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SAMMANFATTNING   

Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är något som orsakar problem i samhället, 

både för individer och för företag. I syfte att på organisatorisk nivå reducera 

orsaker till stress har ett globalt verkstadsindustriföretag beslutat att genomföra 

ett stressinterventionsprojekt.  

Syftet: Utifrån en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön identifieras 

organisatoriska, stressrelaterade faktorer. Företagshälsovårdens roll att 

tillsammans med personalavdelningen och cheferna i det aktuella företaget 

initiera förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön observeras och 

analyseras. 

Avgränsningar: Magisteruppsatsen behandlar endast den inledande fasen av 

stressinterventionsprojektet, det vill säga kartläggningen av de stressrelaterade 

faktorerna i organisationen med fokus på cheferna och deras arbetssituation. 

Fasen som inbegriper att initiera interventioner och genomföra den uppföljande 

enkätundersökningen är utanför ramen för denna uppsats. 

Metod: Kartläggningen utgjordes av två delar, en kvantitativ ansats i form av 

enkäten ”Det nya arbetslivet” och en kvalitativ ansats i form av observationer. 

Enkäten skickades ut till totalt 331 fast anställda, chefer och medarbetare, 

svarsfrekvensen var 76 procent. Observationerna ägde rum vid nio 

resultatrapporteringsmöten där gruppcheferna diskuterade enkätresultaten och 

tog fram fokusområden för de interventioner som genomfördes vid företaget 

under hösten 2012.  

Resultat/Slutsatser: Resultatet visar att både chefer och medarbetare har 

omfattande arbetsrelaterad stressproblematik. De stressrelaterade faktorer som 

enkätresultaten visar på var knutna till otydliga roller, brist på delaktighet vid 

beslut, frånvaro av närmaste chef, höga och motstridiga krav, IT-problem samt 

brist på resurser och tid. Under observationerna framkom att delar av denna 

problematik går att härleda till att företaget opererar i en global miljö med 

otydliga beslutsvägar och att organisationen har en utpräglad utmaningskultur. 

Dessa slutsatser hade inte kunnat dras utan de uppföljande 

resultatrapporteringsmötena och den interaktivitet som uppstod där.    

En viktig slutsats är att för att lyckas med intentionerna för 

stressinterventionsprojektet är en tydlig markering av legitimitet från företagets 

ledning nödvändig.  
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ABSTRACT 

Background: Work related stress exists within all parts of our society and 

causes suffering for employees as well as organizations. To reduce stress at an 

organizational level, a major global organization within the engineering industry 

has decided to that implement a stress prevention project.  

Aim: To identify stress related organizational root causes from the results of 

mapping the psychosocial work environment. The occupational health care 

service and the Human Resources departments’ role, in cooperation with 

managers, was to initialize improvements of the psychosocial work environment 

within the organization.  

Limitations: This study has been limited to the initial phase of the stress 

prevention project, an analysis of the mapping results of the stress related root 

causes with a focus on managers working situation. The second phase, including 

implementing the interventions and the follow up survey, will not be addressed 

in this thesis.  

Method: The mapping consisted of two parts. A quantitative approach, the 

survey “Modern working life” and a qualitative approach, a non-participation 

observation. The survey was sent out to 331 permanent employees, managers 

and coworkers, with a response rate of 76 percent. The observations were 

conducted at nine meetings where the survey results were presented to the 

managers. During the meetings the managers discussed the survey results and 

listed stress related root causes which were to be focus areas for upcoming 

interventions during autumn 2012. 

Results/Conclusions: The results display stress related problems for both 

managers and employees. The main problem areas highlighted by the survey 

were: unclear work roles, lack of participation in decision making, absence of an 

immediate manager, high and conflicting demands, IT problems, lack of 

recourses and time. The results from the observations demonstrate that the root 

causes mentioned above are connected to factors such as the global nature of the 

company, with an unclear chain of decision-making and a company culture of 

setting challenges. These connections would not have been discovered without 

the stress prevention project including meetings where the managers were able 

to discuss the results. One important conclusion was evident: To succeed with a 

stress prevention project, the complete support from top management is 

imperative. 
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BAKGRUND  

Företagsbeskrivning  

Denna magisteruppsats har genomförts i ett globalt verkstadsindustriföretag som har genomgått 

förändringar de senaste åren. Företaget är matrisorganiserat med projekt- och teambaserad verksamhet 

uppdelad på olika områden som exempelvis produktion, produktutveckling, organisatorisk enhet osv. 

Verksamheten är förlagd till två storstadsområden. Stressinterventionsprojektet i uppsatsen har 

realiserats inom företagets produktutvecklingsverksamhet vilken genomgått flera omorganisationer 

under de senaste fem åren. Produktutvecklingsavdelningen har totalt omkring 700 anställda, vilka 

arbetar i 9 sektioner med en respektive, tillsvarande produktionschef. De yrkesgrupper som främst är 

representerade är chefer (med ingenjörsbakgrund), civilingenjörer, gymnasieingenjörer, assistenter och 

verkstadsarbetare. Det är en mansdominerad arbetsplats. 

Bakgrund till fallstudien och stresspreventionsprojektet  

Det framkom brister i den psykosociala arbetsmiljön inom produktutvecklingsverksamheten när 

personalavdelning genomförde rutinmässiga så kallade exitintervjuer med personal som avslutat sitt 

anställningsförhållande. Sådana utvärderande intervjuer syftar till att fånga upp medarbetarnas 

erfarenheter. Resultatet ledde till förslaget om att ett stresspreventionsprojekt, för att finna de 

bakomliggande psykosociala arbetsmiljöfaktorerna som kan leda till stress, skulle initieras. 

Initiativtagare var HR Chef Sverige som tillsatte en projektgrupp tillsammans med 

företagshälsovården och forskaren från KTH. Projektgruppen beslutade att stresspreventionsprojektet 

skulle genomföras för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på företaget.  

Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån, OSHA (Occupational Safety and Health Administration), är 

arbetsrelaterad stress något som genomsyrar alla delar av samhället och orsakar mycket lidande 

(OSHA 1, 2012). När människan utsätts för stress uppstår fysiska och psykiska reaktioner såsom oro, 

muskelspänningar, brännande känsla i hjärtat, ökat blodtryck, huvudvärk, ångest, depression, trötthet, 

koncentrationssvårigheter, nedstämdhet et cetera (Europeiska Kommissionen, 1999). Beteenden och 

kognitiva funktioner kan förändras och leda till ökat alkoholintag, ökat risktagande och ogenomtänkta 

beslut. Personer med hög stressnivå kan börja undvika sociala kontakter, få försämrat minne och/eller 

uppleva minskad kreativitet.  

 

Arbetsrelaterad stress och hälsa  

Europeiska kommissionen definierar arbetsrelaterad stress på följande vis: 

”A pattern of emotional, cognitive, behavioral and physiological reactions to adverse and noxious 

aspects of work content, work organization and work environment. It is a state characterized by high 

levels of arousal and distress and often by feelings of not coping” (Europeiska Kommissionen, 1999).  

Världshälsoorganisationen WHO (2007) beskriver liknande arbetsrelaterad stress som: 

”The response people may have when presented with work demands and pressures that are not 

matched to their knowledge and abilities and which challenge their ability to cope”.  

Enligt WHO innefattar begreppet hälsa fysiska, mentala och sociala dimensioner och inte endast 

”avsaknad av sjukdom eller handikapp” (fri översättning, WHO, 1948). Goda arbetsmiljöförhållanden 
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kan således inte endast uppnås genom att undanröja risker utan handlar om att skapa förutsättningar 

för hälsofrämjande förhållanden (WHO, 2007).  

 

Förekomst och utveckling 

Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 understryker att den psykiska ohälsan (med dominerande 

symtom såsom ångest, oro samt kronisk trötthet) tillsammans med belastningsergonomiska besvär i 

nacke och skuldror ökat sedan början på 1980 fram till 2001. Utvecklingen speglar hur arbete och 

stress påverkar varandra då ångest, oro, kronisk trötthet samt värk har ökat i takt med lågkonjunktur 

och en större arbetslöshet och minskat vid högkonjunktur då fler personer blivit sysselsatta 

(Socialstyrelsen 2009). Utifrån detta perspektiv blir det tydligt hur arbete och hälsa påverkar varandra. 

Trots en ökad levnadsstandard och längre medellivslängd i Sverige har sjukskrivningstalen tilltagit 

över tid (Vogel 2004 & Försäkringskassan 2011). Anmärkningsvärt är att kvinnor är sjukskrivna i 

större utsträckning än män och att sjukskrivningsorsakerna främst är relaterade till problem med 

rörelseorganen eller den psykiska hälsan (Vänje, 2013). De vanligaste diagnoserna knutna till den 

psykiska hälsan är kopplade till arbeten som kräver speciell expertis, ledarskapsfunktion eller 

högskoleutbildning av kortare karaktär (Ibid).  

Statistiska Centralbyråns arbetskraftundersökning, AKU, genomförs löpande vartannat år och 

beskriver systematiskt den svenska arbetsmiljön (Arbetsmiljöstatistik rapport 2011). Utveckling av 

stressrelaterade symtom har minskat något sedan 2001-2005 men en stor del av problematiken 

kvarstår (Socialstyrelsen 2009). Under 2011 upplevade 48 procent av männen och 55 procent av 

kvinnorna i den svenska sysselsatta befolkningen att deras arbetsbelastning är för hög. Självupplevt 

psykiskt påfrestande arbete är en indikator för negativt stress och undersökningen visade att 43 av 

kvinnorna och 35 procent av männen upplevde just detta. Vidare kan det utläsas att 30 procent av de 

sysselsatta kvinnorna i Sverige respektive 35 procent av männen uppgav 2011 att de upplevde 

bristande stöd och uppmuntran från sin chef. (Arbetsmiljöstatistik rapport 2011). Essentiellt för både 

samhället, företag och individen blir således arbetets utformning (Toomingas et al 2011).  

Enligt Sandkull et al (2008) bör arbetsmiljön ses som en produktionsfaktor då brister i arbetsmiljön 

såsom oengagerad arbetsledning, monoton arbetsbelastning, högt arbetstempo med mera leder till 

konsekvenser för individen såsom en dålig arbetsgemenskap, sociala problem och sjukfrånvaro. 

Konsekvenserna kan i sin tur generera omplaceringar och långtidssjukskrivningar vilka leder till 

kvalitetsförluster på grund av personalomsättning, brist på kompetens och ökade ekonomiska 

kostnader. I slutändan kommer bristande kvalitet påverka produktionen då bristerna i arbetsmiljön kan 

leda till kostsammare varor och tjänster, missnöjda kunder och försämrad ekonomi (Ibid). 

Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom. Det är en så kallad regleringssjukdom som innebär 

att kroppens försvarsmekanismer mot stress har blivit nedbrutna under lång tid och därför rubbats 

(Jakobsson & Aronsson, 2011). Utmattningssyndrom börjar ofta med en abnormal trötthet och vid 

vissa tillfällen förenat med sömnstörningar. Symtomen kan vara ångest, svåra koncentrations- och 

minnesstörningar och/eller smärtor i kroppen. Utmattningssyndrom har en varierande allvarlighetsgrad 

då en del kan återhämta sig relativt snabbt medan andra får kroniska funktionshinder såsom kognitiva 

störningar (Socialstyrelsens rapport 2003, Währborg, 2009). Begreppet har varit omdiskuterat och 

utbrändhet, eller utmattningsdepression, har varit andra benämningar. Idag diagnostiseras 

problematiken dock som utmattningssyndrom (Währborg, 2009).  
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Vad är stress och vad innebär det? 

Stress är en naturlig och viktig fysiologisk reaktion som under stenåldern var avgörande för 

överlevnad (Europeiska Kommissionen, 1999). I dagligt språkbruk används begreppet stress ofta lite 

slarvigt som en beskrivning av allmänt jäktande (Jakobsson & Aronsson, 2011) men det finns flertalet 

andra innebörder att beakta.  

Hans Selye var en ungersk professor i fysiologi som arbetade i Kanada under 1930-talet. Han 

introducerade begreppet stress som en biologisk mekanism orsakad av stressorer, det vill säga hur 

kroppen reagerar när den utsätts för prövningar. (Selye H, 1998 & 1979). Han menade att stress enligt 

vetenskapen är “the nonspecific response of the body to any demand” (Ibid, 1979 s. 562). Vidare 

beskrevs en stressor som “any stimulus which induces stress” (Ibid, s. 562). Utifrån Seyles 

adaptionsteori kan stress således förstås som en process där kroppen reagerar oavsett vilken stressor 

kroppen utsätts för. I den första alarmfasen förbereder sig kroppen på en utmaning. I den 

motståndsfasen anpassar sig kroppen, redo att möta utmaningen. 

Beroende på om stressen är långvarig eller kortvarig sker sedan olika reaktioner i människokroppen. 

Vid kortvarig stress försvinner stressreaktionen succesivt ur kroppen. Om stressen är långvarig det vill 

säga om kroppen inte kan hantera utmaningen sker ingen anpassning och kroppens motståndskraft 

skadas. Detta kallas för utmattningsfasen vilken i förlängningen kan generera nedsatt motståndskraft 

och leda till sjukdomar (Selye H, 1936 & 1979). Selye har kritiserats för sin övertygelse att stressorer 

skulle vara ospecifika och skapa samma stressreaktioner i kroppen.  

Goldstein och Kopin (2007) menar istället att stressreaktioner ter sig olika för olika människor. 

Uppfattningen om hur hotfull stressoren är samt individens tilltro till sin förmåga att hantera detta 

avgör hur stressreaktionen fortlöper (Ibid). Selye’s teorier har dock haft en stor betydelse inom 

stressforskningen och är till viss del fortfarande aktuella (Neylan, 1998). 

Den nutida beskrivningen är i likhet med Selyes, att akut stress innebär en energimobilisering, en 

uppvarvning där kroppen förbereder sig för ett hot eller utmaning. Hjärnan skickar signaler till 

kroppen som reagerar genom att till exempel musklerna spänns och förses med ökad blodtillförsel, 

hormoner såsom adrenalin och noradrenalin utsöndras, andning och puls ökar medan 

matsmältningsorgan inaktiveras. På detta sätt har kroppens eget alarmsystem aktiverats och personen i 

fråga är redo att möta ett eventuellt hot genom en ökad reaktionsförmåga i kamp eller flykt 

(Arbetsmiljöverket, 2002, Jakobsson & Aronsson, 2011, Europeiska Kommissionen 1999). Den så 

kallade ”fight or flight”-reaktionen introducerades av Cannon (Goldstein & Kopin, 2007, s. 109) redan 

under början av 1900-talet. Vid en akut stressreaktion används de processer som kan generera energi i 

kroppen vilket kallas för katabolism parallellt med att anabolism, återhämtningsprocesserna 

minimeras. Om människan utsätts för stress under en lång tid uppstår en obalans mellan användning 

och återskapande av kroppens resurser vilket leder till kronisk stress (Jakobsson & Aronsson, 2011).  

Stress kan både vara ogynnsamt och gynnsamt. Europeiska kommissionen beskriver den ofarliga 

stressen som positiv stress där den i bästa fall ger människor en yrkesidentitet att vara stolt över som 

stärker självförtroendet och bidrar till en meningsfull vardag. Långvarig stress däremot kan ses som 

negativ stress eftersom det ger ökad risk för sjukdomar vilket i förlängningen kan bli dödliga 

(Europeiska kommissonen, 1999). 

Det finns ett flertal riskfaktorer, exempelvis dåliga arbets- eller levnadsförhållanden, unga och äldre 

personer är sårbara liksom ensamstående mammor (utifrån ökat ansvar och lägre inkomst). Det är 

således viktigt att komma ihåg att alla individer har sin ”bristningsgräns” och att alla kan drabbas. 

Därför är det angeläget att skapa goda förutsättningar i samhället för att förebygga stress (Europeiska 
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Kommissionen, 1999). En arena där det finns stor potential att påverka dessa förutsättningar är 

arbetsplatsen på grund av att arbete är ”en dominerande del av livet” (Toomingas et al 2011, s. 18). Då 

gränsen mellan arbete och fritid idag är allt mer suddig blir en hälsosam arbetsplats centralt både för 

individen, företaget och samhället (Toomingas et al 2011).    

Lagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete  

Den svenska arbetsmiljölagen (AML, 2012, kap 3, 2 §) understryker att arbetsmiljön ska vara 

tillfredsställande. Det är arbetsgivarens skyldighet att:  

”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” 

(AML 2012, kap 3, 2 §).  

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 

fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall” (AML, 2012, kap 2, 1 §). 

Samtliga arbetsgivare i Sverige ska implementera systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en: 

 ”naturlig del i den dagliga verksamheten. SAM ska omfatta fysiska, psykologiska och sociala 

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

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas: 

 ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp den verksamheten på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås” (AFS 

2001:1, 2 §). 

Enligt 4 § ska arbetsgivaren ge: 

 ”arbetstagarna, skyddsombuden /…/ möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet” 

(AFS 2001:1).  

En arbetsmiljöpolicy ska utformas så att det är arbetsgivarens huvudansvar att initiera, genomföra och 

följa upp riskbedömningar på arbetsplatsen. Riskbedömningarna ska även genomföras då arbetsmiljön, 

arbetssätt eller arbetsuppgifter ändras i verksamheten. Deras syfte är bland annat att hjälpa 

arbetsgivaren erhålla en aktuell bild av verksamheten och de ska vara anpassade till arbetets art.  

”Utöver de regelbundna undersökningarna är arbetsgivaren även skyldig att utreda orsaker till 

ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud. Utredningar kan bli aktuella vid exempelvis sjukfrånvaro, 

rapporterade sjukdomar samt tillbud och olyckor” (Arbetsmiljöverket, 2002, s 20).  

Andra eventuella stressbesvär, exempelvis belastningsergonomiska besvär i nacke/rygg samt problem 

med sömnen ska också utredas enligt arbetsmiljöverket (2002). Dock kan dessa typer av utredningar 

vara känsliga varför syfte, hantering och anonymitet måste klargöras innan de påbörjas. Enkäter eller 

intervjuer kan användas vid omorganiseringar i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

Dessa bör även spegla könsskillnader på arbetsplatsen då det enligt arbetsmiljöverket (2002) visar sig 

att män i större utsträckning än kvinnor har mer varierande arbeten med fler chanser till yrkesmässig 

utveckling. Psykosociala riskbedömningar kan även genomföras i form av: 

 Skyddsrond där en analys genomförs av exempelvis möjligheten till enskildhet och 

kommunikation 

 Arbetsplatsmöten för att diskutera konflikthantering 

 Utvecklingssamtal med enskilda medarbetare eller yrkeshygieniska mätningar. 
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För att systematiskt förbättra den psykosociala arbetsmiljön, i synnerhet med tanke på stressrelaterade 

problem, behöver ledningen ha goda kunskaper om aktuella påverkansfaktorer, det vill säga de 

faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljö, samt konflikt- och krishantering (Ibid).   

Företagshälsovårdens roll  

Företagshälsovården (FHV) är arbetsgivarens oberoende expertresurs när det gäller arbetsmiljöfrågor 

både i förebyggande syfte och vid hantering av risker. FHV´s expertis spänner över flera olika 

kunskapsområden såsom, medicin, ergonomi och arbetsorganisation. Enligt AML ska: 

”arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå” 

(AML kap 3, 2b§).  

Vidare, är det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 

”företagshälsovårdens roll, alternativt motsvarande sakkunnig, att vidta det systematiska 

arbetsmiljöarbetet när ”kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker/…/ eller för arbetet 

med arbetsanpassning och rehabilitering” (AFS 2001:1 12 §).  

För bästa möjliga kvalitet bör samarbetet ske kontinuerligt mellan ovan nämnda parter. 

FHV kan exempelvis vara med i planering, implementering och uppföljning av arbetsmiljöåtgärder 

(Arbetsmiljöverket, 2002). Dessutom har samtliga kommun-, landstings- och statsanställda samt flera 

andra intresseorganisationer inom arbetsgivarsfären upphandlat företagshälsovårdsavtal.  

I den statliga utredningen Framgångsrik företagshälsovård -möjligheter och metoder (SOU 2011:3) 

betonas att FHV behövs inte minst som en kompetensresurs när det gäller det förebyggande arbetet 

samt för att förbättra arbetsmiljön för yrken med låg socioekonomisk status.  

Förutom att FHV kan vara en källa till expertkunskap kan de även hjälpa organisationer att minska 

kostnader för exempelvis sjukfrånvaro, ge ökad kvalitet genom ergonomiska förbättringar som 

minskar risken för fel och på så vis öka företagets intäkter (SOU 2011:3, Sandkull et al 2008). Inom 

ramen för AML (SFS 1977:1160, kap 3, 2b§, finns möjlighet för både arbetsgivare och arbetstagare att 

bedöma om företaget ska anlita FHV eller inte.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att utifrån kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön vid ett 

multinationellt verkstadsföretag identifiera påverkansfaktorer i organisationen som kan orsaka stress 

och ohälsa. Syftet är även att observera och analysera företagshälsovårdens och personalavdelningens 

initiala arbete att i samverkan med cheferna utveckla och förbättra den psykosociala arbetsmiljön i 

organisationen.  

Studiens frågeställningar är:  

-Finns det skillnader mellan grupperna, chefer och medarbetare, i hur de uppfattar den psykosociala 

arbetsmiljön, och i sådana fall vilka är skillnaderna? 

-Vilka centrala stressrelaterade faktorer framkommer under resultatrapportering för cheferna samt 

utifrån enkäten? 

-Finns det skillnader mellan enkätresultatet och det som framkommer under resultatredovisningen om 

hur cheferna uppfattar den psykosociala arbetsmiljön, och i sådana fall vilka skillnader? 

 -Vilka stressrelaterad faktorer väljer respektive chefsgrupp att fokusera på i arbetet med att utveckla 

och förbättra den psykosociala arbetsmiljön i organisationen? 

-Vilka medverkande gruppdynamiska faktorer finns i det initiala arbete med 

stresspreventionsprojektet, som kan bidra till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i 

organisationen?  

Avgränsningar 

Föreliggande magisteruppsats behandlar endast den inledande fasen av stressinterventionsprojektet, 

det vill säga kartläggningen och framtagandet av de stressrelaterade faktorerna med hjälp av både en 

enkätundersökning och återkopplingsmöten. Enkäten ”Det nya arbetslivet”, som användes i studien,  

är utvecklad för att återspegla dagens arbetsmiljö och fånga upp tidiga tecken på stressrelaterade 

psykosociala arbetsmiljöproblem (Oxenstierna et al, 2008). Reflektioner kring enkätens utformande 

och relevans har tagits med, men studien är i första hand en utvärdering av enkätresultatet och inte av 

själva enkäten.  

Studiens fokus ligger på stress och stressproblematik utifrån ett chefsperspektiv i den psykosociala 

arbetsmiljön då detta var anledningen till att stresspreventionsprojektet initierades. Vidare fokuseras 

studien även på organisatoriska påverkansfaktorer för den psykosociala arbetsmiljön varför 

individuella påverkansfaktorer och konsekvenser av dessa har fått begränsat utrymme. 

Nästa fas bestående av genomförande av interventioner och en uppföljande enkätundersökning faller 

utanför ramen för denna fallstudie.  
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TEORI 

Omvärlden och nya organisationsformer 

Sedan slutet av 1980-talet och fram till idag har den industrialiserade delen av världen genomgått en 

stor och märkbar förändring. Uppkomsten av stora tillväxtmarknader i de så kallade BRIC-länderna 

(Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har lett till en internationell, kraftig ekonomisk utveckling 

(Kommerskollegium 2009:1). En följd av denna utveckling är att världshandeln utsätts för en ökad 

konkurrenssituation med krav om effektivisering och vinstmaximering. Parallellt med detta har ett 

ökat fokus på kundanpassning, miljöhänsyn och kostnadsminimering vuxit fram och den 

genomgripande globaliseringen har genom IT-utvecklingen och möjliggörandet av snabbrörliga, 

internationella kapitalflöden bidragit till att flexibilitet och anpassningsförmåga blivit nyckelord och 

viktiga aspekter i den nya synen på hur verksamheter ska organiseras och ledas. (Beckérus & Edström, 

1988). 

I en global värld med otaliga kommunikationsvägar har gränsen mellan arbete och fritid blivit allt mer 

oklar (Toomingas et al 2011, Jakobsson & Aronsson, 2011). Att söndagar var vilodag eller att 

arbetsdagens slut markerades med fabriksvisslan tillhör industrisamhällets tid. Flexibla och 

självständiga arbeten där arbetstagaren själv utvecklar sin yrkesroll har blivit vanligare och med 

dagens tekniska utveckling är människan ständigt kontaktbar (Jakobsson & Aronsson, 2011). Enligt 

Widmark (2005) är psykosociala arbetsmiljöstressorer till exempel följande: 

 ”bristande arbetsplatsdemokrati/…/för mycket frihet i arbetet, prestation och lönsamhet, 

organisatoriska förändringar, bristande arbetsplatsstruktur, dysfunktionellt ledarskap, brist på 

immateriella belöningar samt bristande humanitet på arbetsplatsen” (s11).  

Stressorerna kan även vara IT krångel eller mentala utmaningar istället för stenåldersmänniskans 

rädsla för vilda djur (Jakobsson & Aronsson, 2011). Den uråldriga svarsmekanismen ”fight or flight 

respons” försvårar hanteringen av de nya stressorerna. Att omvända energimobilisering och lära sig 

nedvarvning behöver istället bli vårt försvar mot den fysiska stressreaktionen (Ibid).  

