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Psykosocial arbetsmiljö 

En undersökning av en enhet som hanterar IT-hot 

 

Johan Forsberg 

Psykosocial arbetsmiljö är något som är prioriterat av den svenska regeringen 

och riksdagen. Det finns fortfarande kopplat till detta ett antal arbetsområden 

som är relativt outforskade. Efterforskningar visar att personal som hanterar 

IT-hot verkar i Sverige vara ett av dessa områden. Med detta som bakgrund 

genomfördes en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön vid en enhet i 

Försvarsmakten. Denna genomfördes med fallstudien som angreppssätt. 

Iakttagelser av arbetsplatsen för en övergripande beskrivning av denna och 

semistrukturerade intervjuer genomfördes. Totalt intervjuades nio personer 

under tre dagar. Data från intervjuerna analyserades sedan tematiskt och utifrån 

detta redovisas resultatet. Undersökningen visar att det till största del finns 

resurser att möta de krav som arbetet ställer på den enskilde individen. Det är 

dock i dagsläget en viss obalans vilket leder till en känsla av upplevd stress. 

Individerna är mycket resursstarka utanför arbetsplatsen vilket hjälper till att 

ge balans. Vidare framkommer att ett arbete med målsättningar i förhållande 

till arbetets krav troligen är ett sätt att reducera den upplevda stressen och 

därmed uppnå en bättre balans mellan krav och resurser. En möjlig bieffekt av 

detta är en effektivare verksamhet och hälsofrämjande av personalen. För att 

ge mer erfarenhetsvärden inom området är ytterligare studier av enheter som 

hanterar IT-hot vid andra myndigheter och företag värdefullt. 

 

 

Keywords: Krav, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, resurser, stress  

 

Introduktion 

IT-området är på senare tid ofta aktuellt i media. Ofta är det i samband med att någon form av 

brist i system eller hot mot dem har upptäckts. Amerikanska försvarsmyndigheten Pentagon 

har haft problem med att Kina gör intrång hos leverantörer för att stjäla information och i 

samband med detta installera spionprogramvara (Associated Press, 2014). FRA har påtalat att 

även Sverige angrips allt oftare (Nilsson Rönnqvist, 2015, 25 februari) och Försvarsmakten 

utsätts kontinuerligt för riktade angrepp (Nygårds, 2015, 1 december). Ur det perspektivet blir 

hanteringen av hoten mot Försvarsmakten intressant och för min egen del personalen vid en 

av enheterna som hanterar en del av dessa IT-hot. Personalen vid enheten har tidvis upplevt 

problem med den fysiska arbetsmiljön. Synpunkter har framförts och arbetsgivaren har efter 

detta bland annat kontrollerat luftkvalitet och temperatur. Den psykosociala arbetsmiljön har 

dock aldrig kontrollerats. Detta har väckt mitt intresse att genomföra en undersökning av 

denna, vilket enheten har ställt sig positiv till.  
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Teorier om arbete och hälsa 

Inledning 

Vid sökningar i Mälardalens Högskolas biblioteksdatabas kan man konstatera att ingen svensk 

forskning genomförts inom området psykosocial arbetsmiljö vid hantering av IT-hot. Överlag 

inriktar sig den svenska och utländska forskningen mot miljön i insatsområden, misshandel i 

hemmet, psykosociala faktorer i samband med skada eller PTSD. En amerikans undersökning 

kring området hittades. Denna används dock ej då skillnaderna mellan nationerna bedöms 

vara för stora och undersökningen därmed ej applicerbar på svenska förhållanden. Detta ger 

mig möjlighet att fördjupa mig i ett vad man får antaga vara ett tidigare relativt outforskat 

område i Sverige. 

Arbetsmiljöområdet i Sverige 

Arbetsmarknaden har sedan 1970-talet mer och mer globaliserats. Detta har gjort att den 

enskilde arbetstagaren är mer utsatt och förväntas vara flexiblare (Kalleberg, 2013). Sverige 

har sedan lång tid tillbaka arbetat med medborgarnas hälsa och inrättade 1977 

Arbetsmiljölagen 1977:1160 (Arbetsmiljöverket, 2017). År 2003 beslutade Riksdagen att det 

skulle införas folkhälsomål och 2008 fattades beslut om ett mer individinriktat arbete 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Man ville med dessa beslut ge förutsättningar för en bra 

folkhälsa åt alla och förutsättningar till förbättring till dem som var mer utsatta. Målområde 

fyra är inriktat mot Hälsa i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2017). Många arbetar under en 

stor del av livet vilket gör att den upplevda arbetsmiljön kommer att påverka individen fysiskt 

och psykosocialt (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Nuvarande regering har fortsatt att jobba 

för en bättre arbetsmiljö och utgav år 2016 en strategi för åren 2016-2020 (Regeringen, 2016). 

Där anges att den psykosociala arbetsmiljön är ett av tre prioriterade områden. Anledningen 

till att man fokuserar på psykiska faktorer i arbetslivet är att ohälsotalet inom detta område har 

ökat mest under senare år. Arbetsskadeanmälningarna relaterade till området står för en 

tredjedel av alla anmälningar (Regeringen, 2016). Ytterligare argument regeringen använder i 

sin strategi är att minska risken för följdsjukdomar av psykisk ohälsa. För att arbetsgivarna 

skall leva upp till ställda krav uppdrar regeringen till Arbetsmiljöverket att samverka med 

arbetsmarknadens parter och genomföra fler kontroller av arbetsplatserna (Regeringen, 2016). 

Arbetsmiljölagen anger bland annat att arbetet ska anpassas till den psykiska förmåga som 

arbetstagaren har. Detta skall ske genom en helhetsbedömning av arbetsmiljön. Arbetsmiljön 

skall kännas berikande och stressmoment etcetera undvikas (Arbetsmiljöverket, 2016). Den 

som har huvudansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivaren. Inom dessa skyldigheter ligger att 

planera och genomföra verksamheten med en bibehållen tillfredställande arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Vidare anger lagen att ett samarbete arbetstagare och arbetsgivare 

är en förutsättning för att man skall ha möjlighet att uppnå en bra arbetsmiljö. Det lokala 

samarbetet är i detta av yttersta vikt (Arbetsmiljöverket, 2016). Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet regleras i AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverket, 2001). Föreskriften följer 

Arbetsmiljölagen och förtydligar ansvar och arbetssätt för att uppnå en god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivarens kontrollansvar och riskbedömningar kring 

arbetsmiljön är återkommande. När Försvarsmakten löser uppgifter utomlands skall detta ske 

i enlighet med lagen om Försvarsmaktens personal vid internationella insatser 2010:449 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Denna medger vissa undantag från ordinarie 

Arbetsmiljölagstiftning. 



3 
 

Försvarsmakten genomförde år 2009-2010 ett projekt inom hela myndigheten för att erhålla 

en mer samlad bild av det hälsofrämjande arbetet. Detta då det enligt rapporten läggs 

betydande resurser på att främja medarbetarnas hälsa. Det konstateras att ur ett 

Försvarsmaktsperspektiv är hälsofrämjande arbete en ledningsfråga, vilket enligt rapporten 

gör att chefer behöver bra styrdokument och kompetent stöd från andra resurser 

(Försvarsmakten, 2010). 

Den undersökta enheten har sedan tidigare bland annat kontrollerat luftkvalitet och 

temperatur. Den psykosociala arbetsmiljön har dock aldrig kontrollerats. 

Krav kontroll 

Karasek (1979) tog fram en teoretisk modell avseende jobbets krav och möjligheten till 

kontroll. Detta var på sin tid banbrytande forskning. Han kombinerade jobbets psykiska krav 

(demands) med möjligheten till inflytande och att fatta beslut i jobbet (job decision). Med 

delen jobbets krav mäts olika, för individen, påverkande psykiska stressfaktorer. De delar som 

studerades var stressfaktorer i samband med lösandet av arbetsuppgiften, konflikter på 

arbetsplatsen och vid uppkomna arbetsuppgifter. Den fysiska arbetsmiljön lämnades därhän 

(Karasek, 1979). Upplevelsen av möjligheten att fatta beslut i jobbet (control) styrs av hur 

man kan påverka situationen avseende hur man möter kraven och genomför sitt arbete. Även 

delaktighet i de beslut som fattas av andra påverkar och hur mycket det egna intellektet 

stimuleras av arbetet (Karasek, 1979). 

Viktigare slutsatser som Karasek (1979) drog var att hans studie saknade den inverkan som 

det sociala stödet har för individen. Vidare konstaterade han att produktiviteten kan behållas 

även om man förbättrar den psykiska hälsan hos personalen. Främst gällde detta om man 

ändrade beslutsfattandet och gav den enskilde ett större ansvar. Utifrån produktionsaspekten 

konstaterade han även att för rutinartade arbetsuppgifter kan påverka arbetet negativt. Likväl 

om man ändrar en arbetsrutin som fungerar kan det skapa större problem än den förväntade 

nyttan. Modellen ger sammantaget en möjlighet att påvisa den psykiska belastning som jobbet 

innebär. 

Socialt stöd 

Johnson och Hall (1988) undersökte förhållandet mellan jobbets krav-kontroll och socialt 

stöd. Detta arbete blev en fortsättning på Karasek (1979) och Karaseks arbete med Theorell 

som hade funnit kopplingen mellan krav-kontroll i jobbet relaterat till hjärt- kärlsjukdomar 

(Johnson et al, 1988). Utvecklingen gav en möjlighet att påvisa den fysiska anspänning som 

uppstår i kroppen (strain) vid psykisk belastning i arbetet som överstiger möjligheterna till 

egen kontroll. Kroppens anspänning ökar då risken för hjärt- kärlsjukdomar (Johnson et al, 

1988). Forskarna undersökte möjligheterna till socialt stöd under arbetet och om detta 

fortsatte under icke arbetstid. Detta kombinerades sedan med data över hjärt- kärlsjukdomar. 

Det visade sig att en lägre möjlighet till socialt stöd kombinerat med ökad anspänning i jobbet 

ökade risken för hjärt- kärlsjukdom. Risken för sjukdom vid ensamarbete ökade trots att den 

enskilde var aktiv och hade kontroll över sin situation. Med detta påvisades att det sociala 

stödet vid ensamarbete var viktigare än kontrollen i arbetet. Fysisk träning visade sig minska 

risken något för att bli sjuk (Johnson et al, 1988). En annan intressant upptäckt var att låga 

psykiska krav i arbetet i kombination med låg egen kontroll och frånvaro av socialt stöd ökade 

risken för hjärt- kärlsjukdom (Johnson et al, 1988). 
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Jobbets krav-resurser 

Bakker och Demerouti (2007) utvecklade modellen jobbets krav och resurser. De hade för 

avsikt att utmana existerande modeller, att ytterligare visa hur jobbets krav och resurser 

påverkar individen. Ett stort fokus läggs vid resursperspektivet. Processerna krav och resurser 

balanserar upp varandra i en god arbetsmiljö. Vid en obalans kan kraven leda till anspänning 

och utbrändhet. Vidare kan en för hög press i arbetsmiljön med oklarhet i jobbets roll leda till 

utmattning och sömnproblem (Bakker et al, 2007). Den fysiska komponenten i arbetsmiljön, 

om den är dålig, påverkar också den totala upplevelsen av arbetskraven. Dock skall tilläggas 

att alla krav ej behöver vara negativa, utan det är när upplevelsen av att de till exempel blir för 

höga eller obegripliga som den negativa processen startar. Med andra ord finns det ingen 

gräns för hur höga arbetets krav kan vara, under förutsättning att den enskilde upplever att det 

finns tillräckligt med resurser att möta de ställda kraven (Bakker et al, 2007). 

