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Sammanfattning 

Denna studie är inriktad mot olika organisationsmodeller och dess påverkan på medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Människor spenderar mycket tid i organisationer och de har 

därför stor påverkan på våra liv och vår psykosociala hälsa.  Organisationerna ser olika ut, vilket ger 

upphovet till frågan huruvida vår psykosociala hälsa påverkas beroende på vilken organisationen vi 

befinner oss i, och om så är fallet vilka organisatoriska påverkningsfaktorer finns? Denna studie har 

som syfte att utifrån arbetsgivares erfarenheter och tolkningar studera huruvida olika 

organisationsmodeller påverkar dess medarbetares psykosociala hälsa, samt undersöka hur 

arbetsgivarna anser sig arbeta med den psykosociala arbetsmiljön inom de olika 

organisationsmodellerna. Studien utgår från tre organisationsmodeller: den strukturella, Human 

Resource (HR)- och den politiska organisationen samt Karasek & Theorells modell kring 

psykosocial hälsa och arbetsmiljö, krav- kontroll och stödmodell. En kvalitativ undersökningsmetod 

användes och tre intervjuer har genomförts inom olika organisationer, där samtliga tre 

organisationsmodeller undersökts. Resultatet visar att centrala organisatoriska dimensioner skiljer 

sig inom organisationerna och påverkar medarbetarnas psykosociala hälsa på olika sätt. HR- 

organisationen och dess arbetsgivare visades arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och hälsan i 

störst utsträckning medan den strukturella organisationen arbetade och prioriterade detta minst. 

 

Viktiga sökord: organisation, struktur, modell, hälsa, psykosocial hälsa, arbetsplats, arbetsmiljö, 

hälsosam och hälsosam organisation. 
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1. Inledning 

Syftet med denna studie är att studera utifrån arbetsgivares erfarenheter och tolkningar huruvida 

olika organisationsmodeller påverkar dess medarbetares psykosociala hälsa, samt undersöka hur 

arbetsgivarna anser sig arbeta med den psykosociala arbetsmiljön inom de olika 

organisationsmodellerna. 

 

Organisationer är en stor del av samhället och människors liv, många lever och arbetar hela sina liv 

i olika organisationer (Bolman & Deal. 1995). Vi spenderar mycket tid i dessa organisationer och 

de har därför stor påverkan på våra liv och vår psykosociala hälsa. Arbetsorganisationer ser olika ut 

och har olika strukturer och utgår ofta från olika modeller, vilket medför att vi kan ställas oss frågan 

huruvida arbetsorganisationen vi befinner oss i påverkar vårt välmående psykiskt och socialt? 

Arbetsgivarna är en bra utgångspunkt när sådana frågor ställs. De har stor kunskap om 

organisationens funktion och struktur samt kring deras medarbetares hälsa. De har även möjligheter 

att påverka dessa delar. 

 

Arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste decennierna, nya villkor i form av 

krav på snabb anpassningsförmåga och ökad flexibilitet kan urskiljas (Hansson, 2004). Dessa 

flexibla och oreglerade arbetssituationer bygger i hög grad på individens kapacitet att organisera 

och strukturera sitt eget arbete. Det tidigare rådande traditionella lönearbetet präglas till skillnad 

mot flexibiliteten av tidsmässig och rumslig organiserad reglering som för många ger stabilitet och 

ordning. De nya arbetsförhållandena innehar både positiva och negativa aspekter, de kan innebära 

utveckling och produktivitet men även intensifiering i arbetet med ökade krav, stress och höga 

sjukskrivningstal som följder. Arbetsmarknadens utveckling och förändring innefattar även 

organisationernas och arbetsgivarnas syn och arbete med medarbetarnas psykosociala hälsa. Sedan 

1960-talet har en ny organisering kring hälsoarbetet stärkts och detta för att undkomma de faktorer 

som har negativ inverkan på den psykosociala hälsan, till exempel monotona och socialt isolerade 

arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990). Baserat på forskning kring den psykosociala hälsan 

togs strategier fram för att komma till rätta med problemet, och i början av 1970-talet visade studier 

på att dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och i och med detta blev 

även den psykosociala aspekten av hälsan mer påtaglig (Karasek & Theorell, 1990). Sedan dess har 

arbetet med den psykiska och sociala hälsan fortsatt och arbetsmiljöverket har till exempel arbetat 

fram en strategisk arbetsplan för hur företag och organisationer kan arbeta med arbetsmiljön, så 

kallat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).  
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Arbetet med den psykosociala hälsan har idag blivit en viktig del av arbetsmarknaden samtidigt som 

både organisationer och arbetsmarknaden förändrats, så hur mår vi då? Enligt Marklund & Wikman 

(2000) breder stressen ut sig då långtidssjukskrivningarna ökar och att de som drabbas blir allt 

yngre. De menar att den arbetsrelaterade ohälsan skiljer sig mellan olika yrken och att skillnaderna 

inom privat och offentlig sektor är särskilt stora, där ohälsan är störst inom den sistnämnda. 

