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SAMMANFATTNING
När kraven från omvärlden ökar hittar organisationer nya sätt att vara såväl det mest 
effektiva som det mest legitima företaget. Detta gäller gentemot kunder, anställda, 
konkurrenter och samhället i stort. Syftet med denna kandidatuppsats är att med hjälp 
av nyinstitutionell teori undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag jobbar med 
arbetsmiljö. Fokus ligger på att belysa hur arbetsmiljöarbetet samverkar med 
legitimitetsskapande faktorer, exempelvis standardisering av arbetsmiljöarbetet. 
Kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie och utgörs av dokumentstudier samt 
intervjuer. Genom att koda materialet kunde våra frågeställningar besvaras. Våra 
slutsatser är att bostadsbolaget har ett antal rutiner som pekar på att ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete bedrivs. Vidare utför bostadsbolaget enligt oss en stor del av sitt 
arbetsmiljöarbete för att upprätthålla sin legitimitet, även om en viss del även utförs av 
effektivitetsskäl. Införandet av en standard skulle inte nödvändigtvis förändra det 
praktiska arbetet i någon större grad, men ge ett ökat fokus på arbetsmiljöarbete vilket i 
sin tur skulle kunna förbättra arbetsmiljöarbetet i organisationen, möjligtvis till priset av 
ökad administration. 

Nyckelord: arbetsmiljö, nyinstitutionell teori, legitimitet, standardisering, bostadsbolag

ABSTRACT
When demands of the surrounding world increase organizations find new ways to be the 
most effective and legitimate. This applies to customers, employees, competitors and 
society as a whole. The aim of this bachelor thesis is to investigate how a public housing 
company1 handle issues concerning the work environment. The focus of this paper is to 
illustrate how the occupational safety and health work interacts with legitimacy-building 
factors, for example standardization. To explain this, we use neoinstitutional theory with 
its concepts we find relevant. This bachelor thesis is a qualitative study, consisting of 
document studies and interviews. By encoding the material our three initial questions 
were answered. The conclusions suggest the public housing company retain systematic 
routines when working with occupational safety and health. Further, according to us, the 
company executes a large part of their occupational safety and health work in order to 
maintain its legitimacy, although some is also carried out for reasons of efficiency. The 
introduction of a occupational health standard would not necessarily cause significant 
change in the organization's daily work routine, but give an increased focus on 
occupational health and safety work, which in turn could improve the work environment 
of the organization. 

Keywords: occupational safety and health, new institutional theory, legitimacy, 
standardization, public housing

1  Note that "public housing" in Sweden (allmännyttiga bostadsbolag) not is reserved for 
people under a certain income level. This form of housing tenure makes up 20% of all homes 
in Sweden.
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1. INLEDNING
Denna uppsats inleds med en kortfattad historik och en bakgrundsbeskrivning till varför 
studien är intressant att genomföra. Bakgrunden innefattar även en kort presentation av 
det bostadsbolag som är den organisation som undersöks i denna studie. Därefter följer 
en redogörelse av syfte och frågeställningar. Inledningen avslutas med en beskrivning av 
uppsatsens avgränsningar samt disposition.

1.1. Bakgrund och problemområde
Vår utgångspunkt i denna studie är att organisationer i takt med omvärldens ökade krav 
och hårdare konkurrens hittar nya vägar för att framstå som det bästa valet. Det gäller 
att inte bara vara mest effektiv utan även mest legitim, både gentemot kunder, anställda, 
konkurrenter och samhället i stort. Fungerande rutiner och dokumentation blir då viktigt 
för att upprätthålla organisationens legitimitet – yttre legitimitet gentemot allmänheten 
och inre gentemot de anställda i organisationen. Ett exempel på sådana är rutiner för 
arbetsmiljö. 

Sedan 1990-talet åläggs alla arbetsgivare att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren har ett ansvar att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten med syfte att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet (AFS 2001:1 2 §). Med andra ord ska en tillfredsställande arbetsmiljö 
vara ett mål som ska vara uppfyllt. Detta ska göras som en naturlig del av arbetet. Med 
detta menas att “arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi 
och kvalitet hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig.” (AFS 2001:1, 
Kommentarer till paragraferna, Till 3 §). Ett sätt att säkerställa att organisationens 
arbetsmiljöarbete är inordnat i verksamheten är att använda sig av en standard för 
ledningssystem inom arbetsmiljö. Ytterst är ett väl fungerande arbetsmiljöarbete en 
fråga om säkerhet och omsorg om organisationens arbetstagare, men även om andra 
personer som på olika sätt kommer i kontakt med organisationen och dess arbetsplatser.  

Enligt det nyinstitutionella perspektivet har organisationer behov av att skapa legitimitet 
gentemot omgivningen. Detta skulle kunna uppnås genom en hög grad av 
dokumentation och administration som visar att rationalitet och ansvarsfullhet råder i 
organisationen. För att ytterligare påvisa detta blir det allt vanligare att företag väljer att 
certifiera sig enligt standarder, exempelvis kvalitetscertifiering ISO 9000 och 
miljöcertifiering ISO 14001. Enligt oss är detta en aspekt av att det är viktigt för 
organisationer att utvärderas av andra betydelsefulla institutioner (jmf. Eriksson-
Zetterquist 2009:67). Det som certifieras är vanligen inte organisationens produkt eller 
tjänst i sig, utan organisationens ledningssystem, exempelvis de processer som styr 
kvalitetsrelaterade aspekter av tillverkning eller tjänsteproduktion (Paljak 2003:71). Krav 
uppstår på att såväl företagen själva som dess omgivning ska leva upp till dessa 
standarder. Att vara certifierad blir till en ny form av konkurrensmedel, då det innebär en 
sorts kvalitetsstämpel. Då en extern part bedömt att organisationen lever upp till 
exempelvis en certifiering av arbetsmiljöarbetet blir detta en faktor som företaget kan 
marknadsföra sig genom och visa upp för att stärka sitt varumärke. Då fler och fler 
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företag följer linjen att standardisera delar av sin verksamhet uppstår organisatorisk 
likriktning, så kallad isomorfism (Meyer och Rowan 1977:346).

Utvecklingen går således mot ett arbetsmiljöarbete allt mer inordnat i organisationens 
processer. Men faktum kvarstår att arbetsmiljöarbetet inte är organisationens 
kärnverksamhet, utan en stödfunktion. Som vi beskrivit ovan är det dock fråga om en 
lagstadgad stödfunktion, dessutom finns starka incitament för en organisation att kunna 
visa upp ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Däremot är det inte säkert att dessa krav 
på legitimitet i relation till olika likriktande företeelser (såväl tvingande lagar som strävan 
att ligga i täten i sin bransch) är enkla att i praktiken införa i organisationens dagliga 
verksamhet. Konsekvensen av detta blir enligt Meyer och Rowan (1977:357) att många 
organisationer mer eller mindre medvetet isärkopplar (decouple) organisationens 
formella strukturer från hur verksamheten utförs i praktiken. Ett troligt reellt resultat av 
denna process är vad Eriksson-Zetterquist (2009:69f) beskriver som löskoppling. Den 
formella strukturen är enklare att förnya än den faktiska verksamheten när normer, 
moden eller lagar förändras. Men verksamheten är inte helt frikopplad från hur 
verksamheten faktiskt bedrivs – detta innebär att utförarna i organisationen har en viss 
frihet att välja hur de utför sina arbetsuppgifter, vilket kan användas som en 
anpassningsförmåga och en överlevnadsstrategi (ibid). Vi vill undersöka om dessa teorier 
även är applicerbara på en organisations arbetsmiljöarbete.

I inledningen av terminen kontaktade vi ett antal organisationer med en förfrågan om att 
skriva vår kandidatuppsats i samarbete med deras arbetsplats, gärna på temat 
arbetsmiljö eller något närliggande ämne. En organisation hörde då av sig och 
meddelade att de var intresserade. De ville göra en genomgång av det arbetsmiljöarbete 
som utförs i deras organisation. Denna genomgång skulle göras som ett steg i en 
förbättring och senare en eventuell certifiering av arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS 
18001, ett ledningssystem för arbetsmiljö. Vi åtog oss att genomföra detta projekt, vilket 
innebar att bland annat författa en rapport till organisationen. Denna rapport ansåg vi 
kunde skrivas parallellt med vår kandidatuppsats. Uppsatsen och rapporten använder 
delvis samma empiri, men har även skillnader; rapporten är en konkret beskrivning av 
vilka förbättringspotentialer organisationen har gällande sitt arbetsmiljöarbete, medan 
kandidatuppsatsen studerar arbetsmiljöarbetet ur ett sociologiskt perspektiv utifrån 
nyinstitutionell teori. Organisationen som studeras i denna studie är ett kommunalt 
bostadsbolag i Mellansverige med ca. 15 000 stycken hem i form av hyresrätter. 
Organisationen, fortsättningsvis benämnd bostadsbolaget, är till 100% kommunalägd 
och har närmare 300 stycken anställda. Vi har valt att anonymisera bostadsbolaget av 
hänsyn till eventuella uppgifter vilka skulle kunna uppfattas som känsliga.

Ämnet för denna uppsats är något vi anser är intressant och vi vill ta reda på vilka 
drivkrafter som ligger bakom ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Vi vill även ta reda på 
hur stor inverkan en certifiering egentligen skulle kunna ha på det arbetsmiljöarbete som 
utförs i organisationen.
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1.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av nyinstitutionell teori undersöka på vilket 
sätt ett kommunalt bostadsbolag jobbar med arbetsmiljö. Vårt huvudsakliga fokus är 
att belysa hur arbetsmiljöarbetet samverkar med legitimitetsskapande faktorer. 

Med detta som bakgrund har följande frågeställningar formulerats:

1. Hur arbetar bostadsbolaget systematiskt med att förebygga och motverka 
arbetsmiljörelaterade problem?

2. Vilka är bostadsbolagets drivkrafter för utökat arbetsmiljöarbete?
3. Hur skulle en certifiering mot OHSAS 18001 påverka bostadsbolagets dagliga 

verksamhet?

1.3. Avgränsningar
Resultatet av studien ska kunna generaliseras till hela organisationen. Därför har vi valt 
att fokusera på hur personer med olika former av arbetsmiljöansvar på flera nivåer i 
organisationen strukturerar, dokumenterar och följer upp rutiner kring arbetsmiljö. 
Fokus ligger alltså på organisationens rutiner för arbetsmiljö och hur dessa påverkar 
verksamheten. Studien gör inte anspråk på att beskriva hur medarbetare utan 
arbetsmiljöansvar uppfattar arbetsmiljöarbetet. 

1.4. Disposition
Det första kapitlet i denna kandidatuppsats behandlar bakgrund till studien, syfte och 
frågeställningar samt avgränsningar. Kapitel 2 tar upp den tidigare forskning som vi funnit 
relevant att använda. Vidare beskriver kapitel 3 vår valda teoretiska utgångspunkt med 
de tillhörande begrepp vi valt att fokusera på. Dessutom placeras bostadsbolaget i 
relation till teorin. Kapitel 4 är en beskrivning av de lagar och föreskrifter som blir 
aktuella i denna studie samt ledningssystemet OHSAS 18001. Kapitel 5 behandlar vår 
valda metod, med en förklaring av studiens tillvägagångssätt. I kapitel 6 redogörs för vår 
analys samt våra resultat. I kapitel 7 läggs en avslutande diskussion fram. Där kopplar vi 
ihop resultatet med vårt teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Här besvaras även 
uppsatsens frågeställningar och våra slutsatser läggs fram. Slutligen diskuteras hur 
uppsatsen kan ligga till grund för framtida forskning.

2. TIDIGARE FORSKNING
I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare forskning som vi finner relevant i denna 
studie. Först presenteras tidigare forskning rörande organisationers arbetsmiljöarbete 
och hur detta på olika sätt kan integreras i organisationens övriga verksamhet. Sedan 
presenteras en forskningsrapport om hur administration kan användas på ett 
legitimerande sätt. Därefter redogörs för begreppet standardisering och varför 
organisationer kan vilja certifiera sig mot en standard. Avslutningsvis finns en 
sammanfattning av den tidigare forskningen med motivering till varför vi valt den.
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2.1. Integrering av arbetsmiljöarbetet
I sin doktorsavhandling i sociologi redogör Frick (1994:111ff) för olika fallstudier av tre 
större industriföretag. Frick anser att arbetsmiljöarbetet i stor utsträckning måste 
integreras i det dagliga arbetet och inte ses som en avskild del av verksamheten (1994:1). 
Vidare menar Frick att organisationer som vill förbättra sin arbetsmiljö måste ta hänsyn 
till såväl arbetets fysiska som psykosociala aspekter. Detta då författaren menar att dessa 
delar är sammanlänkade på så sätt att brister i den fysiska miljön kan påverka den 
psykosociala miljön. Exempelvis kan en bullrig arbetsplats leda till trötthet eller 
hörselskador. Olika problem uppstår på olika sätt och kan därför inte heller hanteras 
likadant. Frick (1994:14) menar även att riskerna för ohälsa främst har att göra med 
tekniska förhållanden, såsom luftföroreningar och olycksrisker. De psykosociala 
hälsoaspekterna beror istället på den organisatoriska uppläggningen. Det finns med 
andra ord ett stort antal detaljer som arbetsmiljöarbetet måste kunna kontrollera för att 
vara effektivt, som handlar om såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Frick 
menar även att en förutsättning för att integreringen av arbetsmiljöarbetet i 
verksamheten ska fungera är att den bygger på organisationens frivilliga medverkan och 
att den även är förenlig med och stödjer de ekonomiska mål som finns i verksamheten 
(1994:59). 

I en rapport utgiven av Nordiska Ministerrådet, författad vid Institutt för industriell 
miljöforskning i Trondheim, behandlar Ulla Forseth (1994) arbetsmiljö som en 
konkurrensfaktor i tjänstesektorn. Rapporten fokuserar på tre problemställningar: vilka 
är de primära arbetsmiljöproblemen i tjänstesektorn och i vilken utsträckning 
uppmärksammas de (1), vilka hypoteser har verksamheternas chefer om relationen 
mellan arbetsmiljö och produktivitet och hur påverkar detta vilka arbetsmiljöåtgärder 
som vidtas (2) samt vilka andra faktorer bidrar till att förklara arbetsmiljön i de studerade 
verksamheterna (3) (Forseth 1994:9). Undersökningen har genomförts med hjälp av 
kvalitativa intervjuer med anställda och chefer vid 11 stora organisationer från både den 
privata och offentliga tjänstesektorn inom handel, hotell, transport, kommunikation och 
omsorg. Dessutom har arkivmaterial från organisationerna studerats. 

I rapporten framkommer att arbetsmiljöproblemen i de studerade organisationerna är av 
mindre synligt slag än i exempelvis industrin, med höga inslag av psykosociala 
arbetsmiljöproblem som hög arbetsbörda, tidspress, oregelbundna arbetstimmar, låg 
kontroll över sin arbetssituation och känslomässig stress relaterad till kontakt med 
kunder och/eller brukare (Forseth 1994:13). Rapporten konstaterar att de “osynliga” 
arbetsmiljöproblemen delvis döljs för att de anställda utvecklat en copingstrategi där de 
börjat arbeta deltid för att orka med. Analysen visar även att arbetsmiljön är sämre på de 
kvinnodominerade arbetsplatserna i studien (ibid, s. 14). Rapporten visar att chefer från 
9 av de 11 undersökta organisationerna tror att det finns ett positivt samband mellan 
arbetsmiljö och produktivitet. Däremot har de tolkat sambandet och vad det innebär för 
den dagliga verksamheten olika. Rapportförfattaren sammanfattar och placerar de olika 
åsikterna i tre resonemangskedjor: arbetsmiljöorientering (både fysiska och psykosociala 
förbättringar av arbetsmiljön minskar sjukfrånvaro och kostnader samt ökar 
produktiviteten), hygienorientering (arbetstillfredsställelse genom primärt förbättrad 
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fysisk arbetsmiljö) och kundorientering (där nöjda kunder förväntas bidra till ökad 
produktivitet och en stimulerande arbetsmiljö) (Forseth 1994:14). När det gäller att 
införa arbetsmiljöåtgärder har alla organisationer i undersökningen i varierande grad 
satsat på att förändra sin kultur gällande arbetsmiljö. De vidtagna åtgärderna beskrivs 
generellt som viktiga för att öka sammanhållningen och motivationen bland de anställda, 
men också för att profilera sig gentemot utomstående (ibid. s. 11). I rapporten framgår 
att tillsynsmyndigheten (Arbeidstilsynet i Norge) varit för fokuserad på industrin och i låg 
utsträckning påverkat satsningar på arbetsmiljöns område inom tjänstesektorn (vi får 
anta att detta kan ha förändrats sedan 1994, uppsatsförfattarnas anm). I större 
utsträckning har arbetsmiljöfrågornas vikt på agendan påverkats av hur starka 
arbetstagarresurser (fackliga resurser) som funnits tillgängliga, förekomsten av 
skyddsombud och olika “utlösande faktorer i arbetsmiljön”, så som hög grad av 
sjukfrånvaro. 