Process- och teambaserad matrisorganisation 

Ett ökat kundfokus och höga flexibilitetskrav har lett till ett behov av att skapa kortare beslutsvägar i 

företagen (Brulin & Nilsson, 1997, Kock, 2002). För att uppnå högre grad av effektivitet och 

produktivitet förespråkas en övergång från detaljstyrning via ordergivning till tillämpande av 

idéstyrning och nedmontering av hierarkier (Rendahl, 1997)). Utvecklingen innebär att många globala 

företag idag är organiserade i komplexa system av tvärfunktionella grupper, så kallade 

matrisorganisationer, där arbetet organiseras i processer och projekt i ett internationellt nätverk 

(Bruzelius & Skärvad, 2004).  

Fördelarna med matrisorganisation är möjligheten till ett bättre resursutnyttjande och en högre 

flexibilitetsgrad som leder till att resurser kan styras till de områden som har störst behov. De 

nackdelar som främst kan ses med en matrisorganisation beskrevs redan av Knight (1976) och visar att 

arbetssituationen kan bli svårhanterlig med otydligheter angående roll- och ansvarsfördelning, 

medarbetare med rapporteringsplikt till flera överordnade, kringgående av tidigare fattade beslut och 

oklara förväntningar under hög arbetsbelastning är faktorer som kan leda till stress hos både 

medarbetare och chefer. Typiskt för matrisorganisationen är att det går åt mycket tid till möten och 

diskussioner för att samordna arbetet och detta leder inte sällan till att nya arbetsuppgifter uppkommer.  
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Inom matrisorganisationerna är arbetet ofta teambaserat. Detta arbetssätt har gjort sig gällande i både 

offentlig och privat sektor och i såväl tillverknings- som tjänsteföretag (Sandberg 2006, Kock, 2002,). 

Fördelar som teamorganisation kan medföra: 

 Förbättrade prestationer genom ökade befogenheter åt dem som arbetar närmast kunden. 

 Möjligheter till lärande genom att de anställda får utrymme att se konsekvenserna av sitt 

agerande och sina strategier. 

 De anställdas engagemang ökar genom större delaktighet.  

 Förbättrad produktivitet, kvalitet och moral. 

 Minskade kostnader 

Teamorganiserad produktion förespråkas i management- och produktionskoncept som Total Quality 

Management (TQM), Business Process Reengineering (BPR) och Lean Production (Womack, 2002), 

vilka syftar till att effektivisera resursutnyttjandet och minska ledtider och lagerbehov. Även från 

fackligt håll har det uppmärksammats att arbetets organisation i team och målstyrda grupper kan leda 

till mer utvecklande och stimulerande arbetsmiljö för de anställda (Ellström & Kock, 2009). 

Övergång till teamorganisation är teoretiskt sett således en god lösning på de effektivitets- och 

flexibilitetskrav många företag möter i dagens samhälle, men det är inte en självklar och enkel sak att 

genomföra i realiteten.  I en fallstudie utförd av Kock (2002) undersöktes tre svenska företag som valt 

att omorganisera sin verksamhet till teamorganiserad produktion. Här beskrivs risken att 

effektivitetsfokuset medför att tiden för reflektion, erfarenhetsutbyte och lärande som teamarbetet var 

ämnat att ge utrymme för ”trängs ut” av en strävan att minska ledtider och genomföra nedskärningar i 

personalstyrkan. Samma studie visar på att eventuella vinster med teamorganisation kan ”ätas upp” om 

arbetsstyrkan hålls på samma nivå eller reduceras samtidigt som produktionskraven ökar. Det 

dominerande syftet med teamorganisation hos verksamheterna i fallstudien var att effektivisera 

produktionen, att utveckla och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö hade endast sekundär betydelse 

(Ibid). 

 

Definition av teamarbeten och projektgrupper 

Teamarbete ses i litteraturen ibland utbytt mot självstyrande-, målstyrda- eller målstyrande grupper. 

Oavsett benämning kännetecknas organisationsformen av att en avgränsad grupp (ca 8-15 personer) 

delegeras ett större mått av ansvar och befogenheter än under tidigare detaljstyrda organisationsformer 

(Kock, 2002). Dessa grupper styrs av mål som till viss utsträckning sätts av gruppen själv och gruppen 

har ansvar för planering och genomförande av de processer som ska koordineras för att förädla en vara 

från leverantör till kund. En viktig socialpsykologisk aspekt på teamet är att det skall utgöra en 

avgränsad social enhet, det vill säga teamet skall av andra och av de egna medlemmarna, upplevas 

som en avgränsad enhet (Hackman, 1987, Sandberg & Fogelberg Eriksson, 2000). 

En variant av teamarbete är arbete i projektgrupper. Skillnaden består i att teamet ses som en enhet 

över längre tid, medan projektgruppen består av speciellt rekryterad personal under en tidsbegränsad 

period. Projektgruppen arbetar med väl definierade mål och medel. Ett team kan arbeta med projekt 

och teammedlemmarna kan också ingå i flera olika projekt (Svensson & von Otter, 2001). 
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Teamorganisation och ledarskap 

Definition av ledarskap 

Skillnaden mellan begreppen chef och ledarskap är främst att med chef avses en individ som utnämnts 

av någon på högre nivå. Individen har därmed fått befogenhet att företräda arbetsgivarens intressen 

(jämför begreppet "authority of position", Barnard, 1938), medan begreppet ledarskap bygger på tre 

delprocesser; att fastställa verksamhetens inriktning, att rikta in människor på att dra åt samma håll 

och att motivera och inspirera (Kotter, 1990). I denna rapport definieras chefskap som en formell 

position medan ledarskap utgörs av en interaktiv process. Rollerna sammanfaller dock ofta och 

begreppen ledare och ledarskap kommer även att användas för att beskriva den abstrakta bilden av 

chefers ledarskap. 

 

Nya krav på ledarskapet 

Dagens ledare i matris- och teamorganiserade verksamheter opererar inom komplexa arbetsmiljöer 

karaktäriserade av globalisering, snabb teknisk utveckling, minskande resurser och ökande kostnader 

(Kock 2002). Företagen downsizar, omstrukturerar, använder tillfällig arbetskraft och kräver flexibla 

arbetsscheman. (Lovelace, Manz, & Alves, 2007). För att matcha den nya ledarrollen har det skett en 

förskjutning av fokus från produktionskompetens till relationskompetens och ledaren av idag är i 

betydligt större utsträckning inriktad på att stödja och vägleda gruppen än att detaljstyra den (Ellström 

& Kock, 2009). Ett problemområde för teamorganiserade verksamheter är att det läggs allt mer fokus 

på administrativa arbetsuppgifter för cheferna (Kock, 2002). De förväntas ta ansvar för till exempel 

budgetarbete, kvalitetsuppföljning, miljö-, personal- och skyddsfrågor, vilket leder till minskad tid för 

närvaro och stöd i grupperna. Vidare har ledaren en viktig roll som länk mellan teamet och omvärlden 

och i det sammanhanget ansvar att se till att medarbetarnas kompetens hålls på en adekvat nivå. Ett 

stort mått av helhetssyn krävs och ledarskapet ses som ett samarbete mellan ledare och medarbetare i 

arbetet att anpassa gruppens insatser i förhållande till omvärldens krav. I matrisorganiserade 

verksamheter ställs extra höga krav på ett moget och kompetent ledarskap. Det är inte ovanligt att det i 

dessa organisationer uppstår konflikter på grund av oklara roll- och ansvarsområden, vilket kan leda 

till maktkamper i fråga om resursfördelning och prioriteringar av arbetsuppgifter (Bruzelius & 

Skärvad, 2004).  

 

Stöd och ledarskap  

Stöd från omgivningen ökar välbefinnande och kan reducera stress (Arbetsmiljöverket, 2002 & 

Stansfield & Candy, 2006, Åkerstedt el al 2002). Enligt Åkerstedt (et al 2002) är socialt stöd på 

arbetsplasten en viktig faktor för den mentala hälsan då bristande stöd i kombination med stress ökar 

risken för sömnproblem.  En systematisk genomgång (Stansfield & Candy, 2006) av studier som 

undersöker förhållandet mellan psykosociala arbetsmiljöförhållanden och uppkomsten av psykiska 

sjukdomar. Den visade att avsaknad av socialt stöd på arbetsplasten ökad risken för att utveckla 

psykiska sjukdomar (Ibid). Enligt Arbetsmiljöverket (2002) finns det fyra olika typer av stöd att utgå 

ifrån för att reducera stress. Den första är känslomässigt stöd, det vill säga att vara en bra lyssnare och 

få andra människor att känna sig bekväma att visa sina känslor. Den andra typen av stöd är informativt 

stöd. Det innebär att hjälpa andra att reda ut otydligheter med erfarenhet eller annan information. 

Instrumentellt stöd är den tredje typen av stöd. Det innebär att få de resurser som krävs för att kunna 

göra avbrott under arbetstoppar eller få möjlighet till paus vid exempelvis monotona arbeten. Den sista 

typen av stöd handlar om ge värderande stöd. Det innefattar att ledning och chefer ska vägleda 
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arbetstagaren i vilka krav som ställs på arbetet för att kunna utvecklas till det bättre men också ge 

uppmuntran när det behövs och beröm för väl utfört arbete (Ibid).  

 

Den lärande organisationen  

I organisationsforskningen på 1990-talet fick begreppet ”den lärande organisationen” stort genomslag 

(Senge, 1990, Dixon, 1994). Innebörden och förståelsen av ”den lärande organisationen” kan utifrån 

litteraturen sammanfattningsvis förklaras på följande sätt:  

”En lärande organisation förnyar kontinuerligt sin kunskapsbas, vilket sker i samverkan mellan den 

enskilde individen och organisationen och hänsyn tas till de existerande föreställningarna.” 

Teambaserad organisation sägs öka företagens effektivitet och kapacitet att lösa problem genom att 

skapa utrymme för reflektion och lärande (Brulin & Nilsson, 1997, Kock, 2003). En lärande 

organisation som ger arbetstagaren möjlighet till utveckling är även viktigt för att skapa en miljö där 

arbetstagarna har lust och självförtroende att anta utmaningar. Kunskap och erfarenhet kan på detta 

sätt minska rädsla och ångest inför stressade situationer och istället ge ett ökat självförtroende 

(Arbetsmiljöverket, 2002). Det är viktigt att notera att för att uppnå dessa positiva effekter av att 

organisera arbetet i team så krävs en tydlighet från ledningen och resurser till teamledarna/cheferna så 

att de kan stödja medarbetarnas lärande och kompetensutveckling. I annat fall kan teamorganisationen 

bli en ”täckmantel” för (Kock, 2003) ledningens önskan att behålla en detaljkontroll där teamledarna 

får ägna merparten av sin arbetstid till administrativa göromål, vilket i praktiken leder till att det blir 

mindre tid till stöd, reflektion och lärande. Det sägs föreligga ett ömsesidigt förhållande mellan 

lärande och stress, där lärande leder till minskad stress, men även det motsatta gäller; stress leder till 

minskat lärande (Jakobsson & Aronsson, 2011).   

Single loop/double loop learning 

Argyris och Schön (1974) utarbetade konceptet ”single-loop/double-loop learning” för att beskriva 

olika former av lärande i organisationer. ”Single-loop-lärandet” är en form av korrektion utan 

reflektion, där individen anpassar sitt handlande efter rådande omständigheter för att till exempel 

undgå obehag och försöka uppnå de mål som verksamhetens ledning satt upp. ”Double-loop-lärandet” 

innebär utrymme för reflektion och därmed skapas möjlighet till ändrade handlingsmönster för att 

uppnå förbättrade resultat. I organisationer där medarbetarna har små möjligheter att påverka sitt 

arbete och där otillräckliga system för informationsflöden existerar sker lärandet på ”single-loop- 

nivå”. Risken med en organisation som på detta sätt har lågt i tak är att problem länge kan förbli 

oupptäckta för ledningen och detta kan få ödesdigra följder för verksamheten. Om en verksamhet 

istället organiseras enligt principen att de medarbetare som i den dagliga arbetssituationen kommer i 

kontakt med produkten eller kunden bereds möjlighet att reflektera och återkoppla sina erfarenheter till 

ledningen, kan ett långsiktigt lärande enligt ”double-loop” erhållas och strategiska förändringar 

komma verksamheten till gagn.  

 

Över- och understimulering 

Människor behöver lärande och stimulering för att må bra och det är individuellt vad som är en bästa 

möjliga nivån. Att har arbetstoppar är inte ohälsosamt om det sker under en begränsad tid men om det 

sker en kognitiv överbelastning under en längre tid kan det leda till kronisk stress och störda 

minnesfunktioner. Att kognitiva funktioner hämmas beror på att primitiva tankebanor och 

tillvägagångssätt ökar under stress (Jakobsson & Aronsson, 2011). Överstimulerande arbete med höga 

krav och låg krontroll leder till höga stressnivåer ökar risken för sömnstörningar (Åkerstedt el al 2002) 
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samt risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (Karasek & Theorell 1990). Vidare visar studier ifrån 

Japan att överstimulering på arbetet i form av extrema arbetstider i kombination med för lite sömn kan 

utlösa så kallad plötsligt arbetsrelaterad död “Karoshi” orsakad av stroke eller hjärninfarkt (Der-Shin 

Ke, 2012). Speciellt med Karoshi är att de drabbade inte haft några av de vanliga riskfaktorerna för att 

utveckla hjärt- eller kärlproblem såsom högt blodtryck, diabetes, övervikt, ärftliga faktorer med mera 

vilket talar för att problematiken är socialt betingat och kan härledas till en extrem arbetsmiljö (Ibid). 

Det bör poängteras att ett understimulerat arbete även påverkar arbetsmotivationen och välbefinnandet 

negativt eftersom arbetstagaren inte får den möjlighet till utveckling och utmaning som ett arbete bör 

innehålla (Arbetsmiljöverkeet, 2006).  

Emotionell intelligens 

Begreppet emotionell intelligens, E.I, framhålls vara en nyckelegenskap för ledare i nutidens globala, 

teamorganiserade verksamheter där såväl ledare som medarbetare bör sträva efter att utveckla sin 

emotionella intelligens (Goleman,1995). Med emotionell intelligens avses fenomen knutna till fyra 

olika områden; att förstå sina egna styrkor/svagheter, att kunna kontrollera sina känslor, känna empati 

för andra samt att kunna samarbeta och kommunicera med andra (Ibid.).  

En fråga som forskare ställt sig är huruvida det är möjligt att förena nytta för individen med nytta för 

företaget och om emotionell intelligens endast kan bidra till den ena eller den andras nyttomaximering 

(Lindenbaum, 2012). Nyare forskning visar att E.I. kan verka modererande genom interaktiva 

processer rörande psykisk hälsa och arbetsrelaterade prestationer (Ibid.). Emotionell intelligens verkar 

skyddande på individerna i ett stressfullt arbetsklimat och personal med hög E.I. har en större tolerans 

mot påfrestningar. De positiva effekterna av att uppleva att man kan hantera situationer ger dessutom 

ett större självförtroende och det skapar bättre förutsättningar att bemöta framtida utmaningar, ett 

positivt, förstärkt lärande. 

En del arbeten är i sig själva emotionellt belastande och kräver att medarbetaren helt eller delvis 

bortser från sina egna behov, exempelvis vård- och omsorgspersonal (Hochschild, 1983, Spelman, 

1985). Det kan vara psykiskt tärande att behöva möta och stödja individer utan att ha möjlighet att 

påverka de faktorer som situationerna uppkommit ur. Sådana arbetsmiljöer kan leda till stress, 

depression, avtrubbning och likgiltighet eller arrogans (Spelman, 1985). 

De stora utmaningarna med team- och projektorganisation är just att förena en roll som stödjande och 

förstående chef med att stå för de effektivitets- och produktionskrav verksamhetens ledning satt som 

mål och förväntar sig att teamledarna ska uppfylla (Kock 2003, Sandberg & Targama, 2007)  

Könsperspektiv på organisationer 

Det är möjligt att beskriva organisationen och det som sker i organisationen utifrån betydelsen av kön 

(Wahl 2004). Det kan till exempel innefatta en beskrivning av hur olika befattningar fördelar sig 

mellan män och kvinnor inom företaget eller det kan handla om mer komplexa tolkningar om vad som 

är typiskt manligt eller kvinnligt och hur detta skapas, återskapas och förändras i organisationen. Kön 

konstrueras i samspel mellan individ, organisation och samhälle. Många mönster och 

könskonstruktioner sker på individnivå eller nära individen, till exempel i familjen, parrelationer, 

barnuppfostran, attityder och förhållningssätt (Sandkull, 2008). Även arbetsplatsen är en viktig arena 

för könskonstruktion (Vänje, 2005).  Könskillnad skapas i arbetslivet och begreppen om vad som är 

kvinnligt och manligt fylls med innehåll, tolkas, värderas och anpassas kontinuerligt. Könsordningen, 

eller genusordningen, med mannen som överordnad kvinnan sitter djupt förankrat trots stora och 
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omvälvande samhällsförändringar (Hirdman, 1997). Detta återspeglas i de traditionellt, hierarkiskt 

organiserade företagen. Som en följd av rigida könsbundna strukturer och synsätt kan viktiga 

förändringsprocesser hindras och i det hänseendet är det mer än en kvinnofråga att arbeta för att skapa 

jämlika förutsättningar för förändring, ledning och styrning av företag (Sandkull, 2008).  

Två norska sociologer, Kvande och Rasmussen (1990) beskriver hur kvinnliga civilingenjörer i 

mansdominerade organisationer med hierarkisk struktur kan bli osynliggjorda och stereotypa 

föreställningar om kvinnor blir ett hinder för rekrytering och tilldelning och värdering av 

arbetsuppgifter. Kvande och Rasmussen (ibid.) fann att det i företag som tillämpade 

nätverksorganisation och där det förekom en plattare struktur var lättare för kvinnor att bli synliga och 

uppnå erkännande i arbetet.  

En strävan mot plattare organisationsstruktur med spridning av ansvar skapar enligt Sandkull (2008) 

möjlighet till lärande och utveckling för både kvinnor och män. Detta leder till en ökad potential för 

demokrati på arbetsplatsen, integrerad arbetsorganisation och möjlighet till samverkan i jämställda och 

könsblandade grupper. Det diskuteras huruvida de kompetenser som kvinnor traditionellt sett anses 

besitta, såsom större förmåga att hantera mänskliga relationer skulle göra dem mer lämpade som 

chefer i de nya organisationsformerna (Ellström och Kock 2009). Dock kan användandet av könade 

etiketter, så som kvinnligt ledarskap, förstärka könsstereotyper och begränsa beteendenormer för 

kvinnor till att förväntas vara relationsexperter. Sådana förväntningar kan fungera hindrande för såväl 

kvinnor som män. 

I en studie utförd på företaget Tetra Pak, där linjecheferna fått omdefinierade ledarskapsroller som 

kompetenscoacher (Bredin & Söderlund, 2007) pekas på behovet av att studera långtidseffekter av 

denna rollförskjutning med fokus på status och kön. Blir det fler kvinnor som besätter dessa coachande 

uppgifter och sjunker då ledarskapets status?  

Övriga Organisatoriska faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön   

Otydliga förväntningar och otydliga roller  

När arbetslivet kantas av olika krav som kolliderar med varandra bidrar det till ökad stress för den 

enskilde arbetstagaren. Många organisationer har genomgått betydande förändringar vilket kan 

medföra att yrkesroller, specifika uppgifter samt vem som fattar beslut kan vara otydligt. Detta är 

också en bidragande orsak till stress (Arbetsmiljöverket 2002, Jakobsson & Aronsson, 2011). Enligt en 

fransk studie kan stora organisatoriska förändringar leda till ökad risk för depression både för män och 

för kvinnor orsakade av bristande socialt stöd (kvinnor) och överbelastning på grund av rädsla att 

förlora arbetet (män och kvinnor) (Niedhammer, 2006). Vidare kan förändringarna även leda till att 

både män och kvinnor, i rädsla för att förlora sina arbeten, ökar sitt arbetsengagemang och blir 

överbelastade (Ibid).  

Det är viktigt att arbetstagarens yrkesroll är tydlig för att inte skapa individuell rollkonflikt. Det 

innebär att individuella behov och otydliga förväntningar skapar en så kallad moralisk stress situation. 

För att minimera denna risk bör uppgiftsfördelningen och rollbeskrivningar ses över och diskuteras för 

att tydliggöra eventuella oklarheter (Arbetsmiljöverket 2002, Jakobsson & Aronsson, 2011).  

Två klassiska modeller inom arbetsmiljöforskningen  

Två modeller som har haft starkt inflytande på forskningen inom området psykosocial arbetsmiljö. 

Den ena modellen är krav-kontroll som utvecklades av Karasek och Theorell (1990) under slutet av 

1970-talet till början av 1980-talet för att sedan kompletteras med stöddimensionen av Johnsson et al 
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1986 (Karasek & Theorell 1990). Den andra modellen är ansträngnings-belöningsmodellen som 

utvecklades av Siegrist 1996 (Siegrist 1996). 

  

Krav-kontroll-stöd modellen 

Krav-kontroll-stöd är en förklarande modell som speglar orsakerna till arbetsmiljöproblemen i 

arbetslivet (Karasek & Theorell, 1990). Den utgår ifrån tre fundamentala parametrar; krav, kontroll 

och stöd, vilka starkt påverkar arbetssituationen och den psykosociala hälsan:  

 Graden av kontroll, det vill säga hur stort handlingsutrymme individen har att handla och fatta 

egna beslut samt vilka möjligheter det finns till ett utvecklande arbete med avseende på 

exempelvis lärande och kreativitet. 

 Graden av krav, det vill säga hur komplicerade arbetsuppgifter ingår i arbetet samt hur stor 

arbetsinsats som krävs för att utföra dessa.   

 Graden av stöd innefattar både emotionellt stöd från medarbetare och ledare men även 

praktiskt stöd i form av avlastning vid stora arbetsinsatser eller komplicerade arbetsuppgifter. 

Den mest ogynnsamma arbetssituationen är, enligt modellen, när arbetet kantas av höga krav, dålig 

kontroll och bristande stöd från medarbetare och chefer, högbelastande arbeten. Det finns då en ökad 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död på grund av den förhöjda hjärtfrekvens och 

adrenalinpåslaget som arbetets karaktär ger. Denna situation kan jämföras med den så kallade ”single-

loop”- lärande organisationen där fel och brister som uppkommer i det dagliga arbetet måste 

korrigeras utan att reflektion eller möjlighet att påverka beslut medges, det vill säga 

”brandsläcknings”- scenarion (Argyris & Schön, 1974). Graden av kontroll och stöd har dock en 

mycket god skyddande effekt. En gynnsam arbetssituation kan därför innefatta höga krav om det möts 

upp med god egenkontroll och ett starkt stöd från medarbetare och chefer, aktiva arbeten. En sådan 

organisation kan sägas tillämpa ”double-loop”-lärandet, där arbetets innehåll kan påverkas genom att 

personalen medges möjlighet att reflektera och ändra på ogynnsamma förhållanden (Argyris & Schön, 

1974). Kombinationen låga krav och stort handlingsutrymme och stöd benämns som lågbelastade 

arbete. Denna dimension är den mest gynnsamma för hälsan och välbefinnandet (Karasek &Theorell, 

1990, Bohgard et al 2010). Det måste således finnas en balans mellan omgivningens krav och 

individens handlingsutrymme för att skapa en sund arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket om stress 2002). 

Det är viktigt poängtera att kombinationen låga krav och låg kontroll (passiv arbetssituation) inte bör 

förespråkas, då även understimulering leder till en dålig psykosocial arbetsmiljö som präglas av 

passivitet och likgiltighet (Karasek, 1979). Jakobsson och Aronsson (2011) för resonemanget om 

arbetsbelastning vidare där man menar att graden av kontroll kan vara hälsofrämjande om arbetstagare 

får utrymme att bestämma över arbetsinnehållet. 

Ansträngning-belöningsmodellen 

Ansträngning-belöningsmodellen belyser effekterna av stressfyllda arbeten (Siegrist, 1996). Modellens 

grundare, Siegrist menar att människors arbetsrelaterade hälsa bestäms av balansen mellan både 

subjektiva och objektiva ansträngningar respektive belöningar. Belöning är ofta begränsad till lön men 

kan även innefatta vara befordringar eller visad uppskattning i form av beröm. Ansträngningar kan 

beskrivas som yttre krav (arbetsförpliktelser) och inre krav (förmågan att hantera stress och krav). 

Viktigt är att individen känner att de ansträngningar hon lägger ner på sitt arbete belönas därefter. 

Således innebär detta det måste finnas en balans mellan individens ansträngning och belöning 

(Siegrist, 1996).  
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Om det istället är en obalans finns en ökad risk för en dålig psykosocial arbetssituation samt ohälsa i 

form av hjärt-och kärl problematik såsom hög blodtryck (Siegrist, 1996). Problem kan även uppstå om 

exempelvis individens egna inre krav/ansträngningar är höga, då det finns en tendens till att uppleva 

yttre krav som större än de verkligen är. Detta leder till att individen förväntar sig en stor belöning 

vilket inte kommer uppfyllas då en överordnad endast ser de yttre kraven och levererar en belöning 

utifrån dessa (Widmark 2005) 

Enligt Thylefors och Persson (i Bohgard et al 2010, s. 33) har krav-kontroll-stödmodellen både 

kritiserats och fått stöd av andra forskningsstudier. Enligt Bohgard et al, (2010) ringar den in de 

väsentliga påverkansfaktorerna för arbetsrelaterad stress. Enligt Widemark (2005) är det dock rimligt 

att anta att Krav-kontroll-stödmodellen samt Ansträngning-belöningmodellen inte fångar in samtliga 

påverkansfaktorer för arbetsrelaterad stress vilket även stärks i Egan et al (2007) som innehåller en 

litteraturgenomgång av organisatoriska interventioners framgång utifrån krav-kontroll modellen.  

