vara. För att få lite input är superviktigt…/” . 

”/…med tanke på hur komplex arbetsmiljö och situation vi har så har ju Avdelningen för 

arbetsmiljö blivit en nära strategisk partner i vårt långsiktiga arbete, men framför allt när vi 

gör olika kartläggningar och interventioner samt handlingsplaner, kanske inte att genomföra 

det operativt men att stödja chefen…/” . 

Avdelningen för arbetsmiljö utövar det ledarskap som behövs kring arbetsmiljöfrågorna inom 

Region Halland. Genom detta sätt att utöva ledarskap menar Robbins & Judge (2011) att de 

besitter en förmåga och en möjlighet att påverka de formella cheferna. Jacobsen & Thorsvik 

(2008) gör gällande att ledarskap ska bidra till att organisationen når sina uppsatta mål. I 

förändringsprocessen kring arbetsmiljöarbetet samt företagshälsovård uppfattar vi det som att 

förvaltningschefen i sitt arbete får hjälp av Avdelningen för arbetsmiljö för att bedriva det 

ledarskap som krävs beträffande arbetsmiljö. Att ledarskap som uppgift och funktion bedrivs 

av Avdelningen för arbetsmiljö till stor del. På detta sätt kan det som Holmberg (2003) gör 

gällande att i en förändringsprocess kan ledarskapet beskrivas både som lösningen och 

problemet. Där det formella ledarskapet, i rollen som chef, inte bedriver det ledarskap som i 

förändringsprocessen kring det nya arbetsmiljöarbetet är nödvändigt. Vilket gör att det 

formella ledarskapet kan ses som problemet vid förändringsprocessen. Citatet nedan belyser 

de förändrade förutsättningarna för cheferna ”/…Cheferna har fått andra förutsättningar vi 

har många….fortfarande många chefer som har jobbat länge men som kanske inte har dom 
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förutsättningar som behövs enligt de nya förhållandena som är… säg då att du har en 

verksamhet som är stor och komplicerad…/” . Avdelningen för arbetsmiljö ska bedriva det 

ledarskap som är tänkt att driva förändringsprocessen kring arbetsmiljöarbetet, för att ge 

kunskap och kompetens till att utveckla strategier samt det ledarskap som är nödvändigt för 

att verka som lösningen i förändringsprocessen. ”/…Avdelningen för arbetsmiljö jobbar 

strategiskt, förebyggande men också kraftfulla verktyg som interventioner och 

handlingsplaner men även stöd till chefer och ledning…/” . Jacobsen (2005) påtalar att det 

inom ledarskapsteorin handlar om det ledarskap vilken Avdelningen för arbetsmiljö skall 

bedriva för att förändra det bestående. 

Med det resonemang vi fört ovan har vi en tanke om att det ledarskap vi tolkar att 

Avdelningen för arbetsmiljö bedriver genom de formella cheferna, ger de formella cheferna de 

verktyg de behöver för att kunna bedriva ett strategiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete. 

Verktygen är kunskaper, kompetens och en möjlighet att förmedla en helhetsbild kring 

arbetsmiljöarbetet i Region Halland. Vi menar att Avdelningen för arbetsmiljö driver ett 

ledarskap kring arbetsmiljöfrågorna inom Region Halland, vilket resulterar i att Avdelningen 

för arbetsmiljö är funktionen som driver uppgiften. Inte att Avdelningen för arbetsmiljö träder 

in i rollen som den formella chefen. 

Vi kan se risker med att Avdelningen för arbetsmiljö driver ledarskapet kring arbetsmiljö-

frågor, där en risk är att Avdelningen för arbetsmiljö tar över det operativa arbetet som ska 

bedrivas av den formella chefen, då det hos respondenterna påtalas ett stort behov av mer 

hjälp från Avdelningen för arbetsmiljö. Det stora behovet tolkar vi som att de formella 

cheferna inte har de rätta verktygen för att bedriva arbetet på egen hand eller att det bara 

känns bra att lämna över till de som anses mer kompetenta inom arbetsmiljöområdet. Vilket i 

sin tur skulle kunna leda till att ledarskapet i den formella chefsrollen utarmas kring 

arbetsmiljöfrågan. 

