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Syftet med studien är att undersöka vilka ledarskapsstilar som 
kommer till uttryck i arbetsmiljölagen. Studien går igenom olika 
ledarskapsstilars utveckling med ett fokus på den transformativa 
ledarstilen. En beskrivning av hur den moderna forskningen ser på 
ledarskapets påverkan på arbetsmiljön görs kortfattat. Studien utgår 
från en innehållsanalys på arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk 
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt vägledning till 
föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, 2015:4. 
Innehållsanalysen görs med en deduktiv ansats där texten analyseras 
utifrån chefskap, transaktionellt samt transformativt ledarskap. 
Analysen visar på att samtliga tre nämnda begrepp finns i de 
undersökta texterna. Resultatet visar på att lagen ställer 
administrativa krav i form av chefskap. Det transaktionella 
ledarskapet syns tydligt i lagstiftningskravet gällande övervakning 
och kontroll. Genom att fokusera på medarbetarnas hälsa ställs det 
krav på ett transformativt ledarskap.  
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INTRODUKTION 
 

Chefer finns det i organisationer där det finns anställda och utgörs av individer som enligt 
arbetsledningsrätten har rätt att leda och fördela arbetet. Chefer kan genom olika åtgärder 
på arbetsplatsen förebygga ohälsa. (Zohar, 2002) Dessa åtgärder kan genomföras genom 
att ledaren använder sig av olika ledarskapsstilar. En stil är att ha fokus på kontroll av 
medarbetarna, en annan stil är att fokusera på att ge medarbetare motivation att själva 
arbeta för organisationens utveckling inom arbetsmiljön (ibid). 

Wreder menar i sin avhandling, som handlar om hur ledarskap och ny teknologi påverkar 
arbetsmiljön, att chefers ledarskap är centralt för att skapa en god arbetsmiljö. Ansvaret 
för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren, men genom delegering har chefer på olika nivåer 
också ansvar för arbetsmiljön. Chefer kan använda ledarskapet för att bidra till att 
arbetsförhållanden tillfredsställer medarbetarnas behov av till exempel kontroll och 
delaktighet. (Wreder, 2008). 

Chefers ledarskap är en utgångspunkt för att skapa en bra arbetsmiljö. Ett begrepp som 
Nyberg (2009) använder i sin avhandling är; Hälsofrämjande ledarskap, vilket definieras 
som: 

Ett hälsofrämjande ledarskap fann vi vara att förse medarbetare med 
förutsättningar att utföra sitt arbete på ett självständigt sätt (ge 
information, befogenheter och tydlighet), att uppmuntra medarbetarna att 
delta i utvecklingen av arbetsplatsen (Nyberg, 2009, abstract, egen 
översättning). 

En chef har krav från både ledning och medarbetare i organisationen. Varje medarbetare 
har en egen uppfattning om hur en chef ska vara och uppföra sig. Det finns även olika 
önskemål om vilka värderingar och vilka riktlinjer som ska gälla i den organisationen där 
de verkar. Att uppfylla varje enskild individs önskemål om hur en chef bör vara, bete sig 
och hantera olika situationer är näst intill omöjligt. Till hjälp finns det lagstiftning som 
ringar in vissa värden och förtydligar vilket ansvar en chef har. De lagstiftade kraven kan 
inte undslippas. Staten har genom lagstiftning antytt hur chefer ska vara och vilket ansvar 
de har gentemot sina anställda. Om dessa krav inte uppfylls kan organisationen straffas 
genom sanktionsavgifter från arbetsmiljöverket. Vid brott mot gällande föreskrifter kan 
även böter utfärdas. 

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler 
som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda 
uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera skyddsronder och 
administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(Arbetsmiljöverket, 2017). 
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Reformer som ny arbetsmiljölagstiftning, ställer krav på förändring och anpassning för 
så väl medarbetare som organisation. Ur ett pedagogiskt perspektiv har ledare/chef en 
viktig roll att spela för att främja lärande. Forskning om ledares roll för utveckling och 
lärande fokuserar ofta på Bass teorier om transformativt och transaktionellt ledarskap. 
Det transformativa ledarskapet ses som ett ideal för att främja lärande medan det 
transaktionella ledarskapet ses som ett administrativt måste (Bass B. M., 1985). 

Den 31 mars 2016 infördes arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2015:4 
Organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med föreskriften är att främja god 
arbetsmiljö samt förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön, vilket framgår i 1 §. Under de senaste decennierna har 
intresset för organisatorisk och social arbetsmiljö ökat. En ökning av ohälsosam 
arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling, har uppmärksammats på de 
svenska arbetsplatserna. En efterfrågan på tydligare regler och krav kom som en följd av 
denna ökning. Som svar på efterfrågan kom AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Ny arbetsmiljölagstiftning ställer krav på förändring och lärande hos både individer och 
på det organisatoriska lärandet. Ledarskapet i en organisation kan hindras eller 
möjliggöras beroende på rådande strukturer medan ledarskapets utövande kan bidra till 
att reproducera eller förändra strukturerna (Wallo, 2008). Ledarskapet är även en viktig 
del för trivseln på arbetsplatsen. Ett bristfälligt ledarskap skapar förvirring och otydlighet 
om roller och ansvar (Arbetsmiljöverket, 2017).  

För att se hur chefskap och de bägge ledarskapsstilarna påverkar arbetsmiljön har en 
inläsning på nutida forskning om ledarskapets effekt på arbetsmiljön gjorts. Hur 
ledarskapet påverkar arbetsmiljön förklaras i studien. Tidigare forskningen knyter 
samman ledarskapets påverkan på arbetsmiljön och teorierna om transaktionellt och 
transformativt ledarskap. 

För att ta reda på vilka ledarskapsstilar som kommer till uttryck inom svensk 
arbetsmiljölagstiftning, görs en kvalitativ undersökning. Studien är inriktad på textanalys 
av arbetsmiljölagstiftningen. Syftet med studien är att undersöka vilka ledarskapsstilar 
som underlättar till att följa kraven och genomföra de förändringar som finns i AFS 
2015:4.  
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Bakgrund 
I bakgrunden finns en kortare presentation av arbetsmiljölagen och vad arbetsmiljö 
föreskrifter är. Studiens inriktning är arbetsmiljöförskriften, organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4). I bakgrunden ges även en kortfattad beskrivning av ledarskap, 
lärande och hur dessa relaterar till varandra. I avsnittet om tidigare forskning tas nutida 
forskning upp om hur ledarskap och ledarskapsstilar kan förbättra eller försämra 
arbetsmiljöarbetet samt hur transformativt och transaktionellt ledarskap är kopplade till 
dessa resultat. 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöföreskrifter 

Avsikten med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att 
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lagen antogs av Sveriges Riksdag 1977, och 
innebär att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö.  Enligt 6 kap 1 § ska arbetsgivare och arbetstagare bedriva en på lämpligt sätt 
organiserad arbetsmiljöverksamhet. Lagens huvudsyfte var ursprungligen till för att skapa 
en bättre fysisk arbetsmiljö. Men lagen kom vid sitt införande även att inkludera ansvaret 
för arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående. Lagstiftningen inkluderade allt som 
påverkar arbetarna på deras arbetsplats. Även arbetstagares möjlighet till utveckling, 
inhämtande av ny kunskap samt arbetsplatsen sociala gemenskap regleras i 
arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och ska enligt gällande 
arbetsmiljölag vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. Men det ligger också ansvar på arbetstagaren att följa lagen 
och aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Arbetsmiljölagen bestämmer de yttre ramarna för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. 
Därtill ger Arbetsmiljöverket ut arbetsmiljöföreskrifter som är mer detaljerade. 
Föreskrifterna är mer specifika, samt ger allmänna råd inom de olika områden de syftar 
till.  Dessa föreskrifter förkortas AFS och numreras efter den ordning de beslutas av 
arbetsmiljöverket.  

Studien fokuseras på AFS 2015:4, det är föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling (Arbetsmiljöverket 2017).   
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Ledarskap 

Antalet definitioner av ledarskap är antagligen lika många som det finns teorier om 
ledarskap. Att det skulle existera endast en saliggörande definition av ledarskap är således 
uteslutet. Vad och hur en ledare gör, är beroende av den kultur och samtid ledaren 
befinner sig i (Alvesson & Sveningsson, 2010).  En ledare har ändå i sin definition av 
ordet, ett inneboende begrepp av att leda någon eller några individer, ledarskap innebär 
även att de som ska ledas, accepterar individen som sin ledare. Att vara chef eller 
arbetsgivare behöver inte innebära att denna är utsedd av sina anställda, till att uppfylla 
vissa definitioner av att vara deras ledare (ibid). Dock har en arbetsgivare rätten att leda 
och fördela arbetet inom sin organisation. Med den ingången kommer begreppet ledare i 
studien att likställas med arbetsgivare och chef.  

Alvesson & Sveningsson (2010) beskriver några av de vanligaste definitionerna av 
ledarskap. 

Ledarskap är processen genom vilken en agent får sin underordnade att 
bete sig i en önskad riktning (Alvesson & Sveningsson, 2010, s. 16). 

Ledarskap är en interpersonell relation i vilken andra lyder eftersom de 
vill det, inte på grund av att de måste det (Alvesson & Sveningsson, 2010, 
s. 16). 