Återhämtning  

För att reducerar stress är möjlighet till återhämtning på arbetsplatsen viktig. Det innebär att 

arbetstagaren behöver få olika typer av avbrott i arbetet beroende på vilken typ av arbete som utförs 

(Arbetsmiljöverket, 2002). För arbetstagare med stillasittande arbete kan återhämtning innefatta att få 

resa sig från stolen ibland för att öka blodcirkulationen och minska muskelanspänningen (Toomingas, 

2008). Toomingas understryker vikten av återhämtning efter fysiskt arbete för att inte utveckla 

belastningsskador i rörelseorganen men också att ett mentalt krävande arbete kräver avkoppling av 

fysiskt slag. Vidare är det i förlängningen: 

 ”Positivt för alla parter, individen, näringslivet och samhället om arbetet tar hänsyn till människans 

kroppsliga och mentala förutsättningar och behov och inte enbart ses som en inkomstkälla och 

produktionsfaktor. En uttröttad, smärtpåverkad eller frustrerad person kan inte förväntas vara 

optimalt produktiv. Arbetsprestationerna, både kvalitet och kvantitet kan bli lidande” (Ibid, s29).  

Det finns således en tydlig koppling mellan psykisk och fysisk hälsa. De påverkar varandra 

exempelvis genom att psykisk belastning leder till muskelanspänning (Toomingas, 2008, Mehta & 

Agnew, 2012). Det finns vetenskapligt stöd för att enklare psykiska belastningar såsom räkneuppgift 

ger fysiska problem vid statiskt arbete såsom ökad muskeltrötthet och minskad återhämtningsförmåga 

(Mehta & Agnew, 2012). Detta har visat sig i t.ex. kappmuskeln i nacke/skulderområdet som är ett 

vanlig förekommande område för belastningsergonomiska besvär. Enligt Toomingas (2008) har 

studier av bildskärmsarbete funnit att vid ett mer psykiskt krävande arbetet är muskelaktiviteten i 

kroppen högre än vid psykiskt mindre krävande arbete. Arbetsgivare behöver således fundera över den 

psykiska effekt olika arbeten kan innebära och organisera återhämtning i arbetet på ett sådant sätt att 

belastningsskador minimeras (Ibid).  

En annan faktor som påverkar återhämtning är arbetstider (Arbetsmiljöverket, 2002). Enligt en 

systematisk litteraturöversikt kan flexibla arbetstider användas för att förbättra arbetstagares mentala 

hälsa och ge exempelvis bättre sömn (Joyce et al 2010). Att arbeta mer än 40 timmar i veckan kan leda 

till en risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes men även försämrad sömn (Van der Hulst, 2003). 

Om arbetet inkräktar på sömnen blir trötthet en konsekvens som i sin tur är en säkerhetsrisk både 

under arbetet och på fritiden (Arbetsmiljöverket, 2002).  

 

Konflikter, kränkningar och våld  

Konflikter i arbetslivet är en källa till psykosocial ohälsa. Enligt Oxenstierna et al (2011) finns det 

stora kunskapsluckor inom arbetsmiljöforskningen om följderna av konflikter på arbetsplatsen. Det är 

ett utbrett problem då ca 30 procent av den svenska yrkesverksamma befolkningen uppger att de det 
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senaste året haft konflikter med sin chef. Enligt Johansson och Johrén (2011) kan konflikter dessutom 

bli mycket kostsamma då de minskar effektiviteten och arbetskvaliteten. Kränkningar, hot eller våld är 

traumatiserande och kan ha allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för den drabbade. Risken för 

konflikter ökar vid exempelvis dåligt organiserat arbete såsom hög arbetsbelastning och kolliderande 

krav. Detta skapar i sin tur en arbetsmiljö med grogrund för ryktesspridning och annat primitivt 

handlande. Riskbedömning, rutiner och handlingsplaner behöver upprättas för att förebygga 

konflikter, kränkningar och våld. Parallellt är information och utbildning viktiga komponenter för att 

minimera problematiken (Arbetsmiljöverket 2002). De mest förkommande orsakerna till konflikter för 

män på arbetsplatsen är enligt Oxenstierna et al (2011): 

”Job conditions, resources and staffing and work tasks and duties” (s.505).  

För kvinnor är det istället: ”Conflicts with colleagues” (Ibid s.505).  

Vidare finns det ett statistiskt samband mellan konflikter och arbetsmiljön: 

 ”A higher degree of conflicting demands, emotional demands and lack of resources as well as risk of 

transfer or dismissal was relatively strongly associated with ongoing conflicts” (Ibid, s. 505).  

Riskfaktorer för arbetsrelaterade konflikter är små möjligheter till utveckling, anställningsotrygghet, 

höga emotionella krav, oförenliga krav, inte få vara delaktig i beslutsprocesser samt att ej ha 

möjligheten att uttrycka sina åsikter (Ibid). 

Individfaktorer  

Det finns en rad individuella faktorer som påverkar individens arbetsrelaterade stress. Då detta arbete 

fokuserar på organisationen som en arena för förändring kommer individuella påverkansfaktorer 

endast beskrivas översiktligt.   

 

Återhämtning och sömn 

Återhämtning har tidigare nämnts som en viktig faktor för att reducera stress, att sova är människans 

viktigaste återhämtningsmekanism eftersom kroppen då reparerar och bygger upp de processer som 

brutits ner av stress. Att ha en god psykisk hälsa medför även att återhämtningen sker effektivare 

vilket ger en ökad förståelse för att preventivt arbete är viktigt när det gäller arbetsrelaterad stress. 

Sömnproblem är ofta orsakade av stress. Dålig sömnkvalitet eller för lite sömn kan leda till 

koncentrationsproblem, vilket i sin tur medför ökad risk för olyckor (Arbetsmiljöverket 2002). 

 

Livsstilsfaktorer 

Sambandet mellan livsstil och hälsa är idag väl beforskat och att livsstilsfaktorer såsom kost, motion, 

alkohol och droger påverkar välbefinnandet är heller inget nytt. Många använder alkohol eller 

mediciner som ett sätt att varva ner eller hantera stressiga situationer vilket på kort sikt kan vara 

lindrande medan det på lång sikt får allvarliga hälsokonsekvenser. Goda motions- och kostvanor 

påverkar vårt välbefinnande genom att minska ångest och andra stressreaktioner, förbättra 

inlärningsförmågan, öka självförtroendet, förbättra återhämtningsförmågan och sömnen (Petite et al 

2007, Stammes & Spijker 2009, Jakobsson & Aronsson, 2011, arbetsmiljöverket 2002) 
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Coping 

Coping, eller individens strategier som det översätts till i svenskan, är en slags försvarsmekanism mot 

stress. Stressreaktioner är personliga och kan till viss del bero på hur situationen tolkas av individen. 

När något stressar oss försöker vi på olika sätt att hantera situationen. Detta görs genom att till 

exempel hitta lösningar på ett problem, prata med någon om problemet eller om stressen/problemet är 

svårlöst försöker vi skapa en slags distans till stressoren. Detta kan göras genom att försöka kontrollera 

känslorna och exempelvis försöka vända negativa tankar till något positivt, att vända hotet till en 

utmaning som resulterar i något positivt eller lugna sig i önsketänkande tankar (Jakobsson & 

Aronsson, 2011). Inom stressforskningen är det dock beskrivet hur denna individuella förmåga är 

begränsad och att alla individer kan drabbas av stressproblem oavsett om vi har de bästa 

copingstrategierna (Toomingas et al 2011, Europeiska Kommissionen, 1999).  

 

Individen i organisation 

Utifrån ett organisationsperspektiv är det viktigt att chefer får en förståelse för de individuella 

påverkansfaktorerna då kunskapen om dem är värdefull vid förebyggande och främjande av ett 

psykosocialt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2002). Exempelvis kan kunskaper om sömn och 

återhämtning användas vid utformandet av pauser i arbetet. Kunskaper om vikten av goda 

levnadsvanor kan företagsledningen använda sig av för att erbjuda exempelvis friskvårdstimmar, 

flexibla arbetstider eller organiserad träning på arbetstid (Toomingas, 2008, Jakobsson & Aronsson, 

2011, Conn et al, 2009 & Tamima et al 2009).  

Individorienterade interventioner för att skapa goda psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden 

Fysisk aktivitet har visat sig minska stress i flertalet studier (Hartfield et al 2011, Cheema et al, 2011, 

Barr-Andersson et al 2012). Enligt en metaanalys från USA kan interventioner inriktade på att öka den 

fysiska aktiviteten på arbetsplatsen minska arbetsrelaterad stress (Conn et al, 2009) och införandet av 

Thai Chi har visat goda effekter på den mentala hälsan (Tamima et al, 2009, Mc Donald et al, 2011). 

Studierna som beskrivits ovan har visat framgångsrika resultat. Det handlar i stor utsträckning om att 

lära individer att anpassa sig och hantera sin egen stress. Idag är det mycket vanligt att organisationer 

ordnar olika typer av utbildningar där individer får lära sig hantera stress bättre genom t.ex. 

sömnskolor, mindfulnessövningar osv. Dessa initiativ är viktiga, men de behandlar inte orsakerna till 

den arbetsrelaterade stressen, nämligen organisationen och hur arbetet organiseras. Att genomföra 

interventioner för att förändra rotorsaker till stress på organisationsnivån, hur arbetet bedrivs och 

organiseras är mer komplicerat och därför ovanligare (Toomingas, 2011 & Widmark, 2005). Enligt 

Toomingas et al (2011) är anpassningsförmåga nyckel till den mänskliga utvecklingen, men denna 

förmåga är begränsad och ”utmaningen i arbetslivet är att hitta de mönster av aktivitet och 

återhämtning som både på kort och långt sikt främjar hälsa och välbefinnande samt produktivitet och 

kvalitet/…/mer sällan har man ställt sig fråga, och i så fall hur, själva arbetet skulle kunna främja 

hälsan” (s.30, 351). 

Interveneringar för att reducera psykosocial stress utifrån ett organisationsperspektiv 

Efter flertalet sökningar i vetenskapliga databaser är det tydligt att interveneringar för att reducera 

psykosocial stress utifrån ett organisationsperspektiv är ovanligare än individorienterade 

interventioner. Utav ett par hundra träffar på relevanta sökord (se metod) påträffades endast ett fåtal 

artiklar inom detta forskningsområde som ansågs vara användbara. En kort genomgång av dessa 

artiklar ges nedan. Bristen på vetenskapliga artiklar inom området för interveneringar på 
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organisationsnivå poängteras även i en systematisk litteraturgenomgång (Egan et al, 2007) som 

undersökt utvärderande interventioner med organisationsfokus enligt krav kontroll modellen och dess 

inverkan på den psykosociala hälsan. Egan et al (2007) understryker att många studier som de funnit 

utvärderat individorienterade interventioner. Resultatet från litteraturgenomgången visar endast visst 

stöd för interventioner som fokuserar på ökad kontroll och handlingsutrymme samt att detta inte är 

tillräckligt för att dåliga arbetsmiljöförhållanden (Ibid) 

En studie där organisatoriska förändringar och deltagande i fokus är Bourbonnais, Brisson och Vézina 

(2010) från Canada som studerade långtidseffekter av en intervention som skulle reducera 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer på ett sjukhus. De faktorerna som undersöktes var: psykologiska 

krav, beslutsutrymme, socialt stöd samt balansen mellan ansträngning jämfört med belöning. Dessa 

faktorer var uppdelade på nio undergrupper. Studiedesignen var av kvasi-experimentell karaktär och 

bestod av sjukvårdspersonal från en experiment grupp (674 personer) och en kontroll grupp (894 

personer). Fyra steg genomfördes för att utforma och implementera interventionen: 

 En riskutvärdering 

 Observation inom de olika vårdenheterna 

 Intervjuer med nyckelpersoner 

 Skapade av ett interventionsteam som bestod av sjukhusets egen personal med främst operativ 

personal, men även chefer samt två forskare och en assistent. Teamet träffades åtta gånger 

(3h/gång) under en fyramånaders period. Efter varje möte anordnades halvdagsmöten med 

övrig personal för att informera om ytterligare förslag under förändringsprocessen. Till slut 

sammanställdes en rapport med föreslagna förändringar, i prioriterings- och möjlighetsordning 

med enklare och mer komplicerade förändringar till sjukhusets ledning. Denna innefattade 

följande förbättringsområden (egen översättning): Grupparbete och laganada, personal-

processer, arbetsorganisation, övningar, kommunikation och ergonomi.  

Under interventionen följdes även yttre faktorer som kunde ha påverkat resultatet, exempelvis ett nytt 

influensavirus som ökade stressen för personalen. (Bourbonnais, Brisson & Vézina, 2010). För att 

bedöma interventionens effekt genomfördes telefonintervjuer baserade på enkäten krav-kontroll-stöd 

modellen. Sjukvårdspersonalen blev intervjuad innan interventionen samt 3 år efter interventionen. Att 

utforma interventioner utifrån aktivt deltagande visade sig ge goda resultat. Utifrån de nio 

undergrupper som undersöktes hade majoriteten (5/9) med 95-procents statistisk signifikans förbättrat 

sin psykosociala arbetsmiljö jämfört med 3/9 i kontrollgruppen. Den största förändringen i 

experimentgruppen var färre fall av utmattningssyndrom. Dock hade studien begränsning i form av att 

de två medverkande sjukhusen påverkades av olika yttre faktorer exempelvis ekonomiska förändringar 

som kan ha influerat resultatet (Bourbonnais, Brisson och Vézina (2010). En ytterligare svaghet som 

identifieras i denna studie är att interventioner som genomförts inte beskrivs, vilket påverkar dess 

trovärdighet då ett upprepande försök av liknande studie blir svårgenomförbart.  

Law et al (2010) har genomfört en annan studie där man i likhet med Bourbonnais, Brisson och 

Vézina (2010) har studerat psykosocial arbetsmiljö utifrån organisatoriska förändringar. Denna studie 

från Australien stödjer Toomingas (2011) och Widmarks (2005) resonemang om hur arbetet ska 

främja hälsa. Studien beskriver en metod som heter PSC (Psychosocial safety climate) som utvecklats 

för att mäta psykosocial arbetsmiljö. PSC är en vidareutveckling av krav-kontroll-stöd modellen och 

innebär att PSC har stor betydelse för arbetsvillkor och därmed även psykosocial hälsa samt 

arbetsengagemang (Law et al, 2010). Till skillnad från Bourbonnais, Brisson och Vézina (2010), 

menar Law et al (2010) att arbete med den psykosociala arbetsmiljön ska ses som ett 
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säkerhetfrämjande arbete. En dålig psykosocial arbetsmiljö leder till psykiska och sociala skador. 

Därför bör det benämnas som ett säkerhetsfrämjande arbete likt det säkerhetsfrämjande arbete som 

sker för att förebygga fysiska skador. Law et al (2010) utvecklade en enkät för att mäta PSC som 

skickades till 30 olika organisationer där 220 deltagare skattade sin psykosociala hälsa utifrån följande 

frågeområden (fri översättning): ledarskapsengagemang, ledarskapsprioriteringar, 

organisationskommunikation och organisationsdelaktighet. Resultatet visade att fyra olika 

bestämningsfaktorer påverkar PSC (egen översättning): 

 Krav (trakasserier på arbetsplatsen, arbetsplatsmobbning) 

 Krav variationer (covariates) (arbetstryck, fysiska krav, arbetstid, emotionella krav) 

 Resurser (beslutsrättvisa, socialt stöd, organisatorisk belöning) 

 Psykisk hälsa och arbetsprestation (psykologisk stress, emotionell utmattning, engagemang). 

PSC identifierar olika bestämningsfaktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön och denna 

studie visade att om man har man ett positivt PSC så finns det nästan ingen mobbing eller trakasserier 

på arbetsplatsen. Positivt PSC har således en skyddande effekt vilket kunde urskiljas på arbetsplatser 

där man medarbetade exempelvis blev väl belönade (rewards) och hade högt arbetsengagemang. 

Omvänt om arbetsplatsen har negativ PSC (med ogynsamma psykologiska krav) skapades en miljö där 

mobbning och trakasserier utvecklas (health impairment) och i värsta fall blir detta institutionaliserat. 

Law et al (2010) menar att PSC bör användas som en ledande indikator på psykosocial arbetsmiljö 

samt som grund för utvecklingen av interventioner för att skapa goda psykosociala arbetsförhållanden.  

Robertson et al (2008) fokuserade något avvikande från de organisatoriska förändringar som Law et al 

(2010) studerat, på fysiska förändringar i kontorsmiljöer för att förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön (Robertson et al, 2008). I studien undersöktes det hur det psykosociala arbetsklimatet, 

belastningsergonomiska besvär och arbetseffektvitet influeras av arbetsplatsens utformning i 

kombination med utbildning i ergonomi. En krontrollgrupp med 45 deltagare användes för jämförelse 

och tre experimentgrupper med 244 deltagare upprättades med följande olika förutsättningar: 

 utbildning i ergonomi  

 anpassningsbar arbetsplats 

 anpassningsbar arbetsplats i kombination med utbildning i ergonomi 

Med hjälp av en enkät genomfördes datainsamlingen 2 månader före interventionen samt 3 och 6 

månader efter interventionen (Ibid). Enkätens utformning bygger på tidigare forskning inom 

respektive område och var uppdelad efter följande områden: (egen översättning) ”nöjd med 

arbetsplatsens utformning, belysning, enskildhet, arbetskontroll, ergonomiskt klimat, samarbete, 

kommunicera arbetskulturen, deltagande, fysiska besvär, kommunikation, arbetsgruppens effektivitet  

(Ibid,s.485). 

Endast två av ovanstående påverkansfaktorer visade att den psykosociala arbetsmiljön kunde förbättras 

med statistisk säkerhet: ökad kommunikationen och förbättrad ergonomi. Dessa signifikanta 

förändringar återfanns i gruppen där deltagarna fått en anpassningsbar arbetsplats i kombination med 

utbildning i ergonomi när den jämfördes med kontrollgruppen samt den undersökningsgrupp som 

endast fick en anpassningsbar arbetsplats. För att uppnå bästa möjliga förändring för den psykosociala 

arbetsmiljön behövs således både anpassningsbar arbetsplats kombinerat med utbildning i ergonomi. 

Robertson et al (2008) menar att anledningen till att det endast var ett fåtal signifikanta 

påverkansfaktorer beror på den begränsade undersökningsgruppen, då detta kan göra det svårt att få 
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signifikanta utslag på statistiska analyser. Studien fick även ett stort bortfall då endast 298 medverkade 

av totalt 1250 som bjöds in (Ibid).  
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METOD  

Detta examensarbete, även refererat till i rapporten som stresspreventionsprojektet, är en del av ett 

större forskningsprojekt vid ett svenskt verkstadsindustriföretag. Forskningsprojektet är ett samarbete 

mellan tre olika parter: industriföretaget, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och industriföretagets 

företagshälsovård. Dessa parter bildade en projektgrupp som har haft det huvudsakliga ansvaret för 

genomförandet av stresspreventionsprojektet. Projektet är uppdelat i två faser, fas ett är kartläggning 

och framtagande av fokusområden för fortsatta stressinterventionsarbetet. Fas två kommer vara 

interventionsfas samt uppföljande kartläggning. Denna magisteruppsats är en fallstudie som berör fas 

ett, där stresspreventionsprojektet beskrivs och ändamålet är att försöka finna de bakomliggande 

organisatoriska faktorerna i arbetsmiljön som utlöser stressreaktioner. Denna kunskap ska sedan ligga 

till grund för utarbetandet av lämpliga interventioner. Insamlandet av data till fallstudien genomfördes 

under en period på tre månader under våren 2012. Ett externt företag hade ansvar för genomförandet 

av enkätundersökningen, statistiska analyser och sammanställning av enkätdata. I undersökningen 

ingår medarbetare och chefer med fast anställning vid företagets produktutvecklingsavdelning. 

Företaget har också ett stort antal kontraktsarbetande konsulter, vilka inte ingår i studien. Detta kan ha 

påverkat enkätresultatet så att det inte helt korrekt återspeglar den totala bilden av den psykosociala 

arbetsmiljön. Konsulterna är ofta tillfälligt anställda och urvalet gjordes för att kunna genomföra fas 

två och den andra enkätundersökningen med så jämförbar arbetsstyrka som möjligt.  

Metoden för insamlandet av grunddata utgjordes av två delar, en kvantitativ ansats i form av en enkät 

och en kvalitativ ansats i form av icke-deltagande observationer under mötena för återkoppling av 

enkätresultaten. Enkätundersökningen var ett från början bestämt tillvägagångssätt i 

stresspreventionsprojektet och användes för att efter genomförda interventioner kunna följa upp med 

ytterligare en utvärderande enkätundersökning. Att som komplement till enkäten använda 

observationer för insamlande av data begrundades med en önskan om att uppnå en större empirisk 

bredd och så stor förståelse som möjligt för de bakomliggande fenomenen. En rent kvantitativ metod 

för att förstå sociala fenomen kan ofta dölja tvetydigheter, men kan ha ett värde som 

bakgrundsmaterial för kvalitativ forskning (Alvesson, 2008).   

I enlighet med Alvessons (2008) beskrivning av de grundelement som kännetecknar reflekterande 

forskning har studien ett fokus på tolkning och reflektion. Undersökningsmetoderna har planerats i 

samarbete med stresspreventionsprojektets olika parter och anpassats till studiens syfte. Enligt Bjereld 

et al (2010) lämpar sig en kvantitativ metodik såsom enkätundersökningar väl för att finna mönster 

och samband mellan olika fenomen. Kvalitativa observationer lämpar sig väl för att studera 

händelseförlopp och ”när man vill undersöka vad människor säger, gör, tänker och känner” och få en 

djupare förståelse av fenomenen (Kruuse,1998, s.149).  

 

Enkätens utformning  

I Sverige finns en lång tradition av formulärkartläggningar med ursprung i de ledande 

arbetsmiljömodellerna, Krav-kontroll-stöd (Karasek & Theorell, 1990) och Ansträngning-belöning ( 

Siegrist 1996) Dessa utvecklades för omkring trettio år sedan. Under de senaste decennierna har stora 

förändringar av industrisamhället skett.  Både näringsliv och offentlig sektor har fått en alltmer 

flexibel och kundanpassad organisationsstruktur. Detta i kombination med ständiga förändringar i 

verksamheterna, rationaliseringar och globalisering av marknaderna har lett till behov av en 

modernisering och anpassning av frågeställningarna i enkäterna. 

För att avspegla den nutida arbetssituationen med syftet att undersöka hur de negativa konsekvenserna 

av stress ska kunna förebyggas och åtgärder sättas in för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön 
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har enkäten ”Det nya arbetslivet ” tagits fram. Enkäten utarbetades vid Stressforskningsinstitutet 

(Stockholms Universitet) under 2008 som en komplettering och vidareutveckling av modellerna för 

Krav-kontroll-stöd (Karasek & Theorell, 1990), Ansträngning-belöning (Siegrist, 1996) samt de 

enkätfrågor som härstammar ur dessa modeller (Oxenstierna et al, 2008).  

Den schematiska modellen över hur enkäten ”Det nya arbetslivet” är uppbyggd består av tolv 

dimensioner indelade i tre nivåer: Arbetsplatsen-Arbetet-Hälsan (figur 1).  

 

Figur 1. Kausala modellen. Källa: Oxenstierna (2008)  

Gruppen Arbetsplatsen innehåller de sju dimensionerna Mål, Struktur, Ledning, Frihet, Demokrati/ 

Rättvisa, Konflikter/Konflikthantering samt Humanitet/Socialt stöd. I gruppen Arbetet ingår tre 

dimensioner som beskriver den anställdes relation till sitt eget arbete; Kontroll, Krav och Resurser. I 

tillägg finns en grupp med faktorer som benämns Hälsan där medelvärden från skalor indikerar 

förekomst av Stressymptom och kopplingen till Hälsa (Oxenstierna, 2008).  

Med utgångspunkt i de tolv dimensionerna har ett frågeformulär bestående av 136 frågor tagits fram. 

Enkäten tog ungefär 40 min att fylla i (bilaga 1). Frågorna besvarades genom graderade svarsalternativ 

och siffrorna i svarsmatrisen är aritmetiska medelvärden eller procenttal (Denscome, 2009). Dessa 

jämfördes med referensdatabasen SLOSH, Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 

(Kinsten et al, 2007) vilken representerar den friska svenska arbetande befolkningen 2006. Svaren i 

punkterna gavs grön, röd eller vit färg beroende på om de var signifikant bättre, sämre eller inte skiljde 

sig med statistisk signifikans från referensvärdena i databasen. Marginalen bestämdes till ett 95-

procentigt konfidensintervall (Denscombe, 2009).  

Den schematiska modellen för ”Det nya arbetslivet” läses nerifrån och upp, det vill säga: hälsan – 

arbetet – arbetsplatsen. Hittar man utfall (röda punkter) på hälsa och stress i resultatet så kan man 

genom att följa den schematiska modellen hitta eventuella orsaker i övriga frågeområden. Till exempel 

inom krav, konflikthantering, demokrati/rättvisa och frihet. Saknas markering på hälsa och stress så 

kan röda punkter i andra delar av modellen ses som varningssignaler som kan orsaka sämre hälsa i 

framtiden. 
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Fördelen med att resultatet presenteras som röda eller gröna punkter istället för med numeriska värden 

är att det blir ett tydligare och mer överskådligt utgångsläge för diskussion. Detta innebär dock en viss 

förenkling av resultaten och en mer exakt information skulle ha erhållits om man valt att istället 

presentera de ursprungliga numeriska värdena. Enkelhet och tydlighet fick ge företräde framför 

kvantitativ exakthet. 