Författarna menar att bristande hälsoinsatser ofta beror på arbetsgivarens okunskap samt att dessa 

frågor kan ses som svårhanterliga och kostsamma. Wessleus (2005) har i en rapport från 

Arbetsmiljöverket sammanställt en lista på friskfaktorer som bidrar till en hälsosammare 

arbetsmiljö och i denna lista står trivsel och bra stämning på första plats. Andra viktiga faktorer är 

rimliga arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter, delaktighet, bra lön, friskvårdsinsatser, bra chef 

och tydlig organisation. Arbetsmiljöverket anser att en av de viktigaste faktorerna är chefens attityd 

till personalen och företaget och menar att ledarskap har stor betydelse för hälsan på arbetsplatsen, 

detta på grund av att chefen kan påverka arbetet, krav och så vidare. Psykosociala faktorer som till 

exempel höga krav och lågt självbestämmande har stor betydelse för sjukdom och sjukskrivning 

samt att hälsoriskerna ökar ytterligare om individen känner bristande stöd från kollegor och chefer. 

Detta menar även utredningar från Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån. Individens 

minskade möjligheter till medbestämmande över sina arbetsuppgifter tillsammans med ett negativt 

arbetsklimat skapar stress och utbrändhet (Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån, 

2006:1,4-5,10). Att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön är alltså en viktig del för att nå en 

mer hälsosam arbetsplats. Dock menar forskningen att en analys av den organisatoriska 

arbetsstrukturen bör inkluderas. Gustafsson & Lundberg (2004) lyfter även fram sambandet mellan 

dålig psykosocial arbetsmiljö och hjärt- kärlsjukdomar, problem med nacke och rygg, 

sömnsvårigheter samt andra kroppsliga symptom.  

 

Enligt rapporten Arbetsmiljön 2007 (2008) från Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån har 

den psykosociala arbetsmiljön förbättrats sedan 2005, dock finns det vissa problemområden som 

försämrats. Psykosociala faktorer som förbättrats är stöd och uppmuntran från arbetsgivare och 

medarbetare, dock uppger mellan 13 och 21 procent att de inte upplever att de får något stöd i 

arbetet, och mellan 35 till 40 procent anser sig inte få någon hjälp och stöd med att prioritera sina 

arbetsuppgifter. Sömnproblemen har minskat samt olustkänslor inför arbetet och även upplevelsen 

av smärta och ömhet i olika delar kroppen efter arbetet har minskat. De positiva förändringarna 

speglar dock enbart anställda över 30 år, den psykosociala hälsan under denna ålder har istället 

försämrats. Även fast det finns ljuspunkter i utvecklingen av den psykosociala hälsan finns det dock 



7 

 

en övergripande bild som tyder på att kraven på övertidsarbete ökat och fler anser sig ha så mycket 

att göra att de inte hinner ta lunch och andra raster samt anser sig behöva ta med arbete hem. 

Utmärkande grupper som drabbas av ovan nämnda faktorer är lärare, chefer, ekonomer och 

marknadsförare det vill säga yrken som har mycket kontakt med människor. 

 

Studier har visat att organisationer som både har en hälsofrämjande struktur samt satsar 

hälsoinsatser på en individuell nivå lyckas bäst att nå en hälsosam personalstyrka. Det som 

forskningen inte visar på är hur olika organisationsmodeller påverkar medarbetarnas psykosociala 

hälsa, och det är kunskap kring detta som denna studie ska bidra med. 
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2. Syfte  

Syftet med denna studie är att studera utifrån arbetsgivares erfarenheter och tolkningar huruvida 

olika organisationsmodeller påverkar dess medarbetares psykosociala hälsa, samt undersöka hur 

arbetsgivarna anser sig arbeta med den psykosociala arbetsmiljön inom de olika 

organisationsmodellerna. 

2.1 Frågeställningar 

 Påverkar olika organisationsmodeller de anställdas psykosociala hälsa olika? 

 Hur definierar arbetsgivare inom olika organisationer psykosocial arbetsmiljö? 

 Hur arbetar arbetsgivare inom olika organisationer med den psykosociala arbetsmiljön? 

 Prioriteras den psykosociala arbetsmiljön olika av arbetsgivare inom olika organisationer? 

 

 

3. Definition av psykosocial hälsa och arbetsmiljö  

Detta begrepp syftar till människans psykiska och social hälsa, som skapas bland annat på 

människans arbetsplats. Andersson et al. (2006) menar att god psykosocial hälsa innebär att 

människan har kapacitet att hantera psykiska och sociala påfrestningar och en god psykosocial 

arbetsmiljö karakteriseras av bland annat kontroll över arbetet, högt stöd och stimulans, passande 

arbetsbelastning och goda sociala relationer.  

 

I denna studie hänvisar begreppet psykosocial arbetsmiljö till Karasek och Theorells (1990) teori 

kring psykosocial hälsa. Teorin lyfter fram vikten av medarbetarens kontroll över arbetet, arbetets 

krav, graden av stöd från chefer och arbetskamrater, inflytande över arbetet samt 

utvecklingsmöjligheter. 
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4. Teori och tidigare forskning 

Studien baseras utifrån två olika teoretiska utgångspunkter; organisationsteori och psykosocial 

hälsa. Dessa kommer att presenteras var för sig för att sedan sammankopplas. 