Att utöva ledarskap är att transformera efterföljare, skapa visioner av 
målen så de kan uppnås, och formulera vägen för medlemmarna så att de 
kan nå målen (Alvesson & Sveningsson, 2010, s. 16). 

Ledarskap är den inflytandeprocess genom vilken man får en organiserad 
grupp att uppnå sitt mål. (Alvesson & Sveningsson, 2010, s. 16). 

Ledarskap utövas när idéer uttryckta i tal eller handling uppfattas av andra 
som underlättande i utförandet av uppgifter eller för att göra framsteg i 
problem som är viktiga för dem (Alvesson & Sveningsson, 2010, s. 16). 

Definitionerna görs i relativt breda och generella termer för att beskriva en viss variation 
av begreppet ledarskap. En del teorier är inriktade på att chefskapet handlar om att hantera 
stabilitet, till skillnad mot ett ledarskap som är till för att skapa eller hantera förändring 
(Alvesson & Sveningsson, 2010). Andra teorier menar att ledarskap handlar om styrning 
av individen, gentemot styrning av organisationer eller kollektivet. Ledarskap kan även 
vara ett sätt att få efterföljarna att bli villiga att lyda, men kan även innefatta mer 
tvingande styrmedel (ibid). Alla dessa motsägande eller kompletterande teorier gör det 
inte lätt att definiera vad en ledare är och hur den bör uppföra sig. En viss röd tråd kan 
ändå urskiljas i att en ledare ska leda, styra och organisera. En ledare utövar ett viss 
inflytande över efterföljarna (ibid). 

Handlingar kan kopplas till de handlande personerna, därför har vissa teorier inriktat sig 
på ledaren som person. Den tidiga ledarskapsforskningen utgick från att det var särskilda 
personlighetsdrag som utmärkte en bra ledare (Jacobsen, & Thorsvik, 2008). Avsikten att 
få människor att göra något kopplas till motivationsteorier, sociala relationer, hur grupper 
bildas samt hur dynamiken fungerar inom grupper. Inriktningen på dessa teorier handlar 
om vilka ledarbeteenden och ledarstilar som fungerar bäst för att påverka efterföljarnas 
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handlingar och processer (ibid).  Den organisatoriska ledarskapsteorin handlar om hur 
arbetsuppgifter och resurser fördelas inom organisationens medlemmar, både på 
individuell nivå och på gruppnivå. Organisationen ska skapa förutsättningar för lösning 
av de arbetsuppgifter som finns. Ledarskapet handlar om hur utformningen av 
organisationen ska göras (ibid). 

 

Ledarskap för lärande 

Ledarskap har studerats utifrån relationen mellan förändring och lärande. Forskning visar 
att ledarskapet i organisationer kan vara ett viktigt villkor, för att medarbetarna ska kunna 
lära och utvecklas (Skule, 2004).  

Med lärande avses i den här studien relativt varaktiga förändringar hos individer och 
organisationer, som ett resultat av ett samspel med sin omgivning (Ellström, 1992).  

Chefer har stora möjligheter att influera medarbetarnas lärande. Detta sker genom att 
använda vanliga chefsaktiviteter som att leda och fördela arbetet (Wallo, 2008).  En viktig 
förutsättning för lärandet är att cheferna inser att lärande är en del av deras arbetsuppgift. 
En annan viktig förutsättning är betydelsen av att chefer kan identifiera förutsättningar 
för lärande, i det dagliga arbetet (ibid).  

 

Historisk utveckling av ledarskapsstilar   

Ledarskapsforskningen har förändrats genom åren. De stilar som kan ses som historiskt 
dominerade är: egenskapsorientering, stilorientering, situationsorientering, den under 
1980-talet så kallade, nya ledarskapsorienteringen och postheroisk orientering (Alvesson 
& Sveningsson, 2010).  I början av 1900-talet antogs det att ledare var något man föddes 
till, inte något man kunde lära sig. Det var de biologiska förutsättningarna, inte kulturen 
som var avgörande om individen var en bra ledare eller inte. Den vetenskapliga forskning 
kunde dock inte fastställa vilka exakta egenskaper som avgjorde förutsättningarna för ett 
bra ledarskap (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2015; Wright, 1996). 

Fokus på olika ledarskapsstilar kom i slutet av 1940-talet och höll sin position fram till 
1960-talet (Alvesson & Sveningsson, 2010). Socialpsykologen Kurt Lewins teori om 
ledarskapsstilar utgörs av tre varianter av ledarskap. Den auktoritära stilen, där ledaren 
talar om vad medarbetarna ska göra och hur de ska utföra det. Den demokratiska stilen, 
där medarbetarna görs delaktiga av ledaren. Laisse Faire-ledarskapet, presenteras som en 
form av frånvarande eller undvikande ledarskap (Lewin, 1997). I likhet med 
egenskapsorienteringen gick det inte att se vilket det effektivast ledarskapet var.  

Under sextiotalet och fram till åttiotalet dominerade situationsorientering. Olika 
ledarskapsstilar passade i olika situationer och forskningen övergick till att mer fokusera 
på situationens betydelse (Alvesson & Sveningsson, 2010). Forskningen inriktade sig nu 
på att titta på olika slags situationer, som var av vikt för organisationsutveckling och hur 
medarbetarna blev motiverade. (Hersey & Blanchard, 1982). 

Under åttiotalet var det fokus på den då kallade, nya ledarskaporienteringen. Det nya 
ledarskapet tar upp idéer om att ledaren har den centrala rollen, eftersom denne styr och 
definierar organisationens uppdrag och riktning. Ledaren gör detta genom att formulera 
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visioner, uppdrag och strategier (Alvesson & Sveningsson, 2010). Ledarens roll blir att 
syssla med de stora och övergripande frågorna. Viktiga ämnen för ledaren var att påverka 
är värderingar och tankesätt. Ledarrollen skiljer sig här mot de tidigare teorierna då 
styrning på individnivå inte finns med i det nya ledarskapsidealet (ibid).  
 
Teorin gör även skillnad på chef och ledare. Chefskap presenteras som ett administrativt 
arbete, som sker under stabila och förutsägbara förhållanden. En ledare däremot ska 
inspirera genom kommunikation och sitt eget agerande (Alvesson & Sveningsson, 2010). 
En av de mest framträdande delarna i teorin är det transaktionella och transformativa 
ledarskapet. Transaktionellt ledarskap bygger på att det sker en transaktion mellan chef 
och medarbetare. Den första transaktionen som sker är att arbetsgivaren betalar 
medarbetaren en lön, för att denne ska utföra ett arbete. Det transaktionella ledarskapet 
kan likställas med chefskap där chefen utför administrativa uppgifter (Burns, 1978). Den 
transformativa ledaren gör medarbetarna medvetna om vad som kan uppnås om de 
anstränger sig. Det transformativa ledarskapet får dem att sätta organisationens intresse 
framför sina egna. Ledarskapet ska trigga medarbetarnas inre motivation genom 
självförverkligande och delaktighet (Bass B. M., 1985). 

I slutet av nittiotalet kom det postheroiska ledarskapet som konkurrerade med den nya 
ledarskaporienteringen (Alvesson & Sveningsson, 2010). Teorierna uppkom ur kritik av 
på transformativa ledarskapet. Det hjälteideal som kan anses finnas i teorier om det nya 
ledarskapet tonas ned och ersätts istället med fokus på det dagliga arbetet (ibid). Chefer 
utövar ledarskap på daglig basis och på olika nivåer, som till exempel mötesagendor, 
rekrytering och utbildning. Ledarskapet fokuserar återigen på relationerna mellan 
individerna och på de processuella faktorerna som utövas av alla i en organisation. Det 
talas om ett socialt kompetent, utvecklande och deltagande ledarskap (Huey, 1994). 

Forskningen på ledarskap handlar inte om hur ledare är. Forskningen tittar på hur 
samhället och den sociala kontexten vill att ledare ska vara och handla. Detta är 
föränderligt över tid, och är knutet till den rådande samhällskulturen och till den 
organisation där ledaren befinner sig (Alvesson & Sveningsson, 2010).  

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning på vilka krav svensk arbetsmiljölag ställer på ledarskap har varit svår 
att hitta. Forskning som inriktar sig på hur olika ledarskapsstilar kan ge bättre eller sämre 
resultat på arbetsmiljön har funnits. I de nedanstående artiklarna beskrivs hur 
ledarskapsstilar påverkar arbetsmiljöarbetet och hur arbetsmiljölagstiftning är en 
bidragande orsak till ett lyckat arbetsmiljöarbete. Artiklarna har använts för att få 
ledtrådar till hur ledarskap kan tänkas relatera till arbetsmiljölagstiftningens krav på 
ledarskap.  