 

Datainsamling 

Enkäten ”Det Nya Arbetslivet” skickades ut till ca 35 procent av medarbetarna och till samtliga chefer 

på produktutvecklingsavdelningen, totalt 331 personer (253 medarbetare och 78 chefer). Av dessa 

hade 97 procent heltidsanställning. Det erhölls en svarsfrekvens på totalt 76 procent, 72 procent för 

medarbetarna (183 av 253) och 88 procent för cheferna (69 av 78). Antal kvinnliga respondenter 

utgjorde 12 procent av undersökningspopulationen. Enkätföretaget genomförde de statistiska 

analyserna och sammanställning av enkätdata. Produktutvecklingsavdelningen har även ett stort antal 

konsultanställda, vilka inte deltog i studien. 

Återkoppling av enkätresultaten 

Resultaten redovisades av enkätföretaget i en totalsammanställning (bilaga 2) samt i gruppspecifika 

utfall (bilagor 3-11) uppdelat på medarbetare och chefer. Totalsammanställningen används för att 

beskriva likheter och skillnader mellan medarbetare och chefer samt vilka centrala stressrelaterade 

faktorerna som framkom utifrån enkäten. Det gruppspecifika resultatet utgjorde underlag för 

diskussion vid de nio resultatrapporteringsmötena. 

Enkätsvaren presenterades i en resultatrapport, uppbyggd som en matris bestående av grupper 

(medarbetare och chefer) i organisationen (bilaga 2-11). Grupperna presenteras kolumnvis medan 

enkätens aktuella frågeområden (så kallade punkter) anges radvis. Totalt presenteras 77 punkter 

fördelade i 17 huvudkategorier. Med frågeområden/punkter menas antingen enskilda frågor från 

enkäten eller medelvärdet av flera frågor inom samma ämne.  

Efter att enkätresultatet bearbetats och sammanställts av enkätföretaget bestämde projektgruppen att 

resultatet skulle presenteras i nio grupper, åtta bestående av gruppchefer med respektive sektionschef 

och en nionde grupp med projektledare utan direkt personalansvar. Gruppcheferna var 

personalansvariga för samtliga medarbetare på produktutvecklingsavdelningen. Mötesledare vid 

resultatrapporteringen var; två representanter från personalavdelningen, en psykolog från 

företagshälsovården och en forskare från KTH.  

Resultatrapporteringen pågick under två timmar långa interaktiva möten där enkätresultaten 

presenterades. Mötena följde en liknande dagordning, dock anpassades de något till de olika grupperna 

(se resultatet). Varje grupp fick ta del av chefernas och deras medarbetares resultat. Utrymme gavs för 

reflektioner och diskussioner kring enkätresultaten och orsakssammanhang.  

Inbjudan till deltagande i resultatrapporteringen organiserades via e-post av personalavdelningen 

(bilaga 12). I enlighet med stresspreventionsprojektets intentioner kallades endast cheferna att delta 

vid mötena, 66 av 78 chefer var närvarande och av dessa var 17 procent kvinnor och 83 procent män. 

Cheferna blev inledningsvis vid respektive möte informerade om studien och dess syfte. Tillfälle gavs 

till kommentarer eller invändningar. Efter det att alla grupper genomfört resultatrapporteringen 

kallades samtliga deltagare till ett nytt möte med chefen för produktutvecklingsavdelningen där de 

sammanställda åtgärdsområdena presenterades.  
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Observationerna 

Observationer ägde rum vid samtliga resultatrapporteringsmöten. Observationerna som utfördes var av 

icke-deltagande karaktär och en ostrukturerad ansats, vilket innebär att vi som magisterstudenter 

deltog som passiva åskådare samtidigt som vi förde handskrivna anteckningar om skeenden under 

mötena. Enligt Hartman (2004) görs kvalitativa observationer ”ofta utan hypotes/…/ här får man 

styras av den fråga man vill besvara” (s. 283). Under mötena var samtliga chefer placerade runt ett 

bord och studenterna placerade sig lite bakom de andra deltagarna i syfte att ha god överblick 

samtidigt som vi markerade att vi inte skulle delta aktivt i diskussionerna.  

Mötena inleddes med att samtliga deltagare fick presentera sig. I samband med detta presenterade även 

vi magisterstudenter oss och förklarade kort syftet med att observera stresspreventionsprojektet. Enligt 

Hartman (2004) finns en risk att forskaren påverkar resultatet om det exakt avslöjas vad som ska 

studeras. Detta bedömdes inte vara ett problem i den aktuella studien då syftet var att identifiera 

viktiga fokusområden för interventioner för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Det ansågs 

däremot lämpligt att öppet, men kort berätta syftet med observationen samt att allt som delgavs under 

mötena skulle behandlades anonymt.  

Cheferna diskuterade och analyserade det gruppspecifika enkätresultatet och listade sedan de problem 

de ansåg vara väsentliga att arbeta vidare med. Dessa listor nedtecknades både av magisterstudenterna 

och en representant från personalavdelningen. Under databearbetningen av fältanteckningarna 

jämfördes dessa två olika källor för att minska risken att något viktigt utelämnats. 

Resultatrapporteringsmötena var det första steget i utformandet av lämpliga interventioner som 

genomförs stegvis på företaget under hösten 2012. Efter interventionerna kommer en ny kartläggning 

med enkät att genomföras för att studera huruvida den psykosociala arbetsmiljön förändrats. 

Förhoppningen är att enkäten i kombination med företagshälsovårdens expertis och chefernas 

involvering kan fungera som utgångspunkt för utarbetande av en praktisk användbar metodik för 

kartläggning och stressprevention i arbetslivet.  

Observationsdelens kvalitativa ansats har inspirerats av interaktiv forskningsmetodik med gemensam 

kunskapsgenerering som mål. Interaktiv forskningsmetodik har utvecklingsfokus och utgår från att 

forskaren interagerar och samarbetar med praktiker samtidigt som ett kritiskt perspektiv behålls. 

Ambitionen var att bidra till en långsiktig teoriutveckling” (Svensson et al, 2002, s.1). Före och efter 

resultatrapporteringsmötena diskuterade projektgruppen tillsammans med magisterstudenterna möjliga 

strategier för utveckling av nästa steg i interventionsprocessen, med fokus på en gemensam 

kunskapsgenerering det vill säga att tillsammans utveckla ett gemensamt lärande i 

forskningsprocessen (Svensson et al, 2002).   

Databearbetning av fältanteckningar  

Fältanteckningarna från resultatrapporteringen analyserades med en induktiv innehållsanalys, i likhet 

med Granheim och Lundmans (2003) tillvägagångssätt. För att få en helhetsförståelse för resultatet 

lästes fältanteckningarna igenom ett flertal gånger. Så kallade meningsbärande enheter, det vill säga 

betydelsefulla stycken ströks under och koncentrerades till ett ord eller en kortare mening vilket i sin 

tur delades in i ett första utkast till preliminära kategorier. Kondenserade meningsbärande enheter med 

samma innebörd hamnade i samma kategori. Efter detta ordnades även preliminära underkategorier. 

Enligt Granheim och Lundmans bör kategorierna vara ”internally homogenus and externally 

heterogeneous”(s. 107). Dock var det svårt att helt fullfölja detta då händelser och påverkansfaktorer 

ofta är starkt sammanlänkade och sällan kan isoleras. En diskussion fördes mellan magisterstudenterna 
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omkring vilka citat som lämpligen kunde användas till resultatet för att fånga informanternas 

perspektiv.  

Övrig analys och tillvägagångssätt  

För att besvara denna studies syfte och frågeställningar analyserades både enkätresultatet och 

observationerna var för sig och därefter gjordes en jämförelse av resultaten från de bägge metoderna 

för att se på likheter och olikheter. 

Enkätresultatet redovisas både som en totalsammanställning för hela företaget och gruppvis. Utifrån 

chefernas och medarbetarnas gruppspecifika resultat har de punkter där flest grupper har 

sammanfallande och röda markeringar urskilts för att på det sättet belysa de mest framträdande/oftast 

förekommande problemområdena. Likheter och skillnader mellan chefer och medarbetares resultat 

identifierades i en systematisk genomgång av enkätresultatet, där antalet röda och gröna punkter 

räknades och jämfördes. Utifrån de gruppspecifika resultaten urskildes de punkter där flest grupper har 

sammanfallande och röda markeringar urskilts (bilaga 13).  

Utifrån innehållsanalysen identifierades de centrala stressrelaterade faktorerna som framkom under 

observationerna. Innehållsanalysens kategorier jämfördes med chefernas enkätsvar för att se om de var 

överensstämmande. På detta vis erhölls även styrkor och svagheter med enkäten. Kategorierna från 

innehållsanalysen jämfördes även med chefers och medarbetares sammanfallande röda svar från 

enkätresultatet och sammanställdes till fallstudiens centrala stressrelaterade påverkansfaktorer. 

För att få en översikt av de gruppspecifika fokusområden som framkom under återkopplingsmötet där 

samtliga gruppchefer samt avdelningschefen deltog förenklades dessa till övergripande begrepp. De 

övergripande begreppen bestämdes av magisterstudenterna men baserades helt på respektive 

chefgrupps presentation under återkopplingsmötet. Förenklingsprocessen av de ursprungliga 

fokusområdena finns beskrivet i bilaga nr 14.  

Vidare beskrivs kortfattat mötesledarnas betydelse för gruppdynamiken under processen att identifiera 

de stressrelaterade faktorer som respektive chefsgrupp valt att fokusera på i det fortsatta arbetet samt 

för att möjliggöra en analys av de framgångsfaktorer stresspreventionsprojektets initiativtagare bidrog 

med. Utifrån ovanstående analyser diskuteras sedan resultatet i förhållande till organisatoriska och 

psykosociala aspekter som förankrats i genomgången av vetenskaplig litteratur i teoriavsnittet.  

För bakgrund och teoriavsnitt har information insamlats genom sökningar i vetenskapliga databaser 

såsom Pubmed, Arbline, KTH-Primo och Libris. Sökord såsom ”improve, working environment, 

organization, learning, engineers, office, intervention, stress” användes. Utöver detta har Google 

använts för att finna relevanta rapporter samt arbetsmiljöverkets hemsida för att finna föreskrifter och 

lagar.  
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RESULTAT  

Nedan presenteras först en generell genomgång av enkätresultatet och därefter redovisas de gruppvisa 

observationer som ägde rum vid de nio resultatrapporteringsmötena.  

Resultaten från enkäten redovisas i form av en totalsammanställning (bilaga 2) samt gruppspecifika 

svar (bilagor 3-11).  

Enkätmatrisen (bilaga 2) är indelad i så kallade huvudkategorier med därtill hörande punkter, vilka i 

resultatet redovisas som röda, gröna eller vita. En röd punkt innebär att gruppen med 95 procents 

statistisk signifikans upplever sig ha ett större problem i en specifik fråga, eller i vissa fall 

genomsnittet av flera frågor som är knutna till denna punkt, än referensgruppen som utgörs av den 

arbetande svenska befolkningen (SLOSH, Kinsten et al, 2007). En grön punkt innebär ett signifikant 

bättre resultat än referensgruppen och en vit punkt betyder att resultatet inte skiljer sig signifikant från 

referensgruppen.  

Generell genomgång av enkätresultatet  

Enligt totalsammanställningen av enkätresultatet är upplevelsen av stress hos både chefer och 

medarbetare signifikant högre än genomsnittet av den arbetande svenska befolkningen (SLOSH, 

Kinsten et al, 2007).  

 

Likheter mellan chefers och medarbetares resultat 

I sju punkter hade medarbetare och chefer gröna, sammanfallande svar, det vill säga resultatet för både 

chefer och medarbetare var signifikant bättre än för respektive referensgrupp (den arbetande svenska 

befolkningen).  Dessa gröna punkter motsvarar de huvudkategorier och enkätfrågor som redovisas i 

tabell 1. Kolumnen Utfall är en förklaring till hur utfallet kan tolkas. 

Tabell 1. Sammanfallande grönt resultat för medarbetare och chefer  

Huvudkategori Punkter Enkätfråga/frågor Utfall 

Organisationsförändring Expansion  

 

Har det skett 

nyanställningar på 

arbetsplatsen? 

Det har skett 

nyanställningar på 

arbetsplatsen 

Närmaste chef Relation till närmaste 

chef 

 

Visar din chef omsorg 

om dig? Lyssnar din chef 

på dig och tar in det du 

säger? Får du bekräftelse 

från din chef? 

Min chef visar omsorg 

om mig. Min chef 

lyssnar på mig och tar 

in det jag säger. Jag får 

bekräftelse från min 

chef.  

 Samordning Är din närmaste chef bra 

på att samordna 

verksamheten? 

Min närmaste chef är 

bra på att samordna 

verksamheten. 

Frihet Arbetsautonomi Jag har frihet i mitt arbete 

att göra det jag vill. 

Jag har frihet i mitt 

arbete att göra det jag 

vill. 

 Möjlighet att påverka 

arbetstiden 

Hur mycket kan du 

påverka dina arbetstider 

med avseende på…1. 

Arbetspassets längd? 2. 

Arbetspassets start- och 

sluttid? 3. Att ta paus/rast 

under arbetspasset? 4. 

Vilka dagar som du 

arbetar? 

Jag kan påverka mina 

arbetstider med 

avseende på… 

-Arbetspassets längd. 

-Arbetspassets start- 

och sluttid. 

-Att ta paus/rast under 

arbetspasset. 

-Vilka dagar som jag 
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arbetar. 

Konflikter Konflikter med chefer Har du under de senaste 

två åren varit indragen i 

någon form av konflikt 

med chefer? 

Jag har inte, under de 

senaste två åren, varit 

indragen i någon form 

av konflikt med chefer. 

Socialt stöd, erkännande Erkännande Med tanke på den möda 

jag har lagt ner och allt 

jag uträttat så får jag i 

mitt arbete det 

erkännande som jag 

förtjänar. 

Med tanke på den möda 

jag har lagt ner och allt 

jag uträttat så får jag i 

mitt arbete det 

erkännande som jag 

förtjänar. 

 

I 13 punkter hade medarbetare och chefer röda, sammanfallande svar, det vill säga resultatet för både 

chefer och medarbetare var signifikant sämre än för respektive referensgrupp (den arbetande svenska 

befolkningen). Dessa röda punkter motsvarar de huvudkategorier och enkätfrågor som redovisas i 

tabell 2. Kolumnen Utfall är en förklaring till hur utfallet kan tolkas. 

Tabell 2. Sammanfallande rött resultat för medarbetare och chefer  

Huvudkategori Punkter Enkätfråga/frågor Utfall 

Organisation Organisatoriska hinder Strukturen hos vår 

organisation är ett hinder för 

arbetet. 

Strukturen hos vår 

organisation är ett 

hinder för arbetet. 

 Beslutsstruktur Det är klart vem som fattar 

beslut i olika frågor på min 

arbetsplats. 

Det är oklart vem 

som fattar beslut i 

olika frågor på min 

arbetsplats. 

Närmaste chef Närmaste chef, närvarande Är din chef närvarande på 

din arbetsplats? 

Min chef är inte 

närvarande på din 

arbetsplats? 

Konflikter Personlig förföljelse Är du utsatt för personlig 

förföljelse genom elaka ord 

och handlingar från chefer 

eller arbetskamrater? 

Jag är utsatt för 

personlig förföljelse 

genom elaka ord 

och handlingar 

från chefer eller 

arbetskamrater. 

Krav Kvantitativa krav Kräver ditt arbete att du 

arbetar mycket fort? Kräver 

ditt arbete att du arbetar 

mycket hårt? Kräver ditt 

arbete en för stor 

arbetsinsats? 

Mitt arbete kräver 

att jag arbetar 

mycket fort.  Mitt 

arbete kräver att 

jag arbetar mycket 

hårt. Mitt arbete 

kräver en för stor 

arbetsinsats. 

 Motstridiga krav Förekommer det ofta 

morstridiga krav i ditt 

arbete?  

Det förekommer 

ofta motstridiga 

krav i mitt arbete.  

 It krav Skatta i vilken mån du är 

stressad av… 1. Allt för 

många telefonsamtal och e-

postmeddelanden? 2. Krav 

på att snabbt svara på e-post 

och telefonsamtal som 

medför mycket arbete? 3. 

Att ständigt bli avbruten av 

telefon och e-post? 

I mitt arbete blir 

jag stressad av…  

-Allt för många 

telefonsamtal och e-

postmeddelande. 

 -Krav på att 

snabbt svara på e-

post och 

telefonsamtal som 

medför mycket 

arbete.  
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-Att ständigt bli 

avbruten av telefon 

och e-post. 

Resurser Resurser Finns det tillräckligt med 

personal för att du ska 

kunna klara av ditt arbete? 

Finns det tillräckligt med 

ekonomiska resurser för att 

du ska kunna klara av ditt 

arbete? Finns det tillräckligt 

med utrustning för att du ska 

kunna klara av ditt arbete? 

Det finns inte 

utrymme i mitt 

arbete för 

reflektion och 

eftertanke. 

Jag har inte 

tillräckligt med tid 

för hinna med 

arbetsuppgifterna 

 Tid Finns det i ditt arbete 

utrymme för reflektion och 

eftertanke? Har du 

tillräckligt med tid för att 

hinna med 

arbetsuppgifterna?  

Det finns inte 

utrymme för 

reflektion och 

eftertanke i mitt 

arbete. Jag har inte 

tillräckligt med tid 

för att hinna med 

arbetsuppgifterna. 

En vanlig arbetsdag på 

jobbet 

Frustrerad I vilken grad beskriver 

följande ord hur du känner 

dig under en vanlig 

arbetsdag på jobbet:  

Frustrerad 

beskriver  hur jag 

känner under en 

vanlig arbetsdag på 

jobbet. 

 Irriterad I vilken grad beskriver 

följande ord hur du känner 

dig under en vanlig 

arbetsdag på jobbet: 

Irriterad beskriver  

hur jag känner 

under en vanlig 

arbetsdag på 

jobbet. 

 Lugn I vilken grad beskriver 

följande ord hur du känner 

dig under en vanlig 

arbetsdag på jobbet: 

Lugn beskriver inte 

hur jag känner 

under en vanlig 

arbetsdag på 

jobbet. 

Din hälsa Stress Jag har dagarna då jag 

känner mig uppvarvad hela 

tiden. Jag har dagar då jag 

känner mig mycket pressad, 

på gränsen av vad jag klarar 

av. Jag har ofta svårt att 

slappna av på fritiden. Jag är 

ofta spänd. Jag har ofta 

oroande tankar. Jag är ofta 

rastlös. Jag känner mig inte 

utvilad när jag tagit det 

lugnt ett par dagar.  

Jag har dagarna då 

jag känner mig 

uppvarvad hela 

tiden. Jag har 

dagar då jag 

känner mig mycket 

pressad, på gränsen 

av vad jag klarar 

av. Jag har ofta 

svårt att slappna av 

på fritiden. Jag är 

ofta spänd. Jag har 

ofta oroande 

tankar. Jag är ofta 

rastlös. Jag känner 

mig inte utvilad när 

jag tagit det lugnt 

ett par dagar. 

 

I 16 vita punkter hade chefer och medarbetare sammanfallande svar, det vill säga resultatet för både 

chefer och medarbetare skiljde sig inte signifikant från respektive referensgrupp (den arbetande 

svenska befolkningen). Punkterna eller områdena var: degradering, konsultativt ledarskap, konflikt 
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med arbetskamrater, kunskaper, huvudvärk, arbetsförmåga, trygg, säker, arg, hotad, rädd, fysiska krav, 

koncentration, krav på skicklighet, förändrade arbetsuppgifter, nedskärning och omplacering. 

 

Skillnader mellan chefers och medarbetares resultat 

Trots de ovan beskrivna likheterna visar det övergripande resultatet att det föreligger en stor skillnad 

mellan hur chefer och medarbetare uppfattar den psykosociala arbetsmiljön.  

Av totalt 77 punkter svarade medarbetarna rött på 32 medan cheferna svarade rött på 16. Medarbetarna 

hade 13 gröna punkter och cheferna hade 25. Detta resultat speglar ett större missnöje hos 

medarbetarna än cheferna jämfört med respektive yrkesgrupp i den svenska befolkningen. De 

vita/neutrala punkterna fördelade sig på 32 för medarbetarna och 36 på cheferna. 

Tabell 3. Totalsammanställning av resultatet 

 Röda  Gröna  Vita Totalt 

Chefer 16  25 36 77 

Medarbetare 32 13 32 77 

I totalt 40 punkter skiljer sig medarbetare- och chefers totala resultat åt (bilaga 2) varav markant i 6 (se 

tabell 4). Resultatet skiljer sig från rött (-) till grönt (+). I de punkter som relaterar till krav är rött 

resultat liktydigt med höga krav medan grönt resultat innebär låga krav.  

Tabell 4. Motsatt resultat för medarbetare och chefer  

Punkter Enkätfråga/frågor Chefer Medarbetare 

Nöjd med lön Hur nöjd eller 

missnöjd är du med 

din lön/arbetsinkomst i 

förhållande till dina 

arbetsuppgifter? 

+ - 

Förtroende för ledningen Har du förtroende för 

ledningen? 

+ - 

Delaktighet i beslut I vilken grad är du 

delaktig i 

beslutsfattande inom 

din organisation? I 

vilken grad är du 

delaktig i 

beslutafattande på din 

arbetsplats? 

+ - 

Våld eller hot om våld Är du utsatt för våld 

eller hot om våld i ditt 

arbete? 

- + 

Krav på social kompetens Kräver ditt arbete en 

stor social kompetens? 

- + 

Emotionella krav Kräver ditt arbete att 

du ska leva dig in i 

andra människors 

situation? Försätter ditt 

arbete dig i 

känslomässigt svåra 

situationer? 

- + 

 

De ovan beskrivna olikheterna utgår från chefer- och medarbetares enkätsvar enligt 

totalsammanställningen. Utifrån de gruppspecifika resultaten har de punkter där flest grupper har 

sammanfallande och röda markeringar urskilts (bilaga 13). För cheferna är det de två punkterna; 
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resurser och frustrerad, som fick flest röda svar, från sex av nio grupper. Medarbetarna å sin sida hade 

i samtliga grupper röda svar på punkten beslutsstruktur och i sju av åtta grupper rött svar på punkterna 

delaktighet i beslut och befogenhet.  

  

Observationerna under resultatrapporteringsmötena, gruppdynamik och 

framgångsfaktorer 

Det gruppspecifika resultatet som beskriver respektive chefsgrupp och deras medarbetares enkätsvar 

presenterades för cheferna vid nio resultatrapporteringsmöten. Varje möte varade i ungefär två timmar 

och närvarande var mötesledarna bestående av tre till fyra representanter för fallstudiens projektgrupp 

samt chefer och projektledare, som varierade i antal från fem till elva. Dessutom deltog två 

observatörer (uppsatsförfattarna).  

Mötena utgick ifrån samma dagordning. Denna anpassades något utifrån de olika grupperna och i 

dialog med fallstudiens projektgrupp. Mötesstrukturen var enligt nedan.  

 Presentationer av deltagarna samt syftet med resultatrapporteringen och observationsstudien. 

 Psykologen från företagshälsovården går igenom ett självdiagnostiseringsverktyg som 

cheferna kan använda för att upptäcka risk för utmattningssyndrom. Användandet och 

eventuella resultat från detta verktyg ingår inte i fallstudien. 

 Forskaren går igenom enkätens uppbyggnad, gruppens resultat, förtydligande om att röda 

punkter bör åtgärdas. Cheferna får även tid att ställa frågor till mötesledarna.  

 Runt-bordet-övning. Samtliga chefer får först skriva ner vad de tycker är de största problemen 

i den psykosociala arbetsmiljön. Sedan får varje chef berätta, ett problem i taget, vad som 

skrivits och förklara hur de tänker. Diskussionerna utgår ifrån fördelning av de röda, gröna 

och vita punkterna.  

 Samtliga problem listas på en white board och sektionschefen får i uppgift att arbeta vidare 

med sin grupp och ta fram huvudsakliga åtgärdsområden som ska presenteras på ett möte med 

avdelningschefen några veckor framåt i tid.  

I majoriteten av grupperna hade medarbetarna högre frekvens röda punkter än cheferna och detta var 

utgångspunkt för de diskussioner som initierades av mötesledarna. I flera grupper var cheferna redan 

klara över att deras personal var pressad och i andra var det ett uppvaknande att se enkätresultatet och 

problematiken tydliggjord. Cheferna själva upplevde stress bland annat i relation till att inte vara 

närvarande för medarbetarna, att inte ha befogenheter i nyrekryteringsfrågor, att ha otydliga arbets- 

och beslutsstrukturer och resursproblem som tidsbrist på grund av möteskultur och IT-problem. De 

deltagande cheferna fick i några grupper reflektera kring om de kunde tänka sig arbeta kvar i företaget 

till pension.  

Avgörande för resultatrapporteringsmötenas framgång var den gruppdynamik som skapades genom 

samarbetet inbördes i projektgruppen (mötesledarna). Denna växte successivt fram under de nio 

mötena och var från början inte etablerad. Mötesledarna växlade mellan att spetsa till uttalanden för att 

väcka chefernas uppmärksamhet: ”Ni och medarbetarna förefaller leva i olika världar, känner ni era 

medarbetare?”,”Ni är den värsta gruppen!” och att använda humor, exempelvis: ”Det ska vara tillåtet 

att ligga på schäslongen och äta praliner, får ni det?”, ”Ert enkätresultat är skolboksmässigt!”. Vidare 

beskrevs de negativa effekterna som stress har på hälsan och att det vid långvarig stress föreligger en 
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markant ökad risk för allvarliga hjärt-kärl sjukdomar, depression och utbrändhet, men även vid 

mildare form av stress kan kognitiva funktioner slås ut och bidra till sämre koncentration och kreativ 

förmåga. Mötesledarna hade också en viktig uppgift att hålla deltagarnas fokus på problemområdet, 

det vill säga att söka de underliggande organisatoriska stressrelaterade faktorerna och att se till att 

tidsramarna för mötena hölls. 