Rapportförfattaren sammanfattar studien med att arbetsmiljön i tjänstesektorn är 
krävande, men att vissa problem ibland kan vara svåra att sätta fingret på. Svaret på 
huvudfrågan, om arbetsmiljö kan vara en konkurrensfaktor i tjänstesektorn, besvaras 
med både ja och nej. De flesta cheferna i studien ansåg att det kunde vara det, men då 
en majoritet inte utvecklat adekvata mätmetoder för att kunna utnyttja 
konkurrensfaktorn är risken enligt författaren att arbetsmiljöarbetet ändå slutar som 
något som måste göras, men inte aktivt används som just en konkurrensfaktor. Slutligen 
konstateras att det för att i längden upprätthålla ett systematiskt arbete med ständiga 
förbättringar krävs att det existerar “korrigerande faktorer” som exempelvis aktiva 
arbetstagarrepresentanter. Problemet är enligt rapportförfattaren även kopplat till 
genus, då hon i studien ser ett samband mellan hög grad av kvinnor på arbetsplatsen och 
låg grad av facklig organisation och andra arbetstagarresurser (Forseth 1994:16). 

Enligt Renborg (2004:264), jurist med mångårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor, kan en 
väg för att integrera arbetsmiljöarbetet i organisationen vara certifiering mot en 
standard. Författaren menar att det systematiska arbetsmiljöarbetet på så sätt kan få 
högre prioritet gällande dess roll för ledningsgrupper och styrelser, speciellt för större 
företag som redan innehar en certifiering gällande yttre miljö och kvalitet. Detta ligger i 
linje med det för denna uppsats valda företag, då bostadsbolaget redan är certifierade 
enligt ISO 14001 Miljöledning. Dock påpekar Johansson, Frick och Johansson (2004:424) 
att certifiering av arbetsmiljöarbetet idag inte är något som krävs av marknaden och 
därför ännu inte har några större fördelar gällande konkurrens. Dock anser författarna 
att även om det finns relativt få certifierade organisationer så finns en tydlig trend att 
integrera ledningssystem för arbetsmiljö i befintliga system för kvalitetsledning. 

2.2. Den legitimerande administrationen
I en forskningsrapport för SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) 
från 2002 behandlar Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi och forskare 
vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, kopplingen mellan 
administration och organisationsteori. Ivarsson Westerberg utgår från Gulick och Urwick 
(1937) och deras klassiska texter där centrala administrativa principer formulerades 
gällande organisationsstruktur (Ivarsson Westerberg, 2002:4). Gulick och Urwick bygger i 
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sin tur sina principer på tidigare forskning av Fayol (1920). Organisationsledningars 
funktion är enligt Gulick att ansvara för de administrativa processerna planering, 
organisering, personaltillsättning, ledning, samordning, rapportering och budgetering. 
Huvudpoängen är att ledningen ägnar sig åt formella administrativa aktiviteter. 

Enligt Ivarsson Westerberg har forskning inom administration i stort sett försvunnit 
(2002:6) och hans syfte är därför att “utveckla en teoretisk modell omkring begreppet 
administration som är relevant för analysen av dagens moderna organisationer” 
(2002:7). Ivarsson Westerberg använder sin litteraturstudie, där stora delar av 1900-
talets forskning om administration ingår, för att beskriva hur administration inom 
moderna organisationer kan delas upp i tre typer. Den första typen som Ivarsson 
Westerberg beskriver är konstituerande administration, vilken rör organisationens 
dagliga verksamhet. Den andra är effektiviserande administration och rör 
kommunikation och styrning och slutligen finns legitimerande administration (Ivarsson 
Westerberg, 2002:21). Den legitimerande administrationen kan exempelvis bestå av 
standarder och procedurer för kvalitet, miljö eller jämställdhet. Syftet med dessa 
komponenter är att framstå som en “modern och omtänksam arbetsgivare eller 
affärspartner” (Ivarsson Westerberg, 2002:24). Särskilt ökar denna typ av administration 
inom offentligt ägda och styrda verksamheter. Det intressanta med denna utveckling är 
att organisationer bygger upp parallella system av administration; samtidigt som de 
försöker öka sin effektivitet upprättas avdelningar, funktioner och system som syftar till 
ökad legitimitet (ibid). Ivarsson Westerberg vill genom sin forskning utveckla 
administrationsbegreppet och påvisa att det är meningsfullt att “diskutera 
organisationsförändring i termer av administration.” (2002:24). 

Avslutningsvis vill Ivarsson Westerberg koppla diskussionen om administration till 
arbetsmiljö. Han ställer sig frågan om vad som händer med de anställda vid en 
förändring av det administrativa arbetet, då fler ägnar sig åt administration på samma 
gång som rationalisering och personalminskningar sker i organisationerna (2002:25).

2.3. Standardisering
Enligt Brunsson och Jacobsson (1998:13), två professorer i företagsekonomi, kan en 
standard sägas vara en slags regel som talar om vad som är lämpligt beteende i olika 
situationer. Eftersom regler har för avsikt att gälla vid fler än ett tillfälle och för fler än en 
person, har de alltid ett visst mått av likriktande innebörd. Regler beskriver hur 
exempelvis en verksamhet eller ett dokument bör se ut (Brunsson och Jacobsson, 
1998:147f) och reglerar dess utformning. Regler är med andra ord bra att ta till när det 
gäller samordning och samarbete (Brunsson och Jacobsson, 1998:14f). Vidare kan regler 
delas in i tre grupper; direktiv, normer och standarder. Direktiv är tvingande regler, 
medan normer är internaliserade regler som ofta ses som självklara. Standarder är 
liksom direktiv nedskrivna och har en tydlig upphovsman. De är dock frivilliga och har 
inga sanktioner relaterade till sig. Det som istället avgör om standarder följs är i vilken 
grad mottagaren anser att den är relevant att följa (Brunsson och Jacobsson, 1998:15). 
Syftet med en standardisering är att ett antal organisationer ska vara intresserade av att 
följa den (Brunsson och Jacobsson, 1998:19f). Oavsett vem mottagaren är finns kravet på 
att den ska kunna agera självständigt - den ska själv kunna följa reglerna och dessutom 
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avgöra om detta är aktuellt att göra. Skaparen av standarden brukar specificera 
mottagaren samt även definiera användningsområdet för standarden och i vilka 
situationer den är tänkt att användas. 

Vidare beskriver Brunsson och Jacobsson (1998:23f) fyra huvudargument till hur 
standarder kan motiveras. För det första kan de ses som ett effektivt redskap för att 
vidarebefordra information. Vet omgivningen att standarden följs och att den är bra, 
behövs inte lika många frågor ställas angående detaljer. För det andra utgör standarder 
en viktig del i samordnandet av såväl produkter som företag. Frågor behöver inte ställas 
angående hur produkter stämmer överens med varandra - exempelvis stickpropp och 
stickkontakt. För det tredje medför en standard även förenkling, då det finns ett färre 
antal varianter att välja mellan. Med andra ord blir det enklare att överblicka och förstå 
omgivningen. För det fjärde kan standarder argumenteras att vara en mycket bra lösning 
på ett problem, exempelvis det bästa sättet att organisera eller kommunicera (ibid). 

På samma sätt som fördelarna beskrivits menar även Brunsson och Jacobsson (1998:25) 
att dessa kan ifrågasättas och att det även finns argument mot standardisering. Till 
exempel är likriktning någonting som ofta ses som något negativt. Många aktörer och 
organisationer vill snarare vara olika än lika varandra. Något annat som kan användas 
som ett argument mot standardisering är att de stabiliserar världen i alltför hög grad. Det 
finns åsikter om att utrymmet för uppfinningsrikedom och nytänkande försvinner om alla 
ska göra lika. På samma sätt finns diskussioner om det verkligen går att säga att 
standardiserarna vet bäst (Brunsson och Jacobsson, 1998:26). Frågan som diskuteras 
gäller om det verkligen är de bästa lösningarna för konsumenter respektive medarbetare 
som ligger i fokus och inte kapitalägarnas. Slutligen finns argumentet om det istället inte 
borde vara så att marknaden ska få avgöra vilken lösning som ska bli vanligast och bäst 
(ibid). Med detta menas att köparna istället borde få avgöra detta genom att helt enkelt 
välja de varor och tjänster som de anser är de mest framstående. 

Med beslutet att en specifik standard ska följas kommer även ett ansvar att se till att det 
finns en viss grad av överensstämmelse mellan denna standard och vad som görs i 
praktiken (Brunsson och Jacobsson, 1998:149). Detta kan uppnås antingen genom att 
ändra det som görs så att det överensstämmer med standarden, eller genom att 
presentera den nuvarande praktiken så att den stämmer överens med den aktuella 
standarden. Dokumentation blir även en viktig del här, då praktiken på så sätt blir 
beskriven i standardens termer. Vidare menar författarna att det ofta finns mer än ett 
sätt tolka standarder och praktiker. Eftersom standarden är generell och praktiken 
specifik, finns heller inga tydliga beskrivningar av hur praktiken ska relateras till 
standarden. Brunsson och Jacobsson (1998:158f) menar också att genom att hänvisa till 
en standard kan chansen öka att organisationsmedlemmarna såväl som omgivningen 
rättar sig efter vad ledningen vill. Ibland kan detta vara viktigare än vad som faktiskt görs 
i organisationen. Den aktuella standarden kanske inte påvisar exakt vad ledningen vill, 
men kanske kan vara ett bättre alternativ än att misslyckas övertyga medlemmarna och 
omgivningen om det som ledningen anser är den bästa lösningen. En annan anledning 
till att följa standarder kan vara att organisationen kan luta sig mot vad andra säger är 
rätt och fel. På så sätt avsäger organisationen sig en del av ansvaret, med hänvisning till 
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att många andra gör på samma sätt. Med detta resonemang som utgångspunkt kan det 
även sägas att nackdelar med standarder är att organisationen inte ges möjlighet att göra 
exakt det man själv vill. Självständigheten kan minska och att behöva ändra sin praktik 
kan vara såväl kostsamt som inskränkande på en organisation som vill framstå som att 
man tar stort eget ansvar och finner egna lösningar. Om många organisationer följer 
samma standard kan det medföra att standardiseringen tenderar att leda till likriktning, 
vilket ofta är avsikten hos de som utformat standarden (Brunsson och Jacobsson, 
1998:159, 1998:176). Dock är detta någonting som nödvändigtvis inte behöver ske. 
Exempelvis kan likriktningen försvagas om olika användare av samma standard tolkar 
standarden på olika sätt (Brunsson och Jacobsson, 1998:170). 

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning
När det gäller arbetsmiljö och certifiering tar Frick (1994) i sin avhandling upp de många 
olika delar som ett effektivt arbetsmiljöarbete måste bestå av för att vara effektivt. 
Vidare menar Renborg (2004) att certifiering kan vara en väg att gå för att integrera 
arbetsmiljöarbetet i organisationen medan Forseth (1994) diskuterar hur ledare inom 
tjänstesektorn i olika grad kan använda arbetsmiljö som ett konkurrensmedel. Studien 
ror dock inte riktigt sin frågeställning i hamn, och författaren medger att det är något 
oklart om arbetsmiljön faktiskt används som konkurrensmedel. Ivarsson Westerberg 
(2002) talar om kopplingen mellan administration och organisationsteori. Författaren 
beskriver tre typer av administration i moderna organisationer; konstituerande, 
effektiviserande och legitimerande administration. Brunsson och Jacobsson (1998) 
behandlar begreppet standardisering, som kan sägas handla om regler som talar om vad 
som är passande beteende i olika situationer. Tar en organisation beslutet att införa en 
standard medföljer ett ansvar där det finns vissa krav på överensstämmelse mellan 
standarden och praktiken i organisationen. 

Det gemensamma för ovanstående studier är att de belyser hur organisationer kan 
legitimera sig med olika former av åtgärder som inte nödvändigtvis sammanfaller med 
organisationens kärnverksamhet. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av 
nyinstitutionell teori undersöka på vilket sätt ett kommunalt bostadsbolag jobbar med 
arbetsmiljö. Vårt huvudsakliga fokus är att belysa hur arbetsmiljöarbetet samverkar med 
legitimitetsskapande faktorer. Därför blir det intressant att studera graden av 
överensstämmelse mellan exempelvis en standards riktlinjer och det som görs i praktiken 
ur legitimitetssynpunkt.

Det finns tidigare forskning där arbetsmiljö, legitimitetsskapande åtgärder och olika 
former av certifieringar studeras separat. Så vitt vi har kunnat utröna har dock inga 
studier behandlat hur arbetsmiljöarbete kan användas som en legitimitetsskapande 
åtgärd i en organisation. Vi anser därför att det fortfarande finns en kunskapslucka när 
det gäller hur arbetsmiljö kan användas som legitimitetsfaktor. Denna studie kan utgöra 
en länk mellan de studier vi redogjort för i detta kapitel. 
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3. TEORI
I detta kapitel presenteras studiens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt, 
nyinstitutionell teori. Denna inriktning inom organisationsanalysen studerar den ökade 
likriktningen i organisationer verksamma i en snabbt föränderlig omvärld. Teorin och 
dess begrepp kommer användas som ett verktyg för att förstå organisatorisk likriktning 
och legitimitetsskapande faktorer i enlighet med vårt syfte. Vårt teoretiska material är 
hämtat från flera olika teoretiker inom området. Efter presentationen av nyinstitutionell 
teori förs en diskussion om hur bostadsbolaget ska relateras i förhållande till begreppet 
organisatoriska fält. Slutligen berör vi de begränsningar som är förknippade med valet av 
nyinstitutionell teori.

3.1. Nyinstitutionell teori
En definition av nyinstitutionell teori kommer från Powell och DiMaggio (1991:11). De 
definierar nyinstitutionalismen inom sociologin som 

... the ways in which action is structured and order made possible by shared 
systems of rules that both constrain the inclination and capacity of actors to 
optimize as well as privilege some groups whose interests are secured by 
prevailing rewards and sanctions.

(Powell och DiMaggio, 1991:11)

Vidare är kärnpunkten för nyinstitutionell teori enligt Eriksson-Zetterquist (2009:64) de 
strukturer och processer för organisationer i samma bransch, som kan sträcka sig över 
både funktionsgränser och geografiska gränser. En viktig fråga inom nyinstitutionell teori 
är varför organisationer som befinner sig inom samma organisatoriska fält tenderar att 
likna varandra. Ytterligare en central fråga handlar om varför strukturerna blir mer och 
mer utbredda och även alltmer komplexa. 

Stern (1999:80) menar, såväl som Powell och DiMaggio (1991:11), att nyinstitutionell 
teori tog sin början 1977 i och med Meyer och Rowans artikel “Institutionalized 
Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”. De lanserar där ett antal 
begrepp som blivit centrala för detta teoretiska perspektiv och som även senare 
utvecklats av Powell och DiMaggio (1991). De begrepp som för denna studie blir 
relevanta att ta upp och redogöra för är organisatoriska fält, legitimitet, isomorfism, 
rationaliserade myter och lösa kopplingar.

3.1.1. Organisatoriska fält

Organisationer tillhör samma organisatoriska fält om de hör till samma del av en 
marknad (Stern, 1999:80). Det finns två typer av organisatoriska fält; institutionella 
respektive tekniska fält. Institutionella fält innebär att produkterna är svårmätbara såväl 
kvalitativt som kvantitativt, vilket medför konkurrens genom förmågan att hantera 
institutionella krav. Organisationer som istället rör sig inom tekniska fält är olika typer av 
tillverkningsföretag. Detta betyder att konkurrensen uppkommer genom att det blir 
viktigt att handskas så väl som möjligt med olika tekniska problem (ibid). Enligt Powell 
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(1991, refererad i Eriksson-Zetterquist 2009:77) gäller att när ett fält väl etablerats 
kommer det att präglas av homogenisering. Detta hänger samman med att samtidigt 
som organisationerna gemensamt skapar fältet kommer även de själva att skapas av det i 
en kontinuerlig process (ibid). Meyer och Rowan (1977:340) menar att organisationers 
tillhörighet till tekniska eller institutionella fält avgör om den viktigaste drivkraften för 
den specifika organisationen är legitimitet eller effektivitet. Hardy och Maguire (2008, 
refererade i Eriksson-Zetterquist 2009:96) har dock pekat på att de organisationella 
fälten inte kan ses som helt statiska.

3.1.2. Legitimitet

Enligt Dowling och Pfeffer (1975:125) är legitimitet i organisationer resultatet av två olika 
delar. Den första delen handlar om en process som skapas av en idealorganisation. Den 
andra delen är en process som rör de handlingar som utförs av andra grupper och 
organisationer som påverkar relevanta normer och värderingar. Om sociala normer och 
värderingar förändras skapas motivation för förändring i organisationen och det uppstår 
då även krav på att återigen uppnå legitimitet. Dowling och Pfeffer (1975:122) menar att 
organisationer strävar efter att skapa samstämmighet mellan sociala värderingar 
associerade med vissa aktiviteter och de sociala normer som är accepterat beteende. 
När sociala värderingar överensstämmer med sociala normer anser författarna att 
legitimitet finns i organisationen. Med ett liknande resonemang uppstår ett hot mot 
legitimiteten om det finns ett glapp mellan dessa delar. Enligt Meyer och Rowan 
(1977:340f) är det organisationer med strukturer som liknar de rationaliserade myterna 
(se stycke 3.1.4) som minskar sin interna kontroll, för att på så sätt kunna upprätthålla 
legitimitet. Eftersom den formella strukturen speglar myterna skiljs en organisations 
formella struktur från vad som faktiskt görs.