4.1 Organisationsteori 

En organisation kan förklaras som en planmässig mänsklig konstruktion för att uppnå vissa 

målsättningar där själva organisationen är medlet som på ett effektivt sätt ska sträva och arbeta mot 

de uppsatta målen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Gemensamt för de flesta organisationer är att de är 

sociala system som drivs av en mängd människor där det är de gemensamma målen som förenar 

dem. Detta innebär att det krävs en strukturering av människorna och dess arbete inom 

organisationen, det vill säga arbetsdelning, för att organisationen ska fungera. Gemensamt för alla 

organisationer är även att de har så kallade ”universella drag” (Abrahamsson & Andersen, 2005, 

s.10), dessa drag består av organisationens mål, människor, struktur, aktivitet och kultur. Utöver 

dessa drag finns andra viktiga komponenter i en organisation; ledarskap, makt, individer och 

grupper, kommunikation samt motivation. Hur organisationens universella drag ser ut är det som 

skiljer dem åt.  

4.2 Centrala dimensioner inom organisationer 

Hur en organisation ser ut och fungerar beror även bland annat på olika principer och synsätt hur en 

organisation ska bedrivas. För att förstå hur en organisation fungerar finns det olika dimensioner 

som kan urskiljas som grundläggande och betydelsefulla. Jacobsen & Thorsvik (2002) samt Flaa et 

al (1995) beskriver ingående hur organisationer fungerar och författarna presenterar mål, 

arbetsdelning, kontroll, makt, beslut, individ, motivation och prestation samt ledarskap som sådana 

betydelsefulla dimensioner. 

 

Mål 

Mål kan beskrivas som det idealtillstånd som organisationen strävar och arbetar för att uppnå 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det kan även ses som ett bevis på organisationens existens samt en 

bedömnings- eller utvärderingsmetod för att klargöra huruvida organisationens arbete är på rätt väg 

(Flaa et al. 1995). Organisationens mål skildrar även vad organisationens arbete handlar om och hur 

målen påverkar de anställdas tanke- och handlingsmönster i och kring organisationen. Klara mål 

kan även motivera, ge riktning och ramar för de anställda inom organisationen.  

 

 



10 

 

Arbetsdelning 

Ett karakteristikum för nästan alla organisationer är att de delar upp organisationens arbetsuppgifter 

i mindre delar och individer och/eller grupper specialiserar sig mot en viss uppgift (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Arbetsdelningen kan se ut på olika sätt, till exempel arbetsdelning på individnivå 

där specialiseringen är stark och där arbetet av vissa kan ses som monotont och arbetsdelningen på 

gruppnivå där det istället inrättas divisioner eller grupper som är inriktade mot en viss uppgift 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Kontroll 

För att arbetsdelningen ska vara effektiv bör det inom organisationen finnas någon typ av 

samordning och kontroll. Kontroll handlar enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) om att försäkra sig 

om att de anställda agerar och utför sina arbetsuppgifter i enlighet med organisationens uppsatta mål 

och normer. Detta kan ske på olika sätt och olika metoder kombineras ofta. Direkt tillsyn innebär att 

organisationen har en hierarki som på olika nivåer utövar kontroll, överordnade kontrollerar 

underordnade. Denna metod ger de anställda tydliga styrsignaler och feedback men kan lätt leda till 

konflikt. En annan metod är standardisering av arbetsuppgifter och betyder kort att regler och 

rutiner leder till förutsägbarhet i arbetet och att de anställda vet hur de ska utföra uppgifterna och 

behöver inte drabbas av beslutssvårigheter. Negativa aspekter kan innebära förvirring om 

situationen förändras, passivitet bland de anställda och att organisationen kan bli oflexibel. 

Ytterligare en metod är standardisering av resultat, i denna metod används resultat som kontroll. 

Ledningen ger tydliga riktlinjer vad de vill ha för resultat och använder sedan utvärdering för att 

mäta den anställdes resultat eller prestation. Detta innebär en relativt stor frihet, flexibilitet och 

kreativitet för de anställda men samtidigt kan det medföra att de ”snöar in” i sitt eget arbete och 

glömmer helheten. Även kunskap kan vara en kontrollmetod, olika grupper inom organisationen har 

olika specialkompetens och alla vet vad de själva och andra ska göra. En sådan indelning gör att det 

finns en klar bild över uppgifterna men kan även innebära en osund delning mellan de olika 

grupperna som kan leda till konflikter och samarbetssvårigheter.  

 

Makt  

Makt handlar enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) om att en individ eller grupp kan påverka en 

situation, en annan individ eller grupp att agera annorlunda. Flaa et al (1995) menar att det finns 

olika typer av maktutövanden inom organisationer, formell och informell makt. Formell makt har 

de som innehar toppositionerna inom organisationen, informell makt handlar egentligen om 

ledarskap och innebär en syn att det är de underordnade som har den egentliga makten eftersom det 
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är de som utför arbetet. Teoretikern Rehnman hävdar att alla i organisationen innehar makt eftersom 

alla grupper är beroende av varandra. Dock menar Flaa et al. (1995) att det oftast är de som innehar 

den formella makten som har det sista ordet. Makt kan även användas på olika sätt, Jacobsen & 

Thorsvik (2002) menar att det kan ske genom psykiskt och/eller fysiskt tvång, manipulering, 

övertalning eller genom auktoritet som innefattar regler, kompetens och karisma. Den sistnämnda är 

den metod som idag är mest använd och legitim inom organisationer. Makt kan även finnas i olika 

former i organisationer och kan till exempel grundas i att en individ eller grupp har kontroll över 

resurser, information och kunskap. Även social och personlig makt kan förekomma.  