Resurserna i jobbet bidrager till ett ökat engagemang och lojalitet mot organisationen. 

Exempel på resurser i jobbet är stöd av chefen, återkoppling på det arbete man genomför och 

socialt stöd av arbetskollegorna (Bakker et al, 2007). Ytterligare resurser för den enskilde är 

om det går att balansera de fysiska och psykiska kraven. Möjligheter till personlig utveckling 

och att uppnå mål är andra viktiga komponenter (Bakker et al, 2007). Med ovanstående 

uppfyllt kommer den enskilde att göra ett mycket bättre jobb och cynismen kommer att 

minska. Detsamma gäller vid det omvända förhållandet. Det vill säga avsaknad av det 

grundläggande stödet och tydliga målbilder kan öka cynismen (Bakker et al, 2007). 

Jobbets resurser kan enligt modellen buffras och på det sättet bidraga till en motståndskraft 

mot de krav och i det påfrestningar som jobbet innebär. Ett gott ledarskap kan hjälpa den 

enskilde att bättre hantera de psykiska påfrestningarna arbetet innebär. Vidare är 

kommunikationen med de anställda av yttersta vikt när det finns förbättringspotential hos den 

enskilde. Den bör dessutom framföras i en positiv anda för att inte skapa en konflikt med de 

underställda (Bakker et al, 2007). Bakker, Demerouti och Euwema (2005) framhåller att 

återkoppling till den enskilde skall ske regelbundet oavsett om det gäller något positivt eller 

negativt. Individen med lägre prestation skall coachas av sin chef att utföra sina uppgifter 

bättre. Den med högre prestation kommer att ytterligare växa med uppmuntran från chefen. 

Kontinuerlig återkoppling minskar dessutom problem med överraskningar vid 

uppföljningssamtal och minskar problem med att den enskilde går undrande på sin fritid över 

detta. Det vill säga även pressen från jobbet i privatlivet minskar (Bakker et al, 2005). Den 

fortsatta forskningen av Bakker, Nishii och Woerkom (2016) visar att arbetsgivarens stöd av 

den enskildes starkare sidor minskar anspänningsrelaterad frånvaro från arbetet. Även när det 

är svårt att reducera arbetets krav kan detta vara effektivt sätt för arbetsgivaren att minska 

anspänningen (Bakker et al, 2016). 

En av fördelarna med krav-resurser modellen är att den är mer tillämpbar på olika typer av 

arbetsplatser och belyser både positiva samt negativa aspekter som påverkar en arbetsplats. 

Bakker et al (2007) framför att tidigare modeller varit för inriktade på de negativa 

konsekvenserna av olika påverkans faktorer. Vidare kritiserar de krav-kontroll modellen för 

att kontroll i jobbet inte fullt ut behöver innebära en möjlighet att hantera jobbets krav och 

därmed skapa ett skydd för individen. Samtidigt är det svårt att bortse ifrån Karasek, Theorell 

och Johnson med den dominans deras modell haft under många decennier. Deras koppling 

mellan krav, kontroll, stöd relaterat till kroppslig anspänning och hjärt- kärlsjukdomar är 

fortfarande ytterst relevant. Kopplingen till hjärt- kärlsjukdomar är något som ej berörs i krav-

resurser modellen. För att krav-kontroll modellen skall vara användbar över ett bredare 

spektra måste den i vissa fall anpassas utifrån den aktuella arbetsplatsen (Theorell, 2008). 
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Modellens enkelhet är även något som Bakker et al (2007) är kritisk emot. Att det är för få 

faktorer som studeras vid arbetsplatsen. Samtidigt har detta gjort att stora organisationer på ett 

enkelt sätt har kunnat jämföra sin verksamhets olika delar. Det är möjligen i detta som kärnan 

ligger i, att modellerna har olika organisationsperspektiv. Karasek utvecklade sin modell mot 

större organisationen under 1970-talet medan Bakker et al utvecklat sin modell i modernare 

tid och därmed mer mot dagens flexibla organisationer där individen är allt viktigare. De har 

även kunnat dra nytta av den tidigare forskningen där Karasek på sin tid var en pionjär. Krav-

resurser modellen är mer flexibel, individinriktad och har en inbyggd metod att kontrollera 

varje organisations unika förutsättningar. Detta är en del i varför modellen har blivit populär. 

Conservation of Resources (COR) 

Hobfoll (1989) lanserade en ny modell att se på stress. Han koncentrerade sig mer på de 

resurser som en människa uppnår eller förlorar över tiden. Grundtanken var att alla vill bygga 

resurser och risken att förlora dessa blir stressande (Hobfoll, 1989). Resurser är enligt Hobfoll 

(2002) det som har ett värde i sig själv eller det som bidrager till att det blir ett värde för 

individen. Han koncentrerade sig kring fyra områden för de värdefulla resurserna (Hobfoll, 

1989). 1) Saker som är värdefulla och kan ge status till exempel en stor bostad. 2) 

Förhållanden såsom en senior arbetsposition eller att vara gift. 3) Personligheten inkluderat 

personlighetsdrag och hur man betraktar sig själv i förhållande till omvärlden där även sociala 

relationer bidrager till en ökad självkänsla. 4) Energikällor som tid, pengar och stort socialt 

nätverk som kan bidraga med information (Hobfoll, 1989). Endast när man uppfattar att något 

av detta är på väg att förloras eller förlorat uppstår stressen. Förändringar eller utmaningar är i 

grunden ej stressande och en förlust av något kan ersättas med något annat för att erhålla en 

fortsatt balans (Hobfoll, 1989). Dock kommer individen att uppleva ett misslyckat försök till 

att erhålla en resurs som en förlust av denna och därmed känns stress. Om det dessutom sker i 

ett försök att lösa en konflikt kan det leda till depression (Hobfoll, 1989). Fortsatt arbete kring 

vilka resurser som är viktiga för individen skapade en lista med 74 stycken punkter som 

påverkar en individ (Hobfoll, 2001). När han fortsatt att utveckla modellen kommer även en 

god relation med kollegor och chefer in som en resursförstärkare. Vidare i detta kommer att 

dålig produktion av de anställda beror av att deras behov ej tillgodoses. Enstaka dåliga 

medarbetare är dock inte en indikation av detta (Hobfoll, 2011). Här är det viktigt att tänka på 

hur återkopplingen sker till medarbetaren avseende den dåliga prestationen. Negativ 

återkoppling kan bidraga till stress och i detta sätta igång en kedjereaktion hos individer som 

normalt har hög prestationsförmåga. Detta kan i förlängningen leda till mental utmattning 

(Wright & Hobfoll, 2004). 

Olika sätt att hantera stress 

Alla människor hanterar dagligen stress på något vis. Frederikson och Dewe (1996) 

kontrollerade stress och frustration i relation till coping. De antager perspektivet att stress 

uppkommer i individens interaktion med omvärlden. Studien visar att en känsla av frustration 

kan leda till att man undviker problemet istället för att närma sig och ta tag i det. Vidare 

framkommer att arbetsplatsens stressmoment inte kan härledas till nyttjande av en viss typ av 

coping. Det är mer individens känsla av vad som påverkas i situationen som avgör 

hanteringen av stressen (Frederikson et al, 1996). Kopplat till detta har en undersökning gjorts 

om de anställda nyttjar coping som är bra eller skadligt för hälsan. Det positiva sättet att 

hantera stressen var samtal med vänner, familjen och träning. Medan det negativa sättet att 

hantera stressen ökar ofta mat och alkoholintaget (Holton, Barry & Chaney, 2016). För att ge 

de anställda en bättre möjlighet att hantera stressen med olika coping-strategier bör 

arbetsgivaren tillhandahålla utbildning inom detta (Holton et al, 2016). Inom detta ingår även 
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att arbetsgivaren uppmuntrar social interaktion på arbetsplatsen och tillser att arbetsgruppen 

fungerar bra. Coping blir därmed en resurs för individen i stresshanteringen. 

Fysisk träning blir för den enskilde både en resurs för återhämtning och ett sätt att hantera 

stress. Undersökningar hur fysisk träning påverkar den mentala hälsan har pågått under en 

längre tid. Hayes och Ross (1986) konstaterade att fysisk träning påverkar det mentala 

välbefinnandet positivt. Dock konstaterade de att den hade mindre inverkan på dem med 

högre inkomster. De konstaterade även att de med lägre inkomster var mindre 

träningsbenägna på fritiden (Hayes et al, 1986), vilket även visats i en svensk undersökning 

(Wemme & Rosvall, 2005). Den fysiska träningen påverkar bland annat kroppens utsöndring 

av endorfin och noradrenalin. Detta ger ett bättre humör, minskar risken för sömnproblem och 

depression (Hayes et al, 1986). Omvänt kan frånvaro av fysisk träning ge en känsla av 

utmattning och hopplöshet. Undersökningen konstaterade även att övervikt inte påverkar det 

psykologiska välbefinnandet (Hayes et al, 1986). Allmänt kan man se att träning över tid har 

minskat i de utvecklade länderna (Martins & Lopes, 2013). Martins et al (2013) undersökte 

militära förband i Brasilien. De konstaterade att stress på jobbet gjorde att man var mer rörlig 

där, det vill säga stod och gick mera. Utanför arbetstid minskade dock den fysiska rörligheten 

för de stressade deltagarna och de tränade mindre jämfört med dem som hade en mer dräglig 

arbetsbelastning (Martins et al, 2013). Fysisk träning ger ett bättre skydd mot stress och 

stärker immunförsvaret (Huang & Acevedo, 2011). 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med undersökningen är att beskriva hur personalen vid enheten 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö och risken för stress? Vidare vill studien erhålla en 

förståelse för om det är balans mellan ställda krav och resurserna på arbetsplatsen eftersom en 

obalans i dessa kan leda till stress. Till detta vill studien erhålla en förståelse kring ledarskapet 

och samspelet chef-medarbetare om det stärker eller stressar personalen. 

  

För att kunna svara på detta formuleras frågeställningarna: 

Vilka krav upplever personalen att arbetet ställer på dem? 

Vilka resurser upplever personalen att jobbet tillför dem? 

Vilket ledarskap uppfattar personalen bedrivs? 

Vilka resurser har individen utanför arbetet? 

 

Metod 

Val av metod 

Enheten är relativt liten och syftet är att erhålla en djup kunskap över hur personalen upplever 

sin situation. Intresset för undersökningen väcktes av områdets aktualitet i samhället, 

Försvarsmakten och i detta frånvaron av personalperspektivet. Hur upplever personalen vid 

enheten sin psykosociala arbetsmiljö och risken för stress? Enhetens storlek och 

undersökningens intresseområde med en önskan om en djupare förståelse leder till att 

kvantitativ metod väljs bort. Detta då Nyberg och Tidström (2012) för kvantitativ metod 
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rekommenderar ett respondentantal om minst cirka 40 personer och styrningen för det 

enskilda arbetet är 100-120 personer (Andersson, 2017). Med den kunskap som erhållits 

genom dialogen med enheten framkommer att den aldrig tidigare studerats. Enheten jobbar i 

en militär kontext men ej inom en traditionell militär verksamhet. Den är dessutom relativt 

unik och organisatoriskt avgränsad. Ett unikt fall är intressant att undersöka (Yin, 2007). 