I början av 1990-talet började forskningen om arbetsmiljö skifta fokus från att studera 
arbetstagarnas beteende ur arbetsmiljö och säkerhetsperspektiv till att intressera sig för 
hur mellanchefers ledarbeteende påverkade arbetsmiljön (Flin & Yule, 2004). 
Forskningen intresserade sig för hur ledarskapet påverkar arbetsmiljö och säkerhet. 
Författarna menar i sin artikel att ledarskapet, omfattar de färdigheter som handlar om att 
påverka en grupp medarbetare i syfte att uppnå särskilda organisationsmål, som till 
exempel bättre arbetsmiljö/säkerhetsförebyggande arbete (ibid). Studien påvisar att ett 
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transformativt ledarskap på alla ledningsnivåer förstärker arbetsmiljöarbetet. Ledare som 
använder sig av det transaktionella ledarskapet, som övervakning och förstärkning av 
arbetstagarnas säkerhetsbeteenden har visat sig vara effektivt på övervakningsnivå (ibid). 

Arbetsmiljölagstiftningen och arbetsgivarens ansvar att uppnå dessa är en viktig faktor 
till ett lyckat arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens skyldighet att följa lagar och regleringar 
inom arbetsmiljöområdet är en bidragande faktor till medarbetarnas positiva inställning 
till arbetsmiljö (Mullen, Kelloway, & Teed, 2017). Ledare spelar en viktig roll i 
arbetsmiljöarbete. Det transformerande ledarskapet har visat sig stärka de positiva 
effekterna av lagar och praxis som är föreskrivna av arbetsmiljölagstiftning (ibid). Ledare 
spelar en viktig roll för att främja säkerheten inom organisationer. Transformativa 
ledarskapsbeteenden, som syftar mot arbetsmiljö inom organisationer, visade sig i en 
studie förbättra de positiva effekter som uppnåtts genom säkerhetspolicys, praxis, 
arbetsmiljödokument och arbetsmiljölagstiftning. I samband med säkerhet, 
organisatoriska influenser och deras kombinerade effekter som förbättrar anställdas 
säkerhetstänkande och attityder är det extremt viktigt med tanke på att säkerhetsbeteendet 
är direkt associerat med risk för skador och olyckor (ibid). 
 
Mellanchefer och arbetsledare har både direkt och indirekt påverkan på medarbetarnas 
beteende. Den indirekta påverkan kopplas till upprättandet av normer som praxis och 
förfaranden. Dessa normer skapar en säkerhetskultur (Zohar, 2002). Den direkta påverkan 
mellan chefer och arbetsledare anknyts till anpassning för säkert och osäkert beteende hos 
medarbetarna. Medarbetarnas beteende förstärks genom övervakning och kontroll 
(transaktionellt ledarskap) (ibid). Zohar (2002) menar att ledarskapsbeteenden hos 
mellanchefer och arbetsledare påverkar medarbetarnas förväntningar och motivation. 
Utifrån detta kan ledarskapet användas för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö 
samtidigt som om den används felaktigt, kan den försämra arbetsmiljön (ibid). 

Skillnader på de olika nivåerna av ledarskap, som till exempel ansvar och roll avgör vilka 
beteenden som är användbara för att skapa en bra arbetsmiljö (Donovan, Salmon, 
Horberry, & Lenné, 2017). Även om arbetsledaren har en avgörande roll i att påverka 
medarbetarnas beteende i avseende till förbyggande säkerhetsarbete, är det 
mellancheferna som sätter mål och prioriterar. Det är ledningen som sätter ramar och 
bestämmer vilka säkerhetsföreskrifter som ska gälla. Vd och chefsledning kan ha högre 
inflytande på arbetsmiljöarbetet och kan påverka säkerhetsbeteendet hos medarbetarna i 
högre grand, än exempelvis arbetsledarna (ibid). Författarna menar att det transformativa 
ledarskapet kan användas på flera olika chefsnivåer för att påverka arbetsmiljöarbetet 
positivt (ibid). 

En av de mest dominerande ledarskapsteorierna idag är den om det transformativa 
ledarskapet (Bass & Avolio, 1994). Det transformativa ledarskapets påverkan har i 
säkerhetsarbete visat lovande resultat. Det transformativa ledarskapet har en lockande 
teoretisk underförståelse till säkerhetsarbete på grund av att effektiva transformativa 
ledare uppmuntrar medarbetare att ta till sig gruppens och organisationens mål och där 
igenom avstå från sina personliga mål (Flin & Yule, 2004). Det transformativa 
ledarskapet anses motivera engagemang genom att aktivera medarbetarnas medvetenhet 
om mål och värderingar (Dellve & Eriksson, 2016). 

I en studie från 2016 påvisar Lixin och Tahira, att relationen mellan det tranformativa 
ledarskapet och ett högt säkerhetstänkande i organisationen. Ledare med en hög grad av 



 

8 

 

transformativt ledarskap skapar en högre motivation hos sina medarbetare. Medarbetarna 
inspireras och uppmuntras av det transformativa ledarskapet till att vara medvetna om 
risker, att hjälpa andra och att skapa en bättre arbetsmiljö (ibid). Ledare som använde en 
låg grad av transformativt ledarskap påverkade i väldigt liten utsträckning medarbetarnas 
motivation till säkerhetsarbete och deltagande i densamma. Studien visade även på att det 
passiva ledarskapet försvagade medarbetarnas motivation och deltagandet i 
arbetsmiljöarbetet (ibid).  

 

Transformativt ledarskap 

Uppkomsten av det transformativa ledarskapet gjordes utifrån det karismatiska 
ledarskapet. Den tidiga forskningen undersökte karisma hos politiker. Resultatet 
utgjordes av tre olika slags ledarskapsstilar. Transaktionellt, transformativt och Laissez-
Faire (Bass & Avolio, 1994). 

Teorin utgår från en grund om att allt ledarskap har ett transaktionellt förhållande mellan 
ledare och medarbetare (Bass & Avolio, 1994). Ledaren erbjuder ett antal incitament 
och/eller straff som är villkorat till hur medarbetarna uppfyller förutbestämda krav inom 
arbetet. Ledare som använder den transaktionella stilen får sina medarbetare att utföra 
sina arbetsuppgifter genom att sätta mål som ska uppnås, övervaka arbetsinsatser och 
förstärka beteende genom administration (Flin & Yule, 2004). Ledare använder det 
transaktionella ledarskapet i sitt dagliga arbete när de interagerar med medarbetare. Bass 
och Avalio anser att den bästa utkomsten sker när ledare använder transaktionellt 
ledarskap ihop med transformativt ledarskap (Flin & Yule, 2004). 

Transformativa ledare beskrivs som karismatiska, inspirerande, stimulerande och 
omtänksamma. Medarbetarna får en känsla av att deras arbete är meningsfullt, att de är 
betydelsefulla och de får bättre självkänsla. Medarbetarna får även en bild av att de 
gemensamma målen är viktiga samt att det finns en gemenskap på arbetsplatsen (Flin & 
Yule, 2004). Teorin beskriver även hur de transformativa ledarna ifrågasätter traditionella 
antaganden och att de uppmuntrar till nytänkande. En ytterligare viktig bit är att 
uppmuntra till att lösa problem på nya sätt. De transformativa ledarna gör allt detta 
samtidigt som de anpassar sig till de enskilda medarbetarnas mognadsnivå och 
förutsättningar (ibid). 

Transformativt ledarskap bygger på en förstärkande effekt. Med den förstärkande 
effekten menas att medarbetarna kan motiveras till att sätta organisationens uttalade mål 
före sina egna individuella mål (Flin & Yule, 2004). Medarbetarna kan motiveras till en 
högre/bättre arbetsinsats långt över den förväntade. Transformativt ledarskap kopplas 
positivt till medarbetarnas arbetsinsats, arbetstillfredsställelse och engagemang (ibid). 

Studier visar på att transformativt ledarskap har bättre förutsättning att införa, arbeta och 
skapa en god arbetsmiljö än det transaktionella ledarskapet (Flin & Yule, 2004).  Om nu 
forskning visar på att transformativt ledarskap är bra för arbetsmiljön är frågan om 
arbetsmiljölagen förespråkar det ledarskapet framför det transaktionella ledarskapet? 

Det transformativa ledarskapets fyra dimensioner är, idealiserad påverkan, inspirerande 
motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke. 

I idealiserad påverkan tar ledarna hänsyn till medarbetarnas behov och arbetar efter den 
arbetsmiljöpolicy som finns på arbetsplatsen. (Bass, Avalio, Jung, & Berson, 2003) 
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Ledarna visar sitt engagemang till arbetsmiljöarbetet och arbetar för att upprätthålla en 
god arbetsmiljö. När ledaren sätter medarbetarnas behov före sina egna och delar de 
gemensamma riskerna gör sig denne förtjänt av medarbetarnas respekt (Bass m.fl., 2003). 
Engagemanget hos ledarna gör att de blir betrodda, beundrande och respekterade av 
medarbetarna, vilket gör att ledaren får och kan utöva makt och inflytande över dem. 
Medarbetarna identifierar sig med ledaren och vill likna denne. Idealiserade påverkan 
handlar om att framföra vilka principer och värderingar som finns, i syfte att dessa ska 
vara ett ideal att sträva efter (ibid).  