 

Beslut 

Beslut, och på vilken nivå i organisationen beslutsfattandet sker menar Jacobsen & Thorsvik (2002) 

har en central roll i hur en organisation fungerar. Två begrepp är dominerande; centralisering och 

decentralisering. Centralisering innebär att beslutsfattandet sker hos de formella ledarna och berör 

inte de övriga anställda. Fördelar med detta är att organisationens arbete innebär en klar styrning 

över arbetet, en enhetlig organisation uppstår där förutsägbarhet råder. Dock kan centraliserad 

styrning utveckla såväl låg motivation som ansvarskänsla bland de anställda då de har begränsade 

möjligheter att påverka sitt arbete och sin situation. Till skillnad från centralisering innebär 

decentralisering att beslutfattandet inte enbart sker hos de formella ledarna utan även på lägre nivåer 

inom organisationen och denna metod tar i högre grad tillvara på de anställdas kompetens och 

förmågor samt ökar flexibiliteten, initiativtagandet och ansvarskänslan. Negativa sidor är dock att 

de anställda kan sträva efter att uppfylla delmål som enbart innefattar deras arbetsuppgifter och 

helheten blir lidande.  

 

Individ, motivation och prestation  

Individen har under slutet av 1900-talet mer och mer betraktats som organisationens viktigaste 

resurs, det så kallade humankapitalet. Individens personliga egenskaper tillsammans med 

organisationens egenskaper påverkar individens motivation, beteende och prestationer vilket gör det 

viktigt att inte förbise denna ömsesidiga påverkan. Som tidigare nämnts är det centralt att 

organisationer tillgodoser människans behov och även Jacobsen & Thorsvik (2002) hänvisar till 

Maslows behovsteori. Maslow menar att människan har fem grundläggande behov; fysiologiska 

behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige samt behov av 

självförverkligande. Han menade som tidigare nämnts att dessa behov befinner sig på en hierarkisk 

trappa och ett behov måste tillfredställas innan nästa osv. Jacobsen & Thorsvik (2002) skriver att 

faktorer som bland annat kan påverka individens motivation och arbetstrivsel kan vara känsla av 
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tillhörighet och deltagande i beslutsprocesserna i organisationerna. Jacobsen & Thorsvik (2002) 

presenterar ett diagram över i vilken grad anställda kan vara med i beslutsfattandet, se figur 1.  

 

Ledningen fattar beslut utan att informera de anställda                          Inget deltagande 

 Ledningen informerar innan beslut fattas 

Anställda kan uttala sig om saken innan beslut fattas 

Anställda är med och fattar beslut 

 Anställda kan lägga in veto 

Anställda fattar själva beslut                                                                      Fullt deltagande 

 
Figur 1. Diagram över anställdas deltagande i beslutsfattandet. 

 

Ledarskap 

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver ledarskap som en process mellan människor, där ledaren har 

som uppgift att påverka, inspirera, motivera och styra de anställdas i deras arbete. Ledaren har inte 

fritt med handlingsutrymme utan styrs av de organisatoriska målen, resurser, makt, sociala 

relationer och så vidare. Angelöw (2002) presenterar två typer av ledarskap som bestäms utifrån 

organisationens struktur; toppstyrt ledarskap samt delaktigt ledarskap. Dessa två typer kan även ses 

som centraliserat eller decentraliserat ledarskap. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar dock att 

ledarskapsproblematiken inte är så enkel, det finns inte enbart ett ledarskap i en organisation utan 

finns på olika nivåer i organisationen, som innebär olika uppgifter och ansvar. De pekar på tre 

ledningsnivåer, den institutionella nivån inkluderar den högsta ledningen och syftar till att skapa 

mål och långsiktiga planer för organisationen men även skapa en värdegrund som innebär normer 

och värderingar som organisationen står för. Den administrativa ledningsnivån uppgifter handlar om 

att organisera och administrera och fungerar som en viktig kommunikationsfunktion med den 

operativa ledningsnivån. I denna nivå finns de ledare som leder det dagliga arbetet med de anställda 

och innebär ett krav på ledaren att både har gedigna kunskaper om arbetet som utförs och sociala 

kunskaper. Ofta är det denna nivå av ledarskap som begreppet ledarskap associeras med. Denna 

ledare har många olika roller och uppgifter, vilket innebär planering, problemlösning, 

informationsgivare, stöd, delegering, talesman, krislösare och så vidare enligt Jacobsen & Thorsvik 

(2002).  

 



13 

 

Det är även vedertaget känt att det finns en mängd olika typer av ledarstilar och beroende på 

organisation och dess mål passar olika ledarstilar bättre eller sämre. Två dimensioner inom 

ledarskapstyrning anses vara ett medarbetarorienterat kontra uppgiftsorienterat ledarskap. Dessa två 

utgår från två olika synsätt och påverkar direkt de anställda. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar 

även att det går att urskilja en viktig skillnad mellan olika ledarskap; ett auktoritärt och ett 

demokratiskt sådant. Författarna belyser dock att alla dessa fyra dimensioner eller typer av 

ledarskap befinner sig på ett kontinuum och de menar att en ledare lutar mer åt det ena eller det 

andra hållet och det finns få ledare som är en ren auktoritär ledare eller bedriver ett rent 

uppgiftsorienterat ledarskap.  