Utifrån detta väljs att genomföra en kvalitativ undersökning av fallstudiekaraktär. Fallstudie 

kan ses som en metod eller angreppssätt vid undersökning av ett objekt i en avgränsad miljö. 

För undersökningens del ligger intresset i ett specifikt fall vilket gör det till en instrumentell 

studie (Creswell, 2013). Detta innebär att studien inriktar sig mot ett specifikt intresseområde 

vilket i detta fall är den psykosociala arbetsmiljön. Här göres valet att se fallstudien som ett 

angreppssätt och ej en metod att slaviskt följa (Creswell, 2013; Symon & Cassell, 2012). Yin 

(2007) argumenterar för användandet av flera källor vid undersökningen medan Symon och 

Cassell (2012) säger att man kan utgå från en källa även om det är ovanligt. Eliasson (2013) 

menar att den som genomför en kvalitativ undersökning ofta kan välja djupet i 

undersökningen. För denna studie kommer djupintervjuer på plats att genomföras. 

Iakttagelserna skall endast bidraga med en allmän, översiktlig bild av arbetsplatsen. Redan här 

finns avvägningen med att enheten och personalen skall skyddas mot insyn avseende roller i 

detalj samt verksamhetsspecifika detaljer. Detta säkerställer att eventuellt sekretessbelagd 

information kring arbetet aldrig kommer att hanteras i undersökningen. 

Deltagare 

Den som intervjuas skall ha något att tillföra undersökningen som genomförs. Om möjligt 

väljs informatörer med en diversifierad bakgrund (Repstad, 2007). Detta kan ske genom ett 

riktat urval eller sampling från en teori (Bryman, 2011). Det som även eftersträvas med 

urvalet är att uppnå en mättnad i resultatet. Chefen till enhetschefen kontaktades med en 

förfrågan om att genomföra en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön. Denna 

bejakades efter ett dygns betänketid och enhetschefen utsågs som kontaktperson. 

Telefonsamtal genomfördes med information till enhetschefen om undersökningen. Därefter 

genomfördes ett personligt möte med fördjupad information om hur undersökningen var tänkt 

att genomföras. Efter genomförd dialog hölls ytterligare ett kortare möte innan personalen 

informerades om undersökningen. Vid detta informationstillfälle hade personalen möjlighet 

att ställa frågor och frivilligt anmäla sitt intresse att deltaga som informatör. 

Informationsbrevet delgavs muntligt vid detta tillfälle och fanns sedan med vid intervjuerna. 

De deltagande informatörerna är väl fördelade inom den deltagande enheten avseende ålder, 

anställningstid, arbetsuppgifter och med det tillhörande ansvar. Informatörerna är nio personer 

i åldersspannet 28 till 51 år varav samtliga är män. Anställningstiden är från två till tolv år vid 

enheten och de intervjuade har befattningar från enskild anställd upp till enhetschef. 

Fördelningen bedöms ge en fyllighet och djup i undersökningen. Iakttagelser gjordes vid 

enheten under pauserna mellan intervjutillfällena. Varje anställd har en tilldelad kontorsplats 

som finns i ett kontorslandskap med ljuddämpande skiljeväggar. Lokalen saknar fönster. 

Toaletter, fika och lunchrum finns i anslutning till lokalen. Dessa har fönster och en mycket 

god belysning.  

Ingen av cheferna vid enheten eller överordnade chefer har, vad som framkommit, försökt att 

censurera eller på annat sätt försökt att styra resultatet i den genomförda undersökningen. 
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Material 

Intervjuerna med informatörerna genomföres för att ge undersökningen fyllighet och djup. 

Det vill säga att tillräckligt många har intervjuats för att erhålla svar på sin undersökning och 

att ytterligare informatörer ej tillför mer variationer (Bryman, 2011; Repstad, 2007). 

Intervjuerna omnämns ofta i tre kategorier; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. 

Den strukturerade intervjun är ofta hårt styrd i frågeställningarna och blir därmed som en 

muntligt genomförd enkät. Detta är ett sätt som många kvantitativa undersökningar använder 

vid till exempel telefonundersökningar. De följande två formerna är de som dominerar vid 

kvalitativa undersökningar och benämns ibland genom sin utformning för djupintervjuer. 

Detta grundar sig i att den semistrukturerade intervjun har ett flertal förberedda öppna frågor 

kring vilka informatören svarar fritt. Den ostrukturerade intervjun har en eller två 

övergripande frågor alternativt teman utifrån vilka en diskuterande intervju genomförs 

(Alvehus, 2013; Bryman, 2011; Eliasson, 2013). Intervjuerna bör genomföras i en miljö som 

är trygg för informatören och där intervjun ej blir störd (Repstad, 2007). 

Med metodteorin som stöd beslutades att den semistrukturerade intervjuformen passade bäst 

för arbetet. Det vill säga att intervjuaren har ett antal förberedda frågor som ställs till 

informatören. Dessa togs fram med inspiration från Hobfoll (2001), Användarmanual för 

QPSNordic (Arbetslivsinstitutet, 2000), Bakker et al (2007) och ARIA arbetsinnehållsanalys 

(Waldenström, 2009). Detta för att erhålla en bra bredd i frågorna och därmed svaren. 

Frågorna utformades till största del som öppna frågor för att ge den intervjuade möjlighet att 

svara utan att vara styrd till något svarsalternativ. Den fria svarsformen ger även ett djup i 

svaren, vilket en sluten fråga ej medger. De framtagna frågorna är 28 stycken som behandlar 

områdena krav, resurser i arbetet, ledarskap och resurser utanför arbetet. Inom dessa områden 

är frågorna inriktade mot arbetsbelastning, krav på beslutsfattande, krav på inlärning, socialt 

stöd, självständighet, återkoppling, uppmuntrande ledarskap, rättvist ledarskap och resurser i 

allmänhet utanför arbetet. Ljudfilen från den inspelade intervjun lades direkt efter intervjun i 

enskilda digitala mappar för varje informatör för att sedan transkriberas. Intrycket från de 

allmänna iakttagelserna nedtecknades på enklaste sätt i ett medhavt kollegieblock för att 

sedan överföras in i det enskilda arbetet. 

Det finns kritik emot att använda begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativa 

undersökningar. Detta då de har sin utgångspunkt i den kvantitativa metoden (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Det har dock av de flesta med tiden accepterats att de används i kvalitativa 

undersökningar. Validitet är hur giltigt resultatet är alternativt har undersökningen kontrollerat 

det som avsågs att kontrollera (Eliasson, 2013; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvale och 

Brinkmann (2014) argumenterar för att en idealiskt utförd undersökning kommer genom sitt 

övertygande resultat att vara valid. De menar även att jakten på validering kan i sig förstöra 

undersökningen om den blir huvudfokus. Reliabilitet är undersökningens tillförlitlighet. Det 

vill säga om den upprepas under likvärdiga förhållanden blir resultatet detsamma (Eliasson, 

2013; Justesen & Mik-Meyer, 2011; Yin, 2007). För att erhålla tillförlitligheten är det viktigt 

att det insamlad data dokumenteras noggrant (Bryman, 2011; Eliasson, 2013; Yin, 2007). Det 

finns alternativa kriterier vid kvalitativa undersökningar vilka är tillförlitlighet och äkthet 

(Bryman, 2011). För denna undersökning väljs att använda de mer standardiserade begreppen 

validitet och reliabilitet med de styrkor och svagheter detta innebär vid en kvalitativ 

undersökning. 
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Procedur 

Etik vid forskning. Det finns lagar och regler för vad som gäller kring forskningsområdet. För 

detta arbete följs God Forskningssed (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). 

Grundläggande för en god forskning är att resultaten och metoderna redovisas öppet. 

Forskningen skall genomföras utan att skada uppkommer för människor. Vid en konflikt 

mellan forskningsetiken och svensk lag är det alltid lagen som gäller. Vilket fastslagits i både 

hovrätten och europadomstolen (Gustafson et al, 2011). Vidare bör forskningen och dess 

resultat vara strukturerad på ett gott sätt.  

Informerat samtycke skall inhämtas om det innebär någon fysisk påverkan på deltagaren. Om 

känsligare personuppgifter skall hanteras alternativt om barn eller psykiskt funktionshindrade 

deltager (Gustafsson et al, 2011). Samtycket bör inhämtas även i andra undersökningar. Detta 

för att den enskilde skall erhålla information om undersökningen och därmed ha möjlighet att 

ta ställning till ett deltagande (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Sekretess för arbetet gäller endast om det finns ett krav i offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen. Svaren och de som givit dessa kan anonymiseras eller avidentifieras. 

Detta sker genom att till exempel kodnycklar förstörs eller att individernas namn aldrig 

antecknas. Vid genomförda åtgärder kan aldrig forskaren eller andra återställa kopplingen. 

Konfidentialitet uppnås genom att kodnycklar behålls men forskaren redovisar ej deltagarna 

öppet. Vid ett sådant förfarande är det dock ej forskaren som avgör vem som kan erhålla till 

exempel kodnyckeln. Ärendet kommer vid oenighet att avgöras i domstol (Gustafsson et al, 

2011). 

Den som genomför denna undersökning har sedan länge en personlig koppling till 

Försvarsmakten. Dock finns inget eget intresse av enhetens utformning eller genomförande av 

uppgifter. Intresset är endast relaterat till den psykosociala arbetsmiljön.  

Tidigt klarlades att ingen sekretess i någon form skall behandlas under arbetet. Detta var även 

ett krav från chefen ovanför den undersökta enheten. Utifrån intresseområde bedömdes att det 

inte förelåg något hinder att tillmötesgå detta krav.  

Enhetens namn eller angränsande enheter anges ej för att säkerställa informatörernas 

anonymitet. Anonymisering av deltagarna i undersökningen kommer att ske då enheten och 

dess ovanstående chef arbetar väldigt tätt tillsammans. Detta för att den enskilde skall känna 

trygghet med att uppgifterna ej kan spåras. Att ej genomföra en anonymisering av deltagarna 

innebär bedömt att deltagandet blir obefintligt. Personerna kommer, om de citeras, inte att 

numreras då denna utpekning kan ge en igenkännande bild av individens språkbruk. 

Inför undersökningen utformades ett informationsbrev med tänkt genomförande av arbetet 

och vilka handlingsregler som intervjuaren avsåg att följa. 

Intervjuer. Intervjuerna genomfördes under tre dagar i ett utrymme i nära anslutning till 

personalens ordinarie arbetsplats. Varje intervju inleddes med en repetition av det som 

delgavs innan personen anmälde sitt intresse för att intervjuas. Här verifierades ytterligare en 

gång individens informerade samtycke. Tiden för intervjuerna sträckte sig mellan cirka 35 

minuter upp till en timme, varav merparten tidsmässigt varade cirka 50 minuter. Avvikande 

var en intervju som varade i 22 minuter.  Personalens uppträdande vid intervjuerna visade ett 

intresse för området och en vilja att bidraga på ett positivt sätt till enhetens arbetsmiljö. Även 

de som hade skarpare synpunkter upplevdes framföra dessa på ett balanserat sätt utan 

personangrepp mot någon individ. 
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Databearbetning 

Induktion är om studien får fram ny kunskap, eventuellt skapar en ny teori utifrån 

undersökningen eller undersökningarna och sedan baserar arbetets slutsatser på detta. 