3.1.3. Isomorfism

Enligt Hawley (1968, refererad av Meyer och Rowan 1977:346) är isomorfism den 
process som får en organisation att efterlikna andra organisationer inom samma 
organisatoriska fält. Powell och DiMaggio (1991:67) utvidgar isomorfismbegreppet 
genom att definiera tre olika drivkrafter. Den första är tvingande isomorfism, vilket 
innebär att en dominerande aktör skapar såväl formella som informella regler, som 
andra organisationer förväntas följa. Denna typ av isomorfism kan även härstamma från 
kulturella förväntningar i det samhälle där organisationen är verksam. Ett exempel är de 
lagar och regler som stiftas av statsmakten, som alla organisationer i landet sedan har att 
förhålla sig till (ibid). Det kan även röra sig om likartade förändringar som inte 
härstammar från direkta lagar utan istället från behovet av att möta andra 
organisationers regelverk. Swidler (1979, refererad av Powell och DiMaggio 1991:68) 
beskriver hur konflikter uppstår i friskolor (“free schools”) när de av praktiska skäl blir 
tvungna att införa en rektor för att få förhandla med skoldistriktets ledning.

Den andra typen av isomorfism är mimetisk isomorfism. Här skapas likformighet inom ett 
organisatoriskt fält genom att organisationer inspireras av och imiterar de aktörer som 
uppfattas som framgångsrika. Enligt Powell och DiMaggio (1991:69f) sker detta framför 
allt när fältet präglas av osäkerhet. Ett exempel på mimetisk isomorfism är enligt 
Jacobsson (1994, refererad av Stern 1999:85) den svenska offentliga sektorns 

10



organisationsförändringar från och med 1980-talet. Detta anses delvis vara ett utslag av 
osäkerhet och en känsla av bristande legitimitet, vilket resulterat i en imitation av den 
privata tjänstesektorns modell (ibid). 

Slutligen presenteras drivkraften normativ isomorfism, som skapar likriktning inom 
organisatoriska fält huvudsakligen genom samhällets professionalisering. Detta kan 
förklaras som att organisationer inom samma fält exempelvis tenderar att anställa 
personer med likartad utbildning. Personerna i sin tur tenderar då att ha likartade 
normer och värderingar kring hur en organisation bör fungera (Powell och DiMaggio 
1991:71f).

3.1.4. Rationaliserade myter

Rationaliserade myter består enligt Meyer och Rowan (1977:343f) av två delar. För det 
första är de opersonliga beskrivningar som identifierar olika tekniska och sociala syften. 
De fastslår därför med hjälp av regler hur dessa syften ska uppnås på ett rationellt sätt. 
För det andra tas de för givna som legitimerande, då de är institutionaliserade på en hög 
nivå. Vidare har dessa myter även en stor inverkan på organisationer och deras 
organisering. De definierar nya situationer, omdefinierar redan existerande situationer 
och specificerar hur dessa situationer ska hanteras. Meyer och Rowan (1977:345) 
beskriver hur organisationer kan sägas ha byggstenar, som måste struktureras på ett 
specifikt sätt för att legitimitet ska skapas. Författarna menar därför att om 
rationaliserade myter skapar nya situationer så anpassar sig organisationer till detta. Om 
rationaliserade myter uppkommer i redan existerade situationer kommer 
organisationerna utvidga sin formella struktur så att den liknar dessa nya rationaliserade 
myter. Om organisationer inte skulle anpassa sig efter de rationaliserade myterna skulle 
de framstå som icke-legitima och inte accepteras av omgivningen (ibid).

3.1.5. Lösa kopplingar

Enligt Meyer och Rowan (1977:340f) kan exempelvis institutionaliserade tekniker och 
policys fungera som starka myter, som många organisationer tar till sig och använder sig 
av för att skapa legitimitet. Dock kan det medföra att en anpassning till dessa 
institutionaliserade regler står i konflikt med organisationens effektivitet; genom att 
försöka kontrollera handlingar för att uppnå effektivitet undermineras myterna. För att 
organisationen ska upprätthålla myterna skapas luckor mellan formella strukturer och 
faktiska handlingar, vilket kallas för lösa kopplingar. Med detta som utgångspunkt menar 
Meyer och Rowan att många formella organisationsstrukturer speglar organisationens 
myter snarare än vad som faktiskt görs i organisationen (Meyer och Rowan, 1977:341). 
Den verksamhet som skapar legitimitet löskopplas med andra ord från den tekniska 
verksamheten (Meyer och Rowan, 1977:357f). Organisationer kan därför likna varandra 
gällande den formella strukturen då de har likartade institutionella ursprung, men ha 
stora interna skillnader gällande vad som faktiskt utförs. Vidare menar författarna att det 
är individerna i organisationen tillsammans med omgivningen som skapar legitimitet. 
Genom att förutsätta att anställda och chefer utför sina roller på rätt sätt tillåts 
organisationen fortsätta sitt rutinmässiga arbete med en löskopplad struktur. Det ska 
nämnas att Meyer och Rowan (1977:357) inte nödvändigtvis är kritiska mot det 
löskopplade systemet, utan beskriver det som en strategi där organisationens formella 
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regler “buffras” från den tekniska verksamheten, vilket minimerar konflikter och ökar 
effektiviteten.

3.2. Bostadsbolag och organisatoriska fält
En diskussion som blir aktuell är om ett kommunalt bostadsbolag är att anse som 
verkande inom ett tekniskt eller institutionellt fält. Enligt Meyer och Rowan (1977:340) 
avgör detta om den viktigaste drivkraften för den specifika organisationen är legitimitet 
eller effektivitet. Hardy och Maguire (2008, refererad i Eriksson-Zetterquist 2009:96) har 
dock pekat på att de organisationella fälten inte kan ses som statiska. Ett kommunalt 
bostadsbolag fungerar ofta som en beställarorganisation (sabo.se, 2012-12-10). Stora 
delar av den tekniska och särskilt den tydligast mätbara delen, nyproduktion, är utlagd 
på entreprenad. Av detta kan vi göra två tolkningar beroende på situation. Ett 
kommunalt bostadsbolag konkurrerar i någon mening med andra bostadsbolag om att ha 
flest hyreslägenheter i kommunen. Samtidigt uppfattar vi det som att det viktigaste 
egentligen inte är hur många lägenheter bostadsbolaget har, utan hur högt förtroende 
(legitimitet) de har hos sina boende och hos ägarna. 

För att utveckla ovanstående påstående frågar vi oss om det kommunala bostadsbolag vi 
undersökt i någon reell mening befinner sig i en effektivitetsbetingad 
konkurrenssituation gentemot sina privata motsvarigheter. Bostadsbolaget i vår 
undersökning innehar lika många hyresrätter som samtliga andra hyresvärdar i 
kommunen tillsammans (årsredovisning 2011). Ett bostadsbolag som inte sköter sitt 
uppdrag riskerar missnöjda kunder och ägare vilket kan öppna upp för krav på 
privatisering av fastigheterna - antingen genom försäljning till en privat hyresvärd eller 
ombildning till bostadsrätter. Vi anser att på grund av detta har ett kommunalt 
bostadsbolag krav på att upprätthålla sin legitimitet gentemot det omgivande samhället 
och risken att “konkurreras ut” hänger i större utsträckning samman med politikernas 
och allmänhetens välvilja och inställning än konkurrerande hyresvärdars agerande. 
Kommunen sätter dock lång- och kortsiktiga vinstmål som bostadsbolaget måste förhålla 
sig till, vilket kan sägas vara ett effektivitetssträvande. Enligt bostadsbolagets hemsida 
har de även krav på sig att, via underentreprenörer, producera minst 500 lägenheter per 
år. Dessa sistnämnda faktorer kan sägas tala för en tillhörighet i det tekniska fältet då de 
är klart mätbara (Stern 1999:80). Vinstkraven är dock en politiskt skapad konstruktion i 
och med ny lagstiftning på området, lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. I 2 § stadgas att ”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska 
bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer...” vilket bland annat innebär att de 
allmännyttiga bostadsbolagen åläggs marknadsmässiga krav på avkastning (Allmännyttan 
blir affärsmässig, 2012-12-10). Kraven är alltså även här en fråga mellan bostadsbolag 
och ägare (kommunen) snarare än gentemot andra hyresvärdar. Att uppfylla målen blir 
en fråga om att upprätthålla sin legitimitet gentemot ägarens och samhällets krav. Lagen 
är även ett tydligt exempel på en tvingande isomorfism (Powell och DiMaggio 1991:67) 
då de allmännyttiga bostadsbolagen tvingas anpassa sin verksamhet till de normer som 
råder på den övriga hyresmarknaden. Sammantaget skulle vi vilja placera bostadsbolaget 
som huvudsakligen tillhörig det institutionella fältet. Vi är medvetna om att detta är 
något av en subjektiv uppfattning och att det finns flera gränsdragningsproblem med en 
sådan inpassning. 
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3.3. Nyinstitutionell teoris begränsningar
Stern (1999:88f) menar att nyinstitutionell teoris största begränsning är att den lätt leder 
till studier som benämner olika fälts utveckling snarare än att faktiskt förklara dem. 
Svårigheten ligger i att inte enbart avgränsa organisationella förändringar i termer av 
isomorfa legitimitetssträvanden. Det relevanta är enligt oss att avgöra om till exempel ett 
utökat arbetsmiljöarbete initierats på grund av institutionella krav eller om det varit 
tekniskt (ekonomiskt) motiverat (jmf. Stern 1999:89). Stern menar att det behövs mer 
kunskap om hur drivkrafterna i ett förändringsarbete inom en organisation separeras 
(ibid). Powell (1991, refererad i Eriksson-Zetterquist 2009:87) har själv påpekat att ett 
problem är att nyinstitutionell teori ofta fokuserar för mycket på skillnaden mellan 
tekniska (marknadsdrivna) och institutionella (ofta offentliga) organisationer. Han 
menade att dessa inte nödvändigtvis var varandras motsatser då båda sektorerna präglas 
av institutionalisering (ibid). Avslutningsvis menar Stern (1999:89) att teorin hämmas av 
sin något komplicerade aktörsmodell. I hög grad betraktas aktörerna i teorin 
(organisationer) som handlande i ett tillstånd av omedvetenhet, rutinmässighet och i 
avsaknad av reflektion kring sina handlingar. Detta skapar även rent metodologiska 
svårigheter när studier på ämnet ska genomföras: Forskaren kan svårligen fråga 
aktörerna rätt ut varför de agerar som de gör. Teorins styrka är istället dess 
ifrågasättande av organisationers tänkta inneboende rationalitet, samt att den istället 
pekar på tids- och situationsbundna idéer och föreställningar som viktiga agenter för 
förändring (ibid).

4. ARBETSMILJÖARBETE
I detta kapitel presenteras relevanta stycken ur lagtext och författning samt standarden 
OHSAS 18001 - Ledningssystem för arbetsmiljö. Lagar och författning inkluderar 
Arbetsmiljölag 1977:1160 och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Standarden OHSAS 18001 (Occupation Health and safety 
management systems) är en internationell kravstandard för att upprätta ett 
ledningssystem för arbetsmiljö gentemot vilken organisationer kan certifiera sig. Dessa 
texter ser vi som en nödvändig bakgrundsinformation för att kunna ställa relevanta 
intervjufrågor samt för att bedöma relevansen i det material vi undersökt i vår 
dokumentstudie. Detta eftersom vi för att kunna göra en analys behöver kunskap om de 
normer och värderingar som kommer till uttryck som tvingande respektive mimetisk 
isomorfism gällande bostadsbolagets arbetsmiljöarbete. 

4.1. Arbetsmiljöns regelsystem
I följande avsnitt redogörs kortfattat för arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa lagtexter och hur de relaterar till 
standardiseringsbegreppet är relevanta i analysen av denna studie och det blir därför 
väsentligt att här beskriva dessa delar.

4.1.1. Arbetsmiljölag 1977:1160
Arbetsmiljölagen, AML (Arbetsmiljölag 1977:1160), brukar refereras till som en ramlag 
(Åhnberg 2012:6). Detta innebär att det är en lag som beskriver minimikrav på 
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utformningen av arbetsmiljön. Inom denna ram ska arbetsmiljöarbetet sedan bedrivas 
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter då fungera som en viktig tillämpning i enskilda fall. I 
arbetsmiljölagen finns de grundläggande reglerna angående utformningen och ansvaret 
för arbetsmiljön. Detta ansvar läggs i första hand på arbetsgivaren, som har skyldighet 
att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra arbetstagarens säkerhet på arbetsplatsen 
(Åhnberg 2012:5). Vidare inleds AML med en beskrivning av lagens ändamål och 
tillämpningsområde:

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

(AML 1977:1160 1 kap. 1 §)

Det finns nio olika kapitel som ingår i AML (Åhnberg 2012:6). Dessa kapitel berör olika 
delar av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. I detta stycke ges en mycket kort 
orientering av vad som ingår i respektive kapitel. Det första kapitlet beskriver, som 
nämnts ovan, lagens ändamål och tillämpningsområde. Det grundläggande är de 
förebyggande åtgärder som ska vidtas, i kombination med att AML gäller på i stort sett 
varje verksamhet där man utför arbete. Det andra kapitlet redogör för de minimikrav 
som ställs på arbetsmiljön, medan tredje kapitlet handlar om allmänna skyldigheter, 
exempelvis var ansvaret ligger och att samverkan ska ske mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Det fjärde kapitlet handlar om bemyndiganden, vilket innebär en 
redogörelse för hur regeringen tillsammans med Arbetsmiljöverket kan utfärda 
arbetsmiljöbestämmelser. Kapitel fem beskriver de särskilda krav som finns för 
minderåriga och kapitel sex handlar om skyddskommittéer och skyddsombuds 
befogenheter. Kapitel sju beskriver Arbetsmiljöverkets roll som tillsynsmyndighet och 
åttonde kapitlet redogör för de påföljder och straffsanktioner som kan vidtas mot den 
som bryter mot reglerna i AML. Det nionde och sista kapitlet handlar om hur man 
överklagar de beslut som Arbetsmiljöverket tagit (ibid).

4.1.2. Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001:1
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är en av de 
mest centrala föreskrifterna om arbetsmiljö (Åhnberg 2012:32). Den preciserar på vilket 
sätt arbetet ska ske för att uppfylla kraven på arbetsmiljö. I AFS 2001:1 finns följande 
definition av systematiskt arbetsmiljöarbete:

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

(AFS 2001:1 2 §)

Vi har här valt att utgå från detta och definierar i vår studie systematiskt 
arbetsmiljöarbete som att arbetsmiljöfrågorna är något som ska vara integrerade i den 
dagliga verksamheten och syfta till ständig förbättring. Med utgångspunkt i systematiskt 
arbetsmiljöarbete (i fortsättningen förkortat SAM) finns bland annat bestämmelsen att 
arbetsgivaren ska utarbeta en policy för arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 5 §). I denna 
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policy ska det påvisas hur de gällande kraven ska uppnås och i likhet med alla andra delar 
i SAM ska den utformas i samarbete med arbetstagarna och deras företrädare (Åhnberg 
2012:32). Vidare kan ansvaret för arbetsmiljöarbetet överlåtas till andra i arbetsgivarens 
organisation. För att arbetsgivaren ska få göra detta krävs dock att de ansvariga, 
exempelvis arbetsledare, har tillräckliga kunskaper och rätt befogenheter för att kunna 
klara av detta (AFS 2001:1 6 §). 

Vidare finns föreskrifter om att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten (AFS 2001:1 3 §) och omfatta såväl fysiska 
förhållanden som psykologiska och sociala. Arbetsgivaren har även skyldighet att 
regelbundet göra riskbedömningar och dokumentera detta skriftligt (AFS 2001:1 8 §), 
samt även utreda orsaker för ohälsa och olycksfall för att förebygga framtida 
upprepningar (AFS 2001:1 9 §). 

4.2. OHSAS 18001
OHSAS 18001 (Occupation health and safety management systems) är en internationell 
kravstandard för att upprätta ett ledningssystem för arbetsmiljö gentemot vilken 
organisationer kan certifiera sig. Till standarden hör även dokumentet OHSAS 18002 som 
är en vägledning för införandet av standardens krav. Standarden utvecklas och 
underhålls av Londonbaserade BSI Group i väntan på en ISO-standard för arbetsmiljö 
(Levin och Halldin 2001:11). I Sverige utges standarden bland annat av Swedish 
Standards Institute (SIS) på svenska under namnet SIS-OHSAS 18001 (sis.se, 2012-11-21). 
OHSAS 18001 omfattar AFS 2001:1 (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) men inte tvärtom. I 
AFS 2001:1 saknas till exempel målstyrning, dokumentstyrning och internrevision för 
arbetsmiljöarbetet (Levin och Halldin 2001:13). Standarden är skriven ur ett 
internationellt perspektiv och utgår från att varje lands lagstiftning och andra särskilda 
regler gällande arbetsmiljö iakttas (ibid).