Inspirerande motivation beskriver ett ledarskap där ledaren motiverar medarbetarna på 
olika sätt. Exempelvis kan det handla om att ge medarbetarna meningsfulla och 
utmanande arbetsuppgifter (Bass m.fl., 2003). Det meningsfulla arbetet används för att 
verka till positiva förändringar. Ledaren motiverar med att måla upp attraktiva visioner 
om ett bra arbetsmiljöarbete. Ledaren bygger upp teamkänsla och den enskilda 
medarbetaren blir motiverad till att verka för en bra arbetsmiljö. Medarbetarna behöver 
inte bli inspirerade av ledaren, vilket är en skillnad mot idealiserad påverkan (ibid). 
Ledaren uppmuntrar sina medarbetare till att föreställa sig attraktiva visioner som grundar 
sig på ledarens framställda visioner. Ledaren motiverar genom att tala om enkla och 
gemensamma mål som syftar till att vara inspirerande samtidigt som det skapar en 
gemensam förståelse för de värderingar och övertygelser som finns i organisationen 
(ibid). 

Den transformativa dimensionen, intellektuell stimulans handlar om hur ledare gör 
medarbetarna delaktiga genom att deras idéer och värderingar efterfrågas (Bass m.fl., 
2003). Medarbetarna uppmuntras att tänka i nya banor och att finna nya lösningar på 
gamla problem. Att uppmuntra ett nytt tänkande stimulerar medarbetarnas engagemang 
och de kan därigenom bli mer kreativa och nytänkande. Medarbetarna lär sig att förutse 
risker och kan förmedla dessa till ledaren samt att de själva kan undvika dem (ibid). 
Ledaren uppmuntrar och ger medarbetarna utrymme att uttrycka sina åsikter om 
arbetsmiljön och hur den kan förbättras. I det arbetssättet utmanas den gällande ordningen 
inom organisationen och nya lösningar skapas gemensamt (ibid). 

Individuell omtanke tar upp ett ledarskap där ledaren beaktar varje enskild individs behov 
av utveckling och framgång (Judge & Piccolo, 2004).  Ledaren agerar som en coach eller 
mentor åt individer genom att uppmärksamma de individuella behoven, att prestera och 
utvecklas personligt. Dimensionen handlar även om att se vilka problem och svårigheter 
individen har i sitt arbete och hur dessa kan åtgärdas. Ledaren uppmärksammar de 
arbetsmiljöproblem som hindrar individens utveckling och fulla prestationsförmåga 
(ibid). 

I likhet med det transformativa ledarskapet har även underdimensioner av det 
transaktionella ledarskapet identifierats. De två dimensionerna är villkorad belöning och 
förvaltning genom undantag (Judge & Piccolo, 2004).  

Villkorad belöning innebär att ledaren utdelar konstruktiva transaktioner eller utbyten 
med medarbetarna. Ledaren har klart och tydligt meddelat exakt vilka förväntningar som 
finns och vilka belöningar som kommer att utdelas. Ledaren informerar om vilka 
arbetsmiljörutiner som finns och hur dessa ska följas (Judge & Piccolo, 2004).  

Förvaltning genom undantag är när ledare agerar när medarbetare inte följer de normer 
och riktlinjer som är bestämda och när medarbetare inte följer gällande arbetsmiljörutiner 
samt avviker från regelverket (Judge & Piccolo, 2004).  Ledaren har två sätt att agera 
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inom den här dimensionen, ett aktivt och ett passivt sätt. Det aktiva sättet innebär att 
ledaren övervakar medarbetarnas arbete. Ledaren kan då förutse eventuella problem som 
kan uppstå och reagerar förebyggande, innan problemet uppstår. Det passiva sättet 
innebär att ledaren reagerar efter att problemet har uppstått (ibid). 

Ledare som använder en transaktionell ledarstil för säkerhet och arbetsmiljö fastställer 
vanligtvis lämpliga arbetsmiljömål, övervakar hur arbetet går mot dessa mål och belönar 
beteenden som upprätthåller eller förbättrar arbetsmiljön. (Pilbeam, Colin, Doherty, 
Davidson, & Denyer, 2016).  

Ledare som har en transformerande ledarstil för säkerhet och arbetsmiljö använder 
däremot ett flertal olika åtgärder (Flin & Yule, 2004). Dessa är att ledaren 
uppmärksammar och berömmer när arbetet utförs på ett säkert sätt och belönar 
uppnåendet av arbetsmiljömål. Ledaren uppmuntrar kontinuerlig till ett säkert arbetssätt, 
upprätthåller en säker arbetsmiljö, föreslår nya sätt att arbeta mer säkert, uppmuntrar 
arbetstagarna att öppet diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen, talar om personligt värde 
och övertygelser om vikten av arbetsmiljö, beter sig på ett sätt som visar engagemang för 
en god arbetsmiljö, ägnar tid åt att visa hur arbetet utförs säkert och lyssnar på 
medarbetarnas uppfattning om arbetsmiljö och när de uppmärksammar risker (ibid). 

 

Chef eller ledare 

En chef är en individ som sköter de administrativa uppgifterna. Huvuduppgiften är att 
fokusera på produktion, problemlösning samt effektivitet. Chefer ska även vägleda, stödja 
och fokusera på det dagliga arbetet inom organisationen. (Jacobsen, & Thorsvik, 2008). 
En ledare är däremot någon som fokuserar på nyskapande och utveckling. Ledarskapet är 
fokuserat på vad medarbetarna tänker och tycker, hur det kan kopplas till miljö och till 
arbete (Alvesson & Sveningsson, 2010).  

En chef utövar en form av ledarskap då ledning och riktning kan styras genom 
administration, men kan även använda sig av det ledarskap som utvecklar medarbetarna. 
Chefskapet kan då kopplas till det transaktionella ledarskapet genom sin definition att 
ledarskapet används till ledning och styrning.  

En transformativ ledare använder sig av metoder som är utvecklande för individ, 
produktion och organisation.  
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Syfte och problemformulering  
Syftet med studien är att undersöka vilka ledarskapsstilar som efterfrågas i 
förordningstexter som arbetsmiljölagen. Går det genom att analysera dessa texter att få 
en djupare förståelse för om en eller flera olika ledarskapsstilar förordas? De lagstadgande 
uttryck som finns i förordningar kan visa om så är fallet. Genom att undersöka vilka 
ledarskapsstilar som förespråkas kan detta lägga en grund för att se hur införandet och 
uppfyllelsen av arbetsmiljömål lättare kan göras.  

Avgränsning inom området görs genom att fokusera på arbetsmiljöföreskrifterna, 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och vägledning till föreskriften om 
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Föreskrifterna om organisatorisk och 
social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling (Arbetsmiljöverket, 2017).  

Utifrån detta syfte har följande fråga formulerats. 

 Om och i så fall på vilket sätt, förordas chefskap, transaktionellt ledarskap och 
transformativt ledarskap i AFS 2015:4 och Vägledningen till föreskrifterna om 
organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4? 

.  
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METOD 
I metodkapitlet presenteras vilka metodiska utgångspunkter studien grundar sig på samt 
hur urval av textmaterial har skett. Här förklaras även hur data har samlats in, analyserats 
och bearbetats.  

Metodologiska utgångspunkter 
Detta är en kvalitativ studie där inriktningen på datainsamlingen görs utifrån en tolkande 
analys av textmaterial  (Patel & Davidson, 2011). En deduktiv ansats har använts för att 
göra text och innehållsanalys. Deduktiv ansats innebär att teori och tidigare forskning 
ligger till grund för de utgångspunkter som används för att analysera den utvalda texten 
(Thomassen, 2008).  

Planering och genomförande 

Urval 

Urvalet av texter har gjorts genom att de utvalda texterna bedömts vara representativa för 
det ämne studien inriktar sig på (David & Sutton, 2016). Bedömning av textmaterial har 
gjorts på tre grunder, trovärdighet, representativitet och mening. Att texterna är utgivna 
av en statlig myndighet ger en hög trovärdighet. Texterna är även representativa för att 
undersöka arbetsmiljölagen. Texterna är vad de utger sig för att vara då de är lagstiftade 
krav. Texterna har använts som resurs för att undersöka arbetsmiljölagens krav på 
ledarskap, vilket också har gett texterna mening genom att de används till att undersöka 
dessa eventuella ledarskapskrav. 

Det finns en stor mängd arbetsmiljöföreskrifter i Sverige. Flertalet av dessa är inriktade 
mot specifika fysiska arbetsförhållanden och tar inte upp några yttre krav på vad chefer 
ska göra. Urvalet till arbetsmiljöföreskrifter gjordes utifrån ett personligt intresse för 
arbetsmiljö och hur ny lagstiftning kan påverka ledarskapskraven. För att kunna göra ett 
bra arbete har ytterligare urval gjorts genom att välja ut en arbetsmiljöföreskrift samt 
vägledningen som finns till den.  Arbetsmiljöföreskriften, AFS 2015:4 ställer krav på 
arbetsgivarens skyldigheter att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Dessutom användes arbetsmiljöverkets Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, vilka gjordes för att få en fördjupning i 
lagstiftningens praktiska användning.   

Studien utgår från två texter, AFS 2015:4 och arbetsmiljöverkets vägledning till nämnda 
AFS.  De två texterna ställer krav på chef och ledarskap genom sin legalitet i den svenska 
lagstiftningen. De lagstiftade kraven kan inte undkommas utan måste även genomsyra 
andra myndigheters krav på ledarskap.  Myndigheter så som Arbetsgivarverket och 
Statskontoret kan ställa krav på statligt ledarskap men är tvungna att uppfylla de krav som 
finns i AFS 2015:4. AFS 2015:4 ställer krav på alla organisationer i Sverige. Då studien 
inte avgränsar sig till statligt ledarskap görs avgränsningen till AFS 2015:4. 