4.3 Olika organisationsmodeller 

Det finns en stor mängd litteratur kring organisationsteori och organisationsstruktur, men något som 

ständigt återkommer i litteraturen och som kan ses som gemensamma drag är organisationsteorins 

klassiker, dock med varierande namn och benämning: det strukturella perspektivet, human 

resource- perspektivet och det politiska perspektivet (Bolman & Deal, 1995, Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Dessa perspektiv ser olika ut och grundas på olika organisatoriska principer. 

 

Det strukturella perspektivet 

Det strukturella perspektivet eller synsättet grundas på synen att organisationer existerar för att nå 

bestämda mål och varje organisation kan utforma en strukturell form för att passa dess 

förutsättningar som till exempel miljö, teknik och människor. Inom perspektivet menas det att 

organisationer fungerar bäst om det finns en fast struktur med fastställda normer som gör de 

anställda koncentrerade på arbetet. Arbetsspecialisering ses här som ett sätt att utvinna individuella 

expertkunskaper och på så sätt öka prestationerna, även samordning och kontroll är viktigt för 

prestation och effektivitet. Detta kan enligt perspektivet nås genom auktoritet, regler, 

standardiserade arbetsrutiner och så vidare. Perspektivet ses som ett relativt slutet sådant som 

möjliggör att organisationen kan fungera rationellt och effektivt, men är även beroende av yttre 

påverkan och mottagligt för externa förändringar (Bolman & Deal, 1995).   

 

Det strukturella synsättet kan indelas i två grundidéer (Bolman & Deal, 1995), för det första en teori 

om hur organisationsuppbyggnaden ska se ut för att nå optimal effektivitet och för det andra en teori 

om hur en organisation bör vara uppbyggd och för att styras och fungera på mest förnuftiga och 

logiska vis.  Den första grundidén har bland annat sitt ursprung från industripsykologen Frederick 

W. Taylor som forskade kring hur en organisation skulle vara uppbyggd för att vara så effektiv och 
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produktiv som möjligt. Taylor var verksam under tidiga 1900-talet och hans forskning har sedan 

dess kallats för Scientific Management där rationell företagsledning är nyckelordet. Detta sätt att 

leda en organisation eller företag baseras på att dela upp en arbetsuppgift i mindre moment och 

sedan sammanföra dem igen. Arbetarna gjordes till specialister på sitt moment och detta skulle leda 

till en ökad arbetstakt samt högre produktivitet. För att detta skulle fungera krävdes det, enligt 

Taylor, övervakare som observerade och instruerade arbetet och Taylorismen ses idag som en 

organisationstyp där en hög grad av hierarkisk och byråkratisk kontroll finns. Taylorismen benämns 

även som en organisationstyp som karaktäriseras av specialisering, centralisering och begränsad 

självständighet för arbetarna. En annan teoretiker inom rationell företagsledning är Henri Fayol. 

Fayol menade att en organisation kunde öka sin effektivitet om noga utformade administrativa 

principer brukades, han menade att organisationer bland annat kräver planering, organisering och 

kontroll för att nå sin fulla potential. I detta inkluderas även arbetsdelning, auktoritet, disciplin, 

homogen ledning, centralisering och samhörighet (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

Den andra grundidén grundas på sociologen Max Webers byråkratiteori som menar att byråkrati är 

vägen till förnuftet. Weber är inte i samma mening som Taylor och Fayol organisationsteoretiker 

utan sociolog som enligt Weber själv har som uppgift att förstå människors sociala handlande. Dock 

har hans tankar och teorier använts inom det organisatoriska fältet. Enligt Bolman & Deal (1995) 

ansåg Weber att byråkrati var idealvägen till maximal effektivitet och begreppet baseras på sex 

dimensioner som lyfter fram vikten av en fast arbetsfördelning, hierarkisk tjänsteordning, regler för 

att kunna styra prestationer, särskilja personligt och officiellt ägande, kompetensregler för 

anställning och anställning som långtidskarriär. 

 

Det strukturella perspektivet genomsyras av rationellt tänkande och teoretiker inom detta perspektiv 

anser att de rätta strukturella uppläggen inom organisationen kan minska och eliminera problem 

samt öka produktivitet och kvalitet. Inom detta perspektiv är det av stor vikt att skapa och 

upprätthålla ordning med hänsyn till både organisationen och individen. Dock prioriteras det 

organisatoriska sammanhanget före individen. Här är det människan som grupp, och det 

sammanhang som de innefattas av som är det viktiga och det är först och främst produktivitet och 

effektivitet som prioriteras. De mänskliga behoven och personlig utveckling får i detta perspektiv 

träda åt sidan (Bolman & Deal, 1995).  
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Human Resource- perspektivet 

Human Resource perspektivet (HR) lägger stor vikt vid det ömsesidiga beroendet som finns mellan 

människan och organistsonen. En organisation fungerar inte utan människor och människor behöver 

organisationen. Inom detta perspektiv ses också människan som organisationens viktigaste resurs 

och det anses att organisationen kan bidra med mer än bara ekonomiska resurser, såsom stimulans 

och personlig utveckling. HR- perspektivet menar att organisationer har som uppgift att ta hand om 

mänskliga behov och att det är en central uppgift som organisationens ledning ska arbeta med. Det 