Nedan följer en kortfattad genomgång av standardens innehåll. Denna redovisning är 
inte på något sätt heltäckande och ska ses som en introduktion. Där inget annat anges är 
all information i följande avsnitt (4.2) hämtad från vägledningsdokumentet OHSAS 
18002.

Allmänna krav

Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt 
förbättra ett ledningssystem för arbetsmiljö ...

(OHSAS 18001)

I detta stycke fastställs att ett ledningssystem för arbetsmiljö ska upprättas. Detta bör 
inledas med en utredning av organisationens nuvarande hantering av sin arbetsmiljö och 
hur den svarar mot OHSAS 18001. Förutom kraven i standarden bör utredningen ta 
hänsyn till exempelvis lagkrav och tillgängliga resurser samt organisationens storlek, 
struktur och komplexitet. Genom hela standarden läggs det stor vikt vid att rutiner inte 
bara ska upprättas, utan även regelbundet underhållas och förbättras.
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Arbetsmiljöpolicy

Högsta ledningen ska definiera och fastställa organisationens arbetsmiljöpolicy. Policyn 
bör vara lämplig i förhållande till organisationens arbetsmiljörisker, innehålla åtaganden 
om att förebygga skador och ohälsa samt ständigt förbättra hanteringen av 
arbetsmiljöfrågor. Policyn utgör grunden för att fastställa och följa upp arbetsmiljömål 
och måste som minst uppfylla tillämpliga lagkrav och andra regler som berör 
organisationens arbetsmiljöfaror. Slutligen måste policyn vara regelbundet 
genomgången, kommunicerad till alla personer som arbetar under organisationens 
ledning och tillgänglig för intressenter. Intressenter definieras i standarden som “Person 
eller grupp, inom eller utanför en arbetsplats, som har intresse av eller påverkas av 
organisationens arbetsmiljöprestanda” (OHSAS 18001, 3.10). 

Identifiering av faror och risker

Detta stycke behandlar att organisationen ska upprätta en eller flera rutiner för att 
identifiera faror, bedöma risker och bestämma nödvändig styrning av dessa. Rutinerna 
ska ta hänsyn till om aktiviteterna utförs rutinmässigt och aktiviteter som utförs av alla 
som har tillgång till arbetsplatsen inklusive besökare. Dessutom ska hänsyn tas till kända 
faror, infrastruktur och utformning av arbetsplatser. Identifiering av faror och risker bör 
ske enligt följande åtgärdstrappa:

a) eliminering (t.ex. förändring av konstruktion)
b) utbyte (t.ex. använda mindre farliga material och ämnen)
c) tekniska skyddsåtgärder (t.ex. förbättrad ventilation, skydd på maskiner, 
ljuddämpning)
d) utmärkning/varning och/eller administrativ styrning (t.ex. varningsskyltar, 
säkerhetsrutiner)
e) personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon, hörselskydd, ansiktsskydd)

Lagar och andra krav

Organisationen ska upprätta rutiner för att ha tillgång till lagkrav och andra tillämpliga 
arbetsmiljökrav, och tillse att dessa är uppdaterade och i överensstämmelse med aktuell 
lydelse. Relevant information rörande lagkrav ska kommuniceras till alla som arbetar 
under organisationens ledning.

Mål och handlingsplaner

Organisationen ska fastställa och införa dokumenterade arbetsmiljömål. Dessa kan 
anpassas för olika funktioner och nivåer inom organisationen. Målen ska vara förenliga 
med arbetsmiljöpolicyn och där det är möjligt även vara mätbara. Vid upprättande och 
översyn ska organisationen ta hänsyn till synpunkter från intressenter.

Införande och tillämpning

Högsta ledningen ska ta det yttersta ansvaret för organisationens arbetsmiljö och dess 
ledningssystem. Ledningen ska även säkerställa att nödvändiga resurser finns tillgängliga 
för att införa, underhålla och ständigt förbättra ledningssystemet för arbetsmiljö. En eller 
flera personer från ledningen ska ha särskilt ansvar för arbetsmiljön och för att 
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ledningssystemet för arbetsmiljö följer OHSAS 18001, samt att systemet ständigt 
förbättras. Alla som arbetar under organisationens ledning ska informeras om vilka dessa 
personer är.

Kompetens, kommunikation och delaktighet

Organisationen ska säkerställa att personer som under organisationens ledning arbetar 
med uppgifter som kan påverka arbetsmiljön är kompetent att göra så, samt innehar 
erforderlig teoretisk och praktisk utbildning. Organisationen ska identifiera och tillförse 
utbildningsbehov rörande arbetsmiljörisker och ledningssystemet för arbetsmiljö. Utöver 
detta ska organisationen upprätta rutiner så att personer som arbetar under dess 
ledning medvetandegörs om hur deras arbete kan påverka arbetsmiljön, vilket ansvar de 
har i sina respektive roller samt potentiella konsekvenser av att avvika från dessa rutiner.

Organisationen ska även upprätta rutiner för arbetstagares deltagande genom lämplig 
medverkan vid identifiering av risker, utredning av incidenter, samråd vid varje 
förändring som påverkar deras arbetsmiljö samt representation vid frågor som rör 
arbetsmiljö. Rutiner ska även finnas för samråd med inhyrda företag när förändringar 
som påverkar deras arbetsmiljö genomförs.

Dokumentation

Dokumentationen av ledningssystemet för arbetsmiljö ska omfatta arbetsmiljöpolicy och 
arbetsmiljömål, beskrivning av ledningssystemets omfattning, systemets huvuddelar 
samt hur dessa samverkar med hänvisning till övriga dokument. Rutiner ska upprättas för 
att de dokument som ges ut är lämpliga och uppdaterade, att ändringar anges tydligt, att 
externa dokument är identifierade och distribuerade samt att oavsiktlig användning av 
utgångna dokument förhindras. En särskild kategori är redovisande dokument. Detta är 
de dokument som visar att organisationen uppfyller kraven för OHSAS 18001 samt visar 
vilka resultat som uppnåtts. Dokumenten ska vara tydliga, identifierbara och spårbara 
samt förvaras på ett betryggande sätt.

Anmärkning: Det är viktigt att dokumentationen begränsas till minsta möjliga omfattning 
för att kunna vara effektiv vid praktisk användning.

Verksamhetsstyrning

Organisationen ska avgöra vilken verksamhet och aktivitet som är kopplad till de 
identifierade farorna som omnämns under rubriken ”Identifiering av faror och risker” 
ovan, och där införa sådan verksamhetsstyrning som är nödvändig för att 
arbetsmiljörisker ska kunna hanteras på en acceptabel nivå. Verksamhetsstyrningen ska 
prioriteras enligt den åtgärdstrappa som specificerats i samma stycke. 
Verksamhetsstyrningen bör utvärderas regelbundet för att tillse att den är fortsatt 
lämplig och effektiv. Dessutom bör en rutin införas för att avgöra när ny styrning 
och/eller förändringar av existerande styrning är nödvändig.

Beredskap och agerande vid nödlägen

Organisationen ska upprätta rutiner för att identifiera potentiella nödlägen och för hur 
organisationen då ska agera. Målsättningen är att förhindra eller mildra negativa 
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konsekvenser för arbetsmiljön. Hänsyn ska tas till behoven hos relevanta intressenter 
som exempelvis räddningstjänst. Om detta är praktiskt möjligt ska organisationen 
regelbundet öva dessa rutiner och då involvera relevanta intressenter.

Utredning av avvikelser samt korrigerande och förebyggande 
åtgärder

Organisationen ska upprätta rutiner för att hantera inträffade eller tänkbara avvikelser 
gällande arbetsmiljö och mildra dess konsekvenser. Eventuella avvikelser ska undersökas 
och åtgärder vidtas för att förhindra att de upprepas. Effekten av korrigerande och 
förbyggande åtgärder ska regelbundet granskas och dokumenteras. Korrigerande och 
förebyggande åtgärder bör vara ändamålsenliga och stå i förhållande till problemens 
storlek och arbetsmiljörisk.

Uppföljning: Prestandamätning och utvärdering

Organisationen ska införa rutiner för att regelbundet övervaka och mäta 
arbetsmiljöprestanda där så är praktiskt möjligt. Rutinen ska övervaka i vilken grad 
organisationen uppfyller sina arbetsmiljömål samt hur verkningsfull styrningen rörande 
hälsa och säkerhet är. Proaktiv (förebyggande) mätning ska genomföras, exempelvis 
angående hur väl organisationen överensstämmer med lagar och andra krav och hur 
resultat från skyddsronder och inspektioner efterlevs. Reaktiv (utvärderande) mätning 
ska bevaka exempelvis incidenter, fall av ohälsa och förlorad arbetstid till följd av ohälsa. 
Utrustning och resurser för sådan mätning ska underhållas och kalibreras regelbundet.

Intern revision och ledningens genomgång

Organisationen ska säkerställa att interna revisioner av ledningssystemet för arbetsmiljö 
genomförs regelbundet. Dessa ska avgöra om ledningssystemet för arbetsmiljö 
överensstämmer med kraven i OHSAS 18001 och med de planerade åtgärderna för 
ledning av arbetsmiljö. Revisionen ska även behandla ansvaret och krav på kompetens 
och utbildning för de personer som genomför revisionen. Revisorer ska väljas på ett 
sådant sätt att objektivitet och opartiskhet kan garanteras. Slutligen ska organisationens 
högsta ledning med planerade intervall utvärdera ledningssystemet för arbetsmiljö för 
att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt.

5. METOD
Denna uppsats är en kvalitativ studie som utgörs av dokumentstudier samt intervjuer. 
I följande kapitel presenteras vår valda forskningsmetod. Här redogörs för vårt 
tillvägagångssätt, hur materialet analyserats samt vilka personer vi intervjuat. Slutligen 
beskrivs de forskningsetiska krav som blir aktuella inom samhällsvetenskaplig forskning 
samt hur vi hanterat dessa.

5.1. Material och analysmetod
I vår studie har vi tagit del av olika typer av material. Detta material består av en 
dokumentstudie av bostadsbolagets intranät, kvalitativa intervjuer, lagar, standarden 
OHSAS 18001 samt medverkan på en utbildningsdag arrangerad av bostadsbolaget.

18



I uppsatsarbetets inledning deltog vi i en av bostadsbolaget arrangerad utbildningsdag 
på temat arbetsmiljö. Utbildningen riktade sig till alla chefer på bostadsbolaget och 
genomförs normalt sett vartannat år. Utbildningen leddes av en jurist samt en 
förhandlare och rådgivare från Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 
och behandlade arbetsmiljöansvar, riskhantering och systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Även om information från denna utbildning inte legat till grund för vår analys så gav det 
oss ökad förståelse för vilka huvudsakliga arbetsmiljöproblem bolaget har och hur de 
arbetar med dessa. 

Därefter inleddes en dokumentstudie där vi studerade dokument på bostadsbolagets 
intranät. I detta steg gjordes en inläsning av det material vi redogör för i kapitel 4, det vill 
säga lagar, föreskrifter samt standarden OHSAS 18001. Detta gav oss information om 
vad bostadsbolaget bör uppnå för att formellt kunna anses bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete (jmf. frågeställning 1: Hur arbetar bostadsbolaget systematiskt med 
att förebygga och motverka arbetsmiljörelaterade problem?). Bostadsbolaget gav oss 
privata inloggningar till sitt intranät som vi kunde använda från våra egna datorer. Alla 
anställda vid bostadsbolaget har tillgång till intranätet. Här kommuniceras intern 
information och nya rutiner. Här finns även hela organisationens rutiner, policys och 
arbetsbeskrivningar samt all information rörande bostadsbolagets arbetsmiljöarbete. På 
intranätet gick vi igenom allt material rörande organisationens arbetsmiljö och delar av 
det material som rörde riskhantering. Detta inkluderade bl.a. arbetsmiljöpolicy, 
information om systematiskt arbetsmiljöarbete, policy för delegering av 
arbetsmiljöuppgifter, kommunikationspolicy och checklistor för arbetsmiljöronder. 

Läsningen i dokumentstudien fokuserade på att se vilka rutiner som fanns och hur de 
relaterade till systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), samt hur väl de existerande 
rutinerna motsvarade kraven i standarden OHSAS 18001. Relevanta meningar, stycken 
och texter valdes ut och användes som hjälpmedel för att skapa intervjufrågor. I de fall vi 
upplevde att rutiner saknades eller var otydliga formulerades detta som intervjufrågor 
till de kommande intervjuerna. I den intervjuguide (se bilaga 1) som skapades ingick 
frågor kopplade till såväl bostadsbolagets arbetsmiljöarbete som frågor relaterade till 
den nyinstitutionella teorin. 

Därefter genomfördes våra sju kvalitativa intervjuer. Intervjuernas längd varierade 
mellan ca 30 minuter och 1,5 timme. Skillnaderna i längd berodde huvudsakligen på att 
intervjupersonerna hade olika befattningar och därmed olika mycket information att dela 
med sig av. Vidare valde vi att använda den semistrukturerade typen av intervju 
(Justesen och Mik-Meyer, 2011:46f). Detta innebär att den som utför intervjun har 
definierat övergripande teman och huvudfrågor, men plats finns för avvikelser och 
stickspår som informanten kan komma in på (ibid). De intervjufrågor som skapades till 
denna studie har en relativt hög grad av strukturering men dock ingen fastställd 
ordningsföljd. Detta för att vi ville ha utrymme att hoppa över eller ändra frågorna 
beroende på vad intervjupersonen svarar. Intervjupersonerna fick själva välja plats för 
intervjun och med deras samtycke kunde samtliga intervjuer spelas in. Enligt Kvale (Kvale 
och Torhell 1997) kan man genom inspelning koncentrera sig på dynamiken i intervjun. 
Det gav oss även möjlighet att återvända till inspelningarna under analysens gång för att 
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vara säkra på att vi uppfattat svaren på korrekt sätt. Samtliga intervjuer genomfördes 
under en tidsperiod på en vecka och på respektive intervjupersons arbetsplats. Detta var 
normalt sett ett kontor, men i de fall intervjupersonen inte hade någon fast arbetsplats 
hölls intervjun i något av bostadsbolagets lunchrum. Det tillsågs även att inga andra 
personer var närvarande vid intervjutillfället. Vidare bestämde vi att vi båda skulle sitta 
med vid samtliga intervjuer, där en tilldelades huvudansvaret för att ställa frågor och den 
andra förde kompletterande anteckningar. Vi varierade vem av oss som höll i intervjun 
och vem som antecknade för att fördela arbetsbördan på ett rättvist sätt.

Samma dag som en intervju genomförts lyssnade vi igenom materialet och skrev ett 
referat. Vissa delar transkriberades dock ordagrant, exempelvis där vi ville ha ut rena 
citat. Varje intervju resulterade i en 3-5 sidor lång text. Inspelningsfilerna från 
intervjuerna sparades tills uppsatsen slutgiltigt opponerats och godkänts. På så vis kunde 
vi gå tillbaka och lyssna till valda delar när vi skulle skriva ut ett citat ordagrant, eller för 
att kontrollera att vi uppfattat saker på rätt sätt. Databehandlingsprogrammet Atlas.ti 
användes sedan som analysverktyg för att koda det textmaterial som sammanställts. De 
koder vi använde baserades på våra teoretiska begrepp. På så sätt fick vi fram teman och 
begrepp som kunde härledas till det nyinstitutionella perspektivet samt till 
bostadsbolagets arbetsmiljöarbete. 

Efter att dokumentstudien samt intervjuerna genomförts sammanställdes vårt material 
för att besvara våra frågeställningar: hur arbetar bostadsbolaget systematiskt med att 
förebygga och motverka arbetsmiljörelaterade problem? (1), vilka är bostadsbolagets 
drivkrafter för ett utökat arbetsmiljöarbete? (2) och slutligen hur skulle en certifiering 
mot OHSAS 18001 påverka bostadsbolagets dagliga verksamhet? (3).

Slutligen vill vi i detta kapitel upplysa läsaren om hur vi skrivit ut citat och dialoger från 
intervjuerna i resultat-, analys- och diskussionskapitlen. Citat som finns i löpande text 
står inom citationstecken och utan kursivering. I de fall vi vill lägga extra vikt vid ett citat 
står det som ett eget kursiverat stycke och utan citattecken. I de fall vi utelämnat enstaka 
ord i början av en citerad mening är detta markerat med ... före själva citatet. Då vi 
utelämnat ett helt stycke som inte är relevant i sammanhanget markeras detta med [...]. 
När dialoger mellan intervjuarna och en intervjuperson skrivs ut återfinns detta som ett 
eget stycke utan citationstecken där frågor och svar är kursiverade, men inte 
intervjuarnas och intervjupersonens titel. Exempel:

Intervjuare: Fråga.
Chef: Svar.