Deduktion utgår från de befintliga reglerna eller teorierna utifrån vilka det ofta skapas 

hypoteser som skall undersökas. Detta för att kontrollera att den ursprungliga teorin stämmer 

(Alvehus, 2013; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). För detta arbete 

kommer förståelse att skapas genom tidigare teorier. Sedan inducera ny kunskap ur det unika 

fallet. Analysen av insamlad data kommer sedan att ske tematiskt och redogöras för. Slutligen 

diskuteras den nya kunskapen mot befintliga teorier. Huvuddelen av arbetet kommer därmed 

att ske utifrån en teoretisk utgångspunkt, vilket gör att det kan ses som att arbetet har en 

deduktiv ansats (Bryman, 2011). 

Vid studier av litteratur framkommer det att det finns många olika sätt att analysera det 

insamlade materialet. Inget sätt är fastställt utan val av metod är upp till den som genomför 

studien. För detta arbete följs Langemar (2008) beskrivning av tematisk analys. Fokus för 

studien är förutbestämt och kunskapen har hämtats ur tidigare teorier. Detta sammanfaller väl 

med beskrivningen av en teoristyrd tematisk analys (Langemar, 2008). Med syftet för studien 

som utgångspunkt förutbestäms ett antal teman. Detta kan även göras vid en induktiv tematisk 

analys för att hantera de delar där det finns förförståelse. Detta ger den som genomför 

undersökningen en möjlighet att koncentrera sig på de nyupptäckta delarna (Langemar, 2008). 

Analysen av data från intervjuerna följer Hayes sex första steg förutom att teman redan är 

förutbestämda (Langemar, 2008): 

1. Transkribera materialet till text, om det inte redan är i skriven form. Läs 

därefter texten i sin helhet tills en god överblick erhållits. 

2. Gå igenom texten och markera text (eller skriv nyckelord i marginalen) som 

är relevant för frågeställningen. 

3. Sortera citaten (eller nyckelorden) utifrån olika preliminära teman, det vill 

säga gruppera dem under olika övergripande begrepp. 

4. Ta ett tema i taget och gå igenom hela texten och plocka ut allt som hör till 

just det temat. Gå alltså igenom hela texten lika många gånger som det finns 

teman. Här kan listan över teman samtidigt behöva utvecklas och 

modifieras. 

5. Gör en slutlig benämning på och definition av varje tema. 

6. Sammanfatta materialet under varje tema med egna ord. Ta gärna med ett 

eller ett par belysande citat eller konkreta exempel för varje. Det är detta 

(eventuellt inklusive steg 7) som utgör resultatet i rapporten. 

(7. Utveckla en teori genom att relatera dina teman till varandra så att det blir en 

sammanhängande enhet.) 

          (Hayes, 2000 citerad i Langemar, 2008, s. 128) 

Under analysen kan det uppstå helt nya delar som ej passar in under de förutbestämda temana. 

Det är då möjligt att skapa ett induktivt tema istället för att bara placera in saker utan att de 

passar (Langemar, 2008). Slutligen kommer resultatet i enlighet med Langemar (2008) att 

diskuteras i relation till teorierna. 

För att erhålla en överblick av det transkriberade materialet skrevs samtliga sidor ut. 

Intervjuerna lästes sedan igenom som helhet. Därefter markerades delar i den utskrivna 

texten. Markeringarna lästes sedan och överfördes för strukturering i ett nyskapat word-
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dokument med teman. Här används ej metoden klipp och klistra utan det skrivs av ur 

transkriberingen. Parallellt förs handanteckningar som stöd till minnet. Med struktureringen 

blir det en tolkning av vad som är viktigt i det temat (Langemar, 2008). Under detta arbete 

hålls i medvetandet att ej övertolka eller tvinga in saker under teman där de ej passar. Därefter 

genomläses texten igen för att fylla på med det som hör till temat. Slutligen sammanfattas 

materialet under temana med egna ord och redovisas som resultat (Langemar, 2008). 

Anteckningarna och hela det transkriberade materialet läses igenom ytterligare en gång efter 

att resultatet nedtecknats. Detta för att ej missa nyanser eller något annat relevant för 

undersökningens resultat.  Exempel, under arbetets krav struktureras citatet ”Bitvis alldeles 

för hög” in. Detta är ett starkt uttryck för upplevelsen av arbetets krav. Till detta plockas 

sedan allt övrigt ut i intervjudata som hör till detta. Sammanfattning sker sedan med egna ord 

in i resultatet. När diskussionen av resultatet sedan genomförs kan detta kopplas till Bakker et 

al (2007) som säger att kraven kan vara i princip obegränsade under förutsättning att det finns 

en upplevelse av resurser att möta dessa. Exemplet är väldigt förenklat men ger en 

övergripande bild av ett stort och tidsmässigt utsträckt arbete. 

 

Resultat 

Inledning 

Det bearbetade och analyserade materialet från intervjuerna redovisas med fyra övergripande 

teman. Arbetets krav, resurser i arbetet, ledarskap vid arbetsplatsen och vilka resurser 

individen har utanför arbetet. Under dessa teman har de analyserade svaren från intervjuerna 

grupperats. 

Arbetets krav 

Området arbetets krav innehåller svar på intervjufrågor ställda kring arbetsbelastning, krav på 

beslutsfattning och krav på inlärning. Svaren på frågorna har analyserats och resultatet 

redovisas nedan. 

Personalen vid enheten upplever att arbetet ställer höga krav på dem som individer. 

Arbetsmängden upplevs överlag som hög, vilket illustreras bra av en av informatörerna som 

svarar: 

”Bitvis alldeles för hög.” 

De i mer ledande befattning har ett stort krav på mötesnärvaro och till detta övriga uppgifter 

som skall lösas. Avvikande i upplevelse av arbetsmängd är några individer som själv har varit 

chef tidigare eller kommer från privat sektor. Dessa upplever att arbetsmängden är 

genomgående låg förutom vid uppkomna händelser som måste hanteras snabbt. 

”Relativt låg. […] vad jag har erfarenhet av tidigare arbetsplatser och min egen 

förmåga, vad jag vet att jag kan klara av.” 

Kopplat till den överlag upplevda stora arbetsmängden uppger de flesta att arbetstempot är 

högt. Det finns ej möjlighet till vila mellan uppgifterna och en del upplever att de måste jobba 

slarvigt för att hinna med. Arbetstempot ökar även ibland oförutsett genom att det tillkommer 

nya arbetsuppgifter utifrån in till enheten. Här kan dock noteras att de som löser uppgifter mer 

enskilt upplever tempot lägre. Det lägre tempot är inte alltid önskat utan kan härledas till 
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långsamma stödsystem, vilket blir ett irritationsmoment och frustrerande för den enskilde. En 

annan orsak till det lägre tempot är tilldelning av färre arbetsuppgifter till den enskilde. 

Intressant är att trots hög arbetsmängd och tempo uppleves inget krav på att jobba övertid. 

Men det finns ändå en upplevelse av en underliggande förväntan att uppgifterna skall lösas i 

tid. Här är den egna ambitionsnivån i uppgiften och egen inre tillfredställelse en faktor som 

gör att flextid nyttjas av en del för att lösa uppgiften. Överlag ger informatörerna en bild av en 

verksamhet som normalt inte kräver snabba beslut. Det är vid snabbt uppkomna händelser 

som det kan behöva fattas snabba beslut om åtgärder som skall vidtagas och fördelning av 

olika resurser. 

”[…]Beslut kan behöva tas inom loppet av sekunder, beroende på vad det är för 

någonting som har hänt i verksamheten. Det är inte så vanligt förekommande att det är 

så bråttom, men det förekommer.” 

För att genomföra de uppgifter som finns vid enheten måste den enskilde hålla en hög 

koncentrationsförmåga. Detta för att behålla detaljfokus och kunna genomföra analyser. Den 

enskilde upplever i detta olika störningar. Flera anger att deras koncentration störs av att de 

sitter i ett kontorslandskap med ett visst bakgrundsljud. Detta åtgärdas av den enskilde genom 

att sitta med hörlurar eller till exempel komma tidigare på morgonen för att få arbetsro. 

Många möten och samtidiga uppgifter är annat som stör den enskildes förmåga att fokusera. 

Till detta kommer att många av informatörerna upplever att arbetet innehåller en komplexitet i 

det egna beslutsfattandet. Komplexiteteten för flertalet beror av att det blir många olika 

parametrar och beroendeförhållanden att ta hänsyn till i det egna beslutet. En del försöker 

därför att fatta sina beslut i samråd med chef eller kollegor. Upplevelsen av arbetets 

svårighetsgrad är överlag homogen, där typen av uppgift som löses för stunden påverkar 

svårighetsgraden. Det vill säga från låg till hög svårighetsgrad. För att lösa sina uppgifter vid 

arbetsplatsen finns det ett behov av att utbilda sig över tiden. Utbildningen ger den enskilde 

ökad kompetens och en möjlighet att göra något annat några dagar. 

”Ja, det måste jag säga verkligen är en styrka. För huvuddelen av den kunskapen som 

är fackmannamässig, eller som ligger nära hantverket, den avsätts det tid, pengar och 

resurser för att kunna genomföra på arbetstid […].” 

Det finns för de flesta en plan när och vilka utbildningar som skall genomföras. Här 

efterfrågar dock ett antal informatörer en högre egen frihet att välja utbildning. 

”[…]Där är det ganska bra, men metodiken och feedbacken från vilka kurser som väljs 

åt en och vilka man får önska själv lämnar lite att önska. Man får inte välja själv, utan 

man måste åka på den här och den här och den här.[…]”  

Förutom den utbildningen som arbetsgivaren tillhandahåller finns det ett stort intresse hos 

informatörerna att hålla sig à jour inom området och med det genomföra egen 

kompetensuppbyggnad. Informatörerna lägger mellan fyra och tjugo timmar i veckan av sin 

fritid för detta. Med en uppskattning i tidsuttag lägger informatörerna i snitt cirka åtta timmar 

i veckan per person, det vill säga en extra arbetsdag. Avseende kraven på den enskilde och 

förväntningar i allmänhet upplever en majoritet av informatörerna en otydlighet. Vad är 

prioriterat och vad gäller för den enskilde? Det framkommer även att medarbetare behandlas 

olika och utifrån detta även vilka krav som ställs i leveranser. Avvikande här är några 

informatörer som upplever att de detaljstyrs istället för att ha en klar målbild att jobba utifrån. 
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Överlag framstår det som arbetsplatsen har en hög arbetsbelastning och att verksamheten är 

föränderlig. För lösandet av de komplexa uppgifterna med många variabler krävs en hög 

koncentration och kraven på vad som skall uppnås av den enskilde är inte alltid tydligt. För att 

utföra arbetsuppgifterna tas kontinuerligt beslut. Men det är sällan i den normala 

verksamheten som det behöver ske snabbt. Enheten uppmuntrar arbetstagarna att fortutbilda 

sig och den enskilde tar ett stort ansvar för sin egen utveckling samt bibehållande av 

kompetens. Det framstår som unikt att den enskilde använder motsvarande en arbetsdag i 

veckan av fritiden för arbetsrelaterad kompetensutbyggnad. Samtidigt blir tolkning att det är 

något av en livsstil för den enskilde. En del känner stress och frustration. Vid en djupare 

analys framkommer att mycket av stressen ligger i den enskildes ambition att göra ett bra jobb 

och leverera bra resultat till organisationen. När möjligheten att leverera resultat inte finns på 

grund av externa faktorer upplever en del frustration över sin situation. En del av stressen kan 

även härledas till för många samtidiga arbetsuppgifter. 