Fokusområden för intervention 

Utifrån resultaten från enkätundersökningen och resultatrapporteringsmötena för cheferna fick 

samtliga grupper i uppgift av mötesledarna att sammanställa fokusområden för det fortsatta arbetet i 

stresspreventionsprojektet.  

Dessa fokusområden presenterades vid ett återkopplingsmöte där samtliga gruppchefer samt 

avdelningschefen deltog. Återkopplingsmötet ägde rum efter att alla resultatrapporteringsmöten 

genomförts. 

De gruppspecifika fokusområden som presenterades under återkopplingsmötet har förenklats och 

tolkats till övergripande begrepp för att kunna jämföras. De övergripande fokusområdena finns 

sammanfattade nedan. Förenklingsprocessen av de ursprungliga fokusområdena finns beskrivet i 

bilaga nr 14. 

Tabell 5. Övergripande fokusområden. 

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E Grupp F Grupp G Grupp H Grupp I 

Projektupp-

följning 

 Resurser, 

utrustning 

och personal 

Organisation

s-struktur 

Organisatori

ska hinder 

 

Instyrnings-

process av 

projekt 

Rollfördel-

ning 

Resursplane-

ring 

Rollfördelning 

Mötesstruktur 

Rollfördel-

ning 

Instyrnings-

process av 

projekt 

Projektupp-

följning 

Delaktighet i 

beslut 

Närvarande 

chef 

Delaktighet 

i beslut 

Rollfördel-

ning 

Kontroll av 

det egna 

arbetet och 

besluts-

processer 

Stödja 

medarbe-

tarna 

Behöver 

ledningens 

förtroende 

Resurs-

planering 

Rollfördel-

ning 

 

 

Centrala stressrelaterade faktorer som framkom under observationerna 

Nedan följer en mer detaljerad presentation och genomgång av de centrala stressrelaterade faktorer 

som framkom under resultatrapporteringsmötena. Deltagande chefer kallas för informanter.  

Fältanteckningarna från observationerna av resultatrapporteringen kategoriserades genom en 

innehållsanalys (figur 2). De centrala stressrelaterade faktorer som kunde urskiljas genom en 

systematisk genomgång av anteckningarna presenteras med organisationen som en övergripande 

helhet i centrum. Sex huvudkategorier (de mörkgröna ellipserna) fastställdes; globala aspekter, otydlig 

organisationsstruktur, projektorganisation, företagskultur, ledarskap samt övriga stressorer. Dessa är i 

figuren placerade runt organisationen. Underkategorier (de ljusgröna ellipserna) kopplades till  

huvudkategorierna i enlighet med var de bedömdes vara oftast förekommande. Två underkategorier 
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fick ytterligare underkategorier, vilka är markerade som ljusblåa ellipser i figuren. Kategorin enkäten 

ses som en fristående aspekt och belyser reflektioner informanterna hade på enkätens genomförande. 

 

Figur 2. Översikt på centrala stressrelaterade faktorer som framkommit under resultatrapportering.  

 

Globala aspekter  

Företaget är multinationellt och det finns globala såväl som lokala aspekter som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Det upplevs svårt och stressande att samordna arbetet med kollegor i olika 

världsdelar. Kommunikationen sker ständigt med olika kontor världen över och att anpassa sig till de 

olika tidszonerna kan vara problematiskt. Olika kulturella skillnader påverkar samarbetet.  

 

Otydlig organisationsstruktur   

Organisationen har förändrats snabbt de senaste åren med en succesiv övergång till en 

projektorganisation. Organisationen upplevs som otydlig och komplex där nya arbetssätt leder till att 

nya arbetsinstruktioner måste utvecklas. Informanterna anser även att det behöver tydliggöras vem 

som ska fatta vilka beslut samt vilka funktionsansvar som hör till de respektive rollbeskrivningar.    

Beslutsfattande och otydliga roller 

Det råder en oklarhet kring vem som ska fatta beslut. Några informanter menar att det finns för många 

beslutsfora i organisationen och ofta förbigås redan fattade beslut, ”vi behöver bestämma hur 

beslutsprocessen ska gå till samt dokumentera den”. Redan fattade beslut måste accepteras och 

respekteras. Det är problematiskt att många beslut måste fattas högt upp i organisationen. Högre chefer 

och representanter från företagsledningen lägger sig i detaljer i projekten vilket är stressande och 

tidskrävande. Samarbetet med högre chefer fungerar delvis otillfredsställande.  
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Informanterna menar att besluten behöver förankras brett i organisationen och medarbetarna behöver 

motiveras för att minska missnöjet. En informant menar dock att det är problematiskt att göra alla 

delaktiga i beslutsprocessen, det är för komplext. Eftersom organisationen expanderat måste besluten 

delegeras på ett effektivt sätt. Vidare menar informanterna att beslutsfattande kräver tidsresurser och 

behöver ses som en viktig del i arbetet.  

Många informanter understryker att arbetsbeskrivningar med tydligt funktionsansvar och befogenheter 

behövs.  

Projektorganisation   

Att arbeta i en projektorganisation innebär ofta arbete med flera projekt samtidigt. Samarbete och 

koordination är viktiga aspekter. Ofta är det motstridiga behov som ska tillfredställas och 

förutsättningar i projekten ändrar sig utan att ekonomi eller leveranstid ändras. Projektinnehållet 

behöver tydliggöras så att alla vet vad som ska ingå med de förutsättningar/resurser som är tilldelade 

för genomförandet. Informanterna menar att det måste vara möjligt att säga nej till krav utanför 

projektets ramar eller få utökade resurser anpassade till de nya kraven. Att arbeta i projektform innebär 

ibland ensamarbete där enskilda personer uteslutande har kontakt med nya personer: ”Alla projekt kör 

sitt eget race”.  

Det framkommer under observationerna att projektledarrollen är komplex, det handlar både om 

produktion och administration och projektledarna har ett stort ansvar för både helheten och detaljerna, 

till exempel att jaga konstruktionsdelar. Projektgrupperna arbetar alltid utifrån att lösa tekniska 

problem, de är vana att arbeta i uppförsbacke vilket, enligt informanterna, skapar en kultur där man 

inte är van att prata om psykosociala problem. Projektledarna har inget direkt personalansvar, men blir 

lidande när personal blir utmattade och inte klarar av arbetskraven. 

Företagskultur 

Utmaningskultur 

Flera chefer beskriver att det finns en utmaningskultur där det gäller att vara högpresterande. Om 

personalen ber om två veckors tid för att slutföra ett projekt kan svaret bli ”du får en vecka, se det som 

en utmaning”. Det är leverans till varje pris och vi får inte misslyckas. Det är tabu att prata om 

organisatoriska problem som orsakar stress och det är svårt att få gehör för psykosociala frågor.  

Därför välkomnas initiativet till stresspreventionsprojektet. För att skydda sitt eget skinn letar man 

syndabockar vid problem och framhäver sig själv vid framgång. Man stirrar sig blind på effektivitet 

och säger ”just do it”. Många gillar att leverera över 100 % och detta premieras. En informant menar 

att vi alla lever i en stressig tillvaro men tål den olika. En annan informant anser att det är svårare att 

prata om att pressen är för stor än om det hade skett en olycka på verkstadsgolvet. 

 

Möteskultur 

Flera chefer beskriver att deras kalendrar är fullbokade med möten. Dessa möten tar mycket tid från 

det dagliga arbetet och från att vara en närvarande ledare.  

 

Företagsandan  

Trots all stress finns det en gemenskap. ”Vi har kul, är stolta och vill fortsätta att göda det”. I en annan 

grupp undrar en informant vad som hänt med stoltheten och företagsandan? Det förväntas att man 

alltid är positiv och man får inte säga nej. En informant anser att företagskulturen hindrar positiv 

feedback. Motsatt säger en informant i en annan grupp att det finns en bra feedback kultur som leder 

till erkänsla.  
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Ledarskapet   

Ledning 

Cheferna upplever att det är frustrerande med bristande information om orsaker till viktiga beslut och 

omprioriteringar av resurser från ledningen, det saknas förtroende och kontrollen uppifrån är större nu 

än för 10 år sedan. Informanterna upplever sig ha för mycket på sitt bord, det är svårt att kombinera 

personalansvar med operativt arbete. Ledarrollen har förändrats, en informant menar att han kan 

påverka mycket mindre nu än tidigare. Informanterna upplever att ledarskapet är otydligt, vem är det 

som bestämmer? En informant menar att det är bra att chefen berättar om han inte är helt enig med 

ledningens beslut även om beslutet måste verkställas. En annan informant menar motsatt att ”en chef 

måste alltid stå upp för ledningens beslut”. 

Åsikter som kom fram under observationerna: ”Ärenden bortprioriteras utan att information ges om 

varför detta sker”. ”Flera rapporterar om problem, men det finns ingen ansvarig”. ”De organisatoriska 

problemen är vi (cheferna) redan medvetna om, konkreta förbättringsförslag behövs och stöd ifrån 

ledningen”. ”Det är inte på operativ nivå som problemen ligger utan hos ledningen”. Cheferna 

uttrycker under observationerna att de vill få utrymme att vara mer tillgängliga för sin personal.  

Relationen mellan chefer och medarbetare 
Cheferna upplever att det är svårt att vara närvarande hos sina medarbetare på grund av möteskulturen, 

att de ständigt är uppbokade i möten. Några informanter uttrycker att de är besvikna på att de inte är 

bättre på att ge socialt stöd ”projekten kan vi inte påverka men här borde vi vara bättre”. I en annan 

grupp frågar sig cheferna om de borde delegera mer och buffra mindre det vill säga låta metarbetarna 

ta större ansvar. I en tredje grupp diskuteras att medarbetare och chefer lever i olika världar och att 

man behöver arbeta för att förena dessa. Flera chefer menar också att det finns en otydlighet kring 

varför vissa arbetsuppgifter ska göras vilket medför att det är svårt att motivera medarbetarna.  

Övriga stressorer 

Administration och IT-strul 

Informanterna menar att deras administrativa sysslor är tidskrävande. ”Vi har IT-system för allt, det 

stjälper istället för hjälper”. IT-strul tar tid och det tar tid att boka tjänstresor. Ett annat problem är 

ständiga avbrott i det kreativa arbetet i form av inkommande mail och telefonsamtal, vilket upplevs 

som stressande. Cheferna upplever att det är orimliga rapporteringskrav där liknande rapporter i olika 

format tar mycket tid.  

 

Tidsbrist 

Tidspressat arbete   

Flera chefer upplever att de är hårt pressade med dead-lines, oplanerade jobb/felrapporter och lagkrav. 

Det finns inga marginaler och detta påverkar samarbetet och det är svårt att få tid att hjälpa 

nyanställda. Det kan även uppfattas som frustrerande när andra inte arbetar lika mycket. Det upplevs 

som om man ofta ligger efter och inte hinner leverera i tid. En informant upplever att tidsnöden är ett 

större problem än dåliga ekonomiska resurser. Frustrerade medarbetare kostar pengar, kan vi sätta ett 

värde på ineffektiviteten? Situationen just nu är extra pressande, det kommer att lugna ner sig, menar 

en informant, men får inte medhåll av de andra i gruppen. 
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För lite tid till kreativt arbete 

Det är svårt att få tid att reflektera, man löser problem för dagen utan att få tid att tänka framåt. Nya 

projekt tillkommer hela tiden och det finns ingen tid att vara kreativ. Hur ska man skapa tid för 

kreativitet? Nu måste man ”bara försvinna” för att få egen tid. Det är för mycket möten och för lite tid 

att förbereda sig innan och reflektera efteråt. ”Vi mäts hela tiden men kreativitet kan inte mätas”. 

 

Många initiativ 

Cheferna upplever att det startas många nya initiativ i organisationen som inte följs upp, exempelvis 

effektiviseringsprojekt och kulturförändringar. Det är svårt att veta vad man ska fokusera på, ofta blir 

det fokus på leverans och inte på de nya initiativen. Det uttrycks en oro för att 

stresspreventionsprojektet är ytterligare ett exempel på ett sådant initiativ och att implementera 

projektet i hela organisationen uppfattas som en utmaning.  

 

Personal  

Att arbeta här kräver speciell kompetens vilket gör att vi ständigt har resursbrist och exempelvis en 

föräldraledighet kan vända upp och ner på hela verksamheten. Det anställs mycket ny personal och det 

sker ofta omplaceringar vilket sänker kvaliteten på det utförda arbetet. Långsiktighet saknas när det 

gäller att behålla arbetskraft och kompetens. Nyanställd personal stannar ofta endast några år, vilket en 

informant förklarade beror på att företaget inte är en attraktiv arbetsplats på grund av bland annat 

stress. Generellt är det långa beslutsprocesser när det gäller rekrytering, vilket leder till att kompetent 

personal förloras och konsulter anställs istället.  

Tilldelning av personalresurser är inte realistiskt då den utgår från ett förutbestämt antal personer utan 

att deras kompetens beaktas. Ofta tilldelas personalresurser utifrån förhållanden som inte speglar den 

kapacitet som verkligen behövs.  

Övriga önskemål  
Under resultatrapporteringsmöten framkom olika önskemål och tankar kring arbetet med att förbättra 

den psykosociala arbetsmiljön. Önskemål som uppkom var: 

 Skapa ett bättre engagemang för psykosociala frågor genom bättre samarbete mellan chefer. 

Vi borde ”stötta varandra för att hjälpa till att avlasta vid problem”.  

 Öka direktkommunikationen genom att minska användandet av email. 

 Anställa mer operativ personal och istället ha färre administratörer. 

 Få hjälp av företagshälsovården med metoder för problemlösning av psykosocial karaktär?  

 Kan vi ta del av hur andra företag har gjort för att lösa psykosociala arbetsmiljöproblem? 

 

Enkäten 

Under observationerna framkom några spontana reflektioner på enkäten och resultatet. En informant 

uppfattade enkätfrågorna som svårbesvarade på grund av komplexa och diffusa företagsstukturer med 

chefer som sitter på annan ort. En annan informant var tveksam till enkätresultatets ärlighet, 

orkar/vågar man svara ärligt om stress? En tredje menar att han inte känner igen sitt svar, tycker inte 

att han svarade så mesigt som resultatet visar. Följande listas ytterligare generella synpunkter som 

kom fram vid resultatrapporteringen och kommentarer som informanterna hade till den stora 

skillnaden mellan medarbetares och chefers enkätsvar.   

 Tråkigt att medarbetarna inte mår bättre (mer rött resultat på hälsofrågor för medarbetarna)  
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 Vi borde ta signaler på allvar för att orka ge stöd på sikt 

 Ska vi nöja oss med att vara medel eller vill vi bli bäst? 

 Det är ingen överraskning hur våra medarbetare mår 

 Jag hoppas att vi kan göra något bra av det här 

 Det är en oklar organisation – enkätresultatet stämmer 

 Flera genomförda organisationsförändringar kanske speglar det röda resultatet 

 Vad ska vi göra för att bli gröna? 

 Hade väntat mycket mer stress på medarbetarna, vet att det är så! 

 Svårt att veta hur vi ska arbeta vidare med det här! 

Likheter och skillnader mellan enkätresultatet och observationerna  

Generellt sett speglas resultatet av enkäten även i observationerna, men under observationerna 

tydliggörs orsaken till problemen. Exempelvis kunde det urskiljas att informanterna upplever att 

företaget har problem med resurser och att detta anses knutet till projektorganisationen. Denna 

koppling framkommer inte entydigt när endast enkätresultatet beaktas. Chefernas enkätsvar jämförs 

med de kategorier som urskiljs från innehållsanalysen av observationerna.  

De områden där likheter finns är: organisatoriska hinder, beslutsstruktur, resurser, tidsresurser, IT-

krav, närmaste chef närvarande samt stolt. Dessa faktorer framkommer som problemområden både 

utifrån chefernas enkätsvar och under resultatrapporteringen. Ett rött svar på en punkt i enkäten 

innebär att respondenten upplever sig ha större problem än referensgruppen, den arbetande svenska 

befolkningen (SLOSH, Kinsten et al, 2007). 

Tabell 6. Likheter i kartläggningens resultat och hur cheferna uppfattar den psykosociala arbetsmiljön 

Punkt i enkäten, utfall Enkätfråga/frågor Observation UTFALL 

Organisatoriska hinder, 

rött  

Strukturen hos vår 

organisation är ett hinder 

för arbetet? 

Cheferna belyser att 

organisationsstrukturen är 

komplex och behöver 

förtydligas. 

Strukturen hos vår 

organisation är ett 

hinder för arbetet 

Beslutsstruktur, rött Det är klart vem som fattar 

beslut i olika frågor på min 

arbetsplats? 

Det är oklart vem som fattar 

besluten. 

Det är oklart vem 

som fattar beslut i 

olika frågor på 

min arbetsplats. 

Resurser, rött Finns det tillräckligt med 

personal för att du ska 

kunna klara av ditt arbete? 

Finns det tillräckligt med 

ekonomiska resurser för att 

du ska kunna klara av ditt 

arbete?  

Finns det tillräckligt med 

utrustning för att du ska 

kunna klara av ditt arbete? 

Stämmer med observationen, 

det finns inte tillräckligt med 

resurser. Cheferna upplever 

ständig resursbrist, brist på 

erfarenhetsbaserad 

kompetens på grund av 

många nyanställningar. En 

långsiktighet saknas i hur 

organisationen ska arbeta för 

att behålla personal.  

Komplext att arbeta i en 

projektorganisation, brist på 

ekonomiska resurser, tid, 

personal och utrustning.  

IT system för allt, stjälper 

istället för hjälper, 

Det är otillräckligt 

med personal för 

att jag ska kunna 

klara av mitt 

arbete.  

Det är otillräckligt 

med ekonomiska 

resurser för att jag 

ska kunna klara av 

mitt arbete. 

Det är otillräckligt 

med utrustning för 

att jag ska kunna 

klara av mitt 

arbete. 
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komplicerar tillvaron genom 

att mycket tid går åt till 

rapportering. 

 

Tid, rött Finns det i ditt arbete 

utrymme för reflektion och 

eftertanke? 

Har du tillräckligt med tid 

för hinna med 

arbetsuppgifterna? 

Uppfattningen är att det finns 

för lite tid till kreativt arbete.  

Tidsbrist och tidspressat 

arbete, det finns en hög andel 

oplanerade jobb. 

Det finns inte 

utrymme i mitt 

arbete för 

reflektion och 

eftertanke. 

Jag har inte 

tillräckligt med tid 

för hinna med 

arbetsuppgifterna.  

IT Krav, rött Skatta i vilken mån du är 

stressad av? 

a - alltför många 

telefonsamtal och epost 

meddelanden? 

b - krav på att svara snabbt 

på e-post och telefonsamtal 

som medför mycket arbete 

c- att ständigt bli avbruten 

av telefon och epost? 

Speglar övriga stressorer, att 

det kreativa arbetet avbryts av 

ständigt inkommande mail 

och telefonsamtal. 

Jag är stressad av:  

 - alltför många 

telefonsamtal och 

epostmeddelanden. 

- krav på att svara 

snabbt på e-post 

och telefonsamtal 

som medför 

mycket arbete 

- att ständigt bli 

avbruten av 

telefon och e-post. 

Närmaste chef 

närvarande, rött 

Är din chef närvarande på 

din arbetsplast? 

Observationerna visar att 

cheferna tycker det är svårt 

att vara närvarande för sina 

medarbetare på grund av 

möteskulturen och 

globalisering. 

Min chef är inte 

närvarande på 

min arbetsplast.  

Stolt, vitt I vilken grad stämmer ordet 

hur du känner dig under en 

vanlig dag på jobbet? 

Företagsandan är både positiv 

och negativ enligt 

observationerna ”Vi har kul, 

är stolta och vill fortsätta med 

det” samt ”Vad har hänt med 

stoltheten och 

företagsandan?” vilket 

speglas i vitt svar för 

cheferna på frågan.  

 

Jag känner mig 

inte stolt under en 

vanlig dag på 

jobbet. 

 

Tabell 7. Skillnader i kartläggningens resultat och hur cheferna uppfattar den psykosociala arbetsmiljön 

Punkt i enkäten, utfall Enkätfråga/frågor Observation Utfall 

Delaktighet i beslut, grönt I vilken grad är du delaktig 

i beslut inom din 

organsation?  

I vilken grad är delaktig i 

beslutsfattande på din 

arbetsplast? 

Observationen stödjer inte 

enkätresultatet. Det 

framkommer missnöje som: 

”Det är problematiskt att 

många beslut måste fattas 

högt upp i organisationen” 

samt att fattade beslut 

förbigås. 

 

Jag är delaktig i 

beslut inom min 

organisation.  

Jag är delaktig i 

beslutsfattande 

på min 

arbetsplast. 

Organisationsstruktur, vitt Det finns tydliga regler och 

förhållningssätt på min 

arbetsplats.  

Det är tydligt på min 

Otydlig organisation samt 

uppgiftsfördelning, vem gör 

vad? Samt otydligt på grund 

av projektorganisation. 

Det finns tydliga 

regler och 

förhållningssätt 

på min 
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arbetsplats vem som gör 

vad.  

Det är tydligt på min 

arbetsplats vilka 

avdelningar som gör vad. 

Tydliga arbetsbeskrivningar 

behövs enligt 

resultatrapporteringen medan 

enkäten visar att cheferna har 

svarat vitt på dessa frågor. 

Chefers och medarbetares 

totala resultat på denna punkt 

var däremot röd, vilket 

återspeglar en allmän 

uppfattning att 

organisationsstrukturen 

behöver förtydligas. 

 

arbetsplats.  

Det är tydligt på 

min arbetsplats 

vem som gör 

vad.  

Det är tydligt på 

min arbetsplats 

vilka 

avdelningar som 

gör vad. 

Konsultativt ledarskap, vitt Ledningen kontrollerar 

noga de anställdas arbete?  

Ledningen låter oss 

anställda fatta egna beslut. 

Observationen visar det 

motsatta, att ledningen noga 

kontrollerar de anställdas 

arbete och lägger sig i 

detaljbeslut ”Kontrollen är 

större nu än för 10 år sen”, 

”Vi kan påverka mycket 

mindre nu än tidigare”.  

Ledningen 

kontrollerar inte 

så noga de 

anställdas 

arbete.  

Ledningen låter 

oss anställda 

fatta egna 

beslut. 

Ledningsstöd, grönt Stödjer ledningen det du 

och dina arbetskamrater 

arbetar med? 

Observationen visar att 

relationen till ledningen är 

frustrerande och skiljer sig 

därmed från chefernas 

enkätresultat, grön punkt. 

Under observationerna 

framkommer att cheferna 

upplever brist på information 

och förtroende samt att 

kontrollen uppifrån är större.  

Ledningen 

stödjer det jag 

och mina 

arbetskamrater 

arbetar med. 

Förtroende för ledning, grönt Har du förtroende för 

ledningen? 

Observationerna visar 

motsatt att cheferna inte har 

förtroende för ledningen 

”Ärenden bortprioriteras utan 

att information ges om 

varför, problem rapporteras 

men det finns ingen 

ansvarig”.  

Jag har 

förtroende för 

ledningen.  

 

Ytterligare faktorer som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön på företaget  

Utifrån observationerna framkom ytterligare kategorier/faktorer som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön men inte specifikt kan urskiljas i enkäten. Globalisering är en viktig påverkansfaktor på 

den psykosociala arbetsmiljön utan att detta direkt kan utläsas av enkätresultatet eftersom enkäten inte 

innefattar frågor om globalitet. Enkäten speglar att cheferna upplever tidsbrist och under 

observationerna framkom det att en av orsakerna till detta var att många initiativ startas i 

organisationen.  

Företagskulturens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön diskuteras under observationerna, 

exempelvis att det finns en utmaningskultur som bidrar till stressrelaterad problematik. Detta 

framkommer inte entydigt i enkäten. Däremot finns en del röda punkter som antyder detta: resurser, 

tid, kvantitativa krav, för stor arbetsinsats, motstridiga krav, konflikter och närvaro närmaste chef. 
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Möteskulturen är ett annat problemområde, vilket speglas med rött i punkten tid. Dock framkommer 

det inte i enkäten att orsaken till detta, enligt observationerna, är att cheferna ständigt är uppbokade i 

möten.  

Resurser är rött, vilket återspeglades under observationerna som problematiken med att arbeta i en 

projektorganisation, och att projektledarrollen är komplex. Detta resultat liknar enkätens resultat, dock 

framkommer inte orsaken till detta explicit i enkäten, nämligen att företaget är en projektorganisation. 

 

Sammanställning av de centrala stressrelaterade faktorerna från enkäter och 

observationer 

Det totala enkätresultatet för chefer respektive medarbetare visar sammanfallande röda svar i 13 

punkter. Av dessa 13 är nio punkter faktorer som kan påverkas för att förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön (de övriga fyra är skattningar av den individuella hälsan: stressproblematik samt negativa 

känslor på arbetet). De nio punkterna sammanfattas här utifrån fem av enkätens huvudkategorier (se 

tabell 2 i resultatet):  

 Organisationen (hinder och beslut) 

 Närmaste chef frånvarande 

 Konflikter i form personlig förföljelse (elaka ord och handlingar från chefer och 

arbetskamrater) 

 Höga krav (kvantitativa-, motstridiga- och IT-krav)  

 Brist på resurser (brist på personal, ekonomiska resurser, tid för att hinna med arbetsuppgifter 

och tid för reflektion). 

De centrala stressrelaterade faktorer som framkom under observationerna kan sammanfattas i sex 

huvudkategorier: otydlig organisationsstruktur, globala aspekter, projektorganisation, företagskultur, 

ledarskap samt övriga stressorer (såsom administration och it-strul, tidsbrist, många initiativ samt 

personal). Genom att sammanföra de centrala stressrelaterade faktorerna som framkom under 

observationerna med totalsammanställning av enkätresultatet kan följande sammanställning göras av 

fallstudien.   