5.2. Informanter
Sju personer valdes ut att delta i kvalitativa intervjuer. Dessutom har vår kontaktperson 
på bostadsbolaget agerat som en åttonde informant, med vilken vi har haft två längre 
möten där vi fått mycket bakgrundsinformation om bostadsbolaget och deras 
organisation. Antalet intervjupersoner var en avvägning mellan hur mycket material vi 
ansåg oss behöva till studien och hur mycket tid vi hade till vårt förfogande. 
Intervjupersonerna är på olika sätt insatta i organisationens arbetsmiljö och dess 
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dokumentation och valdes ut för att ge inblick i arbetsmiljörelaterade problem ur olika 
perspektiv av verksamheten. Intervjupersonerna valdes ut i samråd med vår 
kontaktperson på bostadsbolaget. Kontaktpersonen fick först medgivande från 
intervjupersonerna för att sedan vidarebefordra telefonnummer till oss för fastställande 
av intervjutillfällen. De sju intervjupersonerna innehar olika befattningar inom 
bostadsbolaget och har gemensamt att de har någon form av ledningsansvar för 
arbetsmiljörelaterade frågor eller sitter i bolagets skyddskommitté. Vi har intervjuat 
både chefer och fackliga representanter. Av forskningsetiska skäl väljer vi att inte 
närmare avslöja de intervjuades befattningar. Intervjupersonerna bestod av två 
kvinnor och fem män. Arbetstidens längd på bostadsbolaget för intervjupersonerna 
varierade från 6 till 20 år. 

5.3. Etiska överväganden 
Inom samhällsvetenskaplig forskning ställs fyra huvudsakliga krav på forskningsetik 
(Vetenskapsrådet 2002:6). Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera om den aktuella studiens syfte till de som är berörda av studien 
(Vetenskapsrådet 2002:7). Forskaren ska informera om deltagarnas uppgift i projektet 
samt vilka villkor som gäller. Dessutom ska de berörda informeras om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Kvale (Kvale och Torhell 
1997:107) menar att syftet i vissa intervjuundersökningar måste undanhållas för att 
individerna ska ge sina faktiska uppfattningar och inte styras in i en mall. Detta blir 
aktuellt i denna studie, då vi inte uttryckligen har informerat intervjupersonerna om 
kopplingen till nyinstitutionell teori och legitimitetsskapande åtgärder. Det syfte som 
framhållits är bostadsbolagets arbetsmiljöarbete och de eventuella förbättringsområden 
som finns. Dock har vi i möten med vår kontaktperson och i projektplanen till 
bostadsbolaget framhållit de två delarna i detta projekt - en rapport till bostadsbolaget 
samt vår egen kandidatuppsats med det valda teoretiska forskningsperspektivet.

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 
(Vetenskapsrådet 2002:9). Forskaren måste med andra ord få deltagarnas samtycke och 
godkännande innan forskningsstudien får påbörjas. Deltagarna ska även kunna avbryta 
sin medverkan utan att detta får några negativa följder för dem och de får i ett sådant 
läge inte heller utsättas för någon typ av otillbörlig påverkan. Detta har hanterats i denna 
studie genom att alla medverkande intervjupersoner har förfrågats om att medverka i 
intervjun, först av vår kontaktperson på bostadsbolaget och sedan av oss. 

Det ska nämnas att vår kontaktperson på bostadsbolaget aktivt har varit med och valt ut 
intervjupersonerna. Det hela gick till på så sätt att vi fick säga hur många 
intervjupersoner vi trodde oss behöva och sedan förmedlade vår kontaktperson ett antal 
telefonnummer, efter att hen fått dessa personers medgivande. En faktor som här skulle 
kunna snedvrida resultatet är om vår kontaktperson på bostadsbolaget aktivt valt ut 
personer som hen vet har god kännedom om arbetsmiljöarbetet och därmed kommer 
att svara på ett visst sätt. Med utgångspunkt i Kvales resonemang (Kvale och Torhell 
1997:107) skulle informanterna även kunna känna att de är tvungna att ställa upp på 
intervjun eftersom en person de är i någon form av beroendeställning till bett dem göra 
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det. I det här fallet har de uppmanats att delta av en person på personalavdelningen, 
som skulle kunna tolkas som en representant för företagsledningen. Vi är medvetna om 
denna faktor men bedömer det inte troligt att den haft alltför stor inverkan då det råder 
full anonymitet samt att inga, så vitt vi har kunnat bedöma, känsliga ämnen tas upp. 

Konfidentalitetskravet innebär att deltagande personer och även organisationen som 
sådan har möjlighet att vara anonyma (Vetenskapsrådet 2002:12). Känsliga uppgifter ska 
vidare behandlas med största möjliga sekretess och förvaras på ett sådant vis att inga 
obehöriga kan ta del av dem. Samtliga inspelningar och transkriberingar förvaras digitalt 
på så vis att ett lösenord måste skrivas in för att få tillgång till dem. I denna studie har 
också samtliga intervjupersoner informerats om att deras namn och specifika 
befattningar inte kommer att omnämnas och att full anonymitet råder i studien. Samtliga 
informanters anonymitet säkras i denna studie genom att vi aldrig specificerar 
informanternas namn, ålder eller kön. Vidare nämns deras befattning bara i generella 
ordalag som exempelvis “chef” och bara när vi anser att denna information är 
nödvändig. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att insamlade uppgifter enbart används till den 
forskning som rör den föreliggande studien och dess syfte (Vetenskapsrådet 2002:14). De 
får exempelvis inte utlånas för kommersiellt bruk eller i andra forskningssammanhang 
om inte samtycke finns. Personuppgifter får inte heller ligga till grund för beslut eller 
åtgärder som påverkar individen. Samtliga intervjupersoner i denna studie har 
informerats om att den information som ges vid intervjuerna endast kommer att 
användas i rapporten till bostadsbolaget samt i vår kandidatuppsats. Efter att 
uppsatsarbetet avslutats och uppsatsen godkänts raderas samtliga inspelningar av 
intervjuerna och de referat och transkriberingar vi gjort.

6. RESULTAT OCH ANALYS
Detta kapitel behandlar de resultat som framkommit vid dokumentstudien samt de 
kvalitativa intervjuerna. Kapitlet inleds med en beskrivning och förklaring av de koder 
som använts vid analysen av materialet. Därefter följer tre avsnitt där vårt resultat 
kopplas till var och en av frågeställningarna. De teoretiska begrepp som främst kommer 
användas i analysen är legitimitet, isomorfism och lösa kopplingar. Begreppet 
rationaliserade myter används som bakgrundskod och har därmed inte fått ett lika stort 
utrymme i analysen.

6.1. Analys
Nedan redovisas de koder vi använt oss av i analysen av intervjuerna. Vi har valt att dela 
upp våra koder i två block. Kodblock 1 används primärt för att besvara vår första 
frågeställning: Hur arbetar bostadsbolaget systematiskt med att förebygga och motverka  
arbetsmiljörelaterade problem? Här ansåg vi det fruktbart att kontinuerligt välja ut och 
omformulera koder under kodningsprocessen. Detta kan sägas vara en induktiv 
forskningsansats (Charmaz 2006:188).
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Kodblock 2 utgår från vår teori och tidigare forskning. Att på detta sätt välja ut koder 
efter en särskild teori eller hypotes kan sägas vara en deduktiv forskningsansats 
(Charmaz 2006:187). Koderna i kodblock 2 användes främst för att besvara vår andra och 
tredje frågeställning. 

Kodblock 1

1. Brister - under denna kod samlades allt intervjupersonerna tog upp som en brist 
i organisationens arbetsmiljöarbete. Då denna kod blev omfattande 
(innehållande totalt 48 textstycken) exporterade vi den till ett nytt dokument 
och kodade sedan detta dokument för att få en överblick över vilka brister som 
var mest framträdande.

2. Delegering - stycken som rör delegering av arbetsmiljöansvaret.
3. Extern personal - hur arbetsmiljön tryggas för extern personal, d.v.s. 

bemanningsanställda, entreprenörer, konsulter m.fl.
4. Information - om informationsflödet inom organisationen relaterat till 

arbetsmiljö.
5. Mål - om konkreta målsättningar för arbetsmiljön.
6. Rutiner - allmänt om olika rutiner som existerar eller ska införas.
7. Skyddsrond - om skyddsronder och hur dessa ska fungera.
8. Väl fungerande - områden som enligt intervjupersonerna redan fungerar väl.
9. Citat - en kod under vilken vi samlat citat som kan bli användbara i uppsatsen.

Kodblock 2

1. Certifiering - hur respondenterna tror att en certifiering skulle kunna påverka 
bostadsbolagets arbetsmiljöarbete respektive dagliga verksamhet.

2. Isomorfism - tankar om hur bostadsbolaget jämför sig med och tar efter andra 
organisationer och tvärtom, samt hur nya lagar och regler påverkar 
verksamheten.

3. Legitimitet - hur arbetsmiljöarbetet påverkar omgivningens syn på 
bostadsbolaget.

4. Lösa kopplingar - där det framkommer att det finns ett gap mellan de skrivna 
rutinerna och hur det faktiska arbetet bedrivs.

6.2. Bostadsbolagets systematiska arbetsmiljöarbete
För att kunna besvara vår första frågeställning, hur arbetar bostadsbolaget systematiskt 
med att förebygga och motverka arbetsmiljörelaterade problem, använder vi oss 
huvudsakligen av koderna från kodblock 1. Till detta kommer information i dokument 
från bostadsbolagets intranät samt relevanta lagtexter. I arbetsmiljölag, 1977:1160 1 kap. 
1 §, står beskrivet att “Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 
samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” Vidare definieras systematiskt 
arbetsmiljöarbete som “... arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” (AFS 2001:1 2 §). Med detta som bakgrund följer 
nedan en beskrivning av de olika rutiner som det framkommit att bostadsbolaget i denna 
studie använder sig av för att förebygga och motverka arbetsmiljörelaterade problem. 
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Det har även framkommit att alla dessa rutiner enligt informanterna inte fungerar lika 
bra, vilket också kommer tas upp.

Den första av de rutiner som tas upp här behandlar skyddsronder. Dessa skyddsronder 
ska utföras en gång per år, mellan januari och maj. Till sin hjälp har bostadsbolaget en 
checklista som finns på bostadsbolagets intranät. Den person som har fastighetsansvar 
för den aktuella fastigheten är ansvarig för att skyddsronden genomförs. Vid dessa 
skyddsronder går man igenom lokaler, maskiner, utrustning och dylikt för att kontrollera 
att allting fungerar som det ska och att säkerheten inte är bristfällig. De fel som 
eventuellt upptäcks sammanställs i en handlingsplan, där föreslagen åtgärd och tidsram 
för åtgärden ska specificeras. Samtliga intervjupersoner utom en anser att det i olika 
omfattning finns brister i hur skyddsronderna genomförs. Exempelvis genomförs inte 
skyddsronderna alltid under utsatt tid (januari till maj) och det finns även kunskapsluckor 
gällande vem som är ansvarig för att se till att skyddsronden blir utförd. En 
intervjuperson anser att ronderingen fungerar utan anmärkning, men här finns en sådan 
nämnd kunskapslucka, då intervjupersonen aldrig själv beställt en skyddsrond trots att 
det är dennas ansvar. Istället menar intervjupersonen att detta är något som 
personalavdelningen och facket har en löpande dialog om. Som svar på frågan om vem 
som har ansvaret för att skyddsronden utförs blir svaret från denna intervjuperson:

Vi lever i symbios på nåt sätt och har ett flöde att det här har vi bestämt att 
vi ska arbeta mot. Sen vem som initierar det är en icke-fråga.

En annan rutin som finns är rapportering av olyckor och tillbud. På bostadsbolagets 
intranät finns blanketter som ska fyllas i av den anställdas närmaste chef och lämnas till 
personalavdelningen. Denna blankett går sedan via bostadsbolagets löneadministratör 
vidare till försäkringskassan. Gällande såväl olyckor som tillbud tas de inträffade 
händelserna även upp till diskussion av skyddskommittén, för att finna åtgärder och 
förhindra att samma incident upprepas igen. Intervjupersonerna var alla överens om att 
rapporteringen gällande olyckor fungerar bra, men att tillbudsrapporteringen ofta är 
något som det slarvas med. De menade att detta kunde bero på att den som råkade ut 
för tillbudet exempelvis skyllde på sin egen ouppmärksamhet eller att man inte ansåg att 
det var en speciellt stor och viktig händelse. Samtliga intervjupersoner var även överens 
om att det sker väldigt få olyckor och tillbud på bolagets arbetsplatser, men att 
mörkertalet för tillbud troligtvis är relativt stort. 

Vidare finns det flera olika utbildningar som personalen ska genomgå. Information om 
detta finns på bostadsbolagets intranät och är även något som framkommit vid 
intervjuerna. Vartannat år genomförs en arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer. En av 
intervjupersonerna berättar även att om det börjar en ny chef och en sådan utbildning 
ligger långt bort i tiden kan denna person skickas iväg för att genomgå utbildningen på 
annan plats. Det finns även en utbildning angående hot och våld, vilket vi genom en av 
intervjupersonerna fått reda på genomförs två gånger per år. Denna utbildning har för 
avsikt att ge de anställda information och kunskap kring hur de ska bete sig i hotfulla 
situationer som kan uppstå i arbetet. Flera intervjupersoner påpekar att man i mötet 
med hyresgäster aldrig säkert kan veta vem som öppnar dörren och att detta är en stor 
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riskfaktor i det dagliga arbetet. Det är därför av yttersta vikt för bostadsbolaget att 
medarbetarna vet hur de ska hantera sådana sorts situationer. En chef exemplifierade: 

Det kan vara en knarkare, en psykopat eller en hel hundkennel med dobermann.

Då vi vidare studerade det materialet som finns på bostadsbolagets intranät fann vi inga 
dokument om några konkreta, nedskrivna mål gällande arbetsmiljö som bostadsbolaget 
jobbar mot. Vi ställde därför denna fråga på intervjuerna och det bekräftades då även 
från samtliga intervjupersoner att några sådana dokument inte finns. Flera 
intervjupersoner menade att det inte är några specifika, uppradade mål som följs utan 
att målen hanteras i mer allmänna termer i det dagliga arbetet, exempelvis att inga 
skador ska förekomma och att alla medarbetare ska trivas på jobbet. 

Ytterligare en rutin som blir relevant att ta upp är delegering av arbetsmiljöansvar. Det 
övergripande ansvaret ligger hos VD, som sedan delegerar delar av arbetsmiljöansvaret 
till underordnade chefer och arbetsledare. För detta finns blanketter på intranätet som 
ska fyllas i och skrivas under av båda parter, med en specificering av de uppgifter som 
delegeras. Det finns även en blankett för att delegera tillbaka ansvaret om individen i 
fråga inte anser sig klara av eller hinner med delegeringen. Det finns sedan samma 
möjlighet för nästa led av ansvariga att delegera ansvaret vidare nedåt i organisationen. 
Då en av intervjupersonerna fick frågan “Har du fått något arbetsmiljöansvar delegerat 
till dig?” blev svaret att intervjupersonen har arbetsmiljöansvaret för de medarbetare 
denna är chef för, både gällande det som händer på kontoret och ute i kvarteren. Då 
intervjupersonen sedan fick följdfrågan om denna i sin tur delegerat ansvaret vidare blir 
svaret:

... nu ar ju inte det har min spelplan men - det ar ju bara chefen som kan ha 
arbetsmiljoansvaret har jag tolkat det som. Om man kan delegera så visste jag 
det inte.

 
Detta tolkar vi som att det finns vissa oklarheter gällande denna rutin, då 
informationsflödet till de ansvariga inte verkar fungera fullt ut. Inom vissa delar av 
bostadsbolaget är rutinerna för delegering välkända medan de inom andra delar inte alls 
är det. Det finns med andra ord en förbättringsmöjlighet av denna informationskedja.

Det framkom även vid intervjuerna att det finns flera delar av arbetsmiljöarbetet som 
enligt informanterna fungerar bra, bland annat rutiner som rör skyddsutrustning. En 
intervjuperson menade att de anställda var väldigt noga med att använda exempelvis 
hörselkåpor vid klippning av gräsmattor. Som tidigare nämnts sker det även väldigt få 
antal olyckor på arbetsplatsen. Något som intervjupersonerna var överens om var att 
personalen på arbetsplatsen generellt trivdes väldigt bra. En av intervjupersonerna 
påpekade även att bostadsbolaget är väldigt duktiga på att hantera uppkomna kriser. 
Intervjupersonen gav ett exempel där en hotfull person dykt upp på ett av kontoren. 
Medarbetarna utrymde då lokalen, samlades på huvudkontoret och en krisgrupp samt 
företagshälsovården kallades in.
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6.3. Drivkrafter till utökat arbetsmiljöarbete
För att kunna besvara vår andra frågeställning, vilka är bostadsbolagets drivkrafter för 
utökat arbetsmiljöarbete, använder vi oss huvudsakligen av det intervjumaterial som 
kodats som legitimitet och isomorfism (ur kodblock 2). Samtliga intervjupersoner var i 
någon mening överens om att värdet av arbetsmiljöarbetet inte enbart kunde mätas i 
färre skador och bättre trivsel, utan att det även påverkar hur personer utifrån ser på 
bostadsbolaget. Ägarnas (kommunen), medias, hyresgästernas och allmänhetens åsikter 
om bostadsbolaget skulle kunna påverkas om det framkommer att arbetsmiljön för de 
anställda är usel, eller för den delen ovanligt bra. Flera av de intervjuade framhåller att 
arbetsmiljöarbetet kan sägas vara en seriositetsfaktor och något som de tror att 
utomstående bedömer som värdefullt. Exempel från en av intervjuerna:

Intervjuare: Tror du att bostadsbolagets arbetsmiljöarbete kan påverka hur 
utomstående ser på företaget?
Chef: Om vi gör ett bra arbete och håller det här levande så ja, det tror jag. 
Det tror jag är viktigt alltså för det sätter en viss... kvalitetsstämpel, standard,  
det är seriöst, man tar det på allvar.