Resurser i arbetet  

Området resurser i arbetet innehåller svar på intervjufrågor ställda kring socialt stöd, 

självständighet och återkoppling. Svaren på frågorna har analyserats och resultatet redovisas 

nedan. 

Personalen vid enheten upplever att det finns resurser till stöd för dem vid arbetsplatsen. De 

flesta kan erhålla stöd vid lösandet av arbetsuppgifter. Stödet erhålls från kollegorna eller 

någon av cheferna. Avvikande i upplevelsen av stödet är några individer som löser uppgifter 

mer självständigt. Det är svårt för någon annan att göra ett tillfälligt inhopp och 

upplärningstiden är lång. Samtliga vid enheten uppfattar att de kan diskutera arbetsproblem 

med kompetenta kollegor. När begränsningar i stödet upplevs beror det ofta av att den 

enskilde ej sökt stöd eller att adresserad kollega var för upptagen i en annan arbetsuppgift. 

Diskussionerna med kollegorna upplevs även av några som en möjlighet ventilera allehanda 

problem. 

”Så det är inte så där… man behöver inte, oftast, utan man har i regel tid att snacka 

lite skit också. Vi tar oss den tiden skulle jag vilja påstå[…].” 

De allra flest upplever att det finns möjlighet att erhålla stöd från närmaste chef. Stödet kan 

vara rent arbetsrelaterat eller stöd till att anpassa balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Avvikande är när cheferna är engagerade i annan verksamhet såsom möten utanför enheten, 

möten på annan ort eller lösande av andra uppgifter.  

”Problemet är deras arbetsbelastning, som jag uppfattar som ett större problem 

i och med att de inte alltid är tillgängliga, och det händer att hela lednings… 

alltså våran närmaste ledning är borta […].” 

Informatörerna upplever att när enhetens ledning är frånvarande och beslut avseende 

prioriteringar eller resursfördelningar måste lyftas en nivå uppträder en beslutströghet. Detta 

får till följd att de upplever en avsaknad av beslut som är viktiga för att ha möjlighet att 

fortsätta med sina arbetsuppgifter. 

”[…]Annars så är vi tillräckligt flexibla och högt i tak för att kunna hantera direkta 

situationer själva. Men när vi måste involvera högre ledning så då blir det en 

bromskloss.[…]” 
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En stor del upplever att de har möjlighet att påverka vem man jobbar med i lösandet av 

uppgifter och att det finns en lyhördhet för önskemålen. Avvikande är vid snabbt uppkomna 

uppgifter eller projekt som löses utanför enheten. Vid dessa tillfällen är 

påverkansmöjligheterna mindre. Möjligheten att påverka de beslut som är viktiga för det egna 

arbetet upplevs av de flesta som stor. Diskussionsklimatet är bra och det finns möjlighet att 

utbyta idéer med cheferna. Detta leder ofta till att den enskilde blir upphovsman till 

beslutsunderlaget. Dock upplever några av informatörer problem med egen kunskap om hur 

de ska kunna påverka besluten och att påverkansmöjligheten endast finns vid tillfälliga 

uppgifter. Till detta kommer även några som upplever att de ger konstruktiva förslag som ej 

omhändertages. Informatörerna upplever att chefer och kollegor visar uppskattning för de 

utförda arbetsinsatserna. Kollegorna upplevs dock vara bättre på detta än cheferna. En del av 

detta härleds av informatörerna till att chefen inte alltid har möjlighet att se vad den enskilde 

utför. Avvikande är några som upplever att ledningen utanför enheten ibland ger beröm bara 

för att det ska ske och inte att det relaterar till en väl utförd arbetsinsats. Ytterligare avvikelse 

är några som upplever att den feedback som erhålls från chefen endast är negativ, där det 

dessutom ej går att urskilja om det är feedback till personen eller på utfört arbete.  

Arbetsplatsen har för merparten ett gott socialt arbetsklimat och resurser där den enskilde kan 

erhålla hjälp i arbetsuppgifterna. Chefer och kollegor bidrager med stöd till varandra. Men 

den för många höga arbetsbelastningen är en hämmande del. Detta medför att den enskilde i 

vissa fall ej kan fullgöra sina arbetsuppgifter eller erhålla nödvändiga beslut. Det kan inte 

uteslutas att detta stundtals hämmar verksamhetens effektivitet. Det finns en möjlighet att 

påverka sin situation vid arbetsplatsen. Både avseende uppgifter och vilka kollegor man 

samarbetar med. Genom att arbetstagaren är med i framtagandet av beslut och i 

sammansättning av arbetsgruppen skapar arbetsgivaren förutsättningar för att det skall 

levereras ett gott resultat. De som upplever att den feedback som framförs endast är negativ 

förmedlar även en underton av att de redan i vanliga fall ej ser sig som behövda eller 

uppmärksammade av arbetsgivaren. Detta är stressande för den enskilde och upplevelsen av 

situationen riskerar att den enskilde till slut känner sig utfryst vid arbetsplatsen då de aldrig 

får bidraga till verksamheten på ett positivt sätt. 

Ledarskap vid arbetsplatsen 

Området ledarskap vid arbetsplatsen innehåller svar på intervjufrågor ställda kring 

uppmuntrande och rättvist ledarskap. Svaren på frågorna har analyserats och resultatet 

redovisas nedan. 

Personalen vid enheten upplever i stort att de uppmuntras av sin närmste chef att säga ifrån 

när de har en annan åsikt. Många av informatörerna upplever ett öppet och gynnsamt 

diskussionsklimat, där flera även anger att de delger sin uppfattning oavsett om den är 

efterfrågad eller ej. Avvikande här är några av informatörerna som upplever att deras åsikt 

inte är önskvärd. De uppfattar sig som besvärliga och vissa upplever obehagskänslor. Några 

uppfattar det som en militär tradition att man ej säger sin åsikt utan är mer rådgivande när 

man tillfrågas. De flesta upplever att de uppmuntras av sin närmaste chef att deltaga i 

viktigare beslut gällande arbetet. Många upplever att det är ett bra diskussionsklimat, att 

åsikten är efterfrågad och att man blir medtagen på möten inför att beslut skall fattas. 

Avvikande här är några informatörer som upplever att de får vara med, men att åsikten vid 

deltagandet ej är efterfrågad. Här upplevs även en selektivitet i vilka som blir utvalda att 

deltaga i de beslutande mötena. Samtliga informatörer upplever att de uppmuntras av sin 

närmaste chef till utveckling i arbetet. Att man får gehör för idéer relaterat till den egna 

utvecklingen och att man får beröm vid kompetensutveckling. 
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”Ja. Ja, men absolut. Och han försöker… till och med när han uppfattar att jag 

är någonting på spåren, då försöker han rensa för att jag skall få tid att köra det 

i botten […] Så ja, absolut. Det funkar bra” 

Här upplevs som positivt att man uppmuntras till utveckling även om chef och arbetstagare ej 

är överens om vilken kurs som skall genomföras. Förhållandet mellan den närmaste chefen 

och informatörerna upplevs ej som en orsak till stress. Relationen beskrivs av en del mer som 

med en god kamrat. Avvikande här är några vilka tidigare erhållit feedback de upplever som 

oklar. Här uttrycks en känsla av osäkerhet och stress inför möten med chefen. Några av 

informatörerna reflekterar här fritt kring sina tankar kring militärt och civilt ledarskap. Det 

framförs att olikheter i uttryckssätt och därmed även vana i att ta emot uppgifter på ett visst 

sätt kan leda till att det skär sig. En stor del av upplevelsen kan härledas till olikheter i sättet 

att kommunicera med varandra. Här relaterar de inte till en specifik chef utan att det är en 

utmaning för organisationen som helhet. 

”Det tror jag nog är någonting… Att det är en utmaning för den här 

organisationen att kunna förstå sig hur man ska förhålla sig till varandra på ett 

så smidigt sätt som möjligt” 

Även kring ledarskap återkommer ett antal informatörer till en önskan om att roller, enskilda 

mål och verksamhetsmål skall förtydligas. Samtidigt uttrycker informatörerna en stor 

förståelse för att enhetens ledning, som de upplever det, har en väldigt hög arbetsbelastning.  

Merparten upplever att det är ett gott ledarskap vid arbetsplatsen. Arbetstagarna uppmuntras 

att säga sin åsikt och deltaga i beslutande möten. Den enskilde uppmuntras till att utvecklas i 

arbetet och förhållandet till närmste chef är gott. Det uttrycks dock en förbättringspotential i 

tydlighet kring mål för den enskilde och verksamheten. Detta kan möjligen härledas till att det 

framkommer en ömsesidig ovana i att kommunicera varandra som civil och militär, vilket kan 

leda till missförstånd. Den enskilde uppfattar att saker skall vara på ett visst sätt för att man 

inträder i en militär kontext. Men har svårt att mer precist härleda detta utan det är mer en 

upplevelse och känsla. Det framkommer att den som erhållit negativ feedback kan känna olust 

och stress i relationen till sin chef, vilket i längden kan hämma den enskilde ytterligare att 

göra sin röst hörd. Detta kan på sikt få till konsekvens att arbetsplatsen har medarbetare som 

ej når sin fulla potential. Detta då den enskilde upplever det som viktigt att få göra sin röst 

hörd och bidraga till arbetsplatsen. Enhetsledningens möjlighet att utöva ett ännu bättre 

ledarskap i enheten verkar hämmas av en för hög arbetsbelastning. 

Vilka resurser har individen utanför arbetet  

Området vilka resurser individen har utanför arbetet innehåller svar på intervjufrågor ställda 

kring bland annat fysisk träning, självkänsla, engagemang på fritiden och allmänt kring stress. 

Svaren på frågorna har analyserats och resultatet redovisas nedan. 

Personalen vid enheten har mycket goda resurser som individer. Alla utför fysisk träning på 

del eller hela den arbetstid (tre timmar) som avsätts av arbetsgivaren. Samtliga tränar 

dessutom i någon form på fritiden. Träningsmängden, inkluderat det som sker på arbetstid, 

sträcker sig mellan en och en halv till åtta timmar i veckan. Med en uppskattning i tidsuttag 

lägger informatörerna i snitt cirka fyra och en halv timme i veckan per person på fysisk 

träning. För de tillfällen då tre timmar i veckan ej uppnås uppger informatörerna att annat 

arbete prioriteras och därmed minskar tiden för träning. Träningsformerna är varierande men 

en kombination av styrka och kondition är genomgående. Träningen ger informatörerna en 
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känsla av reducerad stress, tillfredställelse, mentalt fokus med ökad koncentrationsförmåga 

och ett bättre humör. Informatörerna har varierande matvanor men upplever i stort att de har 

ett bra kostintag på regelbundna tider där många tänker på vad de äter. Hemlagad mat är 

dominerande. Avvikande är de som pendlar längre vilka ibland slarvar med att äta frukost. 