 

  



 

13 

Instrument 

Analys av texterna AFS 2015:4 samt till föreskrifterna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, AFS 2015:4 har gjorts med hjälp av kvalitativ textanalys. Metoden innebär 
att det är texten i sin helhet som är intressant att utforska, men även att vissa passager i 
texten är viktigare än andra. Det innebär även att det som eftersöks i texten ligger dolt 
under ytan och hittas genom noggrann läsning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & 
Wängnerud, 2017). 

Textstycken systematiserades genom att logiskt använda de förutbestämda grupperna 
meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kärna, underkategori och 
huvudkategori.  I den meningsbärande enheten, placerades textstycken in som bröts ned 
till kortare meningar. Den meningsbärande enheten kodades ned till en kärna för att 
beskriva meningens innehåll. Kärnan används för att kunna placera in texten i rätt teman 
och i underkategori och huvudkategori.  

Arbetssättet att använda på förhand definierade teman gjorde att mycket av det analytiska 
arbetet skedde på ett tidigt stadium. Teman definierades på ett sätt som gjorde dessa 
ömsesidigt uteslutande, täckande och möjliga att tillämpa i den mallen som användes.  

Övergripande teman är chef eller ledare. Chef är en titel som fås av arbetsgivaren vilket 
innebär att individen sköter det dagliga administrativa arbetet. Sökning i texten gjordes 
efter administrativa krav som inte syftade till utveckling av arbetssätt. Dessa grupperades 
och placerades in i huvudkategorin chef.  Temat chef användes för att i den analyserade 
texten utröna vad som pekar på rena administrativa chefsuppgifter.  

För att analysera ledarskapsteman har transaktionellt och transformativt ledarskap 
använts. Transaktionellt ledarskap har i sin övergripande beskrivning, samt i 
underdimensioner, villkorad belöning och förvaltning genom undantag använts. För att 
texter skulle kunna grupperas i temat transaktionellt ledarskap måste texterna handla om 
transaktioner, kontroll, övervakning och korrigering av medarbetarna.  

För det transformativa ledarskapet har dess övergripande definition med de fyra 
underdimensionerna, idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuell 
stimulering samt individuell omtanke använts för tematisering och kodning. Kraven för 
att kodas in i temat transformativt ledarskap baserades utifrån att ledaren skulle påverka 
medarbetare positivt genom ett utökat deltagande och ett engagerande ledarskap. 

.  

Insamling 

Litteratur om arbetsmiljö söktes fram genom att använda sökorden ”Leadership”, 
”Leadership Styles”, ”Workplace Safety” och ”Working Environment”. Sökningarna 
gjordes i databaserna ”Eric” och ”Google Schoolar”. Sökorden användes enskilt och 
tillsammans med tillägget ”AND”. I sökningskriterierna användes urvalet ”Peer 
Reviewed”.  

Sökningar i databaserna ”Diva” och ”Swepub” gjordes med sökorden ”arbetsmiljö” och 
”ledarskap”. I dessa innebar sökningarna att det letades efter avhandlingar och rapporter 
på det svenska arbetsmiljöarbetet och ledarskapets påverkan på arbetsmiljö. 
Avhandlingar av Nyberg (2009) och Wrender (2008) samt en rapport av Dellve & 
Eriksson (2016) som tar upp svensk arbetsmiljö har använts för inläsning på ämnet  
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På www.sou.gov gjordes sökningar efter statliga offentliga utredningar på sökordet 
”arbetsmiljö”. SOU är en serie rapporter som beställs av regeringen för att utreda 
komplicerade frågor. Dessa rapporter används som del i att ta fram nya lagförslag. 
Sökningar på SOU gav ett underlag till inläsning på det undersökta området; Ett arbetsliv 
i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? - SOU 2017:24. 

Sökningarna begränsades även genom att ställa sökparametarna mellan årtalet 2010 – 
2017 i de första sökningarna. Årtalssökningarna kom att ändras nedåt till år 2000, för att 
få med ytterligare forskning som relaterade till det utvalda ämnet.  

Efterforskning om gällande regler för arbetsmiljö och ledarskap söktes på 
arbetsmiljöverkets hemsida. Utifrån sökningarna på denna hemsida gjordes urvalet till 
vilken arbetsmiljöföreskrift och vägledning som kom att undersökas i studien.   
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RESULTAT & ANALYS 
I AFS 2015:4 och vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
2015:4, konstrueras följande krav på chefer och ledarskapsstilar. 

AFS:en innehåller riktlinjer som säger vad chefer är skyldiga att göra och hur de kan 
utveckla och förbättra arbetsmiljön inom organisationen. Resultatet visar på att 
förskrifterna riktar sig till arbetsgivare och chefer i sin grundform, men ställer i texten 
krav på både transaktionellt och transformativt ledarskap.  

Ledarskap som chefskap 

Om och hur förordas chefskap i AFS 2015:4 och Vägledning till organisatorisk och social 
arbetsmiljö, AFS 2015:4?  

Chefskap förordas där lagstiftningen ställer krav på rent administrativa uppgifter som 
övervakning och hanterande av status qou, samt att chefen accepterar den varande 
ordningen. 

Det dagliga administrativa arbetet som varje chef har innebär att upprätthålla och 
övervaka arbetet samt följa regler och föreskrifter.  

3 § Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs. (AFS 2015:4).  

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att föreskrifterna följs. Paragrafen riktar sig till 
arbetsgivare och chefer utan att krav på ledarskap ställs. Den visar att chefer har ansvar 
för arbetsmiljön. Ansvaret kan delegeras till andra chefer och arbetsledare som övertar 
ansvaret för att föreskrifterna följs i det dagliga arbetet.  

8 § Målen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare 
i verksamheten. (AFS 2015:4).  

I paragraf 8 § stipuleras att målen ska dokumenteras skriftligt. Det kravet är en 
administrativ syssla utan krav eller hänvisning på ledarskap i någon form. Paragraferna 
ställer inga krav på utveckling eller förbättrande åtgärder. Utan visar på rent 
administrativt ansvar och krav på vad som ska göras. 

I rollen som chef ingår det att se till att föreskrifterna följs. Chefskapet innebär även att 
arbetsgivare/chefer sätter och hanterar ramar, strukturer samt resurser.  Chefskapet är en 
rent administrativ roll där det inte ställs några krav på utveckling.  Ej heller ingår det i 
rollen att påverka medarbetarna i någon form eller riktning och är därför krav på 
administrativa chefsuppgifter.   

Transaktionellt ledarskap 

Om och hur förordas ett transaktionellt ledarskap i AFS 2015:4 och Vägledning till 
föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4? 

 Villkorad belöning 

Villkorad belöning är när krav på konstruktiva transaktioner eller utbyten sker med 
medarbetaren. Det är tydligt vilka förväntningar som finns, vilka belöningar som utdelas, 
arbetsmiljörutinerna är tydligt uttalade och regler för hur de ska följas finns.  
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I 5 § ställs krav utifrån ett transaktionellt ledarskap och villkorad belöning, då föreskriften 
säger att arbetsgivaren ska utföra det systematiska arbetsmiljöarbete utifrån de regler som 
finns om policys och kunskaper.  

5 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
finns det regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren 
regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma 
i verksamheten. (AFS 2015:4).  

Kravet på regler och kunskap talar om vilka arbetsmiljörutiner som ska finnas och hur 
dessa ska följas. Reglerna är uppsatta villkor som pekar på ett transaktionellt krav mellan 
regler och medarbetare där belöningen är en bättre arbetsmiljö.   

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inbär att undersöka och åtgärda, vilket är detsamma 
som att övervaka och förstärka föredragna arbetssätt. Med systematiskt arbete menas att 
det sker konstant och följer en utarbetad plan.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process, där 
de centrala aktiviteterna utgörs av att undersöka arbetsmiljön, bedöma 
risker, vidta åtgärder och sedan följa upp att åtgärderna har haft effekt. 
(Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
AFS 2015:4, s. 21). 

Föreskriften säger tydligt vilka förväntningar som finns i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Dessa talar om vilka arbetsmiljörutiner som ska användas och hur 
dessa ska följas, kontrolleras och åtgärdas. Chefer ska genom det systematiserade 
arbetsmiljöarbetet agera både förebyggande och åtgärda efter problem och risker har 
uppstått. Det är åtgärdsarbetet som gör att texten sorteras in under det transaktionella 
ledarskapet. Kraven går över de grundläggande administrativa kraven som chefskapet 
innebär.  

Det ska finnas tydliga instruktioner för arbetsmiljön, vilka risker som finns och 
medarbetarna ska veta vem de kan vända sig till med frågor.  

Alla arbetstagare ska känna till riskerna i arbetet och veta vem de kan 
vända sig till med frågor. (Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, s. 16).  

Det har klart och tydligt meddelats exakt vilka förväntningar som finns och vad som 
förväntas av medarbetarna. 

En grundförutsättning för bra arbetsmiljö är att den byggs in i organisationen genom den 
konkreta policys, mål, styrdokument, regler och rutiner. 