Ovanstående citat kan kopplas till Dowling och Pfeffers (1975:122) beskrivning av 
legitimitet. De menar att organisationer strävar efter att skapa samstämmighet 
mellan sociala värderingar och de sociala normer som är accepterat beteende. 
Intervjupersonen ovan menar att det är viktigt att utföra ett bra arbetsmiljöarbete 
då detta är något som utomstående förväntar sig. Ett väl utfört arbetsmiljöarbete 
sägs sätta en “kvalitetsstämpel” på organisationen, och detta skapar i sin tur 
legitimitet.

En annan chef tar fasta på hur ägarnas och finansiärernas syn på bostadsbolaget kan 
påverkas av hur de jobbar med arbetsmiljö. Ett fungerande arbetsmiljöarbete visar att 
det rör sig om ett pålitligt och stabilt bolag. Hen menar att bostadsbolagets finansiärer 
givit dem en hög rating, och att detta till stor del baserats på bolagets bedömningspoäng 
inom området management, där arbetsmiljöarbetet spelar in. Även medias syn på 
arbetsmiljöarbetet spelar roll för ägarnas syn. Samma chef: “Skulle det stå i tidningen var 
fjortonde dag att nu har det varit en arbetsolycka eller personalen trivs inte eller något 
sånt där, det är klart, ägarna skulle ju reagera.” 

Flera intervjupersoner påpekar att just risken för att arbetsmiljöarbetet skulle beskrivas 
på ett negativt sätt i media skulle vara skadligt för hur utomstående ser på 
bostadsbolaget. De flesta påpekar dock att det här inte är ett problem som förekommer i 
dagsläget. Däremot har det tidigare funnits situationer där bostadsbolagets legitimitet 
riskerats att skadas på grund av medias rapportering. En intervjuperson tog upp en 
diskussion mellan fack och ledning som uppstod för ett antal år sedan. Konflikten rörde 
att till bostadsbolagets lövblåsmaskiner användes vanlig bensin som blandades med 
tvåtaktsolja. Lövblåsarna är inte utrustade med katalysator, vilket innebar att de som 
använde maskinerna i sitt arbete andades in orenade avgaser. Facket ville att en särskild 
miljöbensin skulle användas istället, men den var betydligt dyrare. Arbetsmiljöverket 
kontaktades men deras utredning skulle ta så lång tid att lövblåssäsongen redan skulle 
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vara över när svaret kom. I samband med det tog dock den lokala tidningen upp frågan, 
och då beslutade bolaget att byta till miljöbensinen. 

Dowling och Pfeffer (1975:122) menar att ett hot mot en organisations legitimitet kan 
uppstå om det finns ett glapp mellan sociala värderingar och de sociala normer i 
organisationen som är accepterat beteende. Vår tolkning är därför att bytet av bensin 
skedde delvis för att undvika negativ publicitet på grund av brott mot samhällets sociala 
värderingar (utsätta anställda för dålig arbetsmiljö) och därmed upprätthålla 
bostadsbolagets legitimitet. En annan intervjuperson nämner också media. Hen anser att 
skyddsronderingen inte fungerar tillfredsställande i bostadsbolaget alla gånger. 

Jag är förvånad att det inte funkar bättre med i alla fall 
skyddsronderingarna och allt sånt, det sägs ju alltid att vi är så 
mediaövervakade. Så det borde ju verkligen vara koll på den här biten, men 
det är det inte. 

Den intervjuade frågar sig även vad som skulle hända om media började ställa frågor om 
hur skyddsronderingarna fungerar. Med hänvisning till Dowling och Pfeffers 
legitimitetsteori anser vi att detta i sig är en legitimitetssträvan: Intervjupersonen anser 
att bostadsbolaget bör förbättra en del av sitt arbetsmiljöarbete, och legitimerar 
åtgärden med att media annars kan tänkas visa upp eventuella brister för allmänheten, 
vilket skulle skada organisationens legitimitet. En fråga som också lyfts är hur 
arbetsmiljöarbetet kan användas för att visa upp bostadsbolaget som en attraktiv 
arbetsgivare. Tanken är att blivande anställda ska ha en bild av att de som arbetar på 
bostadsbolaget trivs där och att arbetsmiljön är god. En eventuell certifiering gentemot 
OHSAS 18001 lyfts här som en extra kvalitetsstämpel, något som stärker bostadsbolagets 
legitimitet utöver det faktiska arbetsmiljöarbetet. 

Chef: Vi försöker ju snäppa upp oss lite, delvis annonserar vi ju och gör lite 
andra grejer för att man ska få en viss syn på oss då, för vi vill ju vara en 
attraktiv arbetsgivare. Söker man jobb ska man ju tänka att ‘det företaget 
har jag hört talas om, de är bra’.

Intervjuare: Så arbetsmiljöarbetet kan användas som en sorts reklamfaktor?
Chef: Absolut, och skulle vi certifiera oss så skulle det ju absolut vara det.

6.4. Certifieringens påverkan på den dagliga verksamheten
För att kunna besvara vår tredje frågeställning, hur skulle en certifiering enligt OHSAS 
18001 påverka bostadsbolagets dagliga verksamhet, använder vi oss framför allt av 
koderna certifiering, isomorfism och lösa kopplingar från kodblock 2. När intervjufrågor 
angående denna frågeställning skapades utgick vi främst från de kriterier som ställs upp i 
OHSAS 18001. När intervjupersonerna fick frågan om hur de trodde att en certifiering av 
arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS 18001 skulle påverka arbetsplatsen såg svaren lite olika 
ut. En intervjuperson ansåg sig inte speciellt insatt i hur en sådan påverkan skulle kunna 
se ut och framhöll istället att det är viktigt att arbetsmiljöarbetet finns med i vardagen 
och ständigt arbetas med. En annan intervjuperson ansåg att en certifiering skulle 
innebära ordning och reda, eftersom det vid en certifiering varje år genomförs en extern 
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revision och granskning. Intervjupersonen menade även att det inom bostadsbolaget 
inte fanns några stora och påtagliga brister, vilket skulle kunna medföra att de problem 
som faktiskt finns inte lyfts till sitt fulla värde för att det generellt inte fokuserades 
tillräckligt på arbetsmiljöproblem. En certifiering skulle då kunna vara ett sätt att 
motverka detta. Som sista kommentar påpekade intervjupersonen att denna inte såg 
något större värde med en certifiering, då det skulle innebära en ökad arbetsbörda i 
form av mer dokumentation och pappersarbete, vilket även en annan av de intervjuade 
tog upp. 

Andra åsikter angående hur en certifiering av arbetsmiljöarbetet skulle påverka 
bostadsbolaget är att arbetsmiljöarbetet skulle tas på större allvar om det fanns tydligare 
krav, men att det skulle bli väldigt dyrt om alla lagar och krav skulle följas till punkt och 
pricka. Ytterligare en tankegång var att det skulle krävas en eldsjäl för att hålla igång 
arbetet med standarden, men om detta aktivt gjordes skulle det vara positivt för 
bostadsbolaget. 

Intervjuare: Om ni skulle certifiera arbetsmiljöarbetet, tror du det skulle 
påverka det dagliga arbetet på något sätt... ?

Chef: Nej, jag tror inte det. Mycket av det där handlar ju om att ha koll på 
dokumentationen och ha rätt inställning till den verksamhet man 
bedriver, och jag tror inte vi fallerar på någon punkt. Så jag tror inte 
att en certifiering skulle påverka oss mer än att då är det någon som 
ska hålla reda på den dokumentationen även i fortsättningen. Och 
väldigt mycket av sånt här certifieringsarbete, för ett sånt företag 
som vi har, är ju att det påverkar inte men däremot är det någonting 
som man ungefär måste ha.

Intervjuare: Varför då?
Chef: Till exempel har vi krav på de entreprenörer som vi handlar upp att de 

ska vara kvalitets- och miljöcertifierade, och det är ju för att man ska 
finna en viss nivå på seriositeten och affärsmässigheten och så vidare  
[...]. 
I och med att vi kräver det av de vi vill göra affärer med vore det 
märkligt om vi på vår kant inte kunde axla den manteln (angående att 
bostadsbolaget nyligen certifierade sig enligt ISO 14001 Miljöledning, 
författarnas anm.).

Den intervjuade chefen avslutar sitt resonemang med att certifiering är något som blir 
alltmer vanligt förekommande och gissar att det i framtiden kommer finnas krav även på 
certifiering av arbetsmiljöarbetet vid exempelvis upphandlingar.

Att intervjupersonen beskriver certifieringar som något ett företag måste ha, men som 
kanske inte i lika stor utsträckning påverkar den dagliga verksamheten, anser vi är ett 
exempel på en legitimitetssträvan hos bostadsbolaget. Detta gör vi med utgångspunkt 
hos Dowling och Pfeffer (1975:122) som menar att då sociala värderingar 
överensstämmer med sociala normer finns legitimitet i organisationen. Detta tydliggörs 
här genom att intervjupersonen påpekar att en certifiering är en godkänd 
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kvalitetsstämpel och något som krävs från såväl bostadsbolagets sida som av de företag 
som finns i dess omgivning. Vidare kan ovanstående intervjuutdrag kopplas till 
begreppet isomorfism (Powell och DiMaggio 1991:67). För de företag som upphandlas av 
bostadsbolaget blir certifieringen en tvingande isomorfism. Detta kan beskrivas som att 
en dominerande aktör skapar såväl formella som informella regler, som andra 
organisationer förväntas följa. Denna typ av isomorfism kan även härstamma från 
kulturella förväntningar i det samhälle där organisationen är verksam (ibid). Genom att 
ställa krav på miljöcertifiering tvingar bostadsbolaget andra organisationer att antingen 
söka andra uppdragsgivare, eller anpassa sin verksamhet till en viss standard som skapar 
den likformighet Hawley (1968, refererad av Meyer och Rowan 1977:346) beskrivit. 

För bostadsbolagets del är ovanstående dialog i denna aspekt snarare ett exempel på det 
Powell och DiMaggio (1991:69f) benämner mimetisk isomorfism: Eftersom de själva är 
uppdragsgivare har de inga lag- eller regelkrav på sig att vara certifierade, även om de 
ställer dessa krav på sina entreprenörer. Att bostadsbolaget själva väljer att certifiera sig 
är ett aktivt val de gör, men vår tolkning är att detta val med största sannolikhet 
påverkats av att många andra organisationer gjort detsamma de senaste åren. I Sverige 
har 4128 organisationer certifierat sig mot ISO 14001 (Isoregistret.se 2012-12-07) sedan 
standarden först infördes 1996 (History of ISO 14001, 2012-12-07).

På frågan om det skrivna materialet på bostadsbolagets intranät aktivt används i det 
dagliga arbetet menar flera av intervjupersonerna att intranätet uppfattas som rörigt och 
ostrukturerat, och därför inte alltid används aktivt. En av intervjupersonerna vet 
exempelvis om att det finns material där, men anser inte att det aktivt påverkar det 
dagliga arbetet och vet inte heller om det uppdateras ordentligt. Intervjupersonen 
menar att papper leder till nya papper och att det istället krävs att man tar tag i problem 
när de uppstår. Vi anser att detta till viss del kan relateras till lösa kopplingar (Meyer och 
Rowan 1977:341). Detta begrepp innebär att det finns ett glapp mellan formella regler 
och vad som faktiskt görs i organisationen. Intervjupersonen påpekar just detta; även om 
det finns många skrivna rutiner att finna på intranätet så är det inte nödvändigtvis något 
som påverkar det dagliga arbetet och aktivt följs. Skulle sedan en certifiering enligt 
OHSAS 18001 ske kan det som flera intervjupersoner nämnt även resultera i en 
ytterligare ökad administrativ arbetsbörda utan att det strängt taget måste påverka 
verksamheten i övrigt. Införandet av en standard är med andra ord ingen garanti för att 
alla rutiner kommer att följas i praktiken. Även detta är något som skulle kunna kopplas 
till legitimitet. Bostadsbolaget, precis som alla organisationer, måste följa de lagkrav som 
finns och olika typer av dokument som exempelvis en arbetsmiljöpolicy ska finnas 
tillgängliga för medarbetarna. Det skapar med andra ord både en yttre och en inre 
legitimitet att uppfylla dessa krav, även om det inte är någonting som medarbetarna 
aktivt använder sig av. Att införa en standard kan sägas vara ytterligare ett lager av, 
självpåtagen, legitimitetsskapande administration.
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION
Följande kapitel inleds med en summering av arbetets resultat. Därefter diskuteras hur 
resultatet relaterar till vår valda teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. 
Diskussionen indelas utifrån den tidigare forskning som redovisats i kapitel 2. Sedan 
diskuteras vilka slutsatser som kan dras av denna studie där vi även besvarar våra 
frågeställningar. Slutligen ger vi några förslag till hur vidare forskning kring ämnet skulle 
kunna se ut.

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av nyinstitutionell teori undersöka på vilket 
sätt ett kommunalt bostadsbolag jobbar med arbetsmiljö. Vårt huvudsakliga fokus är att 
belysa hur arbetsmiljöarbetet samverkar med legitimitetsskapande faktorer. I kapitel 2 
presenterar vi tidigare forskning som rör arbetsmiljö, legitimitetsskapande åtgärder 
respektive certifieringar. Vi har dock inte lyckats finna några studier där dessa delar 
sammankopplas. Därför anser vi att det finns en kunskapslucka gällande hur arbetsmiljö 
kan användas som en legitimerande faktor i organisationer. Denna uppsats kan därmed 
utgöra en länk mellan de studier vi redogjort för i kapitel 2.

7.1. Summering
Vår första frågeställning är hur arbetar bostadsbolaget systematiskt med att förebygga 
och motverka arbetsmiljörelaterade problem? Vi har presenterat ett antal olika rutiner 
som framkommit genom dokumentstudier och intervjuer. Den första rutinen handlar om 
skyddsronder, som enligt dokumenten ska utföras en gång per år inom tidsperioden 
januari-maj. Allt från lokaler till maskiner och skyddsutrustning ska gås igenom med hjälp 
av en checklista. Det framkom under intervjutillfällena att flera av intervjupersonerna 
ansåg att det fanns vissa brister i hur dessa rutiner utförs. En annan rutin är rapportering 
av olyckor och tillbud. På intranätet finns blanketter som ska fyllas i av närmast ansvarig 
chef. Denna blankett går sedan vidare till huvudkontoret och vid olyckor även vidare till 
försäkringskassan. Intervjupersonerna menar att rapporteringen av olyckor fungerar väl, 
men att det troligtvis finns ett mörkertal gällande antalet tillbud. Ytterligare en rutin 
handlar om utbildning för de anställda. Det finns exempelvis en arbetsmiljöutbildning 
som genomförs vartannat år för samtliga chefer och en utbildning i hantering av hot och 
våld som genomförs två gånger per år. Gällande konkreta mål för arbetsmiljöarbetet så 
är det något som inte verkar finnas hos bostadsbolaget enligt intervjupersonerna. De 
uttrycker istället att det dagliga arbetet ska präglas av att alla ska trivas och att inga 
skador ska förekomma. En annan rutin är delegering av arbetsmiljöansvaret, där VD som 
är ytterst ansvarig kan delegera ansvaret till underordnade chefer, som sedan i sin tur 
kan delegera arbetsmiljöansvaret vidare. Detta sker med hjälp av en blankett och det 
finns även en liknande blankett för att avsäga sig ansvaret och delegera tillbaka det till 
sin överordnade. Det framkom vid intervjutillfällena att det finns vissa oklarheter i denna 
rutin angående var ansvaret ligger och hur delegeringen går till. Angående den första 
frågeställningen kan det avslutningsvis nämnas att intervjupersonerna anser att flera 
delar av bostadsbolagets arbetsmiljöarbete fungerar väl, exempelvis medarbetarnas 
användande av skyddsutrustning samt hur ledningen hanterar uppkomna kriser.
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Vår andra frågeställning är finns drivkrafterna till utökat arbetsmiljöarbete i första hand 
internt i organisationens verksamhet eller i omgivningens legitimitetskrav? 
Intervjupersonernas samlade åsikt var att bostadsbolagets arbetsmiljöarbete inte enbart 
kan mätas i färre skador och bättre trivsel. Det arbetsmiljöarbete som bostadsbolaget 
utför kan även vara en faktor som utomstående kan ta i beräkning när de på olika sätt 
bedömer företaget. Exempel som togs upp i intervjuerna var att ägarnas och 
finansiärernas syn på bolaget kunde påverkas, medias och därmed allmänhetens syn 
kunde påverkas och att ett gott arbetsmiljöarbete även skulle kunna påverka blivande 
arbetstagares syn på bolaget. Flera anställda tar upp att ett väl utfört arbetsmiljöarbete 
kan anses vara något av en kvalitetsstämpel, och detta skulle antagligen vara ännu 
tydligare vid en eventuell certifiering av arbetsmiljöarbetet.