Tabell 8. Formandet av fallstudiens centrala stressrelaterade faktorer  

Centrala stressrelaterade 

faktorer från fallstudien 

 (enkäten och observationerna) 

Centrala stressrelaterade 

faktorer från enkäten 

 

Centrala stressrelaterade 

faktorer från observationen 

 

Otydlig organisationsstruktur  

 

Organisationen (hinder och beslut) 

 

Otydlig organisationsstruktur 

Globala aspekter 

 

X  

Framkommer ej entydigt i enkäten 

Globala aspekter 

Projektorganisation X Projektorganisation 
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 Framkommer ej entydigt i enkäten 

Företagskulturen 

 

X 

Framkommer ej entydigt i enkäten 

Företagskultur 

Konflikter Konflikter i form personlig 

förföljelse (elaka ord och 

handlingar från chefer och 

arbetskamrater) 

 

X 

 

Ledarskapet 

 

Närmaste chef frånvarande 

 

Ledarskap 

Övriga stressorer: 

(Administration och IT-strul, 

tidsbrist, många initiativ, 

personal) 

 

Brist på resurser  

Höga krav  

Övriga stressorer 
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ANALYS OCH TOLKNING 

Analysen av enkätresultatet visar att både chefer och medarbetare på verkstadsindustriföretagets 

produktutvecklingsavdelning har en signifikant högre stressupplevelse knuten till den psykosociala 

arbetsmiljön än ett genomsnitt av den arbetande svenska befolkningen (SLOSH, Kinsten et al, 2007). I 

enkäten visas detta som röda punkter på stress. Vidare påvisar resultatet från fallstudien flera 

organisatoriska aspekter kopplade till den psykosociala arbetsmiljön som kan härledas till 

stressproblematik.  

Jämförelse mellan chefers och medarbetares resultat 

Det är en stor skillnad mellan hur chefer och medarbetare uppfattar den psykosociala arbetsmiljön. 

Denna skillnad består dels av att medarbetarna har dubbelt så många röda punkter som cheferna (32 av 

77 möjliga, jämfört med 16) och ungefär hälften så många gröna punkter (13 jämfört med 25), 

dessutom skiljer sig fördelning åt när det gäller vilka områden som anses vara problematiska.  

Generellt sett visar enkäten att medarbetarna som totalgrupp upplever missnöje med framförallt 

värdegrund, lön samt företagets organisation och de har mer hälsorelaterad problematik och mår sämre 

i så måtto att de har fler röda punkter på frågor angående hur de mår en vanlig dag på jobbet.  

Cheferna däremot har mer rött utfall än medarbetarna på frågor som har med krav att göra. Både 

chefer och medarbetare har rött på resurser och de är frustrerade, irriterade och upplever brist på lugn 

en vanlig dag på jobbet och har som tidigare nämnts rött utfall på stress. En positiv relation till 

närmaste chef ses hos både medarbetare och chefer. Annars har chefer generellt mer grönt resultat än 

medarbetarna. 

En djupare analys av enkätresultatet, för att se vilka punkter flest enskilda grupper uppgav som 

problemområden, visar att de mest framträdande stressrelaterade faktorerna för medarbetarna, var 

beslutsstruktur, delaktighet i beslut och befogenheter, här förekom röda punkter i sju till åtta av åtta 

grupper. Medan det för cheferna var resurser och frustrerad under en vanlig dag på jobbet som var de 

mest markanta, med rödmarkerade punkter i sex av nio grupper (bilaga 13). 

För att förklara medarbetarnas psykosociala arbetssituation kan utgångspunkt tas i krav-kontroll-stöd 

modellen (Karasek &Theorell, 1990). Utifrån denna förklaringsmodell belyses att de saknar kontroll, 

det vill säga handlingsutrymme. Detta på grund av brist på delaktighet i beslut och befogenheter samt 

att deras arbete karaktäriseras av höga kvantitativa krav. Exempelvis måste de arbeta fort samtidigt 

som de upplever arbetet som tungt och krävande (se bilaga 2). Medarbetarnas arbetssituation kan 

således benämnas som ett högbelastande arbete enligt denna modell.  

Vidare är arbetet i verkstadsindustriföretaget projektorganiserat, vilket är ett sätt att organisera för att 

öka effektiviteten och skapa möjlighet till lärande och reflektion i arbetet (Kock, 2002). Om det inom 

verksamheten är lågt i tak och otillräcklig tid medges för reflektion och om det saknas möjlighet att 

påverka beslut så hindras lärandet dock (Kock, 2003), vilket slutligen kan leda till stress. Enligt 

enkäten har medarbetarna ett fungerande socialt stöd från sina chefer, vilket återspeglas i grönt svar på 

punkterna som gäller: erkännande, konflikter med chefer samt relation till närmaste chef. Detta stöd 

kan enligt Karasek &Theorell (1990) ses som en delvis balanserande faktor som motverkar 

stressproblematik. 

Chefernas mest förekommande rödmarkeringar i enkäten är frustration under en vanlig dag på jobbet 

och bristande resurser, det vill säga brist på personal, tid och utrustning. Detta kan härledas till att 

verksamheten är projekt- och matrisorganiserad, ett samband som stöds av diskussionerna vid 
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resultatrapporteringsmötena. De olika projekten som löper inom avdelningen för produktutveckling 

kräver ständig omfördelning av resurser och stor flexibilitet samt samordnings-och 

problemlösningsförmåga för att hantera de situationer som dagligen uppkommer. Det finns beskrivet 

hur projektorganisationens krav på effektvitet och flexibilitet ofta innebär en svår balansgång vad 

gäller resursfördelning (Brulin &Nilsson, 1997, Kock 2002), vilket  i kombination med tids- och 

personalbrist kan skapa en stressfull arbetssituation (Bruzelius & Skärvad, 2004). När kraven blir höga 

ökar behovet av egen kontroll över arbetet för att skapa balans och motverka stress (Karasek 

&Theorell, 1990). 

Ett problem som verkar finnas i företaget är att det saknas tid och möjlighet för både medarbetare och  

chefer att, i enlighet med “double-loop”-modellen för lärande (Argyris & Schön,1974), reflektera och 

genom sina erfarenheter påverka ledningen och arbetets organisation, vilket hade kunna komma både 

de anställda och företaget till gagn. En sådan möjlighet till ett utvecklande arbete med avseende på 

lärande och kreativitet är också betydelsefullt för stresshanteringen (Karasek & Theorell, 1990). 

Fallstudiens centrala stressrelaterade faktorer  

Sammanställning av fallstudiens resultat (tabell 8) klargör att de centrala stressrelaterade faktorerna 

var: globala aspekter, otydlig organisationsstruktur, projektorganisation, företagskulturen, konflikter, 

ledarskapet samt övriga stressorer: (administration och IT-strul, tidsbrist, många initiativ, personal).  

 

Globala aspekter 

Globala aspekter är enligt chefernas uppfattning en påverkansfaktor på den psykosociala hälsan och 

detta beskrivs även i litteraturen som en orsak till ökad arbetsrelaterad stress (Jakobsson & Aronsson, 

2011, Toomingas et al, 2011). Flexibla arbeten kan tyckas vara en perfekt lösning för att tillmötesgå 

nutidens effektivitetskrav med fokus på kundanpassning och internationell konkurrens(Kock, 2002), 

men enligt fallstudien skapar det problem för chefer när deras arbetsplats både är lokal och global. Det 

blir således komplext och inte minst stressande att koordinera arbetet då chefernas medarbetare sitter i 

olika världsdelar samt arbetar på olika tider på dygnet. Enligt Toomingas et al (2011) samt Jakobsson 

och Aronsson (2011) är risken med oändliga kommunikationsvägar att gränsen mellan arbete och 

fritid blir alltmer oklar. Individen ansvarar ofta själv för sina arbetsuppgifter vilket medför större 

mentala utmaningar än tidigare. Tid att varva ner och återhämta sig blir essentiellt för att kunna må bra 

(Ibid).  

Enligt Arbetsmiljöverket (2002) bör sömn ses som en av de viktigaste återhämtningsmekanismerna, 

eftersom den ger kroppen en chans att reparera och bygga upp de processer som brutits ner av stress. 

Utifrån ett organisationsperspektiv är det viktigt att chefer med personalansvar får en förståelse för och 

kunskap om individuella påverkansfaktorerna för stress. Kunskaperna kan användas till förebyggande 

och främjande av den psykosociala arbetsmiljön såsom till exempel utformande av pauser i arbetet 

(Ibid & Toomingas et al, 2011).  

Det är viktigt med en medveten hållning till återhämtning och sömn när verksamheten opererar globalt 

och olika tidszoner innebär att det ständigt är arbetsdag någonstans i världen. Projektledare, chefer och 

andra medarbetare behöver skyddas från att förväntas vara ständigt anträffbara för diskussioner via 

telefon, mail eller andra kommunikationsformer. Utifrån observationerna nämnde psykologen 

dessutom vid flera tillfällen vikten av att sätta av tid i sin kalender för förberedelse inför möten och 

presentationer, något som kan minska stress och försäkra att pauser faktiskt blir möjliga att ta. Utan 

tillräcklig återhämtning i form av pauser under dagen och tydlig skillnad mellan arbetstid och fritid 
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kan ett arbete som kantas av höga krav och stress ge negativa utslag på hjärnans kognitiva funktioner 

och leda till begränsad kreativitet och problemlösningsförmåga (Arbetsmiljöverket, 2002).  

  

Otydlig organisationsstruktur 

Under observationerna framkom hur matrisorganisationen med team- och projektgrupper kan kopplas 

till otydliga roller och ansvarsområden där många olika arenor för beslut och samarbeten upplevs som 

problematiskt. Detta får stöd hos Knight (1976) och Bruzelius& Skärvad (2004) som beskriver hur 

strukturen i en matrisorganisation med komplexa tvärfunktionella grupper, medarbetare med 

rapporteringsplikt till flera överordnade, kringgående av tidigare fattade beslut och oklara 

förväntningar under hög arbetsbelastning kan utgöra en källa till stress. Det är alltså viktigt att 

arbetstagarens yrkesroll är tydlig för att inte skapa individuell rollkonflikt, en så kallad moralisk stress 

situation (Arbetsmiljöverket 2002, Jakobsson & Aronsson, 2011) och detta har inte uppnåtts i 

tillräckligt stor utsträckning i verkstadsindustriföretaget.  

 

Projektorganisation 

Arbetet i verkstadsindustriföretaget uppges av chefer och medarbetare som belastande med för stor 

arbetsmängd samt att arbetet sker i högt tempo. I totalsammanställningen från enkätresultatet 

återspeglas detta som höga kvantitativa krav och kan tolkas som en del av problematiken med 

projektorganiserad verksamhet (Kock, 2003). Det finns en risk att den effektivitetsfokusering som 

projektorganisering innebär leder till att tid för reflektion, erfarenhetsutbyte och lärande sätts åt sidan 

till förmån för fokus på produktion och snabba leveranstider (Ibid.). Enkätresultatet visade även utslag 

på motstridiga krav vilket enligt Arbetsmiljöverket (2002) samt Jakobsson och Aronsson (2011) bidrar 

till ökad stress för enskilda arbetstagare.  

Problematiken att arbeta i en projektorganisation samt att projektledarrollen är komplex var faktorer 

som inte framkom entydigt i enkäten då frågorna inte var formulerade så att det kunde belysas. Men, 

enkätresultatet visade att chefernas mest förekommande problem var: frustration under en vanlig dag 

på jobbet samt bristande resurser (brist på personal, tid och utrustning). Detta kan härledas till 

problematiken att arbeta i en projektorganisation samt att projektledarrollen är komplex. Utan 

observationerna är det troligt att denna koppling inte kunnat urskiljas.  

Enligt Ellström & Kock (2009) är fördelen för verksamheter med projekt- och teamorganisation att de 

som är närmast kunden tilldelats ett större besluts- och handlingsutrymme vilket gynnar både företaget 

och individen. Enligt observationerna är dock just detta en del av stressproblematiken. Arbetet sker i 

team som ansvarar för olika projekt men ledningen detaljstyr ofta de olika projekten vilket minskar 

chefernas besluts- och handlingsutrymme samtidigt som pressen på att få fram resultat och prestera 

lösningar är stor.  

Företagskulturen 

De ovan nämnda påverkansfaktorerna med otydliga rollfördelningar, global verksamhet och 

projektorganisation skapar förutsättningar för en utmaningskultur (Bruzelius & Skärvad, 2004). Att 

företagskulturen är präglad av prestation och utmaning diskuterades under observationerna och det 

framkom en stark koppling till projektorganisationen med många initiativ och projekt som körs 

parallellt vilket skapar en stressande arbetsmiljö för projektledare och chefer som ska hantera detta. 

Cheferna berättade om arbetssituationen på produktionsutvecklingsavdelningen och att det handlar om 

att ständigt vara högpresterande i kombination med att det är tabu att prata om psykosociala 

arbetsmiljöfrågor. En allmän åsikt var att det höga tempot och prestationskraven är normaltillstånd 

mer än undantag. Många gillar att leverera över 100 % och att detta premieras inom företaget. 
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Långsiktig, hög belastning utan tillfälle till återhämtning kan leda till stress och allvarlig sjukdom 

såsom depression och hjärtinfarkt (Arbetsmiljöverket 2002, Jakobsson & Aronsson, 2011, Karasek 

&Theorell, 1990). 

Enligt Sandkull (2008) kan plattare organisationer med verksamheten organiserad i teamarbete bidra 

till mer demokratiska arbetsplatser där kvinnor och män kan samarbeta i jämställda och könsblandade 

grupper. Eventuellt trängs denna effekt bort i ett tufft prestationsklimat (Kock 2003) där det istället 

fokuseras på produktion och effektivitet och de traditionella könsrollerna cementerar en 

mansdominerad utmaningskultur (Hirdman, 1997) och hindrar utvecklingen mot en reflekterande och 

lärande organisation (Ellström & Kock, 2009). Liknande resonemang förs av Bredin & Söderlund 

(2007) och kan i våra observationer kopplas till att förmågan att hantera mänskliga relationer och 

diskutera psykosociala arbetsmiljöproblem kanske ses som något kvinnligt och att detta i ett företag 

präglat av utmaningskultur med höga prestationskrav inte ses som egenskaper som stärker ledarskapet 

status.  

Konflikter 

En matrisorganiserad verksamhet med otydliga rollfördelningar och höga prestationskrav är en 

grogrund för konflikter och maktkamper (Bruzelius & Skärvad, 2004). Enligt enkätresultatet 

förekommer det konflikter, personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från chefer och 

arbetskamrater på verkstadsindustriföretaget. Detta är en källa till psykosocial ohälsa (Oxenstierna el 

al 2011) och riskfaktorer för konflikter såsom oförenliga krav samt att inte få vara delaktig i 

beslutsprocesser kan anses närvarande enligt enkätundersökningens resultat. Detta bör tas på största 

allvar då konflikter både kan bli kostsamma för företaget på grund av minskad effektivitet (Johansson 

& Johren, 2011) men främst för det trauma och lidande som det orsaker för den utsatta individen 

(Arbetsmiljöverket 2002).  

 

Ledarskap 

Matris- och teamorganiserade verksamheter ställer nya krav på ledarskapet (Kock 2002, Bruzelius & 

Skärvad, 2004). Enligt Sandberg & Targama (2007) har dessa krav ändrats från produktionskompetens 

till relationskompetens där ledarens roll inriktas mer på att stödja och vägleda gruppen än att 

detaljstyra den. Enligt enkätresultatet och observationerna är det denna kompetens som ledningen har 

svårigheter att leverera. Det framkom att cheferna upplevde att deras överordnade ofta gick in och 

ändrade förutsättningar för arbetet utan att ge tillräckliga förklaringar om varför och de upplever sig ha 

mindre autonomitet och beslutsutrymme nu jämfört med för tio år sedan. Rapporteringskraven upplevs 

delvis som orimliga och speglar en formell struktur med stark styrning ovanifrån. Cheferna ansåg det 

som viktigt att i egenskap av ledare kunna lyssna på och stötta medarbetarna. Ett sådant ledarskap ger 

möjlighet till lärande och utveckling både för medarbetaren och för verksamheten (Brulin & Nilsson, 

1997, Kock, 2003). Även Goleman (1995) och Lindenbaum (2012) förespråkar denna typ av 

ledarskapsegenskaper i form av Emotionell Intelligens, E.I, vilket underlättar hantering av svåra 

situationer och skyddar individerna i ett stressfullt arbetsklimat.   

Relaterat, men delvis ur ett annat perspektiv kan teamledarrollen ses som ett emotionell deltagande där 

inlevelse och förståelse för medarbetarnas situation kan bli psykiskt belastande för cheferna i deras 

roller som teamledare. Detta framgår i enkäten där cheferna hade rött utfall på frågor om arbetet kräver 

att de är socialt engagerade i andra människor och om detta kan leda till känslomässigt svåra 

situationer. Resultat stämmer med Spelmans (1985) beskrivning, som utgår från Hochschilds verk 

”The Managed Heart” (Hochschild, 1983), av hur ett arbete som kräver emotionellt engagemang, men 

saknar utrymme för reflektion och påverkan på arbetssituationen kan leda till stress och psykosocial 

ohälsa (Spelman, 1985). Enligt observationerna vill cheferna vara mer närvarande och tillgängliga för 
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sina medarbetare vilket också speglar sig i enkätresultatet där det framgår att både chefer och 

medarbetare anser att deras närmaste chef är frånvarande. För att få den positiva effekten av 

långsiktigt lärande inom företaget som teamorganisationen antas ge (Sandberg &Targama, 2007) 

behövs inte bara chefer med social kompetens och förmåga att fungera som rådgivare utan även att 

tillräckligt med tid bereds för denna typ av konsultativa arbetsuppgifter (Kock, 2002). Upplevelsen 

hos cheferna att just tid saknas framkom tydligt både i enkätresultatet och betonades som en 

stressfaktor under observationerna. Under observationerna framkom att cheferna önskar coaching och 

vägledning för att förbättra sin ledarskapsroll och kunna ge stöd åt sina medarbetare utan att själva ta 

på sig för mycket.  

 

Övriga stressorer: Administration och IT-strul, tidsbrist, många initiativ, personal 

Vidare berättade cheferna om två orsaker till deras tidbrist; möteskulturen i företaget samt att många 

initiativ startas och att dessa sällan slutförs. Många initiativ samtidigt leder till en stress för cheferna 

då det medför hårdare prioriteringar av deras arbetsuppgifter och en oklarhet kring vad de ska fokusera 

på i sitt arbete. Vidare påverkar möteskulturen cheferna som ständigt är uppbokade på möten och 

därför förhindrade från att vara närvarande ledare. Utöver detta är det dessutom brist på personal och 

IT- problem sätter ytterligare press på chefernas redan tillstramade schema och skapar stress 

(Lovelace, Manz, & Alves, 2007). Det är tydligt hur stödfunktionerna såsom personal- och IT-

avdelningarna inte klarar att avlasta cheferna i tillräckligt stor utsträckning. Rekrytering tar lång tid 

vilket försvårar processen att snabbt nyanställa personal vid resursbrist och cheferna har ”IT-system 

som stjälper istället för hjälper”. 

De ovan beskrivna förutsättningarna för produktutvecklingsavdelningens chefer bidrar till en komplex 

stressrelaterad problematik. Jakobsson och Aronsson (2011) menar att hög arbetsbelastning under en 

längre tid kan orsaka både kronisk stress samt störda minnefunktioner. Vidare understryker 

Arbetsmiljöverket (2002) vikten av känslomässigt stöd på arbetsplatsen så att medarbetare känner sig 

bekväma att delge sina känslor vilket bidrar till ett bättre psykosocialt arbetsklimat eftersom 

känslomässigt stöd kan reducera stress. Chefer har även en viktig uppgift att ge värderande stöd åt sina 

medarbetare (Arbetsmiljöverket, 2002). Bristande socialt stöd i kombination med andra stressorer kan 

orsaka psykiska sjukdomar (Stansfield & Candy, 2006) eller hjärt- och kärlproblematik (Karasek & 

Theorell, 1990). Studier ifrån Japan har visat en skrämmande utveckling av överstimulering på arbetet. 

Extrema arbetstider och för lite sömn har utlöst “Karoshi”, plötsligt arbetsrelaterad död, orsakad av 

stroke eller hjärninfarkt (Der-Shin Ke, 2012). Även om den psykosociala arbetsmiljön på 

produktutvecklingsavdelningen inte har exakt samma problematik som utlöst “Karoshi” i Japan finns 

tydliga tendenser som skulle kunna leda mot samma utveckling. 

Knight (1976) beskriver att det är vanligt att det i matrisorganiserande verksamheter går åt mycket tid 

till möten eftersom arbetet måste samordnas (Ibid). Detta bekräftades under fallstudiens observationer 

och det framkom också att informanterna upplever att många initiativ startas utan att de fullföljs på 

grund av tidsbrist. Brist på tid för reflektion ger även medarbetarna små möjligheter att påverka sitt 

arbete och därmed även att lära i sitt arbete. Det blir enligt Argyris och Schön (1974) ett lärande på 

”single-loop- nivå” och risken är att problem inte kommer upp till ytan innan det är för sent att göra 

något åt dem. Detta poängteras ytterligare i diskussioner med informanterna där företagskulturen ses 

som ett hinder för positiv feedback. Motsatt framkom dock i en annan grupp att det finns en bra 

feedback kultur som leder till erkänsla. Vidare leder tidbrist och stressat arbete till att kognitiva 

funktioner hämmas (Arbetsmiljöverket, 2002) såsom minne och problemlösningsförmåga. 

Påverkansfaktorn tidsbrist bör därför ses som ett allvarligt problem när det gäller den psykosociala 
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arbetsmiljön, speciellt på en produktutvecklingsavdelning där medarbetarna ska uppfinna 

morgondagens produktlösningar.  

Skillnader mellan enkätresultatet och det som framkommer under observationerna  

Till viss del ger enkäten och observationerna en överlappande bild av de stressrelaterade 

orsaksfaktorerna, men under observationerna där enkätresultatet presenterades framkom en mer 

nyanserad och delvis annorlunda bild av chefernas psykosociala arbetsmiljö. På fem punkter skiljde 

sig det totala chefresultatet (tabell 7) från enkäten jämfört med observationerna. Det framkommer ett 

missnöje med bristande delaktighet i beslut och med organisationsstrukturen vilket inte framkommer 

lika tydligt i enkätresultatet. De övriga tre skillnaderna berör ledningen som i enkäten får stöd av 

chefsgruppernas totala resultat. I observationerna framkommer däremot att cheferna är missnöjda med 

ledningens bristande förtroende, detaljkontrollen som ledningen upplevs utöva, brist på information 

samt bortprioriterade ärenden. Att cheferna inte känner sig delaktig i beslutsprocesser är en riskfaktor 

för konflikter i arbetslivet samt brist på demokrati vilket är källor till psykososocial ohälsa 

(Oxenstierna et al, 2011, Oxenstierna, 2008). 

Stöd från omgivningen och i synnerhet stöd från ledningen ökar välbefinnandet och är en viktig faktor 

för att reducera stressrelaterade problem och sjukdomar (Arbetsmiljöverket, 2002 & Stansfield & 

Candy, 2006, Åkerstedt el al 2002, Karasek och Theorell, 1996). Enligt arbetsmiljöverket skulle 

stressen som cheferna beskriver i observationerna kunna ses som brist på informativt stöd då det 

saknas en tydighet kring information om beslut och syfte med olika arbetsuppgifter. Den detaljkontroll 

som cheferna beskriver att ledningen utövar kan jämföras med bristande handlingsutrymme som 

beskrivs i krav-kontroll-stöd modellen. Att ledningen inte litar på sina chefer och ger dem begränsat 

beslutsmandat är en allvarlig riskfaktor för psykosocial ohälsa hos cheferna (Arbetsmiljöverket, 2002, 

Stansfield & Candy, 2006, Åkerstedt el al, 2002, Karasek &Theorell, 1990 & Oxenstierna, 2008).   

Det bör noteras att frågorna som berör punkten ledningens stöd är ställda på ett sådant sätt att de är 

svåra att besvara eftersom frågorna inte är direkt anpassade till chefer. Cheferna kan ha tolkat frågan 

antagningen som chefens relation till sina anställda eller som ledningens relation till chefen. Detta kan 

således vara anledningen till att enkäten och observationen gav olika resultat i denna fråga. En annan 

förklaring kan vara att cheferna uppgav mildare svar i enkäten då de visste att ledningen och de 

anställda skulle komma att delges deras svar.  

Ytterligare kategorier/faktorer från observationerna som påverkar den psykosociala arbetsmiljön men 

som inte specifikt kan urskiljas i enkäten är: globalisering, företagskulturen samt två orsaker till 

problemet tidsbrist nämligen att många initiativ startas i organisationen samt att företaget har en 

möteskultur som gör att cheferna ständigt är uppbokade i möten.  

Företagskulturen (utmaningskultur och möteskultur) som innefattar många initiativ utan ledningens 

stöd samt högra krav från ledning på leverans och produktion skapar en stressande arbetsmiljö. Detta i 

kombination med att cheferna inte har möjlighet att vara närvarande för sina medarbetare bidrar till en 

bristande psykosocial arbetsmiljö. Enligt den svenska arbetsmiljölagen ska: 

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 

fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall” (AML, 2012, kap 2, 1 §). 

Mot bakgrund till ovanstående blir det tydligt att produktutvecklingsavdelningen på flera områden inte 

lever upp till detta. Helt klart är att arbetet genom hur det organiserats skapar psykiska belastningar för 

såväl medarbetare som chefer. Visserligen är detta något som verkstadsindustriföretaget genom 

stresspreventionsprojektet tar tag i, men om inga förändringar sker är det en allvarlig brist i företagets 

psykosociala arbetsmiljöarbete. I enlighet med en australiensisk studie (Law et al, 2010) kan arbete 
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med den psykosociala arbetsmiljön (PSC) ses som säkerhetsfrämjande arbete eftersom en dålig 

psykosocial arbetsmiljö leder till psykiska och sociala skador.  