En god arbetsmiljö är ingen slump utan måste byggas in i organisationen 
och konkretiseras i policyer, mål, styrdokument, regler och rutiner. 
(Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
AFS 2015:4, s.16). 

Kriterier i sin skriftliga form stärker och förtydligar kraven på medarbetarnas beteende.  

För att kunna tillgodose kravet på att övervaka arbetsmiljön krävs generella kunskaper 
om hur arbetsmiljö påverkar medarbetarnas hälsa. Chefer och arbetsledare ska ha dessa 
kunskaper vilket preciseras som ett krav.  
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6 § Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående 
kunskaper: 1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam 
arbetsbelastning. 2. Hur man förebygger och hanterar kränkande 
särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att 
omsätta dessa kunskaper i praktiken. (AFS 2015:4). 

Kunskapskravet är ett villkorskrav som avgör vad chefer förväntas göra i sin roll.  Det 
blir en transaktion mellan arbetsgivare och chefer i utbytet av arbete mot lön, vilket 
motsvarar villkorad belöning. 

 Det transaktionella förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare förtydligas i 10 §.   

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till 1. vilka 
arbetsuppgifter de ska utföra, 2. vilket resultat som ska uppnås med 
arbetet, 3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så 
fall hur, 4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. (AFS 2015:4).  

Arbetsgivarens krav på arbetsinnehåll ska klargöras. Arbetsgivaren ska tala om vilka 
arbetsuppgifter som medarbetaren ska utföra, vilket det förväntade resultat är och på 
vilket arbetssätt. 

 

 Förvaltning genom undantag 

Förvaltning genom undantag är när ledaren korrigerar de medarbetare som inte följer 
bestämda normer och riktlinjer inom arbetsmiljön och inte följer regelverket. Ledare kan 
använda två typer av ageranden för att korrigera felaktiga beteende hos medarbetare. Ett 
förebyggande där risker och problem förutses, vilket ger möjlighet att agera innan 
problemet uppstår. Det andra sättet är att agera efter problemet har uppstått.   

I 11 § ställs det krav på arbetsgivaren att vidta åtgärder för att motverka psykiska 
påfrestningar och ohälsa hos arbetstagarna.  

11 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter 
och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa 
hos arbetstagarna. (AFS 2015:4).  

Arbetsgivaren har även ett ansvar att vidta åtgärder för de arbetsmiljöproblem som kan 
uppstå på grund av när på dygnet arbetet sker.  

12 § Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 
arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. (AFS 2015:4).  

Ledare ska även uppmärksamma och korrigera beteenden som handlar om kränkande 
särbehandling.  

13 § Chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när det 
gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande 
särbehandling. (AFS 2015:4).  

Förordningen ställer endast krav på att åtgärder ska göras. Lagstiftningen specificerar inte 
att detta ska göras utifrån omtanken av medarbetarna vilket gör att dessa texter beskriver 
att problem ska åtgärdas innan de uppstår eller korrigeras i efterhand. 
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Paragraferna 11 – 13 i AFS 2015:4 utgör krav på övervakning och åtgärder för att 
motverka ohälsa som uppkommer från arbetsuppgifter, arbetssituationer, arbetstidens 
förläggning samt att kränkande särbehandling ska uppmärksammas och hanteras. 
Förordningen ställer alltså endast krav på att åtgärder ska göras.  Paragraferna 11 – 13 
hamnar av den anledning under det transaktionella ledarskapets förvaltning genom 
undantag. Även om 13 § nämner ett särskilt ansvar som kan tolkas till villkorad belöning, 
är det arbetet med arbetsmiljön som är viktigt och blir det centrala i paragrafen.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process, där 
de centrala aktiviteterna utgörs av att undersöka arbetsmiljön, bedöma 
risker, vidta åtgärder och sedan följa upp att åtgärderna har haft effekt. 
(Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
AFS 2015:4, s. 21).  

Vägledningen beskriver att det är en ständigt pågående process där arbetsmiljön ska 
övervakas och aktivt eller passivt åtgärda ej önskvärda beteenden eller arbetsmiljöer. 
Kraven på att korrigera beteenden utgör grunden i det transaktionella ledarskapets 
förvaltning genom undantag. 

 

 Transformativt ledarskap 

Om och hur förordas ett transformativt ledarskap i AFS 2015:4 och Vägledning till 
föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4? 

 

 Idealiserad påverkan 

Idealiserad påverkan är när ledare visar att de tycker att arbetsmiljö är viktig genom att 
visa sitt engagemang till den. Ledare tar hänsyn till medarbetarnas behov och arbetar efter 
arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy. De uppsatta arbetsmiljömålen blir ideal att sträva efter.  
Idealiserad påverkan är en av de fyra dimensionerna i transformativt ledarskap, då ledaren 
blir betrodd, beundrad och respekterad av medarbetarna.   

Idealiserad påverkan skapar ett ideal som ska uppnås eller inspirerar till att försöka arbeta 
mot uppsatt mål. Påverkan kan ske på flera olika nivåer som från stat till arbetsgivare, 
arbetsgivare till chefer och arbetsledare, chefer och arbetsledare till medarbetare.  

1 § syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa 
på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. (AFS 
2015:4).  

Texten påpekar specifikt att syftet med AFS:en är att en god arbetsmiljö ska främjas och 
risker ska förebyggas. 1 § är alltså ett ideal som staten har bestämt ska finnas och som 
ska främjas.  

En god arbetsmiljö är ingen slump utan måste byggas in i organisationen 
och konkretiseras i policyer, mål, styrdokument, regler och rutiner. 
(Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
AFS 2015:4, s. 16).  

Vägledningen säger även att god arbetsmiljö inte är en slump, utan god arbetsmiljö skapas 
genom att det finns idealmål att sträva efter. Dessa mål ska nedtecknas och finnas i 
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policys, mål, styrdokument, regler och rutiner. Nedtecknandet av policys skapar en 
skriftlig vision av det mål som ska uppnås. 

Idealiserad påverkan utgår även från att medarbetarna vill efterlikna cheferna. Om chefer 
anser att bra arbetsmiljö är viktigt, påverkas även medarbetarnas vilja att sträva efter 
samma mål.  

7 § Utöver det som gäller enligt 6 § och 9–14 §§ i dessa föreskrifter ska 
arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
(AFS 2015:4). 

 6 § och 9 – 14 § visar på att arbetsgivaren ska ha dessa mål för den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön.  Skillnaden blir att det inte är staten som sätter idealet, utan det är 
arbetsgivarens mål (viljeinriktningar) att förbättra arbetsmiljön och motverka ohälsa. 

13 § Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte 
accepteras i verksamheten. (AFS 2015:4). 

Arbetsgivaren ska tala om hur medarbetarna ska uppföra sig mot varandra och vad som 
inte är ett accepterat beteende. Ett regelverk för uppförande blir även det ett 
visionskapande, genom att det syftar till det ideala uppförandet som ska finnas inom 
organisationen. Texten visar på att principer och värderingar ska framföras och klargöras 
för alla inom en organisation. Syftet med dessa krav är ett ideal som det ska strävas efter 
och blir då idealiserad påverkan.  

 Inspirerande motivation 

Inspirerande motivation är ett ledarskap där ledaren motiverar medarbetarna på olika sätt. 
Exempelvis ger ledaren medarbetarna meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter för 
att verka för positiva förändringar. Ledare motiverar genom att måla upp attraktiva 
visioner om ett bra arbetsmiljöarbete och den enskilda medarbetaren blir motiverad till 
att arbeta för en bra arbetsmiljö. Enkla och gemensamma mål som syftar till att vara 
inspirerande samtidigt som de skapar en gemensam grund för värderingar och 
övertygelser.   

I samverkan och dialog kan arbetsgivare och medarbetare finna 
gemensamma lösningar. Arbetsmiljöarbetet ska bygga på det lokala 
samarbetet. (Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, AFS 2015:4, s. 8). 

Arbetsmiljöarbetet ska bygga på det lokala samarbetet och uppmuntrar till gemensamma 
lösningar. Ledare ska lyssna på medarbetarnas uppfattning om arbetsmiljö och när de 
uppmärksammar risker. Samarbete innebär att de gemensamt och delaktigt skapar 
gemensam förståelse, Medarbetarna ska involveras i arbetsmiljöarbetet på ett sätt som gör 
att de uppfattar att det är ett gemensamt arbete där all personal är delaktiga samt att deras 
åsikter om arbetsmiljön efterfrågas.  

6 § Allmänna råd: Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge 
utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans. 
Det underlättar för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden har 
motsvarande kunskaper. (AFS 2015:4).  

Att ha samma kunskaper gör att det skapas en gemensam förståelse för vad som är en bra 
arbetsmiljö. Den gemensamma förståelsen är inspirerande och motiverar medarbetarna.  
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7 § Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet 
med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. (AFS 
2015:4).  

Arbetsgivaren ska ge medarbetarna möjlighet att vara med att påverka hur målen för 
arbetsmiljön ska se ut och se till att medarbetarna är medvetna om dessa mål. Ledare 
bygger upp attraktiva visioner som ska vara motiverande, genom att skapa inspirerande 
gemensamma mål. 