Vår tredje och sista frågeställning är i vilken omfattning skulle en certifiering enligt 
OHSAS 18001 påverka bostadsbolagets dagliga verksamhet? Intervjupersonerna gav här 
olika svar på denna fråga, beroende på hur insatta de var i ämnet. Åsikter som framkom 
var att arbetsmiljöarbetet är någonting som ständigt finns med i vardagen, samt att en 
certifiering skulle innebära ordning och reda då bostadsbolaget varje år skulle tvingas 
genomgå en extern revision av arbetsmiljöarbetet. En annan åsikt var att en certifiering 
skulle kunna motverka att bostadsbolagets relativt små arbetsmiljöproblem inte glöms 
bort och växer och blir större. Det framkom även åsikter om att en certifiering skulle 
medföra en ökad arbetsbörda, då krav på dokumentation skulle bli större. En 
intervjuperson menade även att en certifiering skulle tas på större allvar om kraven blev 
tydligare och att det även är något som man som företag måste ha. Detta då det från 
såväl bostadsbolagets som omgivningens sida ställs krav på certifieringar vid exempelvis 
upphandlingar. En intervjufråga som också användes för att besvara denna frågeställning 
var om det material som finns på bostadsbolagets intranät aktivt används i det dagliga 
arbetet. Flera av intervjupersonerna påpekade i samband med detta att intranätet är 
ostrukturerat och rörigt. Exempelvis säger en av de intervjuade att det finns mycket 
material där, men personen vet inte riktigt vad och inte heller i vilken utsträckning det 
uppdateras.

Kopplat till uppsatsens teori så är begreppet legitimitet centralt i våra resultat. Flera av 
intervjupersonerna påpekar att såväl ett väl fungerande arbetsmiljöarbete som en 
certifiering är någonting som skulle stärka bostadsbolagets varumärke. Samtidigt menar 
intervjupersonerna att det inte nödvändigtvis är någonting som aktivt kommer att 
förändra hur det dagliga arbetet utförs. Detta kan jämföras med Dowling och Pfeffers 
(1975:122) tankar om att sociala värderingar ska överensstämma med sociala normer för 
att legitimitet ska finnas i organisationen. Det kan ses som att effekten med att certifiera 
arbetsmiljöarbetet ligger i att skapa legitimitet snarare än att förändra det faktiska 
arbetet. Vidare menar Renborg (2004:264) att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan få 
högre prioritet för ledningsgrupper och styrelser i framför allt större företag som redan 
innehar en certifiering gällande yttre miljö och kvalitet. Detta stämmer överens med 
bostadsbolaget, då de redan innehar en certifiering enligt ISO 14001. Något annat som 
kan relateras till legitimitetsbegreppet är det som nämns i intervjuerna angående medias 
roll. Att bostadsbolaget snabbt bytte till miljöbensin då informationen om den 
hälsoskadliga bensinen nådde lokaltidningen kan anses vara ett tydligt tecken på en form 
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av yttre legitimitet. Den negativa publiciteten snarare än den hälsoskadliga effekten var 
det som påskyndade processen av byte till miljöbensin. Vidare kan begreppet lösa 
kopplingar relateras till dokumenten på bostadsbolagets intranät, som enligt 
intervjupersonerna inte är något som aktivt används i det dagliga arbetet. Det finns 
enligt oss här ett glapp mellan vad som formellt sägs i organisationen och vad som 
faktiskt görs. Även begreppet isomorfism kan kopplas till resultatet då bostadsbolaget 
ställer krav på sina entreprenörer att vara certifierade och även själva påverkas av 
omgivningen att leva upp till dessa krav.

7.2. Övergripande diskussion
I detta avsnitt relateras våra resultat till den tidigare forskning vi redogjort för i kapitel 2.

7.2.1. Integrering av arbetsmiljöarbetet

I sin doktorsavhandling i sociologi konstaterar Frick (1994) att arbetsmiljöarbetet för att 
vara effektivt måste integreras i den dagliga verksamheten och inte ses som en avskild 
del. Arbetsmiljöarbetet måste kontrollera ett stort antal detaljer för att effektivt 
adressera såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Frick menar att en 
förutsättning för att integreringen av arbetsmiljöarbetet i verksamheten ska fungera är 
att den bygger på organisationens frivilliga medverkan och att den är förenlig med de 
ekonomiska mål som finns i verksamheten (1994:59).

Våra resultat visar att bostadsbolaget i likhet med Fricks idé försöker integrera 
arbetsmiljöarbetet och dess rutiner i den dagliga verksamheten, i varje fall i teorin. Efter 
att ha genomfört intervjuerna samt tagit del av dokumenten på intranätet har vi kunnat 
konstatera att både de fysiska och psykosociala delarna av arbetsmiljöarbetet är 
framträdande i rutiner. Exempel på den fysiska arbetsmiljöns utformande är fungerande 
maskiner, skyddsronder, skyddsutrustning och ergonomi. Ensamarbete och risker i mötet 
med hyresgäster är exempel på den psykosociala arbetsmiljön. Flera intervjupersoner 
redogör för att det är viktigt att arbetsmiljöarbetet ständigt hålls levande och att det 
även tas upp som en fast punkt på möten. Samtidigt vittnar de intervjuade om 
svårigheterna i detta och hur lätt det är att arbetsmiljön tappar sin integrerade ställning 
och frikopplas från den övriga verksamheten. I sådana fall kan det röra sig om rutiner och 
instruktioner som finns på intranätet men som ingen egentligen läser, alternativt rutiner 
som finns på intranätet som skrivs ut och sätts upp på en anslagstavla för att följas. Detta 
kan leda till en avsaknad av kontroll av att rutinen är aktuell; den kan exempelvis ha 
uppdaterats på intranätet utan att någon förnyat utskriften. Gällande att 
arbetsmiljöarbetet ska bygga på organisationens frivilliga medverkan finns vad vi kunnat 
utröna ingen egentlig diskussion inom bostadsbolaget, då samtliga intervjupersoner är 
positiva till ett utökat arbetsmiljöarbete. Dock finns det en uppdelning i de som i princip 
är oreserverat positiva och de som poängterar att de bara är för exempelvis en 
certifiering om arbetet får en faktisk påverkan på verksamheten och inte enbart blir 
utökat pappersarbete, även om det kan användas som en legitimerande faktor gentemot 
utomstående. Dessutom bör arbetsmiljöarbetet enligt Frick vara förenlig med 
organisationens ekonomiska mål. Detta kan bli en stötesten, då arbetsgivaren och 
arbetstagarnas representanter kan ha olika åsikter om hur mycket pengar som ska 
investeras i arbetsmiljöarbetet och vilka åtgärder som är mest effektiva. 
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Sammanfattningsvis bör de åtgärder som införs kunna motiveras antingen ekonomiskt 
eller ur en hälso- eller legitimitetsaspekt och åtminstone på lång sikt bör åtgärderna vara 
ekonomiskt lönsamma.

Forseth (1994) diskuterar hur ledare inom tjänstesektorn i olika grad kan använda 
arbetsmiljö som ett konkurrensmedel. Svaret på huvudfrågan, om arbetsmiljö kan vara 
en konkurrensfaktor i tjänstesektorn, besvaras dock både med ja och nej. De flesta 
cheferna i studien ansåg att arbetsmiljö kunde vara en sådan faktor, men då en majoritet 
inte utvecklat adekvata mätmetoder för att kunna utnyttja detta är risken enligt 
författaren att arbetsmiljöarbetet ändå slutar som något som måste göras men inte 
aktivt används som konkurrensfaktor. För att avgöra det placerar författaren in 
organisationerna i tre olika resonemangskedjor; arbetsmiljöorientering, 
hygienorientering och kundorientering. Författaren visar även att många 
arbetsmiljöproblem i tjänstesektorn är “osynliga” och att dessa problem delvis döljs för 
att de anställda utvecklat en copingstrategi där de börjat arbeta deltid för att orka med. 

Även om ovanstående studie fokuserar på användningen av arbetsmiljö som ett 
konkurrensmedel i huvudsakligen teknisk mening, så går det att göra en tydlig analogi till 
vår uppsats inriktning på arbetsmiljö som legitimitetsskapande faktor. I det 
huvudsakligen institutionella fält ett kommunalt bostadsbolag verkar i kan konkurrensen 
sägas röra inre och yttre legitimitet gentemot anställda, ägare, boende, media och 
allmänhet. I vår studie ansåg samtliga intervjupersoner att ett väl genomfört 
arbetsmiljöarbete kunde användas som en legitimitetsfaktor och en sorts 
kvalitetsstämpel. Jämförelsen med Forseths studie skulle vara att bostadsbolaget har 
möjlighet att använda sitt arbetsmiljöarbete för att öka sin legitimitet och i stor 
utsträckning faktiskt gör detta. Om vi skulle relatera till Forseths placering i 
resonemangskedjor skulle vi placera bostadsbolaget i arbetsmiljöorientering, det vill säga 
åsikten att både fysiska och psykosociala förbättringar av arbetsmiljön minskar 
sjukfrånvaro och kostnader samt ökar produktiviteten. Dock med reservation för att även 
om denna åsikt förs fram av bostadsbolagets representanter och dokument så visar 
resultaten att det finns gränser för hur mycket fokus och pengar som kan läggas på 
arbetsmiljörelaterat arbete.

I likhet med Forseths studie framkommer att vissa av bostadsbolagets 
arbetsmiljöproblem är svårare att omedelbart upptäcka eftersom de inte är dagligt 
närvarande. Som exempel kan nämnas våld och hot från hyresgäster, ett problem som 
kanske inte uppstår ofta men som kan bli allvarligt när det väl inträffar. Ett annat exempel 
kan vara arbetsuppgifter som på lång sikt kan leda till förslitningsskador. Vår studie ger 
även stöd för att vissa traditionellt kvinnodominerade yrkesgrupper, företrädesvis de 
som städar trapphusen, har en mer krävande arbetsmiljö både ur fysisk och psykosocial 
synvinkel. Dels utförs arbetet ensamt vilket kan vara en risk både med tanke på fallskador 
och hot och våld, dels är arbetet tungt och monotont till sin karaktär. 

Renborg (2004:264) menar att certifiering mot en standard kan vara ett sätt att integrera 
arbetsmiljöarbetet i organisationen. På så sätt kan det systematiska arbetsmiljöarbetet få 
högre prioritet, särskilt om organisationen redan har en certifiering inom miljö och 
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kvalitet. Vidare menar Johansson, Frick och Johansson (2004:424) att en certifiering idag 
inte är något som ger några stora konkurrensfördelar, men att det finns en tydlig trend 
att integrera ledningssystem för arbetsmiljö i befintliga system.

Då bostadsbolaget redan innehar en miljöcertifiering enligt ISO 14001 anser vi att 
Renborgs resonemang kan kopplas ihop med vårt resultat. Skulle bostadsbolaget välja att 
certifiera även sitt arbetsmiljöarbete så kan detta samordnas med den befintliga 
certifieringen. Det är även något som en av intervjupersonerna påpekade då frågan 
ställdes om vad bostadsbolaget skulle vinna på att certifiera sitt arbetsmiljöarbete. Vår 
gissning är att dessa två certifieringar tillsammans skulle kunna medföra att 
bostadsbolaget stärker sitt varumärke och därmed även sin legitimitet gentemot 
omgivningen. Johansson, Frick och Johanssons tanke om att det finns en tydlig trend 
som pekar på att certifieringen ökar anser vi vidare kan kopplas till isomorfism. Trenden 
skulle kunna leda till att det blir en ökad likriktning bland organisationer och på grund av 
detta skulle konkurrensfaktorn bli alltmer viktig ju längre tiden går. Som även framkom i 
intervjuerna kommer organisationer då kunna ställa allt större krav på andra och därmed 
även på sig själva. Detta för att nå upp till en viss standard som ett led i att sträva efter 
att skapa legitimitet. Flera av de intervjuade framhöll även medias roll och resonerade 
kring att bostadsbolaget själva måste kunna leva upp till de krav som de ställer på sina 
entreprenörer. 

7.2.2. Den legitimerande administrationen

Ivarsson Westerberg (2002) behandlar kopplingen mellan administration och 
organisationsteori. Författaren gör en indelning i tre typer av administration - 
konstituerande, effektiviserande och legitimerande. Den legitimerande består av 
exempelvis standarder och procedurer för kvalitet, miljö eller jämställdhet. Syftet med 
dessa komponenter är att framstå som en “modern och omtänksam arbetsgivare eller 
affärspartner” (Ivarsson Westerberg, 2002:24). Författaren menar att organisationer 
bygger upp parallella system av administration för att öka sin legitimitet samtidigt som 
det inte får påverka organisationens effektivitet. Ivarsson Westerberg kopplar även 
administrationsbegreppet till arbetsmiljö och frågar vad som händer med de anställda 
vid en förändring av det administrativa arbetet (2002:25).

Ivarsson Westerbergs studie knyter an till våra resultat gällande det eventuella 
införandet av OHSAS 18001. Flera intervjupersoner påpekar att införandet av en 
standard på arbetsmiljöområdet skulle kunna bli en ökad administration som i praktiken 
riskerar att få liten effekt för den dagliga verksamheten. Samtidigt menar flera 
intervjupersoner att standarden ändå skulle kunna få en effekt, men då mer i termer av 
att det legitimerar organisationen och kan användas som en kvalitetsstämpel. Genom 
intervjuerna har vi förstått att det verkar råda närmast konsensus inom bostadsbolaget 
att ett fungerande miljö- och arbetsmiljöarbete är viktigt. Vår tolkning är att detta sker 
för att upprätthålla organisationens inre och yttre legitimitet. I vissa fall verkar det även 
vara en drivkraft för enskilda intervjupersoners arbetstillfredsställelse. Med detta vill vi 
ha sagt att både de chefer och de fackligt förtroendevalda vi intervjuat förefaller använda 
arbetsmiljöarbetet som en motivation till varför deras arbete är viktigt och meningsfullt, 
om än på olika sätt och ur ledningens respektive de anställdas perspektiv. 
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Bostadsbolaget förefaller i nuläget ha en administration och rutiner som liknar de 
Ivarsson Westerberg beskriver, där arbetsmiljöarbetet är mer frikopplat från de övriga 
rutinerna. Detta skulle till stor del kunna förändras om arbetsmiljöarbetet skulle 
certifieras mot OHSAS 18001. Då inordnas arbetsmiljöarbetet tydligare i organisationens 
övriga administration och samkörs med standarden för miljöledning, ISO 14001. Ur ett 
administrativt perspektiv skulle alltså en certifiering antagligen leda till en minskad 
löskoppling av arbetsmiljörutinerna. Däremot ska tilläggas att en certifiering inte 
nödvändigtvis är ett recept för att tydliggöra administrationens koppling till den dagliga 
verksamheten. Risken finns enligt vår tolkning att en ökad administration leder till ett 
större snarare än ett mindre avstånd till hur det faktiska arbetet utförs - det Meyer och 
Rowan (1977:340) kallar lösa kopplingar. 

7.2.3. Standardisering

Brunsson och Jacobsson (1998:23f) presenterar olika argument för att motivera 
certifiering gentemot standarder i organisationer. Exempelvis kan standarder ses som ett 
effektivt redskap för att vidarebefordra information eller samordna produkter och 
företag. Standarder kan även göra det enklare att överblicka omgivningen och ses som 
det bästa sättet att organisera arbetssättet. Å andra sidan kan nackdelar med 
standardisering vara att företag har en tendens att vilja vara olika varandra snarare än 
likartade och att nytänkandet därför kan försvinna om standarder införs i organisationen. 
En annan nackdel som nämns är att marknaden inte får möjlighet att styra och avgöra 
vilken lösning som är bäst (Brunsson och Jacobsson, 1998:25f). Med införandet av 
standarder kommer även ett ansvar att leva upp till vissa krav, antingen genom att 
förändra rutiner eller presentera rutinerna på ett sätt som överensstämmer med 
standarden (Brunsson och Jacobsson, 1998:149). 

Detta är något som vi anser går att koppla till det resultat som framkommit i denna 
studie. Under intervjuerna fick vi reda på att det ibland finns brister i bostadsbolagets 
informationskedja, vilket gör att alla led inte alltid tar del av ny och viktig information. 
Denna information kan handla om exempelvis hur skyddsronder ska genomföras och 
vilka rutiner som gäller angående delegering av arbetsmiljöansvaret. Något annat som 
här blir aktuellt att nämna är även bostadsbolagets intranät, som uppfattas som rörigt av 
intervjupersonerna. Det finns inga klara kunskaper om i hur hög grad den information 
och de dokument som finns där uppdateras. Om en certifiering enligt OHSAS 18001 
genomfördes hos bostadsbolaget skulle det kunna skärpa rutinerna för vidarebefordring 
av information och hur exempelvis delegering av arbetsmiljöansvar ska fungera. Då 
intervjuerna genomfördes framkom även att bostadsbolaget i allt större utsträckning 
ställer krav på sina entreprenörer att vara certifierade enligt exempelvis ISO 14001. 
Bostadsbolaget själva vill då även kunna axla samma mantel och leva upp till samma 
krav. En certifiering av arbetsmiljöarbetet skulle på sikt kunna vara ett sätt att samordna 
organisationer inom samma organisatoriska fält vilket i sin tur skulle medföra en högre 
grad av överblick. Det skulle kunna ses på så sätt att genom att arbeta utifrån standarden 
legitimerar sig organisationen med argumentet att flera andra gör på samma sätt och 
följer samma krav. 
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Brunsson och Jacobsson (1998:149) för även ett resonemang om hur en organisation kan 
anpassa sina rutiner för att leva upp till standardens krav. Även detta kan relateras till 
vad som framkommit i denna studie. Flera av intervjupersonerna menade att en 
certifiering enligt OHSAS 18001 egentligen inte skulle påverka det dagliga arbetet i 
speciellt hög grad, förutom att medföra en ökad arbetsbörda i form av ökade 
dokumentationskrav. Intervjupersonerna ansåg däremot att en certifiering av 
arbetsmiljöarbetet skulle hjälpa till att stärka bostadsbolagets varumärke. Vi anser att 
det även här finns ett mått av legitimitetsskapande faktorer inblandat. Även om det 
faktiska arbetet möjligtvis inte skulle förändras på ett omfattande sätt, skulle en 
certifiering medföra att bostadsbolaget stärker sin position och blir framstående i 
omgivningens ögon. Med andra ord stärks den yttre legitimiteten. 