En viktig lärdom från enkäten och analysen av de ytterligare påverkansfaktorer som framkom under 

resultatrapporteringsmötena var att övriga frågor/önskemål/förslag på förbättringar kunnat inkluderas i 

enkäten. Då hade en mer nyanserad bild av den psykosociala arbetsmiljön kunnat erhållas. 

En annan intressant aspekt är att kopplingen mellan ansträngning och belöning enligt Siegrist’s (1996) 

ansträngnings- och belöningsmodell inte diskuterades under resultatrapporteringsmötena. Belöningar i 

form av befordran eller lön verkar inte vara betydelsefulla för att balansera upp de höga krav cheferna 

har i sitt arbete. Cheferna har uppgett i enkäten att det är nöjda med sin lön samt att de anser att de får 

det erkännande de förtjänar i förhållande till det arbete som de lägger ner (grönt på punkterna nöjd 

med lön och erkännande, se bilaga 2). Däremot är medarbetarna missnöjda med sin lön vilket återigen 

stärker uppfattningen att chefer och medarbetare förefaller leva i två olika världar.  

Fokusområde för respektive chefsgrupp  

De övergripande fokusområdena (tabell 5) som framkom i fallstudien pekar tydligt på behovet av 

organisatoriska förändringar som berör rollfördelning, resursplanering, delaktighet i beslut, instyrning 

av projekt och projektuppföljning. Viktigt att nämna i formandet av fokusområden är att 

diskussionerna under observationerna inte innefattade de röda punkterna: personlig förföljelse samt 

utsatthet för våld eller hot om våld på produktutvecklingsavdelningen. Mötesledarna valde att inte föra 

djupare diskussioner kring detta under resultatrapporteringen till cheferna. Resultatet visades endast i 

totalsammanställningen för avdelningen och utfallet togs bort på det gruppspecifika resultatet för att 

skydda de drabbade individerna. Forskaren uppmanade istället varje gruppchef att i respektive grupp 

ta detta resultat på största allvar. Forskaren menade att cheferna skulle uppmana sina medarbetare att 

berätta för närmaste chef, skyddsombud eller företagshälsovården om de blir utsatta för denna typ av 

kränkande särbehandling. Detta tillvägagångssätt är i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

kränkande särbehandling i arbetslivet och hantering av psykosociala problem av denna art (AFS 

1993:17). 

Vidare skapar organisatoriska faktorer såsom otydliga rollfördelningar, höga prestationskrav, 

motstridiga krav samt brist på delaktighet en grogrund för konflikter, maktkamper och en dålig 

psykisk hälsa (Bruzelius & Skärvad, 2004, Oxenstierna el al, 2011). Tanken med detta är således att 

genom att förändra de centrala organisatoriska faktorerna så kommer den psykosociala arbetsmiljön att 

förbättras och därmed minska grogrunden för konflikter och kränkande särbehandling (Bruzelius & 

Skärvad, 2000, Oxenstierna el al, 2011, Law et al 2011). 

 

Medverkande gruppdynamiska faktorer för stress prevention projektet 

Avgörande för utvecklingen av diskussionerna under resultatrapporteringen var gruppdynamiken 

mellan mötesledarna. Denna växte successivt fram under de nio mötena och var från början inte 

etablerad. Forskaren kom med tillspetsade påståenden som syftade till att väcka chefernas 

uppmärksamhet och för att balansera eller förklara psykologiska mekanismer kompletterades 

forskarens uttalanden av psykologen från företagshälsovården. Psykologen framhävde vikten av att 

sätta av tid för reflektion med argument såsom att det tar sju minuter att bygga upp en tankeprocess 

och blir man avbruten måste man börja om på nytt igen.  
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Representanterna från personalavdelningen bidrog med nödvändig kunskap om företagsstrukturen och 

deltagarnas dagliga arbetssituation. Vidare såg de till att agendan och tidplanerna för mötena hölls. 

Detta var viktigt för att fokus skulle behållas på problemområdena och ibland dessutom nödvändigt för 

att driva cheferna till ta tag i stressproblematiken och skapa utrymme i sina strama och fullbokade 

arbetsscheman. Det är en svår uppgift att förändra grundläggande rutiner och för att nå framgång i 

detta arbete krävs det att förändringarna sker i en öppen kommunikation med medarbetarna och att de 

inkluderas i hela processen (Sandkull, 2008). Dessa aspekter betonades under 

resultatrapporteringsmötena.  

En viktig ingrediens för att engagera cheferna under resultatrapporteringen var mötesledarnas förmåga 

att blanda humor och allvar.  

Under flera resultatrapporteringsmöten framkom att många initiativ i organisationen startas utan 

ordentlig förankring från ledningen. Under ett av mötena ställde flera av cheferna frågan huruvida 

stresspreventionsprojektet hade ledningens stöd. Mötesledarna förklarade att projektet hade ledningens 

stöd innan den nyligen genomförda omorganiseringen påbörjades. På grund av att en ny ledningsgrupp 

tillsatts var det i nuläget oklart om detta stöd fanns kvar. Sandkull (2008) beskriver hur 

företagsledningen har en avgörande roll när det gäller att stödja upp runt beslut när en ny ordning eller 

kultur ska skapas. Det anses vara en förutsättning för att en hållbar förändring ska kunna skapas (Ibid).  
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DISKUSSION 

Fallstudiens huvudsyfte var att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön vid ett multinationellt 

verkstadsföretags produktutvecklingsavdelning och att identifiera påverkansfaktorer i organisationen 

som kan leda till stress och ohälsa hos personalen. Vidare var syftet att observera och analysera 

företagshälsovårdens och personalavdelningens initiala arbete att i samverkan med cheferna utveckla 

och förbättra den psykosociala arbetsmiljön i organisationen.  

För att få en så nyanserad och bred bild av chefernas psykosociala arbetsmiljö som möjligt användes 

både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Ett sådant tillvägagångssätt visade sig vara gynnsamt 

eftersom det under resultatrapporteringsmötena framkom en djupare och delvis annorlunda bild av 

chefernas psykosociala arbetsmiljö än den enkäten gav. Detta visar på vikten av att ha en kvalitativ 

metod, i detta fall observationerna, som komplement till den kvantitativa metoden, det vill säga 

enkäten.  

Resultatrapporteringsmötena skapade en plattform för att diskutera den psykosociala arbetsmiljön på 

djupet varvid cheferna kan ha känt sig mer bekväma att delge sina åsikter. Alvesson (2008) för ett 

liknande resonemang, att en ren kvantitativ metod för att förstå sociala fenomen kan ofta dölja 

tvetydigheter. Även Kruuse (1998, s.148) menar att kvalitativa metoder lämpar sig bättre ”när man vill 

undersöka vad människor säger, gör, tänker och känner”.  

Observationsdelens kvalitativa ansats har inspirerats av interaktiv forskningsmetodik med gemensam 

kunskapsgenerering som mål. Ambitionen var att ge ett bidrag till utveckling av företagshälsovårdens 

och företags metoder att arbeta med psykosociala arbetsmiljöfrågor. (Svensson et al, 2002, s.1).  

Under resultatrapporteringsmötena kombinerades beskrivningar av riskerna med långvarig stress med 

anekdoter och humor som ett sätt att motivera och engagera deltagarna. Det var tydligt att psykologen, 

representanterna från personalavdelningen samt forskaren styrde diskussionen till att handla om 

negativ stress och på detta sätt framhävdes problemen i organisationen. Resultatet från observationerna 

under resultatrapporteringsmötena speglade därför inte hela sanningen om den psykosociala miljön. 

Utan enkätundersökningen kunde fallstudiens resultat ha blivit missvisande då diskussionerna på 

resultatrapporteringsmötena främst fokuserade på de negativa aspekterna i avdelningens psykosociala 

arbetsmiljö. Kombinationen av observation och enkätundersökning blir på så vis nödvändig för få en 

heltäckande och balanserad bild av den psykosociala arbetsmiljön.   

Genom att utforma fallstudiens metod efter syftet stärks fallstudiens omedelbara validitet det vill säga 

”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” (Bjereld et al, 2010, s. 112). 

Utöver detta har enkäten, Det Nya Arbetslivet, utformats och testats i samarbete med Mättekniska 

laboratoriet, Statistiska Centralbyrån genom att en provenkät efterföljdes av ett kognitivt test (SCB, 

2006). Testet innebar att 21 testpersoner med tjänstemannayrken fick svara på enkäten och därefter 

fördes diskussioner ledda av utbildade intervjuare om hur respondenterna uppfattat de olika frågorna 

samt huruvida ändringar borde göras. Det finns ett tydligt samband mellan frågorna och utfallen på 

stress och psykosocial hälsa (Oxenstierna et al, 2008) vilket även styrker fallstudiens innehållsliga 

validitet.  

Enligt Bjereld et al (2010) påverkas en studies reliabilitet av hur mätningarna är genomförda. Genom 

att ha en utförlig metodbeskrivning av både utformandet av enkäten ”Det Nya arbetslivet” samt 

fallstudiens tillvägagångssätt och analys kan reliabiliteten stärkas och det underlättar för andra 

studenter eller forskare att utföra en liknande undersökning. En pilotstudie till 

stresspreventionsprojektet genomfördes under januari-maj i en annan avdelning inom samma företag. 

Pilotstudiens resultat visade att det med stöd av enkäten gick att påvisa organisatoriska faktorer som 
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låg till grund för stressrelaterad ohälsa. Därefter genomfördes gruppinterventioner för att utifrån de 

organisatoriska faktorerna minska stressen hos de anställda. Denna intersubjektivitet bidrar till att 

stärka reliabiliteten i fallstudien.  

En annan styrka med observationsstudien var att varje resultatrapporteringsmöte hade något olika 

infallsvinklar och detta ledde till ett större spann i diskussionerna kring chefernas psykosociala 

arbetsmiljö vilket gav såväl bredd som djup åt empirin.  

Att redovisa enkätsvaren utan siffror och istället förenkla svaren till röda och gröna punkter kan 

vilseleda diskussionerna på grund av tolkningar av punkternas betydelse. För att minimera denna risk 

klargjorde mötesledarna punkternas betydelse i början av resultatredovisningen samt läste upp de 

frågor som motsvarade punkterna när ytterligare förtydligande behövdes. Anledningen till att resultatet 

redovisades på detta sätt var en önskan att förenkla och underlätta för diskussion om problemområden 

och inte stirra sig blind på siffror.  

Dock gav denna färgindelning en delvis oklar bild av det verkliga innehållet. Exempelvis speglar den 

gröna punkten expansion att det skett många nyanställningar inom organisationen. Att diskutera den 

gröna punkten expansion kan tolkas som att det går bra för företaget vilket leder till expansion och i 

detta fall nyanställning vilket i och med färgkodningen grön anses som positivt. Utifrån ett 

stressperspektiv kan tvärtom många nyanställningar tolkas som något negativt, vilket också framkom 

under observationerna där flera chefer uttryckte att det upplevs som stressigt att lära upp många 

nyanställda.   

Enkäten ”Det nya arbetslivet” hade i denna fallstudie en svarsfrekvens på 76 procent.  Det relativt 

höga deltagandet möjliggör en generalisering av resultaten till att gälla de fast anställda på 

produktionsutvecklingsavdelningen och stärker studiens externa validitet. Dock deltog inte 

konsultpersonal, vilka arbetar tidsbegränsat, i enkätundersökningen. Detta sänker generaliserbarheten 

något, det vill säga resultaten kan avvika från att representera hela avdelningen.  

En svaghet med observationsstudien var att resultatrapporteringsmötena fokuserade på 

stressproblematik ur ett negativt perspektiv, vilket sänker objektiviteten genom att det skapade ett 

förutbestämt konsensus om stress (Denscome, 2009).  

Dock kan det utifrån enkäten, som tidigare nämnts, konstateras att det finns en stressproblematik och 

därför är det av största vikt att fånga informanternas engagemang för att kunna åtgärda detta problem. 

I en brittisk studie (Bevan et al, 2010) belyses att enbart användandet av enkät som underlag för 

interventioner av den psykosociala miljön kan ge upphov till problem. I denna studie var det mängden 

interventioner och att de saknade inbördes prioritering som orsakade svårigheter (Ibid).  En enkät i 

kombination med självskattningsformulär underlättade för att prioritera interventionerna. I vår 

fallstudie blev istället observationerna under resultatrapporteringen det som användes som 

komplement för att strukturera fokusområden för kommande interventioner (Ibid).    

De vanligast förekommande och i litteraturen mest beskrivna stressinterventionerna är 

individorienterade (Egan el al 2007) men det finns stöd i teorin för att organisationsorienterande 

interventioner ger goda resultat (Bourbonnais, Brisson & Vézina, 2010, Law et al 2010, Egan el al 

2007, Toomingas et al 2008, Jakobsson & Aronsson, 2011, Arbetsmiljöverket, 2002, Widemark, 

2005). Toomingas (2011) beskriver att det är mer komplext att utifrån ett organisationsperspektiv 

försöka förbättra den psykosociala arbetsmiljön och att det därför är vanligare att använda 

individorienterade interventioner. 

Law et al (2010) för ett intressant resonemang kring den psykosociala arbetsmiljön utifrån ett 

säkerhetsfrämjande perspektiv där brister leder till psykiska och sociala skador. Arbetsmiljöverket i 
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Sverige följer även denna riktlinje där kränkande särbehandling, mobbing, hot och hot om våld ska 

anmälas som tillbud eller arbetsskada beroende på hur den drabbade individen mår efter händelsen 

eller händelserna (Arbetsmiljöverket
1
). Om arbetsplatsen har en svag psykosocial säkerhetskultur 

skapas en miljö där mobbning och trakasserier kan utvecklas vilket i förlängningen kan bli 

institutionaliserat (Law et al, 2010). Mot bakgrund till ovanstående blir det tydligt hur centralt ett 

organisatoriskt perspektiv är för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och minska arbetsrelaterad 

stress. En viktig framgångsfaktor enligt Bourbonnais, Brisson och Vézina (2010) är att utforma 

interventioner utifrån aktivt deltagande vilket även visat sig stämma i denna fallstudie med tanke på 

chefernas diskussioner under resultatrapporteringsmöten.  

En reflektion över fallstudiens resultat är att tydliggöra roller är både komplext och viktigt för en 

organisation. Det finns även stöd för detta i teorin, Jakobsson & Aronsson (2011) och 

Arbetsmiljöverket 2002 visar att det finns ett stort behov av att tydliggöra dessa för att förbättra den 

psykosociala hälsan. I vissa fall kan uppdateringar av rollbeskrivningarna vara nödvändiga då 

verksamheten förändrats (Jakobsson & Aronsson, 2011). Enligt representanter från 

personalavdelningen finns redan utarbetade rollbeskrivningar i organisationen, men dessa används 

inte. Under observationerna blev det tydligt cheferna inte tycks veta vem som delegerar 

arbetsuppgifter eller hur de olika yrkesrollerna ska avgränsas. Det framkom att detta är genomgående 

för hela produktutvecklingsavdelningen och skapar problem i den dagliga verksamheten. Något som 

företagsledningen och cheferna måste arbeta vidare med om den psykosociala arbetsmiljön ska 

förbättras.  

Vi tror dock inte att det är en slump att dessa rollbeskrivningar inte används. Situationen med en 

projektorganisering med effektivitetsfokusering och minskad tid för reflektion och erfarenhetsutbyte 

till förmån för fokus på produktion och snabba leveranstider (Kock, 2003) lämnar inte mycket tid kvar 

åt beslut om exakta ramar och beslutsprocesser. Utöver detta brottas projektledarna med en komplex 

ledarroll med mycket ansvar för att hantera både produktion och administration. Under 

observationerna diskuterades det hur projektledarna får ta ett stort ansvar för både helheten och 

detaljerna. Ovanstående belyser en komplex organisationsstruktur som enligt fallstudiens resultat 

bidrar till stora problem när det gäller den psykosociala arbetsmiljön och inte minst chefer och 

medarbetares psykiska hälsa. Denna problematik sammanfattar essensen i denna fallstudie: Att 

företagshälsovården mäter och tillsammans med chefer och medarbetare diskuterar de centrala 

stressrelaterade påverkansfaktorerna och att detta är en nödvändighet för att hitta de faktorer i 

organisationen som kan förbättras för att tillsammans skapa en god psykosocial arbetsmiljö.  

En tanke om utveckling av tillvägagångssätt i stresspreventionsprojektet inför framtiden är att lägga 

till ytterligare en dimension. Enkäten Det Nya Arbetslivet skulle kunna kompletteras med att mäta 

effektiviteten/produktiviteten kopplat till den psykosociala hälsan. Det står utifrån teorin redan klart att 

en dålig psykosocial arbetsmiljö påverkar produktiviteten (Johansson & Johrén, 2011, Sandkull et al 

2008) och medarbetarnas kreativitet och problemlösningsförmåga (Arbetsmiljöverket, 2002).  

 

                                                     
1
 Tjänsteman på arbetsmiljöverkets svarstjänst, telefonsamtal den 16 november 2012.  
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SLUTSATSER  

Som ett första steg i stresspreventionsprojektet identifierades påverkansfaktorer i organisationen som 

kan orsaka stress och ohälsa hos chefer och medarbetare. Resultatet visar även att det är en stor 

skillnad mellan hur chefer och medarbetare uppfattar den psykosociala arbetsmiljön.  

Med utgångspunkt i studien av den psykosociala arbetsmiljön kan slutsatsen dras att det inom 

områdena globala aspekter, otydlig organisationsstruktur, projektorganisation, företagskultur, 

konflikter, ledarskap samt administration, vilket innefattar IT-strul, tidsbrist, många initiativ och 

personal, finns potential för åtgärder för att skapa en långsiktigt stabil och god arbetsmiljö som gynnar 

personalens hälsa och stärker företagets konkurrensmässighet. Det material som presenterats i 

teoridelens referensram ger stöd åt de empiriska fynden och styrker påståendet om ett samband mellan 

dessa påverkansfaktorer och psykisk hälsa å ena sidan och den psykiska hälsan och företagets 

långsiktiga konkurrensmässighet å den andra sidan. 

Den gruppdynamik som uppkom mellan mötesledarna under resultatrapporteringarna visade sig vara 

viktig för engagemanget hos de deltagande cheferna och sporrade dem att hålla fokus på uppgiften, att 

finna de centrala stressrelaterade faktorerna i verksamheten.  

En annan viktig konklusion från fallstudien är att en kvantitativ metod, som till exempel en 

enkätundersökning, är bra för att finna rotorsaker till psykosocial ohälsa, men att denna metod bör 

kompletteras med en kvalitativ metod för att få en bredare och mer detaljerad förståelse för 

problematiken. Dessutom visar fallstudien att enkäten skulle bli mer heltäckande om den 

kompletterades med frågor som är relaterade till globalitet, företagskultur samt en mer differentierad 

frågeställning angående tidsåtgång till möten samt effektivitets- och kvalitetshöjande initiativ inom 

företaget. Dessa frågeställningar visade sig vara av betydelse för stressproblematiken samtidigt som 

detta inte kunde utläsas tydligt i den nuvarande enkätformen. Likaså skulle en differentiering av 

enkäten vara fördelaktig för att belysa skillnader mellan chefer och medarbetare i frågor som har med 

ledarskap att göra. För att ytterligare kasta ljus över potentiella problemområden och få fram förslag 

till förbättringar rekommenderas att en öppen fråga för övriga frågor/önskemål/förslag inkluderas i 

enkäten. 

Nästa steg i stresspreventionsprojektet är att utifrån de av chefsgrupperna valda fokusområdena som 

berör rollfördelning, resursplanering, delaktighet i beslut, instyrning av projekt och projektuppföljning, 

arbeta med en systematisk förbättring av den psykosociala arbetsmiljön. Det är vår uppfattning att 

förutsättningen för att lyckas med denna uppgift är att företagets ledning tydligt markerar att de 

värdesätter och prioriterar det hälsofrämjande arbetet och att nödvändigt stöd ges via ekonomiska 

ramar och genom förankring i företagskulturen.  I den teoretiska bakgrunden framkommer att 

företagsledningens roll är avgörande för framgång i allt förändringsarbete. I fallstudiens observationer 

är osäkerheten om ledningens stöd ett hinder. Häri finns en stor potential att från ledningens sida 

tydliggöra sina intentioner så att de anställda i företaget gemensamt kan arbeta för att säkerställa en 

långsiktigt god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Det nya arbetslivet 2011 - frågorna 

 

Denna manual beskriver rapportens frågeområden (index), samt vilka enskilda frågor som bildar dessa 

frågeområden. 

 

TILLHÖRLIGHET 

Tillhörlighet 

1. I vilken grad känner du tillhörighet till din arbetsplats? 

 

Utbytbar personal 

2. På min arbetsplats råder inställningen att vi är utbytbara. 

 

VÄRDEGRUND 

Medmänniskor kontra lönsamhet 

2. På min arbetsplats tänker man lika mycket på sina medmänniskor som på lönsamheten. 

 

Värdegrund 

1. I vilken grad stämmer värdegrunden på din arbetsplats överens med din egen? 

 

LÖN 

Nöjd med lön 

1. Hur nöjd eller missnöjd är du med din lön/arbetsinkomst i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

 

ORGANISATION 

Organisationsstruktur 

1. Det finns tydliga regler och förhållningssätt på min arbetsplats. 

2. Det är tydligt på min arbetsplats vem som gör vad. 

3. Det är tydligt på min arbetsplats vilka avdelningar som gör vad. 

 

Organisationssamarbetet 

4. Samarbetet mellan avdelningarna i min organisation är effektiv. 

 

Organisatoriska hinder 

5. Strukturen hos vår organisation är ett hinder för arbetet. 
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Beslutsstruktur 

6. Det är klart vem som fattar beslut i olika frågor på min arbetsplats. 

 

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 

Expansion 

1. Har det skett nyanställningar på arbetsplatsen? 

 

Förändrade arbetsuppgifter 

4. Har du fått väsentligt förändrade arbetsuppgifter? 

 

Nedskärning och omplacering 

2. Har det skett nedskärningar av personal? 

3. Har det gjorts omplaceringar? 

 

Befordran 

5. Har du fått en annan tjänsteposition de senaste två åren? (Svarsalternativen ”Mycket högre” och 

”Något högre”) 

 

Degradering 

5. Har du fått en annan tjänsteposition de senaste två åren? (Svarsalternativen ”Något lägre” och 

”Mycket lägre”) 

 

Omorganisation 

6. Har det skett omorganisation på din arbetsplats under de senaste två åren? 

 

LEDNINGEN 

Konsultativt ledarskap 

1. Ledningen kontrollerar noga de anställdas arbete. 

2. Ledningen låter oss anställda fatta egna beslut. 

 

Ledningsstöd 

3. Stödjer ledningen det du och dina arbetskamrater arbetar med? 

 

Ledningens samordningskapacitet 

4. Håller ledningen ihop verksamheten? 

 

Förtroende för ledningen 
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5. Har du förtroende för ledningen? 

 

NÄRMASTE CHEF 

Relation till närmaste chef 

1. Visar din chef omsorg om dig? 

2. Lyssnar din chef på dig och tar in det du säger? 

6. Får du bekräftelse från din chef? 

 

Samordning 

3. Är din närmaste chef bra på att samordna verksamheten? 

 

Närmaste chef närvarande 

4. Är din chef närvarande på din arbetsplats? 

 

FRIHET 

Arbetsautonomi 

1. Jag har frihet i mitt arbete att göra det jag vill 

 

Beslutsautonomi 

2. Jag förväntas ta egna beslut och vara ansvarig för dem 

 

Möjlighet att påverka arbetstiden 

Hur mycket kan du påverka dina arbetstider med avseende på... 

1. ...arbetspassets längd? 

2. ...arbetspassets start- och sluttid? 

3. ...att ta paus/rast under arbetspasset? 

4. ...vilka dagar som du arbetar? 

 

INFLYTANDE 

Delaktig i beslut 

1. I vilken grad är du delaktig i beslutsfattande inom din organisation? 

2. I vilken grad är du delaktig i beslutsfattande på din arbetsplats? 

 

ARBETSPLATSDEMOKRATI 

Arbetsplatsdemokrati 

1. På min arbetsplats har allas mening betydelse. 

2. På min arbetsplats får vi den information vi behöver för att kunna vara delaktiga. 
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3. På min arbetsplats deltar alla i diskussioner om framtiden. 

4. På min arbetsplats är alla med och påverkar. 

5. På min arbetsplats får vi information i god tid före viktiga beslut. 

 

Beslutsrättvisa 

6.  Besluten fattas på basis av korrekt information. 

7.  Misslyckade beslut kan tas tillbaka eller ändras. 

8.  Alla parter är representerade vid beslutsfattandet. 

9.  Besluten är konsekventa (samma regler gäller för alla). 

10. Alla har rätt att säga sin åsikt i ärenden som berör dem själva. 

11. Man följer upp konsekvenserna av besluten och informerar om dem. 

12. Vid behov kan man få närmare information om vad besluten baserar sig på. 

 

Manifesterad yttrandefrihet 

13. Talar du om för din chef vad du verkligen tänker, känner och vill? 

 

KONFLIKTER 

1. Har du under de två senaste åren varit indraget i någon form av konflikt på din arbetsplats med... 

(frågelydelsen ovan gäller 1a - 1c nedan) 

Konflikt med chefer 

a) ...chefer? 

 

Konflikt med arb.kamrater 

b) ...arbetskamrater? 

 

Konflikt med andra personer 

c) ...andra personer (t.ex. patienter, kunder, klienter, passagerare, elever)? 

 

Personlig förföljelse 

2. Är du utsatt för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från chefer eller 

arbetskamrater? 