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 
reglerar vad som är centralt för att förebygga ohälsa och olycksfall och 
främja en god arbetsmiljö /…/ Den bör visa arbetsgivarens övergripande 
vision för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet eller, enklare uttryckt, 
beskriva ”hur vi vill att det ska vara”. (Vägledning till föreskrifterna om 
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, s. 22). 

Det som är centralt för en bra arbetsmiljö pekar på att det finns övertygelser och 
värderingar om att arbetsmiljön är viktigt. Arbetsgivare ska ha mål (viljeinriktningar) för 
att förbättra arbetsmiljön och att motverka ohälsa. Medarbetarna ska få möjlighet att 
påverka vilka mål som ska finnas och vara medvetna om dessa. Målen ska bidra till god 
arbetsmiljö. Det blir inspirerande och motiverande att uppnå målen.  

 

Intellektuell stimulans 

Intellektuell stimulans innebär att medarbetarna ska göras delaktiga i, och få utrymme att 
diskutera arbetsmiljön. Att medarbetarna ges utrymme att få vara med att diskutera 
arbetsmiljöarbetet lär dem att förutse eventuella risker och de kan förmedla dessa till 
arbetsledare eller chef.  De lär sig även hur de kan undvika risker genom att riskerna 
diskuteras öppet. Arbetssättet med att inkludera alla medarbetare kan skapa nya sätt att 
se på problem eller på hur olika lösningar kan ske. 

7 § Medarbetarna ges möjlighet att uttrycka sina åsikter om arbetsmiljön. 
Arbetsgivaren ska ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbetet. Skapar utrymme och tar sig tid att 
diskutera frågor, Medarbetarna blir delaktiga i arbetsmiljön. (AFS 
2015:4).  

Paragrafen poängterar delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet vilket står i 
definitionen på den intellektuella stimulansen.  

Arbetsgivaren ska ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbetet (Vägledning till föreskrifterna om 
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, s. 22). 

Vägledningen säger även den att arbetstagare ska få vara med och få utrymme att 
diskutera.  

Bägge dessa citat fokuserar på delaktighet och möjlighet för medarbetarna att få påverka 
och diskutera arbetsmiljön. Delaktighet kan skapa nya insikter och stimulerar 
intellektuellt. 
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 Individuell omtanke 

Individuell omtanke innebär att arbetsgivaren ska se till medarbetarnas hälsa genom att 
arbetsuppgifter och arbetsbelastning anpassas efter individens förutsättningar. Detta krav 
är tydligt ett ledarskapskrav som ingår i definition av den individuella omtanken. Enligt 
definitionen ska det bedrivas ett ledarskap som beaktar varje individs behov. 
Arbetsgivaren ska vara uppmärksam på individens mående.  

9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som 
tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. 
(AFS 2015:4). 

Arbetsgivaren ska anpassa arbetet till varje individuell medarbetare i syfte att förhindra 
ohälsa. Det är individens förutsättningar som ska styra arbetsbelastningen.    

9 § Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning 
omfattar såväl chefer och arbetsledare som andra arbetstagare. (AFS 
2015:4).   

Föreskriften tar upp chefers individuella förutsättningar och att det ska finnas en omtanke 
så även deras arbetsbelastning inte leder till ohälsa.  

9 § Allmänna Råd: Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör 
regelbunden dialog med arbetstagarna kan tecken och signaler på 
ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och obalanser rättas till. 
(AFS 2015:4).  

Arbetsmiljöförordningen ställer ett krav på ledarskap som är kommunikativt. Syftet med 
detta är att ge medarbetarna möjlighet att uppmärksamma ledaren på deras individuella 
arbetsmiljöproblem. De eventuella arbetsmiljöproblemen kan hindra medarbetarna i 
deras arbete och personliga utveckling. Medarbetarna ska få den hjälp och det stöd som 
behövs för att utföra arbetet. Detta indikerar ett mentorskap där chefen ska beakta 
enskilda individers behov i arbetet.  

10 § Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 
/…/Konkret tala om vart medarbetaren ska vända sig för hjälp. (AFS 
2015:4). 

Citatet pekar på att varje medarbetare ska känna till var de kan få hjälp och stöd. Att få 
hjälp och stöd på individnivå blir en individuell omtanke genom att det ser till individens 
behov.  

12 § Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till 
återhämtning. /…/ Möjligheten till vila och anpassa arbetstid för att 
arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Varje individ ska få vila och ha 
en bra arbetsmiljö. (AFS 2015:4). 

Varje individ ska få vilotid och deras arbetstider ska beaktas för att se till medarbetarnas 
hälsa. Genom att vara uppmärksam på krav på vila och arbetstider, kan 
arbetsmiljöproblem som hindrar individens utveckling och deras fulla prestationsförmåga 
tydliggöras. 
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DISKUSSION 
I diskussionskapitlet diskuteras vald metod och resultat. 

Metoddiskussion 
Studiens syfte är att undersöka hur lagtexter skriver fram vissa krav på ledarskap. 
Kvalitativ textanalys är hur ett textmaterial analyseras. Fokus hamnar på att ta fram det 
huvudsaklig innehållet i en text. Det görs genom att noggrant läsa helhet och delar av de 
utvalda texterna, men även att tyda i vilken kontext den finns i (Esaiasson m.fl., 2017). 
Den valda metoden passade till studiens syfte att söka efter bakomliggande teman i text.  
Intervjuer och enkäter hade undersökt andra individers upplevelser av 
arbetsmiljölagstiftningen och hade därför inte svarat på den ställda forskningsfrågan. 

Eftersom AFS 2015:4 är en svensk arbetsmiljöföreskrift och är relativt ny, fanns det lite 
forskning på området. Västerländsk forskning med tyngdpunkt på säkerhets och 
arbetsmiljöarbete har främst gjort i USA. Det går att diskutera om USA i ett 
arbetsmiljöperspektiv är likt Sverige och om resultaten överföringsbara. Modern teori om 
ledarskap ligger till grund för vilka ledarskapsteorier som har använts. Dessa skapar 
givetvis en begräsning till vilka ledarskap som kom att hittas i analysen  

Likväl har det även använts svenska rapporter och doktorsavhandlingar i 
kunskapsinhämtning till studien.  

En fara med den deduktiva ansatsen kan vara att genom de redan bestämda teorierna kan 
resultatet påverkas. Det sker med anledning av att den som analyserar texten redan 
förväntar sig ett resultat. Den förväntningen påverkar analysen i den riktning som antas. 
Genom att vara medveten om och öppen med det eventuella problemet kan detta 
undvikas.  

Kunde då en induktiv ansats gett ett annorlunda resultat? En induktiv metod innebär att 
titta på en stor mängd data, för att generalisera utifrån den (ibid). Resultaten hade 
antagligen blivit någorlunda lika, då utrymmet för tolkningen i en förordning är begränsat 
i och med det är lagstadga krav.  Gränserna mellan de olika kraven hade kanske varit lika 
tydliga som i en deduktiv ansats, men antagligen hade generella krav som administration, 
kontroll och övervakning samt ett ledarskap som fokuserade på medarbetarnas hälsa 
funnits. 

Analysen syftade till att hitta likheter, skillnader och mönster i texten som utgick ifrån 
den teoretiska ansatsen. Teorierna som användes kunde appliceras på olika nivåer på en 
del av texten. Samma text kunde läggas under olika teman beroende på vilken teori som 
det utgick ifrån. För att kunna analysera utifrån rätt tema gjordes en tolkning av text för 
att se vad vägledningen beskrev om motsvarande paragrafs syfte. Tydlighet avseende 
vilka teorier som använts för analys förstärker trovärdigheten. Denna transparens 
möjliggör för andra att göra om analysen och replikera resultat.  
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Resultatdiskussion 
AFS 2015:4 ämnar till att förstärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljö där 
medarbetarna mår bra och ska därför skapa en förutsättning för individens prestation. 
Arbetsmiljöverket skriver själva på sin hemsida att ett bra ledarskap är en grundläggande 
förutsättning för en bra arbetsmiljö. Men vad är ett bra ledarskap enligt myndigheten? 
Arbetsmiljöverkets uppdrag är se till att arbetsgivare uppfyller de krav som finns i 
arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö, samt att se till att 
organisationer följer de lagstiftningskrav som finns. Ett bra ledarskap bör alltså vara det 
som följer och uppfyller de arbetsmiljölagar och föreskrifter som finns. Att uppfylla och 
följa lagar och regler är en administrativ syssla som är kopplat till det begrepp på chefskap 
som tas upp i studien. Dock finns det andra krav på ledarskap i den undersökta AFS:en. 
Dessa utökade krav ställer krav på både transaktionellt och transformativt ledarskap. 

Resultatet visar att chefskap är grundläggande för att kunna utföra de krav som ställs i 
AFS 2015.4. Att bli tilldelad ansvar för arbetsmiljö är en administrativ syssla som inte 
kan kopplas till begreppet ledarskap av den andledingen att individen som får ansvaret 
inte behöver vara chef eller ledare. Individen med ansvar för övervakning behöver inte 
vara samma individ som korrigerar ett felaktigt beteende. Det statliga kravet på 
arbetsmiljön innebär övervakning och införande av olika kontrollerande åtgärder. Det är 
ändå inte chefskapet som är det viktiga i den undersökta förordningen. Förordningens 
syfte är att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det kan inte göras 
genom att använda chefskap.  