Då vi kan se att ledarskapet kring det nya arbetsmiljöarbetet bedrivs till stor del av 

Avdelningen för arbetsmiljö, skulle man utifrån Webers byråkratiska modell kunna utläsa att 

Avdelningen för arbetsmiljö bedriver det ledarskap som styrs primärt av regler och rutiner, 

detta är delvis sant. Avdelningen för arbetsmiljö bedriver ledarskap utifrån de krav som 

återfinns i arbetsmiljölagen, men även utifrån de nya tankar kring styrning som Almqvist 

(2006) påtalar kommer med New Public Management, det vill säga att rollen som chef ersätts 

med rollen som ledare inom hierarkiska organisationer vilket även Bengtsson (2010) gör 

gällande. Holmberg (2003) beskriver den förändrade synen på ledarskapet i offentligsektor 

som ett ledarskap som sätter förändring och förnyelse i centrum. När man i organisationer 

talar om ledarskap så handlar det om ett ledarskap som motiverar, engagerar och skapar förut-

sättningar för att få individer att arbeta för att förverkliga mål. Även respondenterna gör 

gällande att ledarskapet är ”/…jätte viktigt, inte bara för arbetsmiljö, utan det är viktigt med 

bra ledarskap, dels för att det påverkar ju så himla mycket, dels för att motivera 

medarbetarna och dels att uppnå målen. Kan man vara tydlig med vad man vill uppnå, så är 

ju det en jätte stor känsla än om allting bara flyter…/”. 
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Att vara chef i Region Halland är att kunna förena rollerna ledare, strateg och chef.  Där man 

inom Region Halland påtalar att grunden i den formella chefsrollen är ledarskapet. Genom att 

Avdelningen för arbetsmiljö bedriver ledarskapet kring det nya förhållningssättet gentemot 

arbetsmiljö, vittnar det om att Avdelningen för arbetsmiljö går in som ledaren och strategen 

kring arbetet med arbetsmiljöfrågor, inte i den formella chefsrollen. Avdelningen för 

arbetsmiljö bedriver ett ledarskap som kan ses som en handling som utövas. Denna handling 

som utövas genom ledarskap har förändrats i offentlig sektor. Det har gått ifrån att handla om 

ledares förmåga att driva igenom beslut genom hierarkiska strukturer till att mer handla om 

ledarens förmåga att se framåt i tiden och förutspå och hantera det okända. ”Genom att 

definiera innehåll, förklara sammanhang och skapa mening tillhandahåller ledare den 

värdegrund som indirekt förser oss med riktlinjer för handlingar” (Holmberg Offentligt 

ledarskap 2003 s:15). Vår tolkning är att Avdelningen för arbetsmiljö bistår den formella 

chefen i rollen som ledare och strateg, möjliggör de för ett nytt förhållningssätt gentemot 

arbetsmiljö-frågorna. Avdelningen för arbetsmiljö visar genom sin kunskap och kompetens 

hur det strategiska arbetet och hur ledarskapet kring dessa frågor bör kommuniceras för att 

öka måluppfyllelsen kring arbetsmiljö frågorna inom Region Halland. Möjligheten som 

respondenterna påtalar är att de får hjälp av Avdelningen för arbetsmiljö att finna det 

ledarskap som behövs för att driva arbetsmiljöfrågorna inom förvaltningen, men även hjälp 

med att arbeta fram strategier för arbetsmiljöarbetet. Risken beträffande Avdelningen för 

arbetsmiljös sätt att bedriva arbetet kring arbetsmiljöstrategin är att de till slut äger alla 

processer som är knutna till arbetsmiljö. Att de genom sin expertkunskap skapar ett större 

behov av Avdelningen för arbetsmiljö än det initialt var tänkt. En möjlighet som uppkommer 

genom att Avdelningen för arbetsmiljö driver ledarskapet inom arbetsmiljöarbetet är att denna 

strategi går att föra över till andra områden. På detta sätt kan Region Halland genom 

stödprocesser gentemot förvaltningscheferna, påvisa hur man inom Region Halland vill att 

vissa saker ska fungera, en ambition för att få det mer likt för alla inom Region Halland. 