är även en viktig grundsten inom perspektivet att se att organisationer och människor behöver 

varandra. Om inte individen och organisationen passar varandra blir arbetet ineffektivt och båda 

parter blir lidande, om däremot en god samstämmighet finns mellan individen och organisationen 

blir arbetet effektivt och de båda kan utvecklas (Bolman & Deal, 1995). För att en HR- organisation 

ska fungera behövs alltså en kunskap om hur både organisationer fungerar, hur människor fungerar 

samt hur dessa två påverkar varandra. En väl använd teori inom detta perspektiv är Maslows teori 

om mänskligt behov. Teorin menar att människan har en mängd olika behov men att vissa är mer 

grundläggande än andra och som behöver tillgodoses innan de övriga kan tillfredsställas.  

 

Det politiska perspektivet  

Organisationer inom det politiska perspektivet ses som politiska arenor där många aktörers intressen 

ställs mot varandra. Här är makt ett centralt begrepp som ger de olika aktörerna möjlighet att 

påverka organisationen och dess mål i den riktning de anser önskvärt. Organisationen är en 

sammanslagning av enskilda intressegrupper och detta innebär varaktiga meningsskiljaktigheter och 

konflikter (Bolman & Deal, 1995). Bastöe & Dahl (1996) menar att sådana meningsskiljaktigheter 

och konflikter inom en politisk organisation oftast kan pågå under en längre tid och kan te sig 

relativt aggressivt medan i andra icke politiska organisationer kan dessa ske under mer fredliga 

omständigheter. Bolman & Deal (1995) beskriver att de beslut som tas inom organisationen handlar 

i stor utsträckning om fördelning av begränsade resurser och som tidigare nämnts är makt den 

viktigaste resursen. Mål och beslut formas inte enhetligt i organisationsledningen utan fastställs av 

förhandling och strategisk taktik hos de olika aktörerna. Ledarskap i en politisk styrd organisation 

handlar i mångt och mycket om makt. Bolman & Deal menar att detta kan ta sig uttryck i två olika 

maktutövanden; ett där ledaren utnyttjar makten för egenintressen, utnyttjande och dominans samt 

ett där ledaren genom makten skapar visioner och mål för hela organisationen (Bolman & Deal, 

1995).   
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Exempel på en organisation inom detta perspektiv är organisationer inom den offentliga sektorn. 

Jacobsen & Thorsvik (2002) belyser dock att alla organisationer på något sätt har ett politiskt spel 

och eftersom alla organisationer är sammansatta av olika grupper kommer det alltid finnas 

intressekonflikter. Det är alltså inte enbart det politiska perspektivet som kännetecknas av dessa 

beståndsdelar, dock är det mer utmärkande och tydligt i dessa organisationer. Skillnader mellan 

poltitiska och privata organisationer är enligt Christiansen et al. (2005) idag inte helt enkelt att 

utpeka. Dock menar författaren att vissa tydliga skillnader finns, i en politisk organisation är det en 

demokratisk folkvald ledning som organisationen slutligen är ansvariga inför och detta innebär att 

de har ett annat ansvar än en privat organisation som svarar till dess ledning och aktieägare. Andra 

skillnader är att den politiska organisationen inte bedriver sin verksamhet på en ekonomisk marknad 

med fri konkurrens, samt att organisationen inte enbart kan styras utifrån inkomstmål eller 

produktionsmål. Den politiska organisationen har många intressenter med olika mål som 

organisationen bör uppfylla, till exempel politiker och medborgare. En offentlig organisation bör ha 

som grundmål att tjäna medborgarna på bästa och mest kostnadseffektiva vis (Christiansen et al. 

2005).  

 

Christiansen et al. (2005) hävdar att det skett en förändring kring tanken hur en politisk organisation 

bör se ut och styras och de offentliga organisationerna går mot ett styrande mer och mer likt de 

privata. I litteraturen kallas detta styrningstänk för ”New Public Management”, där det anses att 

skillnaderna inom politiska och privata organisationer i verkligheten inte är så olika och att 

offentliga organisationer kan tjäna på att ta vara på privata organisationsmodeller och dess styrning. 

Idag finns även organisationer som är både politiska och privata. Författaren beskriver hur en 

politisk organisation bör styras på bästa sätt, den borde fokusera på att minska offentliga kostnader 

och organisationen bör delas in i olika divisioner som fokuserar på olika uppgifter. En annan viktig 

aspekt för att nå en framgångsrik politisk organisation är enligt författaren att tona ner den politiska 

styrningen och istället fokusera på andra ledarskapstyper. 
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4. 4 Sammanfattning 

Nedan följer ett översiktsschema över de tre perspektiven och hur de olika dimensionerna inom en 

organisation kan placeras i respektive perspektiv. Det är dock viktigt att påpeka att det sällan 

förekommer renodlade strukturella, HR, eller politiska organisationer. Schemat har som syfte att på 

ett enkelt och överskådligt sätt belysa hur renodlade perspektiv skulle se ut. Se figur 2. 