De två undersökta dimensionera av det transaktionella ledarskapet, villkorad belöning 
och förvaltning genom undantag finns med i AFS 2014:4. Den villkorade belöningen 
yttrar sig i AFS:en på det sättet att staten som ledare tydligt talar om vilka förväntningar 
som finns samt ställer krav på arbetsmiljön genom lagstiftningen. I nästa steg är det chefer 
och ledare som ställer förutnämnda krav på medarbetare. Dimensionen förvaltning genom 
undantag är den ledarskapsstil som är grundläggande för att kunna utföra övervakning 
och genom detta förutse och förbättra arbetsmiljön. Lagstiftning ställer krav på både ett 
aktivt och passivt förhållningsätt. Problem som kan förutses ska åtgärdas förbyggande 
och uppkomna problem ska hanteras efter de har uppstått.  Arbetsmiljöföreskriften ställer 
krav på ett transaktionellt ledarskap genom kraven på kontroll och övervakning. En 
kontroll av arbetsmiljöverket kommer troligen att fokusera på de delar i lagstiftningen 
som kan mätas, vilket är de delar som kan kontrolleras och åtgärdas på ett synbart sätt.  

Zohar (2002) säger att medarbetarnas beteende förstärks genom övervakning och 
kontroll. Ledare som använder övervakning och kontroll påverkar medarbetarnas 
förväntningar och motivation. Tydliga arbetsuppgifter, rutiner och regler som talar om 
vad som är ett korrekt beteende kan användas för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. 
Men om övervakning och korrigerande av felaktigt beteende går till ytterligheter kan det 
antagligen ha en motsatt effekt på arbetsmiljön. Kontroll och förbättring av den fysiska 
arbetsmiljön är antagligen lättare att göra än att kontrollera och förbättra den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Upplevelsen av organisatorisk och social 
arbetsmiljö är subjektiv och det som en individ upplever som bra kan en annan individ 
uppleva som en dålig arbetsmiljö.  
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Det finns även en begräsning som Flint & Yule (2004) påvisar i sin artikel. När bestämda 
och nedtecknade mål finns och det transaktionella ledarskapet används för att uppnå 
målen blir resultatet det som finns nedtecknat. Målen blir alltså det som ska uppnås och 
det skapas ingen motivation för att lyckas bättre än redan bestämda mål. 

AFS 2015:4 samt vägledningen uttrycker till övervägande del transformativa ambitioner 
med ledarskapet i de fyra undersökta dimensionerna, idealiserad påverkan, inspirerande 
motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke. Att vägledningen är mer 
utvecklande i transformativa ledarskapet beror på att lagstiftningen är en kravlista på vad 
som måste göras och att vägledningen beskriver och ger förslag på hur lagstiftningen ska 
utföras i praktiken. Men som lagstiftning är den tvingande per definition och speglar ett 
transaktionellt ledarskap. Det blir ett motsattsförhållande att vara transaktionell för att 
tvinga fram transformativa åtgärder.  

Kraven i lagstiftningen blir mer fokuserat på utveckling och passerar kraven för chefskap 
eller på det transaktionella ledarskapet.  Mullen m. fl. (2017) säger att ledarskapet är 
viktigt för att lyckas med arbetsmiljöarbetet inom en organisation. Det transformativa 
ledarskapet är även en bidragande orsak till om medarbetarna får en positiv inställning 
till arbetsmiljöarbetet samt att lagar och praxis ses som positiva och inte något som måste 
göras.  

Lixin & Tahira (2016) beskriver även hur ledare som använder transformativt ledarskap 
skapar en högre motivation hos sina medarbetare. Medarbetarna blir inspirerade och 
uppmuntras till att vara medvetna om risker, att hjälpa andra och att verka för en bättre 
arbetsmiljö. 

Lagstiftningen uppmuntrar även till att medarbetarna ska engagera sig i arbetsmiljöarbetet 
och på det sättet vara med att påverka och känna sig delaktiga. Flin & Yule (2004) menar 
att det hjälper medarbetarnas motivation att lyckas långt över den förväntade 
arbetsinsatsen. Det transformativa ledarskapet kopplas enligt dem till att medarbetarna 
blir mer positiva och förbättrar sin arbetsinsats, arbetstillfredsställelse samt engagemang.  

Nutida forskning visar på att ledare som använder de transformativa stilen kommer att 
uppvisa positiva effekter av genomförda säkerhetspolicys, arbetsmiljödokument och 
följande av arbetsmiljölagstiftning (Mullen m. fl. 2017).   

Chefskap i sin administrativa form är ett måste på grund av de administrativa krav som 
ställs.  I nästa steg är det krav på det transaktionella ledarskapet genom kraven på 
övervakning, kontroll och korrigerande av felaktiga beteenden. Men beroende på hur 
korrigeringen görs, om det sker genom det transaktionella eller det tranformativa 
ledarskapet kommer resultatet att avgöras. Det transaktionella ledarskapet är det 
ledarskap som i AFS:en kan kopplas till utveckling och förbättrande av tänkta mål och 
visioner. 

Finns det då någon konflikt mellan dessa krav? Enligt Bass och Avalio (2003) sker bästa 
resultatet att ledare när kombinerar transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap. 
Det är i arbetsmiljölagen omöjligt att undkomma administrativa krav och kraven på båda 
dessa ledarskapsstilar. Det är svårt att vara utvecklande om inte en kontroll eller 
undersökning sker som fastställer vad som ska utvecklas. Kraven på ledarskap krockar i 
viss mån men ledarskapsstilar kan kombineras och användas när behovet av den specifika 
stilen och dess dimensioner kräver det.    
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Slutsatser & vidare forskning 
I AFS 2015:4 och i vägledning till organisatorisk och social arbetsmiljö, 2015:4, 
konstrueras ledarskap eftersom texten ställer direkta krav på vad och hur arbetsgivare, 
chefer samt arbetsledare ska göra för att förbättra arbetsmiljön. De grundläggande kraven 
utgår från ett administrativt chefskap. Det grundläggande kravet på att administrativt 
upprätthålla riktlinjer och policys för arbetsmiljö lägger en grund för det transaktionella 
ledarskapet. Det transaktionella ledarskapets funktion blir att skapa klarhet för 
medarbetarna om vilka deras arbetsuppgifter är och vad som förväntas av dem när de är 
på arbetsplatsen. I det här ledarskapet ingår även att chefen ska övervaka och kontrollera 
så att medarbetarna gör vad som redan har fastställts. Åtgärder för att komma till rätta 
med överträdelser innebär att bestraffning i någon form kan komma att ske.  

Transformativt ledarskap kan inte finnas utan chefskap och transaktionellt ledarskap. 
Utveckling av arbetsmiljön innebär att det måste finnas riktlinjer och policys samt att 
övervakning finns. Finns inte dessa så har chefen/ledaren inte något att förbättra. När de 
grundläggande kraven är uppfyllda kan förbättringsarbete påbörjas. För att kunna 
förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ställs det krav på en närvarande 
ledare som ser till sin personals bästa. Detta genom att övervaka och anpassa arbete till 
olika situationer som kan uppstå. Arbetet ska även anpassas till varje individs egna 
förutsättningar för att undvika ohälsa. Kraven på det transformativa ledarskapet syns 
tydligt i AFS 2015:4. 

Det finns motsättningar mellan det transaktionella och det transformativa ledarskapet.  
Övervakning och kontroll är en motsättning till utveckling. Men om övervakning och 
kontroll används för att se insatser behöver göras, genom att använda det transformativa 
ledarskapet, är stilarna kompletterande och exklusivt uteslutande mot varandra. 

Utifrån den deduktiva ansatsen med att använda chefskap, transaktionellt och 
transformativt ledarskap, visar analysen på att arbetsmiljölagen innehåller krav deras 
definitioner. Det finns krav på ett administrativt ledarskap, det vill säga chefskap. Det 
ställs krav på ett övervakande, kontrollerade ledarskap som kopplas till det transaktionella 
ledarskapet. Kraven på att bland annat se till varje individs förutsättningar ingår i det 
transaktionella ledarskapet, och kan hittas i AFS 2015:4. 

Det samband mellan ledarskap och lärande som kan ses, är att AFS 2015:4 har en 
koppling till det transformativa ledarskapet. Tidigare forskning visar på att 
arbetsmiljöarbetet blir bättre när det transformativa ledarskapet används i 
arbetsmiljöarbetet. Medarbetarnas och organisationens lärande och arbetsmiljöarbete 
kommer antagligen att förstärkas när de transformativa kraven i AFS:en efterlevs. 

I studien har analys av en AFS och dess vägledning gjorts. En fortsatt forskning kan göras 
med en utgångspunkt på ytterligare arbetsmiljöförordningar och arbetsmiljölagstiftning. 
Det vore även intressant att genomföra intervjuer med arbetsgivare, chefer och 
arbetsledare för att undersöka om eller hur AFS 2015:4 har påverkat deras ledarskap. 
Vidare forskning kan även utföras utifrån medarbetarnas perspektiv och hur deras 
uppfattning om arbetsmiljö påverkats efter införandet av föreskriften av organisatorisk 
och social arbetsmiljö.  
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