 

Våld eller hot om våld 

3. Är du utsatt för våld eller hot om våld i ditt arbete? 

 

 

Konfl.lös genom förhandling 
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Konfl.lös genom auktoritet 

Konflikt.lös. genom låt gå attityd 

4. Hur löser man i huvudsak meningsskiljaktigheter på din arbetsplats? 

 

Får hjälp vid svår arb.situation 

5. Har du någon på din arbetsplats som kan hjälpa dig om du hamnar i en svår arbetssituation (t.ex. en 

allvarlig konflikt)? 

 

SOCIALT STÖD, ERKÄNNANDE 

Humanitet 

1. På min arbetsplats bryr vi oss om varandra. 

2. På min arbetsplats behandlar vi varandra med respekt. 

3. På min arbetsplats känner jag mig trygg och accepterad. 

 

Erkännande 

4. Med tanke på den möda jag har lagt ned och allt jag har uträttat, så får jag i mitt arbete det 

erkännande som jag förtjänar. 

 

Socialt stöd 

5. Det är god sammanhållning. 

6. Mina arbetskamrater ställer upp för mig. 

7. Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag. 

8. Jag trivs med mina arbetskamrater. 

 

KRAV 

Kvantitativa krav 

1. Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort? 

2. Kräver ditt arbete att du arbetar mycket hårt? 

3. Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats? 

 

Emotionella krav 

4. Kräver ditt arbete att du ska leva dig in i andra människors situation? 

5. Försätter ditt arbete dig i känslomässigt svåra situationer? 

 

Intellektuella krav 

6. Har du krav på dig att vara uppdaterad i ditt arbete, t.ex. att ständigt lära dig nya saker och löpande 

ta in ny information? 

8. Kräver ditt arbete att du förstår eller löser krävande problem? 
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Krav på social kompetens 

7. Kräver ditt arbete en stor social kompetens? 

 

Krav på skicklighet 

9. Kräver ditt arbete skicklighet? 

 

Ansvarskrav 

10. Har du i ditt arbete ansvar för människors liv och säkerhet? 

 

Motstridiga krav 

11. Förekommer det ofta motstridiga krav i ditt arbete? 

 

IT-krav 

12. Skatta i vilken mån du är stressad av... 

a) ...allt för många telefonsamtal och e-postmeddelanden? 

b) ...krav på att snabbt svara på e-post och telefonsamtal som medför mycket arbete? 

c) ...att ständigt bli avbruten av telefon och e-post? 

 

Fysiska krav 

13. Innebär ditt arbete att du vissa tider arbetar rent kroppsligt, d.v.s. du tar i mer med kroppen än man 

gör när man går och står och rör sig på vanligt sätt? 

14. Måste du flera gånger om dagen lyfta minst 15 kg åt gången? 

 

Koncentration 

15. Kräver ditt arbete hela din uppmärksamhet och koncentration? 

 

KONTROLL 

Påverkansmöjligheter 

1. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras? 

2. Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete? 

 

Befogenhet 

3. Har du tillräckliga befogenheter att fatta beslut i ditt arbete? 

 

RESURSER 

Resurser 
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1. Finns det tillräckligt med personal för att du ska kunna klara av ditt arbete? 

2. Finns det tillräckligt med ekonomiska resurser för att du ska kunna klara av ditt arbete? 

3. Finns det tillräckligt med utrustning för att du ska kunna klara av ditt arbete? 

 

Tid 

4. Finns det i ditt arbete utrymme för reflektion och eftertanke? 

5. Har du tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? 

 

Kunskaper 

6. Hur tycker du att dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med ditt arbete? 

 

EN VANLIG ARBETSDAG PÅ JOBBET 

I vilken grad beskriver följande ord hur du känner dig under en vanlig arbetsdag på jobbet: 

Frustrerad 

Irriterad 

Arg 

Hotad 

Rädd 

Sviken 

Kränkt 

Stolt 

Glad 

Positiv 

Vänskaplig 

Trygg 

Säker 

Lugn 

 

DIN HÄLSA 

Fysiska symtom 

1. Haft ont i ryggen, nacken, axlar, armar eller i benen? 

 

Huvudvärk 

2. Haft huvudvärk? 

 

Magproblem 

3. Haft halsbränna, sura uppstötningar, sveda i maggropen eller orolig mage? 
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Stress 

4. Jag har dagar då jag känner mig uppvarvad hela tiden. 

5. Jag har dagar då jag känner mig mycket pressad, på gränsen av vad jag klarar av. 

6. Jag har svårt att slappna av på fritiden. 

7. Jag är ofta spänd. 

8. Jag har ofta oroande tankar. 

9. Jag är ofta rastlös. 

10. Jag känner mig inte utvilad när jag har tagit det lungt ett par dagar. 

 

Kognitiva problem 

11. Haft problem med koncentrationen? 

12. Haft svårt att fatta beslut? 

13. Haft minnessvårigheter? 

14. Haft svårt att tänka klart? 

 

Depression 

15. Tröghet eller brist på energi? 

16. Nedstämdhet? 

17. Att klandra dig själv för saker och ting? 

18. Alltför mycket oro för saker och ting? 

19. Brist på intresse för saker och ting? 

20. Att allt känns ansträngande? 

 

Arbetsförmåga 

21. Hur bedömer du din arbetsförmåga när det gäller fysiska krav? 

22. Hur bedömer du din arbetsförmåga när det gäller psykiska krav? 

 

Självskattad hälsa 

23. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
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BILAGA 2  
 

Resultatredovisning – Det nya arbetslivet: Totalsammanställning av medarbetare och chefer 

Resultatet av enkätundersökningen visas nedan. Respondenternas svar är jämförda med en 

referensdatabas av arbetande befolkning i Sverige. Grönt betyder att man är bättre än referensen, rött 

att man är sämre. Saknas markering så betyder det att värdet är på samma nivå som referensen.  

252 har svarat utav 331 utskickade enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 76 %. 

 

C
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M
ed
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rb
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Antal svarande 69 183 

BAKGRUNDSDATA   

Kön, andel (%) kvinnor 13 12 

Fast anställning, andel ja (%) 100 100 

Arbetar heltid (%) 99 96 

 

 

C
h
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M
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a
rb

. 

TILLHÖRLIGHET   

Tillhörlighet ☺  

Utbytbar personal   

VÄRDEGRUND   

Medmänniskor kontra lönsamhet   

Värdegrund   

LÖN   

Nöjd med lön ☺  

ORGANISATION   

Organisationsstruktur   

Organisationssamarbetet   

Organisatoriska hinder   

Beslutsstruktur   

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING   

Expansion ☺ ☺ 

Förändrade arbetsuppgifter   

Nedskärning och omplacering   

 Befordran ☺  

 Degradering   
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LEDNINGEN   

Konsultativt ledarskap   

Ledningsstöd ☺  

Ledningens samordningskapacitet   

Förtroende för ledningen ☺  

NÄRMASTE CHEF   

Relation till närmaste chef ☺ ☺ 

Samordning ☺ ☺ 

Närmaste chef närvarande   

FRIHET   

Arbetsautonomi ☺ ☺ 

Beslutsautonomi   

Möjlighet att påverka arbetstiden ☺ ☺ 

INFLYTANDE   

Delaktig i beslut ☺  

ARBETSPLATSDEMOKRATI   

Arbetsplatsdemokrati ☺  

Beslutsrättvisa   

Manifesterad yttrandefrihet ☺  

KONFLIKTER   

Konflikt med chefer ☺ ☺ 

Konflikt med arb.kamrater   

Konflikt med andra personer  ☺ 

Personlig förföljelse   

Våld eller hot om våld  ☺ 

Konfl.lös genom förhandling ☺  

Konfl.lös genom auktoritet ☺  

Konflikt.lös. genom låt gå attityd ☺  

Får hjälp vid svår arb.situation   

SOCIALT STÖD, ERKÄNNANDE   

Humanitet ☺  

Erkännande ☺ ☺ 

Socialt stöd ☺  

KRAV   

Kvantitativa krav   

Emotionella krav  ☺ 

Intellektuella krav  ☺ 

Krav på social kompetens  ☺ 

Krav på skicklighet   

Ansvarskrav  ☺ 

Motstridiga krav   

IT-krav   

Fysiska krav   

Koncentration   

KONTROLL   

Påverkansmöjligheter ☺  

Befogenhet   
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RESURSER   

Resurser   

Tid   

Kunskaper   

EN VANLIG ARBETSDAG PÅ JOBBET   

Frustrerad   

Irriterad   

Arg   

Hotad   

Rädd   

Sviken   

Kränkt ☺  

Stolt   

Glad   

Positiv ☺  

Vänskaplig ☺  

Trygg   

Säker   

Lugn   

DIN HÄLSA   

Fysiska symtom ☺  

Huvudvärk   

Magproblem   

Stress   

Kognitiva problem   

Depression   

Arbetsförmåga   

Självskattad hälsa   
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BILAGA 3  

Survey result – Modern Worklife: Group A 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value. 

Group A 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 10 23 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 10 9 

Permanent job, yes (%) 100 100 

Working fulltime (%) 100 87 

 

Group A 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation ☺  

Replaceable personel ☺  

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion   

Changed tasks   

Cut backs and replacements   

 Promotion   

 Demotion   
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MANAGEMENT   

Consultative leadership  ☺ 

Management support   

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management   

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager ☺  

Co-ordination   

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work   

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours  ☺ 

INFLUENCE   

Involved in decision-making   

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy   

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech ☺  

CONFLICTS   

Conflict med chefer   

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons   

Personal persecution - - 

Violence or threats of violence - - 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity ☺  

Recognition  ☺ 

Social support ☺  

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands  ☺ 

Intellectual demands  ☺ 

Demands of social skills  ☺ 

Demands of skills   

Demands of resposability  ☺ 

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence   

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time   

Knowledge   

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved   

Proud ☺  

Happy   

Positive ☺  

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms   

Headache   

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 4   

Survey result – Modern Worklife: Group B 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value.  

Group B 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 6 17 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 0 18 

Permanent job, yes (%) 100 100 

Working fulltime (%) 100 94 

 

Group B 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation   

Replaceable personel   

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion  ☺ 

Changed tasks   

Cut backs and replacements   

 Promotion   

 Demotion   
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MANAGEMENT   

Consultative leadership   

Management support   

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management   

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager  ☺ 

Co-ordination   

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work   

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours  ☺ 

INFLUENCE   

Involved in decision-making   

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy   

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech ☺  

CONFLICTS   

Conflict med chefer   

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons   

Personal persecution - - 

Violence or threats of violence - - 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity ☺  

Recognition   

Social support   

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands  ☺ 

Intellectual demands  ☺ 

Demands of social skills  ☺ 

Demands of skills   

Demands of resposability  ☺ 

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence   

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time   

Knowledge   

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved   

Proud   

Happy   

Positive   

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms   

Headache   

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 5  

Survey result – Modern Worklife: Group C 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value.  

Group C 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 6 23 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 17 10 

Permanent job, yes (%) 100 100 

Working fulltime (%) 100 96 

 

Group C 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation   

Replaceable personel   

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion  ☺ 

Changed tasks ☺  

Cut backs and replacements   

 Promotion   

 Demotion   
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MANAGEMENT   

Consultative leadership   

Management support   

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management   

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager   

Co-ordination   

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work   

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours  ☺ 

INFLUENCE   

Involved in decision-making   

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy   

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech   

CONFLICTS   

Conflict med chefer   

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons   

Personal persecution - - 

Violence or threats of violence - - 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity   

Recognition   

Social support   

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands  ☺ 

Intellectual demands  ☺ 

Demands of social skills  ☺ 

Demands of skills   

Demands of resposability   

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence   

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time   

Knowledge   

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved   

Proud   

Happy   

Positive   

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms   

Headache   

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 6   

 Survey result – Modern Worklife: Group D 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value.  

Group D 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 8 30 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 13 13 

Permanent job, yes (%) 100 100 

Working fulltime (%) 100 93 

 

Group D 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation   

Replaceable personel   

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion  ☺ 

Changed tasks   

Cut backs and replacements   

 Promotion ☺  

 Demotion   
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MANAGEMENT   

Consultative leadership  ☺ 

Management support   

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management ☺  

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager ☺ ☺ 

Co-ordination ☺  

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work  ☺ 

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours ☺ ☺ 

INFLUENCE   

Involved in decision-making   

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy ☺  

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech   

CONFLICTS   

Conflict med chefer  ☺ 

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons   

Personal persecution - - 

Violence or threats of violence - - 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity ☺ ☺ 

Recognition ☺ ☺ 

Social support   

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands  ☺ 

Intellectual demands  ☺ 

Demands of social skills  ☺ 

Demands of skills   

Demands of resposability   

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence   

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time   

Knowledge   

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved  ☺ 

Proud   

Happy   

Positive ☺  

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms  ☺ 

Headache   

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 7 

Survey result – Modern Worklife: Group E 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value.  

 

Group E 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 7 10 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 14 30 

Permanent job, yes (%) 100 100 

Working fulltime (%) 100 100 

 

Group E 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation   

Replaceable personel   

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion   

Changed tasks   

Cut backs and replacements   

 Promotion  ☺ 

 Demotion   
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MANAGEMENT   

Consultative leadership   

Management support ☺  

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management ☺  

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager   

Co-ordination   

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work ☺  

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours  ☺ 

INFLUENCE   

Involved in decision-making   

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy ☺  

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech ☺  

CONFLICTS   

Conflict med chefer   

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons   

Personal persecution - - 

Violence or threats of violence - - 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity   

Recognition ☺  

Social support   

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands   

Intellectual demands   

Demands of social skills   

Demands of skills   

Demands of resposability   

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence   

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time   

Knowledge ☺  

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved   

Proud   

Happy   

Positive   

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms  ☺ 

Headache   

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 8  

 

Survey result – Modern Worklife: Group F 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value.  

 

Group F 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 6 19 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 17 17 

Permanent job, yes (%) 100 100 

Working fulltime (%) 100 100 

 

Group F 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation ☺  

Replaceable personel   

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion   

Changed tasks   

Cut backs and replacements   

 Promotion   

 Demotion   



91 

 

 

MANAGEMENT   

Consultative leadership   

Management support   

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management   

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager ☺ ☺ 

Co-ordination   

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work   

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours  ☺ 

INFLUENCE   

Involved in decision-making   

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy   

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech   

CONFLICTS   

Conflict med chefer   

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons   

Personal persecution - - 

Violence or threats of violence - - 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity   

Recognition   

Social support   

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands   

Intellectual demands   

Demands of social skills   

Demands of skills   

Demands of resposability  ☺ 

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence   

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time   

Knowledge  ☺ 

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved   

Proud   

Happy   

Positive   

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms   

Headache   

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 9   

 Survey result – Modern Worklife: Group G 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value.  

Group G 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 10 47 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 0 6 

Permanent job, yes (%) 100 100 

Working fulltime (%) 100 100 

 

Group G 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation   

Replaceable personel   

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion ☺  

Changed tasks   

Cut backs and replacements   

 Promotion ☺  

 Demotion   
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MANAGEMENT   

Consultative leadership   

Management support   

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management ☺  

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager  ☺ 

Co-ordination  ☺ 

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work ☺  

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours ☺ ☺ 

INFLUENCE   

Involved in decision-making ☺  

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy ☺  

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech   

CONFLICTS   

Conflict med chefer   

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons  ☺ 

Personal persecution   

Violence or threats of violence  ☺ 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity   

Recognition ☺  

Social support   

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands  ☺ 

Intellectual demands  ☺ 

Demands of social skills  ☺ 

Demands of skills   

Demands of resposability   

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence ☺  

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time  ☺ 

Knowledge   

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved   

Proud   

Happy   

Positive   

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms   

Headache   

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 10  

 

Survey result – Modern Worklife: Group H 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value.  

 

Group H 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 10 0 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 20  

Permanent job, yes (%) 100  

Working fulltime (%) 90  

 

Group H 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation   

Replaceable personel   

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion   

Changed tasks   

Cut backs and replacements   

 Promotion ☺  

 Demotion   
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MANAGEMENT   

Consultative leadership   

Management support ☺  

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management   

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager   

Co-ordination   

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work   

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours ☺  

INFLUENCE   

Involved in decision-making   

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy   

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech   

CONFLICTS   

Conflict med chefer   

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons   

Personal persecution - - 

Violence or threats of violence - - 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity   

Recognition   

Social support   

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands   

Intellectual demands   

Demands of social skills   

Demands of skills   

Demands of resposability   

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence   

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time   

Knowledge   

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved   

Proud   

Happy   

Positive   

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms ☺  

Headache ☺  

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 11   

Survey result – Modern Worklife: Group I 

The result of the survey is presented below. The answers of the respondents are compared to a 

reference database of the working population in Sweden. A green box states that you are better than 

the reference value, a red box states that you are worse. If there is no box, the value is at the same level 

as the reference value.  

 

 

Group I 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

Number of respondents 10 0 

BACKGROUND DATA   

Gender, (%) women 20  

Permanent job, yes (%) 100  

Working fulltime (%) 90  

 

Group I 

M
a

n
a
g

em
en

t 

C
o

-w
o

rk
er

s 

AFFILIATION   

Affiliation   

Replaceable personel   

CORE VALUES   

Compassion versus profitability   

Values   

SALARY   

Satisfied with salary   

ORGANISATION   

Organisation structure   

Cooperation in the organisation   

Obstacles in the organisation   

Structure for decision-making   

ORGANISATIONAL CHANGES   

Expansion   

Changed tasks   

Cut backs and replacements   

 Promotion ☺  

 Demotion   
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MANAGEMENT   

Consultative leadership   

Management support ☺  

Managements capacity for co-ordination   

Confidence in management   

IMMEDEATE MANAGER   

Relation to immediate manager   

Co-ordination   

Presence of immediate manager   

FREEDOM   

Autonomi of work   

Autonomi of decision-making   

Possibility to influence working hours ☺  

INFLUENCE   

Involved in decision-making   

WORKPLACE DEMOCRACY   

Workplace democracy   

Fairness of decicions   

Manifest freedom of speech   

CONFLICTS   

Conflict med chefer   

Conflict with  fellow employees   

Conflict with other persons   

Personal persecution - - 

Violence or threats of violence - - 

Conflicts are solved through negotiation   

Conflicts are solved through use of authority   

Conflicts are solved through laissez faire   

Get help in difficult situations   

SOCIAL SUPPORT, RECOGNITION   

Humanity   

Recognition   

Social support   

DEMANDS   

Quantitative demands   

Emotional demands   

Intellectual demands   

Demands of social skills   

Demands of skills   

Demands of resposability   

Conflicting demands   

IT- demands   

Physical demands   

Koncentration   

CONTROL   

Possibility to influence   

Authority   
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RESOURCES   

Resources   

Time   

Knowledge   

A NORMAL WORKING DAY AT THE JOB   

Frustrated   

Irritated   

Angry   

Threatened   

Afraid   

Disappointed   

Aggrieved   

Proud   

Happy   

Positive   

Friendly   

Secure   

Safe   

Calm   

YOUR HEALTH   

Physical symptoms ☺  

Headache ☺  

Stomach troubles   

Stress   

Cognitive problems   

Depression   

Ability to work   

Selfestimated health   
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BILAGA 12 

 

Inbjudan till resultatrapporteringen 

Dear colleagues, 

Please be invited to the workshop in which we will go through the result of the Stress prevention 

questionnaire and have a dialogue/analysis around it. 

I have tried to find a time that would suit the most of you, It is important that as many of you as 

possible can attend. 

Please get back if you have any questions 

Mvh 

Personalavdelningen (omskrivet på grund av anonymisering) 
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BILAGA 13 

 

Mest framträdande stressrelaterade faktorerna för chefer och medarbetare 

 

 

CHEFER, röda punkter A B C D E F G H I Totalt 

Kvant krav x x x x      4 

Motstridiga krav x x   x x x       5 

It krav x   x   x  x 4 

Resurser x x x x   x   x   6 

Tid x   x  x   x 4 

Frustrerad x x   x   x x   x 6 

Stress x   x     x 3 

organisatoriska hinder  x    x    2 

Beslutsstruktur  x   x x    3 

Lugn  x        1 

Irriterad    x      1 

Närmaste chef närvarande      x x x  3 

Beslutsrättvisa      x    1 

Ansvarskrav      x    1 

MEDARBETARE röda 

punkter 

A B C D E F G H Totalt 

Motstridiga krav   x x x x  x 5 

It krav  x x x  x  x 5 

Resurser   x x  x x x 5 

Tid  x x x  x  x 5 

Frustrerad  x x x  x  x 5 

Stress   x x  x  x 4 

Organisatoriska hinder      x x x 3 

Beslutsstruktur x x x x x x x x 8 

Lugn   x      1 

Irriterad   x   x  x 3 

Närmaste chef närvarande  x  x x  x  4 

Beslutsrättvisa   x   x  x 3 

Ansvarskrav         0 

Delaktighet i beslut x x x x   x x x 7 

Organisationsstruktur  x x x  x  x 5 

Få hjälp vid svår 

arbetssituation 

 x  x    x 3 

Befogenhet   x x x x x x x 7 

Stolt  x x   x   3 

Säker  x       1 

Fysiska symptom  x       1 
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Huvudvärk  x       1 

Utbytbar personal   x      1 

Medmänniskor kontra lönsamher  x     x 2 

Värdegurnd   x      1 

Nöjd med lön   x   x x x 4 

Ledningens samordningskapacitet  x   x x  3 

Förtroende för lendningen   x   x   2 

Beslustautonomi   x   x x  3 

Konflikt löses genom förhandling  x   x   2 

Konflik löses genom auktoritet   x      1 

kvant krav   x  x x   3 

organisationssammarbete      x   1 

Degradering      x x  2 

Socialt stöd      x   1 

Sviken     x x   2 

Magproblem      x   1 

expansion       x  1 

Fysiska krav       x  1 

Trygg       x  1 

Kognitiva problem       x  1 

Självskattad hälsa       x x 2 

Kunskaper       x  1 

Arbetsplatsdemokrati        x 1 

Konflikter löses genom låt-gå attityd       x 1 

Humanitet        x 1 

Glad        x 1 

Depression        x 1 

Förändrade arbetsuppgifter     x    1 

Nedskärning och omplacering     x    1 
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BILAGA 14 

Förenklingsprocess av gruppernas fokusområden 

 

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 

Många initiativ och 

projekt som sker 

samtidigt och 

krävermultidimensionell 

uppföljning 

beställa och installera fler 

datorer 

rekrytering, organisation, 

människor 

 

organisationsstruktur 

och effektivitet, 

organisatoriska hinder 

samt känsla av 

frustration hos både 

chefer och 

medarbetare en vanlig 

arbetsdag. 

De kommer senare 

arbeta vidare med sina 

röda punkter. 

Instyrningsprocessen(tydliggöra, 

enas om förhållningsätt)  

Tydliggöra beslutsprocessen 

(veta vem som gör vad) 

 

Plan för förbättrad 

resursplanering 

Reorganisera för 

att tydliggöra 

rollfördelning, 

vem ska arbeta 

med vad och när?  

Se till att personal 

förstår sina roller 

Tydliggöra 

mötesstruktur för 

agenda och 

resultat 

 

Tolkning: 

● Projektuppföljning 

● Resurser, utrustning 

och personal 

Tolkning: 

●Organisationsstruktur 

●Organisatoriska 

hinder 

 

Tolkning: 

●Instyrningsprocess av projekt 

●Rollfördelning 

Tolkning: 

●Resursplanering 

●Rollfördelning 

●Mötesstruktur 
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Grupp E Grupp F Grupp G Grupp H Grupp I 

Instyrningsproces

sen, hur kan vi få 

en bättre 

beslutsstruktur? 

-i form av att 

tydliggöra 

rollbeskrivningar 

Instyrningsprocessen för 

projekt  

Verktyg och system för 

projektstyrning  

Fakturerings rutiner behöver 

förbättras  

Sektionschefen: 

gruppcheferna måste få vara 

chefer och ha beslutsmandat. 

Inom gruppen:  

Fördela arbetsbördan bättre 

Hitta verktyg för att allokera 

resurser  

Sektionschefen behöver vara 

mer närvarande 

Öka förståelsen för 

arbetsmiljöansvaret 

större delaktighet i 

beslutprocesser  

 

Organisation 

-Medarbetare vill 

inkluderas i 

beslutsprocessen.  

-Tydliggöra 

rollbeskrivningar  

 

Inflytande 

-Planering och 

kommunikation för 

att ta kontroll over 

det egna arbetet.  

 

Kontroll 

-Aktivt förberedande 

av beslut  

-Chefer ska kontroll 

över fattade beslut 

-Hjälpa 

organisationen med 

beslut och 

överbelastning 

problem med 

arbetsrelatera

d stress, hos 

medarbetarna

.  

Gruppchefern

a behöver 

stödja sina 

medarbetarna 

efter behov. 

Sektionschefe

n saknar 

möjlighet att 

få stöd från 

sina 

gruppchefer i 

rekryteringsp

rocessen 

 

Utarbeta ett 

gemensamt 

förhållningsätt om 

chefers 

förvätningar om 

nyckelbefattningar 

inom projekten 

samt bestämma 

resursansvar.  

 

Tolkning: 

●Rollfördelning 

Tolkning: 

●Instyrningsprocess av 

projekt 

●Projektuppföljning 

●Delaktighet i beslut 

●Närvarande chef 

Tolkning: 

●Delaktighet i beslut 

●Rollfördelning 

●Kontroll av det egna 

arbetet och 

beslutsprocesser 

Tolkning: 

●Stödja 

medarbetarna 

●Behöver 

ledningens 

förtroende 

Tolkning: 

●Resursplanering 

●Rollfördelning 
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