 ”[…]Kanske lite dålig med frukost då och då.[…]” 

Ytterligare avvikelse är den som uppger att en dålig dag på jobbet leder till en form av 

tröstätande om träningen ej kan genomföras. 

”[…]Man skulle kunna säga att man unnar sig någonting riktigt gott […] Och 

lägger mer tid på det än vad man skulle vilja ha gjort annars, kanske, om man 

inte haft en sån trist dag på jobbet.” 

De allra flesta upplever sig framgångsrika som individer. Avvikande är de som kopplar 

framgången på arbetsplatsen till detta. Dessa upplever att känslan av framgång varierar. Men 

över tiden känner de sig framgångsrika. Informatörerna är stolta över sig själva och vad de 

uppnått vid arbetsplatsen. Några uppger att arbetet har ökat det individuella självförtroendet 

och därmed stoltheten. Avvikande är den som anger att det håller på att naggas i kanten då det 

upplevs som att den nuvarande arbetsplatsen ej ger någon erkänsla för uppnådda framgångar. 

Informatörerna är engagerade i egna fritidsverksamheter eller via barnens utövande av idrott. 

Det är allt från pistolskytte till engagemang i bostadsrättsföreningar. Till detta kommer att 

informatörerna homogent upplever att de har lojala vänner som de kan vända sig till i lägen 

där de är i behov av hjälp. Det är inte alltid många, men det finns en lojal kärna att lita på. 

”Absolut. Absolut. Vänskap är någonting jag håller högt, att man ställer upp för 

varandra. Och det är flera gånger som jag har begagnat nätverket och flera 

gånger som jag har ställt upp i det. Absolut, det skulle jag vilja säga.” 

Avslutningsvis ställdes frågorna om informatören kände sig stressad i arbetet eller privat livet.  

En majoritet av informatörerna känner sig i varierande grad stressade i arbetet på grund av 

deadlines, arbetsmängd eller av processerna vid arbetsplatsen. 

”Ibland. Ibland hinner man inte ens gå på toa, på en dag, för det är för mycket. 

Andra dagar kan jag nu ha en tom förmiddag, men jag bara orkar inte prestera 

de saker jag hade tänkt. […]” 

Några av informatörerna som ej upplever stress känner frustration över till exempel frånvaro 

av chef eller tiden det tar att fatta ett beslut vid arbetsplatsen. Avvikande är några 

informatörer som ej känner stress eller frustration i arbetet. Dessa löser uppgifter mer enskilt. 

Större delen av informatörerna upplever ingen stress i privatlivet. De som upplever att det 

finns en risk för stress försöker att balansera detta med en medvetenhet över situationen och 

därmed ha möjlighet att öka eller minska fritidsaktiviteterna. Några informatörer upplever 

ibland en stress över att ej hinna med den kompetensutveckling som de vill genomföra under 

sin fritid. Konkurrerande intressen och familjen tar i dessa fall mer tid. 

Arbetsplatsen har resursstarka medarbetare. De är friska och har möjlighet att utföra fysisk 

träning både på arbetsplatsen och på fritiden. Träningen är ett sätt för den enskilde att uppnå 

balans i kroppen och reducera den upplevda stressen. Kopplat till detta är de kostmedvetna 

och intager överlag sina måltider regelbundet. Personalen har en rik fritid med sociala 

aktiviteter och utövande av hobbys. Det finns ett engagemang både i familjen och för 
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kamraterna. Detta betalar sig genom att samtliga har ett lojalt nätverk av kamrater att luta sig 

emot i svåra stunder och därmed den grundtryggheten att falla tillbaka på. De många 

aktiviteterna till trots är det ytterst sällan någon känner sig riktigt stressad i privatlivet. Över 

tiden känner sig individerna stolta över sig själva och sina framgångar i livet och arbetslivet. 

Återigen finns det en koppling till att de som har en hög egen ambition och leveransvilja till 

arbetsplatsen upplever större variation i detta. Det finns även individer som mellan raderna 

antyder att de har mer att tillföra arbetsplatsen om de tillåts att blomma ut. Upplevelsen av 

stressen vid arbetsplatsen varierar över tiden och orsak beroende av vilken individ som 

tillfrågas. Den uppkomna stressen kan dock i huvudsak relateras till arbetsmängd och 

arbetsprocesser. Den enskilde hinner inte med det som skall utföras alternativt förstår ej 

arbetsprocessen eller upplever att den ej är fullt ut anpassad till uppgifterna. 

Prestationsbehovet hos individen bidrager i detta till den upplevda stressen. Den som löser 

uppgifter mer enskilt verkar ha en upplevelse av arbetet som mindre stressfyllt. Det kan inte 

uteslutas att orsaken till ensamarbetarens upplevelse ligger i färre större uppgifter med klarare 

målsättningar och en större kontinuitet där man drabbas mindre av tillfälliga uppgifter vid 

enheten. 

Sammanfattning 

Sammanfattningen bygger på resultaten ur temana krav, resurser, ledarskap och resurser 

utanför arbetet. Tydligt framträdande i helhetsbilden kopplat till temana blir: Höga krav och 

kompetensutveckling, Ambition, Fritidsintressen och fysisk träning, Feedback, 

Kommunikation, Mål och roller, Arbetsmiljörisker. Sammanfattningsvis kan det konstateras 

att arbetsplatsen består av ett antal prestationsinriktade resursstarka individer. Arbetet 

tillhandahåller ett antal resurser och ställer höga krav på dem som individer. Trots en 

upplevelse av stress som bedömt kan härledas till en viss obalans mellan kraven och 

resurserna verkar de allra flesta individer på det hela taget må bra. Dock finns det en möjlig 

risk för stor obalans mellan resurser och krav om det skulle inträffa en större störning i 

privatlivet vilket är en möjlig framtida riskfaktor. 

Personalen är överlag nöjd med sin arbetsplats. De uttrycker dock att det finns en 

förbättringspotential inom vissa områden. Detta till trots finns det en lojalitet och stolthet 

kopplad mot arbetsgivaren. Arbetet ställer relativt höga krav och personalen måste vara 

anpassningsbar. Ingen framför dock att kraven vid arbetsplatsen är för höga. Arbetets 

svårighetsgrad varierar över tiden relaterat till vilken uppgift som löses. Komplexiteten i 

arbetet är för de flesta hög, med en tendens att de i mer ledande befattning upplever sina 

uppgifter något mindre komplexa än den övriga personalen. Kontinuerlig utbildning krävs för 

att upprätthålla erforderlig kompetens. Denna tillhandahålls genom att arbetsplatsen skickar 

den enskilde på utbildningar. Chef och underställd är inte alltid överens om vilken utbildning 

som skall genomföras, men utbildningsmöjligheten uppskattas ändå av den enskilde. Utöver 

detta lägger medarbetarna ytterligare cirka en arbetsdag i veckan av sin fritid för 

kompetensutveckling. Den egna viljan till utbildning är ibland stressande för den enskilde då 

detta krockar med andra fritidsintressen eller familjens behov av uppmärksamhet. Personalen 

vid enheten jobbar som helhet under en hög arbetsbelastning. Flera samtidiga uppgifter och 

deadlines är en orsak till stress. Även snabbt tillförda nya arbetsuppgifter kan upplevas som 

stressande. Det finns dock några undantag bland dem som har en tidigare chefserfarenhet eller 

kommer från privat sektor, vilka upplever arbetsbelastningen som lägre. Här har enheten en 

potentiell reserv som kan utnyttjas för att minska arbetstrycket på dem som upplever 

arbetsbelastningen som för hög. Arbetstempot är för de flesta högt, vilket gäller för samtliga 

vid snabbt uppkomna uppgifter. Trots det höga arbetstempot och kontinuerliga beslut upplevs 

det inte som att beslutstempot behöver vara snabbt. Det kan bottna i en över tiden upparbetad 
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förmåga i att hantera snabbare lägen alternativt att det faktiskt är ett behagligt beslutstempo. 

Kravet att fatta beslut är vad det uttrycks ingen orsak till stress. Vid lösandet av uppgifterna 

krävs en hög koncentrationsförmåga. Den störs dock av arbetsplatsens öppna utformning. 

Detta kan, även om det inte uttrycks, vara en underliggande stressfaktor att kontinuerligt 

störas i sitt arbete. Många känner sig stressade eller frustrerade över processerna vid 

arbetsplatsen. Metoder, målbilder och enskilda mål är återkommande i detta. Sammantaget att 

den enskilde upplever en otydlighet i vad som skall levereras. Här upplever några att det olika 

sättet att uttrycka sig som militär kontra civil påverkar hur uppgifterna uppfattas. Ytterligare 

bidragande till den upplevda stressen är den av många utryckta egna ambitionen att bidraga 

och leverera till arbetsplatsen.  Avvikande från helheten är de med mer enskilda enstaka 

arbetsuppgifter. Dessa förefaller uppleva mindre stress och en större balans i sin 

arbetssituation. För att de anställda skall ha möjlighet att möta de ställda kraven finns det ett 

antal resurser i arbetet. Arbetsplatsen har för de flesta ett gott socialt klimat. Man visar 

uppskattning för varandras arbete, men de närmaste kollegorna upplevs vara bättre på detta än 

cheferna. För stöd i arbetet kan kollegor eller chefer användas. Med dessa diskuteras det 

uppkomna problemet. Kollegorna kan även fungera som en ventil för att dryfta allehanda 

spörsmål. Det finns en påverkansmöjlighet för individen både i uppgiftens lösande och vilka 

man utför den med. Genom att den enskilde ofta är med i beslutsframtagandet skapar 

arbetsgivaren därmed förutsättningar för att uppgiften skall lösas på ett bra sätt. Personalen 

upplever i stort att de uppmuntras att säga ifrån när de har en annan åsikt och att de 

uppmuntras att deltaga i viktigare beslut. Här kan man notera att trots att en stor del av 

arbetstagarna är med i processen för framtagandet av uppgiften har de ändå en dålig 

uppfattning om vad som är det slutgiltiga målet och hur de själva bidrager till detta. 

Avvikande i detta är en del individer som upplever att deras åsikt ej är önskvärd och de anser 

sig även lyfta fram bra förslag som aldrig tillvaratas. Detta riskerar att på sikt skapa en 

situation där individen känner sig åsidosatt. Ytterligare avvikande är de som ej förstår 

innehållet i den feedback som erhållits. Detta gör den enskilde osäker och stressad när de skall 

träffa sin chef, vilket hämmar kreativiteten. Samtliga individer vid arbetsplatsen har mycket 

goda egna resurser. De är stolta över sig själva och känner sig framgångsrika. Lojala vänner, 

många fritidsintressen, regelbunden träning, god kosthållning och mycket få saker som leder 

till en upplevelse av stress. Dessutom stannar den på jobbet upplevda stressen där och följer ej 

med hem på fritiden. 