Respondenterna påtalar att de utbildningsmöjligheter som finns, vilka vänder sig till chefer 

inom Region Halland, möjliggör för en gemensam grund att stå på. Respondenterna gör 

gällande att det är viktigt att använda sig av dessa verktyg, vilka de tillförskansar sig via dessa 

utbildningar. Respondenterna påtalar att det genom dessa utbildningar kommer att generar 

processer som är mer lika inom alla förvaltningarna”/…det är första gången vi väljer att 

skicka alla på en gemensam utbildning…det kanske blir en riktig bubbeleffekt av det…att 

träffas , går utbildningen, käkar tillsammans och diskuterar det som har hänt, det kanske blir 

en start på att det är så här vi ska göra…//…ska bli spännande att lyssna när de kommer 

tillbaka om det är sådana effekter vilket vi kan se…/”. 

Sammanfattning/slutsats 

Nedan kommer en sammanfattning/slutsats som ämnar svara på frågeställningen; Vilka 

möjligheter samt risker upplever respondenterna med den nya arbetsmiljöstrategin - 

Avdelningen för arbetsmiljö?  

Inledningsvis påtalar respondenterna att de har en stor förståelse för och tilltro till de mål som 

politikerna sätter upp. Utifrån dessa mål arbetas det fram strategier vilka till största del 

uppfattas som förståliga och klara. Beträffande den nya arbetsmiljöstrategin vilken har fokus 
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på arbetsmiljöarbete gör respondenterna gällande att det har funnits ett behov av stöd kring 

arbetsmiljöarbetet inom Region Halland. Beträffande ledarskapet finner vi att Avdelningen för 

arbetsmiljö driver förändringsprocessen kring arbetsmiljö och företagshälsovård. Avdelningen 

för arbetsmiljö bistår den formella chefen i rollen som ledare och strateg vilken är nödvändig i 

förändringsprocessen. Genom sin kunskap och kompetens hjälper Avdelningen för arbetsmiljö 

de formella cheferna med verktyg för att kunna bedriva ett strategiskt och långsiktigt 

arbetsmiljöarbete. Men även hjälp att finna det ledarskap som behövs för att driva 

arbetsmiljöarbetet. Avdelningen för arbetsmiljö tar inte över ansvaret som formell chef, utan 

driver processen kring förändringsarbetet. Den största möjligheten som respondenterna påtalar 

är att de genom Avdelningen för arbetsmiljö får en strategisk partner som hjälper dem i arbetet 

kring arbetsmiljöfrågor. Den största risken vilken respondenterna ser är att Avdelningen för 

arbetsmiljö inte kommer att räcka till, då allt är arbetsmiljö. 

 

 6.3 Vad innebär tillit till avdelningen för arbetsmiljö för respondenterna   

Nedan redovisas resultatet och analys av; Vad innebär tillit till Avdelningen för arbetsmiljö 

för respondenterna, i relation till förändringen? Resultat och analys kommer att struktureras 

upp utifrån begreppen politisk styrning, strategi och ledarskap. 