Brunsson och Jacobsson (1998:158f) menar att genom att hänvisa till en standard kan 
chansen öka att organisationsmedlemmarna såväl som omgivningen rättar sig efter vad 
ledningen vill. Detta menar författarna ibland kan vara viktigare än vad som faktiskt görs i 
organisationen. Vi anser att detta är något som kan relateras till begreppet lösa 
kopplingar. Det skulle kunna sägas finnas ett glapp mellan det en certifiering kräver i 
form av skrivna regler och rutiner och det praktiska arbete som faktiskt skulle förändras 
genom att medarbetare och chefer i organisationen tvingas följa dessa regler. Då 
intervjupersonerna som tidigare nämnts gissar att det inte skulle påverka det dagliga 
arbetet i någon omfattande grad skulle det i praktiken kunna bli så att certifieringen mer 
fungerar som ett verktyg för att visa att man lever upp till kraven men kanske inte 
nödvändigtvis förändrar sina rutiner. Kanske presenteras rutinerna på ett sätt som 
överensstämmer med standarden istället för att rutinerna förändras för att leva upp till 
standardens krav, i likhet med Brunsson och Jacobssons resonemang.

7.3. Slutsatser
I detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar.

Vår första frågeställning är hur arbetar bostadsbolaget systematiskt med att förebygga 
och motverka arbetsmiljörelaterade problem? Om man i likhet med oss definierar 
systematiskt arbetsmiljöarbete som att arbetsmiljöfrågorna ska vara integrerade i den 
dagliga verksamheten och syfta till ständig förbättring så finns ett antal rutiner som 
pekar på att bostadsbolaget bedriver just detta. Här kan nämnas återkommande 
skyddsronder som resulterar i handlingsplaner över brister som snarast ska åtgärdas. 
Rutiner finns för hur skador och tillbud ska rapporteras och används för att utreda och 
förhindra upprepning. Alla chefer går en återkommande utbildning i arbetsmiljö och 
samtliga anställda med kundkontakt genomgår regelbundna utbildningar i hantering av 
hot och våld. Rutiner finns för delegering av arbetsmiljöansvar. Detta sker på särskilda 
blanketter som innefattar att både ge ut arbetsmiljöansvar och vid behov returnera 
arbetsmiljöansvar. Som tidigare påpekats fungerar inte samtliga rutiner helt smärtfritt. 
Enligt flera intervjupersoner utförs skyddsronderna inte alltid inom utsatt tidsperiod och 
skyddsronderingen av vissa utrymmen är eftersatt. Gällande rapportering av tillbud finns 
ett mörkertal, då många tillbud aldrig rapporteras utan kommer till ledningens 
kännedom i efterhand. Delegering av arbetsmiljöansvar fungerar i varierande grad över 
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organisationen. Vissa enheter använder sig av det, medan andra chefer knappt känner 
till att det är möjligt att delegera vidare arbetsmiljöansvaret.

Vår andra frågeställning är vilka är bostadsbolagets drivkrafter för utökat 
arbetsmiljöarbete? Möjliga drivkrafter är enligt oss antingen ökad legitimitet eller ökad 
effektivitet. Enligt Dowling och Pfeffer (1975:125) är legitimitet i organisationer 
resultatet av två delar. Den första delen handlar om en process som skapas av en 
idealorganisation. Den andra delen är en process som rör de handlingar som utförs av 
andra grupper och organisationer som påverkar relevanta normer och värderingar. Om 
drivkraften var legitimitet skulle alltså organisationen och dess företrädare 
huvudsakligen lyfta fram arbetsmiljöarbetet som något som görs för att både anställda 
och utomstående ska få en bra bild av bostadsbolaget. Om strävan istället primärt rörde 
att exempelvis minska sjukfrånvaro, arbetsskador och tillse att arbetet utförs så effektivt 
som möjligt skulle vi säga att drivkrafterna primärt var effektivitet. Vid intervjuerna har 
framkommit att arbetsmiljöarbete inte enbart kan mätas i färre skador och bättre trivsel, 
utan också påverkas av hur omgivningen upplever bostadsbolaget. En eventuell 
certifiering gentemot OHSAS 18001 lyfts genomgående av intervjupersonerna som en 
extra kvalitetsstämpel, något som stärker bostadsbolagets legitimitet utöver det faktiska 
arbetsmiljöarbetet. Detta kan jämföras med Dowling och Pfeffer (1975:122) som menar 
att organisationer strävar efter att skapa samstämmighet mellan sociala värderingar och 
de sociala normer som är accepterat beteende. 

Även om ett par intervjupersoner lyfter rent effektivitetsrelaterade anledningar till att 
bedriva arbetsmiljöarbete är vår uppfattning att en betydande del av arbetsmiljöarbetet 
ändå utförs för att bibehålla organisationens legitimitet. Vi är medvetna om att detta är 
en tolkningsfråga och vår subjektiva bild av intervjupersonernas svar.

Vår tredje frågeställning är hur skulle en certifiering mot OHSAS 18001 påverka 
bostadsbolagets dagliga verksamhet? Stora delar av OHSAS 18001 är huvudsakligen en 
fråga om upprättande av fungerande rutiner för styrning av organisationen. Vissa av 
dessa rutiner får dock en mer praktisk betydelse. Ett exempel kan vara de rutiner som 
måste upprättas för att identifiera faror och bedöma risker, vilket kan ge framför allt 
arbetsledare och chefer ett större ansvar gällande att kontrollera att arbetsplatser och 
arbetsredskap är säkra. De flesta intervjupersoner tror inte att standarden i någon större 
bemärkelse kommer påverka bostadsbolagets dagliga verksamhet. Detta kan jämföras 
med det Meyer och Rowan (1977:357f) kallar lösa kopplingar, där den verksamhet 
som skapar legitimitet ”löskopplas” från den tekniska verksamheten. Flera chefer 
trodde att standarden skulle innebära en ökad administrativ arbetsbörda, fler dokument 
att ta hänsyn till och flera rapporteringsrutiner. Flera intervjupersoner ansåg dock också 
att ett införande av standarden skulle bidra till att tydligare föra in arbetsmiljöarbetet på 
den dagliga agendan. Genom att det finns skrivet på papper att organisationen ska följa 
en viss standard skulle arbetsmiljön bli mer av en stående punkt på möten och 
utbildningar och därmed bidra till att hela organisationens arbetsmiljöarbete skärptes 
upp. En certifiering mot OHSAS 18001 skulle även medföra att organisationens 
arbetsmiljöarbete skulle utsättas för interna och externa revisioner som årligen skulle 
kontrollera att arbetet bedrivs systematiskt. 
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Sammanfattningsvis tror vi att ett införande av OHSAS 18001 inte med nödvändighet 
skulle påverka den dagliga verksamheten direkt, men genom ett ökat fokus på 
arbetsmiljöarbete i förlängningen kunna förbättra bostadsbolagets arbetsmiljöarbete. 
Detta förutsätter att organisationen verkligen arbetar på ett sådant sätt att ständig 
förbättring är möjlig. Vår uppfattning är att en standard är ett hjälpmedel och en 
vägledning för att nå ett visst mål, och organisationen kan i stor utsträckning själva styra 
vilket detta mål ska vara.

Syftet med denna uppsats var att med hjälp av nyinstitutionell teori undersöka på vilket 
sätt ett kommunalt bostadsbolag jobbar med arbetsmiljö. Vårt huvudsakliga fokus var att 
belysa hur arbetsmiljöarbetet samverkar med legitimitetsskapande faktorer. Genom en 
kombinerad dokument- och intervjustudie har vi ur ett såväl praktiskt som teoretiskt 
perspektiv fått insyn i hur rutiner för arbetsmiljö kan relatera till den dagliga 
verksamheten. Till skillnad från den tidigare forskning vi kunnat finna har vi relaterat 
arbetsmiljö till organisationers legitimitetsskapande åtgärder. Vår förhoppning är att 
denna uppsats kan vara ett bidrag till forskningsdiskursen kring organisationers 
effektivitet och legitimitet.

7.4. Förslag till vidare forskning
Gällande förslag till vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att genomföra 
en likartad studie som omfattar ett större antal anställda på bostadsbolaget. Det är 
mycket möjligt att resultatet skulle se annorlunda ut om informationen från cheferna 
jämfördes såväl som kompletterades med perspektivet från de medarbetarna som 
befinner sig på plats ute i fastighetsområdena. Kanske skulle då nya samband kunna 
upptäckas gällande legitimitetsskapande åtgärder, brister och förbättringsmöjligheter. 

En annan forskningsingång som skulle kunna vara aktuell är att göra liknande studier på 
flera olika organisationer inom samma bransch för att sedan peka på likheter och 
skillnader. Vid en omfattande studie av sådant slag skulle det då även gå att generalisera 
resultaten i högre grad än denna studie har möjlighet att göra. Även angående val av 
metod skulle ändringar kunna göras i framtida studier. Genom att genomföra en 
enkätstudie istället för som i detta fall kvalitativa intervjuer och dokumentstudier skulle 
ett större antal svarspersoner kunna nås och detta skulle då kunna ge en mer 
heltäckande bild. En sådan studie skulle dock inte ha möjlighet till djup i samma 
utsträckning som intervjuer, men kanske ge en mer övergripande bild av 
arbetsmiljöarbetet, dess bakomliggande faktorer och förbättringsmöjligheter. Framtida 
forskning skulle även kunna inrikta sig på en mindre del av det resultat som framkommit 
här och sedan göra en mer djupgående studie på den utvalda delen, då den studie som 
vi har gjort rör såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön. 

Det skulle även vara intressant att finna andra kriterier istället för OHSAS 18001 och 
använda dessa som underlag för intervju- eller enkätfrågor i en framtida studie. 
Exempelvis skulle organisationen själva kunna få framföra vilka krav och mål de bedömer 
vara godkänd nivå för arbetsmiljöarbetet. Man skulle också kunna använda sig av best 
practice - tanken att det finns en metod eller ett arbetssätt som är det mest rätta och 
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effektiva. Det skulle även gå att inrikta sig på eventuella andra områden inom 
organisationen istället för arbetsmiljö och försöka finna samband även där som går att 
koppla samman med legitimerande åtgärder. Exempel på detta skulle kunna vara en 
miljöcertifiering enligt ISO 14001 eller av vilka anledningar organisationen använder sig 
av friskvård för sina anställda och anordnar aktiviteter utanför arbetsplatsen. Ytterligare 
en möjlig infallsvinkel skulle vara att genomföra ytterligare en studie hos bostadsbolaget 
efter att en eventuell certifiering enligt OHSAS 18001 har införts, för att på så sätt kunna 
jämföra resultatet och följa upp intervjupersonernas redogörelse. Det skulle även gå att 
göra en studie på en annan organisation inom samma bransch som redan arbetar enligt 
OHSAS 18001 och sedan relatera det resultatet till en organisation som inte genomfört 
certifieringen.

7.5. Avslutande reflektioner
Det ska nämnas att även om det finns incitament för bostadsbolaget att jobba med 
arbetsmiljö för att öka organisationens legitimitet, så är vår upplevelse att de personer 
som ansvarar för arbetsmiljön personligen ser arbetet som ett sätt att främja de 
anställdas fysiska och psykosociala hälsa. Vi som forskare måste här se både de enskilda 
personernas ansträngningar, och även se att arbetsmiljöarbetet på en strategisk nivå kan 
leda till en organisatorisk likriktning och uppfylla omgivningens krav på legitimitet. Detta 
är enligt Stern (1999:89) en brist hos nyinstitutionell teori: Aktörerna förutsätts handla i 
ett tillstånd av rutinmässighet och omedvetenhet, vilket leder till att forskaren själv 
måste identifiera hur organisationens samlade tankar och handlingar skapar legitimitet 
och likriktning.

Avslutningsvis bör det även framhållas att denna studie endast rör arbetsmiljöarbetet 
inom ett specifikt bostadsbolag. Det är därför inte möjligt att utifrån enbart detta 
fastställa en slutsats eller generalisera resultatet till flera organisationer inom samma 
bransch. Vi är också fullt medvetna om att vi som forskare ser på problemet genom våra 
specifika “teoretiska glasögon” (nyinstitutionell teori). Samma studie utförd med en 
annan teoretisk referensram skulle således kunna leverera ett annat resultat.
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE
Nedan presenteras samtliga intervjufrågor i vår intervjustudie. Observera att exakt vilka 
av nedanstående frågor som ställts i intervjuerna har varierat, då de intervjuades tjänst 
och därmed kunskap om detaljfrågor varierat.

Beskriv din tjänst, dina arbetsuppgifter, antal år på arbetsplatsen.

Är arbetsmiljöpolicyn tillgänglig för “intressenter” (kommunen, hyresgäster, inhyrda 
arbetare med flera?) 

Gås arbetsmiljöpolicyn igenom regelbundet och revideras eller uppdateras?

Fungerar rapportering av arbetsskador och tillbud?

Det finns flera rutiner för vad som skall göras om en olycka inträffas. Men vilka rutiner 
finns för att identifiera faror och bedöma risker innan de inträffar?

Följs rutinerna för delegering av arbetsmiljöansvar?
Följdfråga: Fungerar delegeringen och följs detta upp?

Har ni några konkreta mål som ni arbetar med för att “ständigt förbättra” arbetsmiljön?

Hur bedömer ni att de som tilldelas ansvar för arbetsmiljön har tillräcklig kompetens 
eller erfarenhet?

Undersöks vilket utbildningsbehov kring arbetsmiljö som finns?
 - Utvärderas den utbildning i arbetsmiljöarbete som ges?
 - Bevaras utvärderingarna?

När det görs ändringar i arbetsmiljöarbetet, hur informeras personalen om det?

Hur kommuniceras faror och risker till personal från t.ex. bemanningsföretag eller andra 
personer som rör sig på era arbetsplatser?

Har ni någon form av samråd med inhyrda företag vid förändringar som påverkar deras 
arbetsmiljö?

Får ni in några synpunkter angående arbetsmiljön från exempelvis hyresgäster, grannar, 
kommun?
- Hur behandlas detta?
- Dokumenteras detta?

Finns rutiner för vem som ansvarar för att rätt dokument som ska finnas tillgängliga på 
olika platser i organisationen finns där de ska finnas och att det är rätt version?
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Genomförs någon form av intern eller extern revision gällande arbetsmiljöarbetet?

Sker någon form av mätning eller statistik över arbetsmiljöprestandan, dvs antalet 
incidenter, olyckor, förlorade arbetstimmar eller motsvarande?

Sker någon form av utredning av inkomna incident/tillbudsrapporter? T.ex. för att utröna 
vad som orsakade olyckan och hur detta i framtiden kan förebyggas?

Vad tror du att ni skulle kunna få för fördelar av att certifiera sitt arbetsmiljöarbete?

Tror du att en certifiering skulle kunna medföra några nackdelar?

Varför väljer ni att ta tag i det här arbetet just nu?

Känner du till några andra bostadsbolag som certifierat sitt arbetsmiljöarbete?
Om inte: Har du någon insyn i hur andra bostadsbolag arbetar med arbetsmiljö i största 
allmänhet?

En generell fråga: Av vilka anledningar sker förändringar i bostadsbolagets 
arbetsmiljöarbete? (Följdfråga: Är det oftast pga nya lagar och regler, kan det komma 
inifrån organisationen på något sätt, inspireras ni av andra organisationer, via Fastigo 
osv?)

Tror du att bostadsbolagets arbetsmiljöarbete kan påverka hur utomstående ser på 
bolaget? (ex. ägare/kommunen, hyresgäster, andra)
Följdfråga: Hur då? / Varför inte?

Vad innebär arbetsmiljö för dig? Vad menar du är arbetsmiljöarbete?

Använder ni aktivt de skrivna rutinerna för arbetsmiljöarbetet, eller kan ni allt utantill?

Anser att du att de här rutinerna aktivt påverkar ditt dagliga arbete?

När det blir ändringar i arbetsmiljöarbetet, hur informeras ni om det?

Är det någon del av bostadsbolagets arbetsmiljöarbete du anser kan förbättras?
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