Ett antal arbetsmiljörisker i arbetsmiljön identifieras som kan utvecklas till problem i den 

psykosociala arbetsmiljön. Många upplever en hög arbetsbelastning med många samtidiga 

uppgifter, deadlines och ibland snabbt tillförda arbetsuppgifter vilket ger en känsla av stress. 

Vidare finns en viss risk för en underliggande stressfaktor då arbetsplatsens utformning för 

många är störande. Genomgående i alla teman ger den upplevda otydligheten i någon av 

faktorerna målbilder, metoder och enskilda mål en upplevelse av stress. Individens egen 

ambition att uppnå mål och kompetensutveckla sig skapar också för individerna olika grader 

av stress. Ytterligare finns det ett antal individer som riskerar att uppleva ett utanförskap från 

den sociala gemenskapen i arbetet. Ingen individ anger dock i nuläget stress inom samtliga 

ovan angivna områden. 
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Diskussion 

Inledning 

Diskussionen bygger på resultatet som framkommit i analysen av data från undersökningen. 

Det som tydligt framträdde i helhetsbilden har inarbetats under temana. Arbetsmiljörisker 

samt Mål och roller blir egna rubriker då dessa har framträtt som genomgående i upplevelsen 

av arbetssituationen. 

Krav 

Enligt krav-resurser modellen består jobbet av krav och resurser vilka i en god arbetsmiljö är i 

balans. Vidare finns ingen gräns för hur höga kraven kan vara under förutsättning att den 

enskilde upplever att det finns resurser att möta dem (Bakker et al, 2007). Kraven på 

individerna vid den undersökta arbetsplatsen är överlag höga. Den enskilde måste vara 

anpassningsbar, kontinuerligt ta till sig ny kunskap, jobba med hög arbetsbelastning, 

kontinuerligt fatta beslut och arbetet sker för många i ett högt tempo. En upplevelse av 

obalans mellan dessa krav och tillhandahållna resurser kan leda till anspänning och 

utbrändhet. Det är när kraven blir obegripliga eller för höga som den negativa processen 

startar (Bakker et al, 2007). Vidare kommer den fysiska arbetsmiljön, om den uppfattas som 

dålig, att påverka den totala upplevelsen av arbetets krav i negativ riktning. Med tanke på att 

arbetstagarna framfört vissa synpunkter på arbetsmiljön kan det inte uteslutas att detta 

bidrager något till en negativ syn på arbetets krav. För att möta detta har arbetsgivaren 

genomfört undersökning av bland annat luft och temperatur. 

Resurser inom och utom arbetet 

Krav-resurser modellen anger att resurserna kan skapa en buffrande effekt som motståndskraft 

mot kraven (Bakker et al, 2007). Detta bidrager enligt forskarna till ett ökat engagemang och 

lojalitet mot organisationen. För att möta kraven i arbetet tillhandahåller arbetsgivaren 

möjligheten att utbilda sig på arbetstid. Detta uppskattas av individerna men de önskar att i 

vissa fall ha ett större inflytande över vilken utbildning som genomförs. Det uppfattas även 

som att utveckling av den enskilde i allmänhet uppmuntras. Att detta sker är enligt Bakker et 

al (2007) en viktig resurskomponent. Till detta är individerna ambitiösa och lägger i snitt en 

arbetsdag i veckan av fritiden på egen kompetensutveckling. När detta krockar med andra 

krav på fritiden uppstår det för en del individer en stress. Den prestationsinriktade 

medarbetaren upplever därmed en stress kring kompetensutvecklingen trots att arbetsgivaren 

tillhandahåller möjligheter till utbildning. Här skulle arbetsgivaren, för att lätta på trycket hos 

den enskilde, kanske överväga om det är möjligt att tillhandahålla utbildningstid utan att åka 

på en arrangerad utbildning. Detta då det även finns en del önskemål om att styra sin egen 

utbildning i större omfattning. Samtidigt är det för en del individer en livsstil där arbetet är 

både jobb och hobby, vilket för arbetsgivaren är svårt att påverka. Det sociala stödet av 

kollegor och de i chefsposition upplevs vara bra vid arbetsplatsen. Även detta är enligt Bakker 

et al (2007) en viktig del i de upplevda resurserna, vilket även stöds av Hobfoll (2011) som 

anger dessa relationer resursförstärkande. Kopplat till detta har de enskilda ett mycket bra 

socialt nätverk på sin fritid. Det sammantagna positiva sociala stödet blir en faktor som enligt 

Johnson et al (1988) minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. 

Individerna har mycket goda resurser utanför arbetet med en blandning av olika aktiviteter, 

vilket bidrager till deras återhämtning och stressreducering. Regelbunden träning genomförs i 

snitt cirka fyra och en halv timme per person och vecka. Känslan individerna får av den är 
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reducerad stress, tillfredställelse, mentalt fokus och bättre humör. Detta bekräftas av Hayes et 

al (1986) vilka kom fram till att den fysiska träningen påverkar det mentala välbefinnandet 

positivt. Vidare ger träningen ett bättre humör och minskar risken för depression. Huang et al 

(2011) kom fram till att den fysiska träningen reducerar stress och stärker immunförsvaret. 

Det är mycket positivt att arbetsgivaren i detta bidrager med tre timmar arbetstid i veckan för 

fysisk träning. Även om Försvarsmaktens syfte troligen i grunden är att stärka individen inför 

insatser kommer den fysiska träningen att vara hälsofrämjande. Dock bör detta följas upp av 

dem i chefsposition då undersökningen visar att ett ökat arbetstryck leder till att individerna 

väljer bort eller kraftigt nedprioriterar träningen. Nedprioriteringen av träningen följer det 

mönster som Martins et el (2013) fann i sin undersökning. Med andra ord när träningen 

behövs som bäst kommer individen ej att genomföra den. Positivt är individernas inställning 

till god kosthållning. Det finns dock de som genom sin upplevda stress ökar matintaget. Detta 

är en negativ coping som kan innebära risker för den enskildes hälsa (Holton et al, 2016). 

Vilken copingstrategi som den enskilde väljer att nyttja är svårt för arbetsgivaren att 

kontrollera. Ett sätt är att genom utbildning uppmärksamma medarbetarna på fenomenet 

(Holton et al, 2016). Även om det gäller enstaka medarbetare kan vinsterna bli stora för 

arbetsgivaren om även de med en positiv coping får ytterligare verktyg att jobba med för att 

hantera sig själv i stressade situationer. Positivt kopplat till detta är den sociala interaktionen 

som redan idag fungerar bra vid arbetsplatsen. Individerna har bra självkänsla och upplever 

sig framgångsrika. Även detta stimuleras av de bra sociala relationerna (Hobfoll, 1989). 

Ledarskap 

Det finns några vid arbetsplatsen som upplever att de får feedback som för dem är 

svårbegriplig. Gäller feedbacken personen eller utfört arbete. Bakker et al (2005) menar att 

feedback skall ske regelbundet oavsett om den är positiv eller negativ. Den med en lägre 

förmåga att utföra sina uppgifter skall coachas av sin chef att utföra uppgifterna bättre. Detta 

gäller även individer som presterar bra som genom coachingen kommer att prestera ännu 

bättre. Den kontinuerliga feedbacken kommer även att minska känslan av överraskning vid 

uppföljningssamtalen (Bakker et al, 2005). Stödet av den enskildes styrkor kan vara ett 

effektivt sätt för arbetsgivaren att minska anspänningen hos den enskilde när kraven i arbetet 

är svåra att reducera (Bakker et al, 2016). Genom att ge individerna en för dem begriplig och 

stödjande feedback finns det alltså stora vinster att göra. Anspänningen minskar hos dessa och 

de kommer att producera bättre. Med den upplevelsen som finns hos vissa av den nuvarande 

feedbackprocessen har arbetsgivaren troligen en arbetskraftsreserv att utnyttja om detta 

förbättras. Ett närmande av dessa individer kan på sikt även bygga ett ömsesidigt förtroende 

och därmed öka lojaliteten mot arbetsplatsen. Andra individer för dem i chefsposition att 

stimulera är de som tidigare arbetat som chef eller inom privat sektor. Rätt utnyttjat kommer 

dessa sannolikt att kunna tillföra arbetsplatsen ytterligare effektiv arbetstid och därmed lätta 

trycket på dem som idag upplever en stress på grund av arbetsmängd.  

Upplevelse av mål och roller 

Genomgående i alla teman vid analysen av data från undersökningen är upplevelsen av 

avsaknaden av tydliga enskilda mål, verksamhetsmål eller oklarhet i roller. Undersökningen 

uppfattar att detta är en stor stressfaktor för arbetstagarna eller skapar en delmängd stress som 

individerna upplever i olika delar av arbetets utförande. Om verksamheten är obegriplig och 

målbilden otydlig startar en negativ process hos den enskilde som riskerar att skapa en sämre 

arbetsinsats samt cynism (Bakker et al, 2007). Här har verksamheten en utmaning. Men det är 

även här en stor del av nyckeln finns till att reducera stressen och minska risken för cynism. 

Arbetstagaren är redan idag genom arbetsgivarens försorg involverad i framtagandet av 
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verksamhetsmål och enskilda mål samt har genom detta en möjlighet att påverka 

genomförandet av uppgifter. Genom att förtydliga denna process finns det möjlighet till att 

göra den enskilde nöjdare och uppleva det som redan idag tillhandahålls som en resurs. Här 

bör enheten utvärderas om befintlig process är den som skall utvecklas eller om en ny 

implementeras. Ytterligare att utvärdera är om det är hela processen i sig som är otydlig eller 

om det är kommunikationen kring denna som behöver förbättras. Vid en bättre 

kommunikation finns även möjlighet för dem i chefsposition att ge medarbetarna en känsla av 

delaktighet och att deras åsikter blir lyssnade till. Klarare mål och roller, eller förståelse för 

dessa, skulle kunna minska behovet av tillgången till någon i chefsposition för avdömningar. 

En möjlig bieffekt av detta är att cheferna upplever mer tid till att lösa andra arbetsuppgifter 

och därmed minskar även deras stress. På sikt kan tydligare målbilder även minska behovet av 

att lyfta beslut utanför enheten. Därmed reduceras den upplevda beslutströgheten och den till 

detta kopplade stressen. Ovanstående arbete kommer även att kunna bidraga till arbetsplatsens 

kommunikation och det gemensamma språket. Ytterligare i detta kommer den ambitiösa 

individen att se och uppnå mål. Att uppnå mål bidrager resursförstärkande enligt Bakker et al 

(2007). Intressant vid arbetsplatsen är att de som har mer enskilda arbetsuppgifter uppvisar en 

större nöjdhet med hela sin situation förutom i vissa beslutssituationer. Detta beror troligen av 

att de behöver hantera färre uppkomna uppgifter och har ett tydligare fokus mot en uppgift. 

Dock finns även här en önskan om en ökad tydlighet i målsättningarna. En viss frustration 

uppstår när det upplevda beslutstempot är lågt, vilket oftast beror av externa faktorer. Denna 

frustration kan leda till att den enskilde undviker problemen istället för att ta tag i dem 

(Frederikson et al, 1996). 