 

6.3.1 Politisk styrning 

Giddens (1996) påtalar att den moderna människan skapar tillit i en värld vilken människan 

uppfattar som riskfylld. Tillit är en särskild typ av förtroende som förtröstan ger upphov till, 

vilket är ett fortlöpande tillstånd och inte något som har med en persons eller systems 

tillförlitlighet eller pålitlighet att göra. Respondenterna påtalar bland annat att ”/…politiken 

sätter målen vilka skall genomsyra organisationen.../”. ”/…de målen som finns för Region 

Halland, det är ju det vi ska leva efter…eftersom jag har min anställning i Region Halland 

måste jag vara lojal och leva efter målen…/”. Denna tillit till politiken bygger inte på 

kunskap om eller vetskap om politikers kompetens, utan bygger på en förtröstan eller tro om 

att det är politiken som sätter målen och att de är mål som är bra för Region Halland 

verksamheter. Tilliten syftar till att vi lever i en demokrati och att tilliten grundar sig på 

demokratins grunder. 

 

6.3.2 Strategi 

Modernitetens institutioner bygger på tillit vilket Giddens (1996) påtalar beror på en 

upptrappning av sociala relationer som sker över hela världen genom den ökade 

globaliseringen. Men även genom det nya sätt vi väljer att organisera samhället, vilket medför 

att den sociala interaktionen inte längre sker ansikte mot ansikte. Detta sammantaget ställer 

högre krav på individens möjlighet att känna tillit. Tillit hjälper oss när vår känsla av risk är 

tillräcklig, vilket är en strategi för att reducera komplexiteten i tillvaron och hjälper oss på så 

sätt i vår vardag (Giddens 1996). Det är genom känslan av tillit som förvaltningscheferna 
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möjliggör för Avdelningen för arbetsmiljö att bedriva arbetet kring arbetsmiljöfrågor i 

organisationen. Flertalet av respondenterna gör gällande att Avdelningen för arbetsmiljö 

besitter de verktyg, kunskap och kompetens som behövs gällande arbetsmiljön. Detta är inte 

för att respondenterna har all kunskap om Avdelningen för arbetsmiljö, utan för att de tror att 

Avdelningen för arbetsmiljö har den expertkunskapen inom arbetsmiljö. Vidare menar 

respondenterna att de har tillit till de politiska intentionerna, men de påtalar att de aldrig har 

träffat de ansvariga politikerna bakom de politiska intentionerna. Många av respondenterna 

har mött representanter för Avdelningen för arbetsmiljö, vilka är involverade i processen i 

skapandet av tillit till de politiska intentionerna men även tilliten till expertsystemet. 

 

6.3.3 Ledarskap 

Vi har i tidigare resonemang påtalat att Avdelningen för arbetsmiljö driver de ledarskap som 

är nödvändigt beträffande arbetsmiljöarbetet. Genom att se ledarskapet som en handling, blir 

detta ledarskap ett ansiktslöst ledarskap. Där tilliten till Avdelningen för arbetsmiljö är till-

skriven det abstrakta systemet. Respondenterna säger att det är genom chefsutbildningar eller 

i samverkan som de träffar representanter för Avdelningen för arbetsmiljö, vilket gör att 

tilliten till dem förstärks. På detta sätt får även det ansiktslösa ledarskapet ett ansikte, vilket 

stärker möjligheterna till en tillitsskapande process. Vidare gör respondenterna gällande att 

genom att möjliggöra för en gemensam grund, vilket chefsutbildningar och samverkan är med 

och skapar, så växer även tilliten till den egna ledarrollen vilken ska driva arbetsmiljöarbetet i 

förvaltningen. Tilliten till den egna rollen växer i interaktion med andra. Lindskog & 

Sandstedt (1997) påpekar att mötesplatser likt chefsutbildning eller samverkan är arenor  

där tillit gentemot expertsystem, likt Avdelningen för arbetsmiljö, kan växa fram. Vissa 

respondenter gör gällande att tilliten de känner för Avdelningen för arbetsmiljö är kopplat till 

personer inom Avdelningen för arbetsmiljö inte till den nya arbetsmiljöstrategin i stort. Det är 

även genom mötesplatser som målet för arbetsmiljöstrategin kan bli tydligt, att det har skett 

en förändring inom Region Halland beträffande arbetsmiljöarbetet. Att företagshälsovården 

inom Region Halland bedriver ett strategiskt arbetsmiljöarbete, och resursen för detta är 

Avdelningen för arbetsmiljö.  