 

 Det strukturella 

perspektivet 

Human Resource 

perspektivet 

Det politiska perspektivet 

Mål Inget uttalat organisatoriskt 

mål 

Målen är alltid 

vinstfokuserade 

Organisationens mål bör 

vara en konklusion av 

organisationens 

medlemsgruppers intresse 

och bör även vara klara för 

alla i organisationen 

Politiskt beslutade mål 

Organisationen ska tjäna 

medborgarna på bästa och 

mest kostnadseffektiva vis 

Mål- och resultatstyrt 

Arbetsdelning Individnivå Gruppnivå Gruppnivå 

Kontroll Direkt kontroll Resultat som kontroll Standardisering i form av 

föreskrifter samt resultat 

som kontroll 

Makt Centraliserad  Decentraliserad  Politiskt centraliserad  

Decentraliserad på operativ 

nivå  

Beslut Centraliserad beslutsfattande Decentraliserad 

beslutsfattande 
Politiskt centraliserad 

beslutsfattande 

Decentraliserad 

beslutsfattande på operativ 

nivå 

Individ, motivation och 

prestation 

 

Lön som motivationsfaktor Personlig utveckling och 

arbetsglädje som 

motivationsfaktorer 

Lön, personlig 

tillfredsställelse 

Ledarskap Auktoritär och 

uppgiftsorienterat 
Demokratiskt och 

medarbetarorienterat 
Demokratiskt och 

medarbetarorienterat 

Figur 2. Sammanfattande schema över de tre olika organisationsmodellerna och viktiga organisationsdimensioner. 

 
Schemat är en sammanfattning av organisationsteorin och är de viktigaste delarna att ta med sig i 

den fortsatta läsningen. 
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4.5 Psykosocial hälsa och arbetsmiljö  

4.6 Krav- kontroll och stöd modellen  

Karasek och Theorell utvecklade under 1970-talet en modell för att analysera och förklara den 

psykosociala arbetssituationen och miljön. Modellen har tre variabler, krav, kontroll och socialt stöd 

och förhållandet mellan dessa påverkar individens psykosociala hälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

Variabeln krav innebär individens upplevda inre och yttre krav som arbetet innebär, exempel är 

press och konflikter. Den andra variabeln innebär kontroll över sitt arbete, hur individen kan hantera 

de krav som ställs på denne. Karasek och Theorell menar att kombinationen av höga krav och låg 

kontroll som är den grundläggande orsaken till psykosocial ohälsa. Den tredje variabeln socialt stöd 

innebär individens upplevelse av stöd som denne får av ledare och andra arbetskamrater. Teorin 

visar att ju högre krav en individ känner, ju mindre kontroll och stöd denne anser sig ha, desto 

sämre är den psykosociala hälsan. Det syftar till att individen ska känna att denne kan hantera och 

ha kontroll över de krav som den ställs inför och känner att denne har det stöd som hon anser sig 

behöva (Karasek & Theorell, 1990). Se figur 3; Karasek & Theorells krav- kontroll- och 

stödmodell. 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Karasek och Theorells (1995) Krav-, kontroll- och stödmodell. 

 

Modellen visar det psykosociala hälsotillståndet i fyra olika arbetssituationer. I den avspända 

situationen utsätts individen för låg risk för psykosocial ohälsa då individen har känslan av att 
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hantera de (låga) krav som ställs på denne samt att individen känner stort stöd från medarbetarna. 

Den aktiva situationen innebär att individen har höga krav men samtidigt hög kontroll. I den passiva 

situationen har individen både låg kontroll och låga krav. Den sista situationen, den spända, innebär 

att individen känner höga krav och låg känsla av att kunna hantera dessa och i och med låg kontroll. 

Dessutom upplever individen lågt stöd och denna arbetssituation är den mest ohälsosamma 

situationen och risken för psykosocial ohälsa är stor.  

 

Denna modell är väl använd inom forskning kring detta område till exempel har Shain och Kramer 

(2004) utvecklat en liknande modell utifrån empiriska studier. De belyser fyra psykosociala 

stressorer som bidrar till ohälsa som blivit identifierade de senaste åren. Faktorerna är kopplade två 

och två och påverkar varandra. Dessa är höga krav, låg kontroll och hög ansträngning och låg 

belöning. Shain & Kramers modell som visar hur olika stressorer påverkar den psykosociala hälsan, 

se figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Shain & Kramers (2004) modell gällande stressorer som kan leda till psykosocial ohälsa. 

 

Höga krav innebär känslan av att ha för mycket att göra under för kort tid under en för lång period, 

och låg kontroll innebär att inte ha tillräckligt med inflytande över hur arbetet utförs dagligen. Hög 

ansträngning syftar till att lägga ner för mycket mental energi under en för lång period, och låg 

belöning innebär att inte få lämplig feedback på sina prestationer, för lite bekräftelse samt 

erkännande. Individer som befinner sig i sådana arbetssituationer är mer sannolika att drabbas av 

ohälsosamma effekter som kan innebära till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, ångest eller 

depression (Shain och Kramer, 2004).  