Arbetsmiljörisker 

Det finns ett antal arbetsmiljörisker i den psykosociala arbetsmiljön vid arbetsplatsen som 

tidigare beskrivits. Personalen upplever i dessa olika grader av stress. Samtliga situationer där 

personalen anger stress är en potentiell arbetsmiljörisk. Samtidigt riskerar det att bli personens 

perspektiv och inte personalens om diskussionen kring detta börjar för tidigt. Ur resultatet 

framkommer att personalen känner stress av många samtidiga uppgifter, deadlines och ibland 

snabbt tillförda arbetsuppgifter. Även otydlighet i någon av faktorerna målbilder, metoder 

eller enskilda mål genererar stress. Till detta kommer den egna ambitionen med till detta 

kopplad kompetensutveckling och personer som riskerar att känna sig utanför vid 

arbetsplatsen. Här har arbetsgivaren ett lagkrav att tillse att arbetet anpassas till den psykiska 

förmåga som arbetstagaren besitter (Arbetsmiljöverket, 2016). Detta är ytterst viktigt då 

arbetsskadeanmälningar relaterat till psykiska faktorer idag står för cirka en tredjedel av det 

totala antalet (Regeringen, 2016). Om personalen över tiden upplever en obalans mellan krav 

och resurser riskerar det att leda till en anspänning (Bakker et al, 2007). Johnson et al (1988) 

påvisade ett samband mellan för stor psykisk belastning och hjärt-kärlsjukdomar. Avseende 

tydlighet i målsättningar är det viktigt för personalen att uppleva att de uppnår mål. Bakker et 

al (2007) framför att möjligheten att uppnå mål blir en resurs. Detta skulle kunna hjälpa till att 

balansera upplevelsen av kravet i uppgifterna. Det finns ytterligare en risk för den 

prestationsinriktade medarbetaren att ej få uppnå sina personliga målsättningar kring till 

exempel kompetensutveckling. Detta kan av den enskilde upplevas som en risk att förlora en 

resurs (Hobfoll, 1989). Med åtgärder kring detta kommer arbetsgivaren sannolikt att ha goda 

möjligheter att lyckas i det förebyggande arbetet att reducera den hos arbetstagarna upplevda 

stressen. Även ett lokalt samarbete vid arbetsplatsen enligt Arbetsmiljölagen 

(Arbetsmiljöverket, 2016) skulle kunna innebära en öppning i det förebyggande arbetet. 

Ingen vid arbetsplatsen vill ha en kravlös tillvaro. Det finns en stolthet och lojalitet kopplat till 

arbetsgivaren. Det är i det stora hela relativt små förändringar i arbetet kring mål och roller 
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som ger möjlighet att komma till rätta med många av de upplevda stressmomenten samt den 

upplevda obalans som finns idag. Samtidigt är det bra att komma ihåg att små problem i 

helheten kan vara stora för individerna som upplever dem. Att upprätthålla en bra balans i 

arbetet över tiden blir till del ett ansvar för den enskilde att påtala för arbetsgivaren hur 

situationen upplevs och densamma har en laglig skyldighet (Arbetsmiljöverket, 2017) att tillse 

att arbetstagaren över tiden har en trivsam och hållbar arbetsmiljö. 

 

Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Slutsatser av undersökningen 

Personalen vid enheten upplever i de flesta fall sin psykosociala arbetsmiljö som god. De i 

chefsposition bedriver ett för de allra flesta ett resursskapande ledarskap. Höga krav ställs och 

det finns till del resurser att möta detta. Det finns dock en viss obalans mellan de ställda 

kraven och de tillhandahållna resurserna. Detta skapar en upplevelse av stress vilken i nuläget 

är hanterbar. Något som troligen skulle eliminera en stor del av obalansen i arbetet är ett 

gemensamt grundläggande arbete med mål och målbilder. Detta skulle kunna vara 

verksamhetseffektiviserande och samtidigt hälsofrämjande. Den enskilde och arbetsgivaren 

bör vara uppmärksam på risken som uppstår om det sker en större negativ händelse i 

privatlivet. Detta då det i nuläget förefaller att vara de mycket goda resurserna utanför arbetet 

som hjälper till att balansera upp avsaknaden av resurser vid arbetsplatsen. Det finns några vid 

arbetsplatsen som behöver mer omtanke och uppmuntran för att uppnå sin fulla potential och 

därmed bidraga fullt ut till verksamheten. 

Förslag till vidare forskning 

En vidare studie av jämförbara enheter inom Försvarsmakten för att generera en bredare 

erfarenhet av arbetstagarens upplevelse av området. Fortsatt i detta är det intressant att finna 

en liknande verksamhet hos andra myndigheter och civila företag för undersökning och 

jämförelse. Vidare ger det en bild av om det finns skillnader i upplevelsen kopplat till Bakker 

et al (2007) krav-resurser modellen. Det vill säga hur andra ställer krav på personalen och 

utifrån detta hur de fördelar samt skapar sina resurser.  Detta skulle kunna öka förståelsen för 

området och därmed ge en möjlighet att arbeta hälsofrämjande med förebyggande åtgärder. 

 

Metoddiskussion 

Undersökningens syfte var att beskriv hur personalen vid enheten upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och risken för stress. För att ta reda på detta valdes att genomföra en kvalitativ 

undersökning av fallstudiekaraktär (Creswell, 2013; Symon & Cassell, 2012). Den interna 

validitetens trovärdighet skapas enligt Bryman (2011) genom att studien är gjord enligt de 

regelverk som finns. Kvale och Brinkmann (2014) listar insamling av data, intervjuer och 

analysprocess. Avseende regler har studien följt de etiska reglerna enligt Gustavsson et al 

(2011). Informanterna fick innan undersökningen ett informationsbrev om undersökningens 

tänkta innehåll. Detta emottogs vid ett informationstillfälle innan undersökningen började, 

vilket gjorde att informanterna hade möjlighet att ställa kompletterande frågor. Frivilligheten 

betonades tydligt för att inte framkalla en känsla av tvång, då deltagarna arbetar i en 

hierarkisk miljö. Ingen av deltagarna valde att nyttja möjligheten att avsluta undersökningen i 
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förtid. Att ingen valde att avsluta i förtid kan eventuellt beror av informanternas stora intresse 

för undersökningen. För insamlingen av intervjudata valdes att genomföra semistrukturerade 

intervjuer (Alvehus, 2013; Bryman, 2011; Eliasson, 2013) som genomfördes i en lugn avskild 

miljö (Repstad, 2007). Insamlingen av data skedde utan störningar från nio stycken personer 

och informanterna svarade utförligt på samtliga frågor. Endast en person var mer kortfattad 

vilket berodde av deltagande i många tidigare undersökningar vid andra arbetsplatser och en 

tid att passa efter arbetsdagens slut. Det finns en risk för att den intervjuade försöker påverka 

studien i någon riktning eller talar osanning. Samtliga informanterna svarade öppenhjärtligt 

och fylligt på de ställda frågorna i en anda av förtroende för den som intervjuade dem. Det har 

ej funnits några indikatorer under eller efter studien att någon manipulering skett. Intervjuerna 

gav fylliga svar inom det tänkta undersökningsområdet som gav en stor datamängd att 

analysera. Tillförlitligheten i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014) bedöms därmed av 

författaren som god. Urvalet av informanter skedde med ett målstyrt urval då det fanns en 

utpekad enhet för undersökningen. Det målstyrda urvalet ger forskaren en möjlighet att 

erhålla svar på sina frågor (Bryman, 2011). För att ge en bredd av svaren inom enheten 

intervjuades allt från enskild medarbetare upp till enhetschef. Dessa valdes ut genom frivilligt 

deltagande vid informationsmötet. Med tanke på enhetens storlek gav detta en bra spridning. 

Inga kvinnor finns med i undersökningen då det ej finns några vid den undersökta enheten. 

Analysprocessen av det insamlade data följde stukturen i Langemar (2008). Detta gav 

författaren en bra så kallad ledstång att hålla sig i vid genomförandet av analysen. Metoden 

bygger på att den som analyserar data jobbar med det i olika steg och tvingas att formulera 

resultatet med egna ord. Detta medför att författaren får en djupare förståelse för materialet 

och kan därmed göra en bättre tolkning av detta. En möjlig nackdel med den teoristyrda 

tematiska analysen, vilket även Langemar (2008) nämner, är att den som analyserar data 

försöker att få det att passa under de redan bestämda temana. Detta är dock något som även 

kan förekomma vid icke teoristyrd analys med förutbestämda teman. Fenomenet att det blir 

likriktat under samma teman kan även uppkomma vid undersökningar av mindre grupper 

(Langemar, 2008). Med en medvetenhet och vaksamhet om detta har studien ej tvingat in 

något under ett visst tema. Saker har flyttats till andra teman då intervjusvaren passat bättre 

under denna. Den genomförda analysen har givit ett brett resultat att redogöra för och sedan 

diskutera i förhållande till teorierna. Den externa validiteten är från början tänkt att se 

generaliserbarhet mot andra miljöer. Detta är dock svårt i kvalitativa studier på grund av ett 

litet urval och ibland även riktade urval (Bryman, 2011). Detta gäller även denna studie som 

har ett litet och riktat urval. Dock visar resultatet en tendens mot samstämmighet med tidigare 

forskning. Det är på detta sätt mot teorier som kvalitativa undersökningar enligt Bryman 

(2011) skall generaliseras. En bonus i sammanhanget är att studien har gett en inblick i en 

tidigare outforskad verksamhet. Reliabilitet är enligt Bryman (2011) om ett resultat kan 

repeteras. Detta är dock svårt eftersom den genomförda undersökningen ofta hanterar 

människor i en specifik miljö (Bryman, 2011). Justesen & Mik-Meyer (2011) har samma 

förklaring kring begreppet men tillägger att tillämpningen varierar beroende av vilken 

teoretisk inriktning forskaren har. För att erhålla en reliabilitet i denna undersökning har 

författaren beskrivit att fallstudien användes som angreppsmetod för undersökningen, 

intervjuer genomfördes för datainsamlingen, analysen och redovisning av resultat samt 

diskussion skedde utifrån Langemar (2008). Med detta bör det finnas en möjlighet att repetera 

undersökningen med tidigare nämnda passus kring de förändringar som kan ske i specifika 

miljöer. Resultatet är säkerhetsgranskat av Försvarsmakten för att säkerställa att ingen 

sekretessbelagd information oavsiktligt inarbetats eller har uppstått i materialet. 
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Psychosocial work environment 

Investigation of a unit managing IT-threats 

 

Johan Forsberg 

The psychosocial work environment is prioritized by the Swedish government 

and the Swedish parliament. However, there are work environments that are 

relatively unexplored. Research shows that in the Swedish labor market, 

personnel handling IT-threats are included in this group. Due to that, the 

psychosocial work environment at a unit within the Swedish Armed Forces 

managing IT-threats was investigated. The approach of the investigation was a 

case study and semi-formal interviews were performed. During three days nine 

individuals were interviewed about their situation at work. The data from the 

interviews was then thematically analyzed and from that the results were 

extracted and reported. The results show that the individuals, for the most part, 

have resources to meet their work demands yet some imbalance between 

demands and resources led to stress being experienced. The resources the 

individuals harbor from their leisure time help them balance the lack of some 

resources at work. To ease the experienced stress, the unit should set up 

individual and operational goals. This would lead to a more adequate balance 

between demands and resources for the individuals, leading them to acquire 

better health, as well as making the unit more efficient whilst carrying out 

operations. Possible future areas of studies are other agencies and private 

companies managing IT-threats. 
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