 

Sammanfattning/slutsats 

Nedan kommer en sammanfattning/slutsats som ämnar svara på frågeställningen; Vad 

innebär tillit till Avdelningen för arbetsmiljö för respondenterna i relation till förändringen? 

Respondenterna påtalar behovet av sociala arenor för att tillit till arbetsmiljöstrategin, det vill 

säga det nya arbetsmiljöarbetet ska kunna växa fram. Genom att träffa individer vilka  

är representanter för expertsystemet, Avdelningen för arbetsmiljö, skapar man enligt 

respondenterna en större möjlighet för tillit att växa fram. Det är även en viktig aspekt att i 

samverkan eller genom gemensamma utbildningsinsatser, möjliggöra för ökad tillit i den egna 

yrkesrollen genom att möjliggöra för en gemensam grund för att bedriva den nya ledarskaps-

rollen i arbetsmiljöarbetet. Vidare skapar dessa mötesarenor möjlighet att få ett ansikte på 

ledarskapet i arbetsmiljöfrågor, det vill säga Avdelningen för arbetsmiljö. För att kunna arbeta 
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i en organisation likt Region Halland behöver man ha förmågan och ges möjligheten till att 

skapa tillitsskapande processer och tillitsskapande arenor. Då det arbete som utförs 

gemensamt bygger på tron beträffande vår kunskap, kompetens och förmåga snarare än 

vetskapen om den. Detta är inte unikt för verksamma inom Region Halland utan det är en del 

av den verklighet vi lever i, då tilliten till abstrakta system är en del av vår vardag. 

 

7. Diskussion 

I den här studien har vi många gånger reflekterat över begreppet arbetsmiljö, vad är 

arbetsmiljö? När vi frågar våra respondenter så är arbetsmiljö allt som har med arbete eller 

arbetsplatsen att göra, och det är väl så vi troligen själva skulle ha svarat på den frågan. Hur 

förhåller en organisation sig till något som innefattar allt? Är det så att någonting som är allt 

också kan bli ingenting, det vill säga försvinna och på något sätt bli taget för givet, då det är 

allt? 

Hur ska då Region Halland ta ett krafttag kring arbetsmiljö och företagshälsovård för att 

skapa ett nytt förhållningssätt? Under studiens gång har det tydliggjorts att respondenterna 

efterfrågar en tydligare struktur och mer vägledning i hur ett bra arbetsmiljöarbete ska 

bedrivas, denna förväntning ligger på företagshälsovården hos respondenterna. Detta behov 

av förändring som vi kan utläsa i vår empiri stämmer väl överrens med vad flertalet av 

artikelförfattarna på DN-debatt (Lundby Wedin, etal 2010) gör gällande, att det krävs ett 

krafttag kring förbättrad arbetsmiljö, där företagshälsovård är en del av detta arbete. Vad är 

det då som gör att Region Halland behöver synliggöra arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och 

få det till att bli en integrerad del av verksamheten, när arbetsmiljö är verksamheten? Är det så 

att när arbetsmiljö är allt, blir det då taget för givet? 

Vidare i studien kring den organisatoriska förändringen tolkar vi att Region Halland i sitt 

arbete att ta ett krafttag kring arbetsmiljö och företagshälsovård väljer att under paraply- 

begreppet företagshälsovård genomföra organisatoriska förändringar. De organisatoriska 

förändringarna öppnar upp för nya och förändrade krav, vilket vi har nämnt i vårt resultat och 

i vår analys. Vid genomförandet av en organisatorisk förändring bör intentionen kring 

förändringen vara att den ska leda till effekter som bidrar till att organisationen når målen med 

förändringen. Vi har i vår studie reflekterat över att Region Halland har genomfört 

förändringar för att möjliggöra för ett helhetsgrepp kring arbetsmiljö och företagshälsovård. 

Förändringsprocessen både möjliggör för att förändringen ska bidra till måluppfyllelse, men 

förändringsprocessen ställer även nya krav och förändrade krav på kommunikation, 

information, samverkan, sociala arenor för interaktion. Exempel om man går från att i egen 

regi driva ett företag och inte ha några anställda, för att sedan i en organisationsutveckling 

bestämma sig för att anställa en medarbetare. Det vi vill visa är att det inte bara en förändring 

av antalet anställda i organisationen, utan det ställer även nya och förändrade krav på 

kommunikation, information, samverkan. I en förändringsprocess för att möjliggöra för ett 

helhetsgrepp genom att renodla verksamheten, ställer det nya och förändrade krav på 

organisationen, vilket gör att organisationen blir allt mer komplex. Var intentionen 

beträffande den organisatoriska förändringen att det skulle vara enklare och tydligare? Har det 

blivit tydligare för individen i organisationen? Ja i vissa hänseenden kan vi se det, men under 
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studiens gång har tankar kring betydelsen av kommunikation och information växt fram 

genom vår tolkningsprocess, liksom betydelsen av social interaktion och tillgång till sociala 

arenor för förändringsprocessen. Vi har i studien redovisat att Avdelningen för arbetsmiljö 

driver ett ledarskap i de frågor som rör arbetsmiljö och företagshälsovård. För att detta 

ledarskap ska få effekter i organisationen krävs det arenor för kommunikation och 

information, där representanter från Avdelningen för arbetsmiljö kommer samman med 

personer från organisationen. De sociala arenorna blir även en möjlighet för Avdelningen för 

arbetsmiljö att tydliggöra sin kunskap och kompetens, och ge exempelvis 

förvaltningscheferna möjlighet att se vilket behov de har av Avdelningen för arbetsmiljö i sitt 

arbete med arbetsmiljöarbetet. Vidare finner vi att sociala arenor, exempelvis 

chefsutbildningar och samverkan möjliggör för att ledarskapet i Region Halland ska kunna bli 

mer likt. I vårt empiriska material kan vi förstå att de olika förvaltningarna inom Region 

Halland skiljer sig kraftigt beträffande arbetsområde och tjänster. Genom sociala arenor finner 

vi det möjligt för ett mer homogent ledarskap att växa fram, vilket skulle kunna leda till mer 

likt för alla i Region Halland. Sociala arenor är en viktig funktion för möjligheten att mötas, ta 

emot och sprida information, samt att tillsammans kommunicera och på det sättet bearbeta 

och bekanta sig med informationen. Men även för att sociala arenor skapar möjlighet för ökad 

kunskap och förståelse, samt att en tillit till förändringen kan växa fram. Det är även i de 

sociala mötena vid de sociala arenorna som kunskap och lärande processer kan uppkomma 

och tillit till Avdelningen för arbetsmiljö och Region Halland kan stärkas, men även tilliten i 

relation till den egna yrkesrollen. Det är genom kommunikation och information som Region 

Halland möjliggör för att individen i organisationen ska känna delaktighet i 

förändringsprocessen vilket är något som O´Brien (2002) påtalar är av vikt för att 

förändringen ska lyckas. Det är även utifrån känslan av delaktighet som lärandeprocessen 

inom organisationen kan växa vilket Ford och Angermaier (2008) gör gällande i sin studie. 

Vidare skapas och stärks känslan av tillit till Avdelningen för arbetsmiljö genom känslan av 

delaktighet, information och kommunikation. 

De nya organisatoriska förändringarna möjliggör för företagshälsovård som centralt begrepp 

att delas upp i två begrepp. Det är dessa begrepp, arbetsmiljö och företagshälsovård, som är 

återkommande i hela studien. Det som har blivit klart för oss under skrivandet av denna 

studie, är att det fokus som vi inledningsvis hade kring begreppet företagshälsovård har 

ändrats till att bli mer fokus på begreppet arbetsmiljö. Vi har ägnat tid åt att diskutera kring 

begreppen, det blir tydligt i denna studie att det ligger olika värden i dessa båda begrepp, där 

företagshälsovård kopplas mer till reaktiva friskvårdsinsatser och arbetsmiljö kopplas till det 

mer proaktiva strategiska arbetet kring frågor som rör arbetsmiljö. Vad betyder detta för 

företagshälsovård som begrepp? För att återkoppla till Coomer (2010) om uppmaningen att 

det är dags att definiera varumärket företagshälsovård. Vad lägger Region Halland i 

varumärket företagshälsovård? Vi kan utläsa att det Region Halland vill lägga i varumärket 

företagshälsovård är arbetsmiljöarbetet som bedrivs genom Avdelningen för arbetsmiljö. 

Genom uppdelningen av lagrummen blir tydligt vad Region Halland vill uppnå med 

begreppen företagshälsovård och arbetsmiljö. Detta kommer att kräva att Region Halland 

kommunicerar ut nya värdeord som behövs i det nya sättet att marknadsföra 

företagshälsovård, det vill säga Avdelningen för arbetsmiljö, inom Region Halland. Vi anser 
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att det blir viktigt att sammanföra dessa begrepp, företagshälsovård och arbetsmiljö, för att 

kunna marknadsföra företagshälsovård som ett helhetsgrepp i Region Halland. Vi menar att 

företagshälsovård som begrepp behöver fyllas med nya värdeord, för att utgöra det paraply- 

begrepp som rymmer företagshälsovård och arbetsmiljö samt de strategier samt processer som 

finns för detta arbete.  

För att gå tillbaka till den här studien, kan vi då se att Region Halland har tagit ett krafttag 

kring förbättrad arbetsmiljö och företagshälsovård?  Och i så fall kan vi då se att de krafttag 

Region Halland har gjort står i relation till de utmaningar som företagshälsovården står inför 

enligt SOU 2011:63? 

Ja, vi kan se att Region Halland genom sitt nya förhållningssätt tagit ett helhetsgrepp primärt 

kring arbetsmiljöarbetet, men även möjliggjort för ett nytt förhållningssätt i relation till 

företagshälsovård. De nya förhållningssätten kring arbetsmiljö och företagshälsovård riktar 

sig främst till organisationsnivå, där Region Halland har en tanke om att det kommer att 

generera effekter även på individnivå. På detta sätt har Region Halland lyckats med att 

kombinera organisationsperspektivet och individperspektivet. Genom att kombinera de båda 

perspektiven och genom de strukturella förändringarna samt skapandet av Avdelningen för 

arbetsmiljö har Region Halland lyckats synliggöra och integrera arbetsmiljöarbetet i 

organisationen.  Vidare kan vi se att den tillit som krävs för det nya förhållningssättet, håller 

på att växa fram, då tillitsskapande är en process som kräver tid och stabilitet. 

Avslutningsvis vill vi belysa att det är påtagligt att det har skett stora förändringar beträffande 

förhållningssättet kring arbetsmiljöarbetet inom Region Halland. Region Halland har tagit ett 

krafttag kring arbetsmiljölagens område. Men är det samma krafttag vi kan skönja beträffande 

företagshälsovård? En fråga vi lämnar här. Det vi har påtalat och så som vi tolkar det, har 

Region Halland genom att fokusera på organisationsnivå vänt sig till ledarskapet i 

förändringsprocessen och därmed möjliggjort för tillit till Avdelningen för arbetsmiljö att växa 

fram, vilket har en stor betydelse för att förändringen ska slå väl ut i organisationen. Genom 

detta förfarande kommer Region Halland att ställas inför en rad nya och förändrade krav, 

vilka Region Halland kan se som möjligheter eller risker för hur väl förändringsprocessen kan 

genomföras och hur väl förändringsprocessen kommer att slå ut i organisationen.  
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