 

4.7 Tidigare forskning kring organisationsteori och psykosocial hälsa  

Härenstam (2008) har undersökt huruvida Karasek och Theorells krav- kontroll och stödmodell kan 

anses relevant i dagens arbetsliv med alla de förändringar som skett sedan modellen frambringades. 
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Författaren kommer fram till att den fortfarande kan ses som aktuell. Vidare undersöks om 

modellens dimensioner grundas i organisationens struktur eller hos den enskilda individen inom 

organisationen. Studien visar att med organisationens struktur som utgångspunkt kan de negativa 

hälsofaktorerna lättare urskiljas och kunskapen kring hur dessa faktorer påverkar skapandet av 

hälsosamma arbetssituationer. Författaren menar att kunskap kring organisationen bör införlivas i 

studier kring arbetsrelaterad hälsa. Detta är viktigt för att nå förståelse hur det moderna arbetslivet 

påverkar människornas hälsa.  

 

Karasek & Theorell (1990) menar att många av dagens organisationer förbiser den psykosociala 

hälsan och anser, även de, att om denna aspekt inkluderas i organisationernas struktur kommer inte 

bara de anställda må bättre utan organisationens produktivitet kommer även öka. Karasek & 

Theorell (1990) menar att det idag fokuseras i hög grad på individen inom organisationen när det 

handlar om den psykosociala hälsan och resurser riktas till individnivån. Även Shain och Kramer 

(2004) menar att resurser även bör läggas på organisationsnivå. Författarna har genom studier 

påvisat att hälsoinsatser är mest effektiva när de involverar både individuella och miljömässiga 

faktorer där fokus ligger på organisationen och dess arbetsstruktur. Om endast personalens 

individuella beteendemönster inkluderas i insatsen blir resultaten knappa, däremot ökar resultaten 

dramatiskt om dessa kombineras med de organisatoriska faktorerna.  

 

Även DeJoy & Wilson (2003) har liknande utgångspunkter, de anser att en hälsoinsats bör börja 

med en analys av organisationen själv och författarna introducerar även ett nytt begrepp för att 

belysa och lyfta fram dess betydelse, workplace health promotion. Begreppet syftar till att kartlägga 

organisationen grundläggande struktur, hur arbetet organiseras, organisationens kultur och så 

vidare. Noblet & LaMontagne (2006) hävdar att den press som finns på arbetsplatser som innebär 

ökad konkurrens och kostnadsmedvetenhet kommer fortsätta att lägga enorma krav på 

organisationen och dess medarbetare, därför måste både individen och organisationen stå i fokus för 

förändring.  

 

De senaste åren har även begreppet healthy organizations frambringats. Detta innebär att 

organisationer kan vinna produktionsintäkter, effektivitet samt goodwill genom att satsa resurser 

och uppmärksamma organisationens anställdas hälsa (Zwetsloot & Pot, 2004). Begreppet inkluderar 

hälsosamma anställda och en hälsosam miljö, och menar att en hälsosam organisation är även en 

ekonomiskt framgångsrik organisation (Baranski, & Zwetsloot, 2000). Författarna menar att god 

hälsa och bra arbetsmiljö kan ses som ett starkt affärsvärde (health as a business value) för 
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organisationerna samt deras intressenter. Även Cooper & Cartwright (1994) menar att på grund av 

de kostnader som psykosociala sjukdomar, till exempel stress, innebär är det i framtiden de 

organisationer som satsar på hälsa som kommer existera och vara framgångsrika. 

 

Arnetz & Blomkvist (2007) går i samma linje och har även de studerat hälsosamma organisationer 

(healthy organizations), de har genom studier försökt identifiera olika indikatorer som karakteriserar 

dessa organisationer. De menar att det är viktigt att undersöka ett relativt stort antal organisationer 

och inte enbart fokusera på en, även studier under en längre tidsperiod behövs. Författarna menar att 

det idag finns en brist på forskning kring hur organisationsförändringar ska hanteras för att nå en 

hälsosam organisation och medarbetare. Detta innebär att det inte finns studier kring detta ämne 

som är generaliserbara. Författarna har genom egna undersökningar under en längre tidsperiod och 

inom olika organisationer identifierat tre indikatorer som karakteriserar en hälsosam organisation, 

mental hälsa, ledarskap och effektivitet. Ledarskap menar författarna redan i tidigare studier 

identifierats som en sådan indikator, och är en avgörande faktor för organisationens och dess 

anställdas välmående. Effektivitet menar författarna visar på huruvida resurserna inom organisation 

tas tillvara på bästa och optimala sätt. Den mentala hälsan anser Arnetz & Blomkvist (2007) vara en 

uppskattning av det övergripande välmåendet hos de anställda. Studien visar att det finns stora 

skillnader mellan mätningarna men att de mest konstanta faktorerna som ledde till förbättring över 

tid var ledarens prestationsfeedback, delaktigt ledarskap och arbetstempo. Författarna menar att 

prestationsfeedback från ledaren samt delaktigt ledarskap kan ses som vanliga karakteristika hos en 

hälsosam arbetsplats.  

 

Wilson et al. (2004) skriver att arbetsorganisationer är ett prioriterat ämne hos de som studerar 

arbetsrelaterad hälsa. Författarna menar att arbetsorganisationer syftar till hur arbetsprocessen är 

strukturerad och ledd, till exempel schemaläggning, ledarskap, och policys.  Även organisationens 

struktur och uppbyggnad och att hur denna fungerar påverkar de anställdas hälsa och välmående 

och slutligen effektiviteten hos organisationen själv är inkluderad i syftningen. Författarna menar att 

studien är ett viktigt steg till att förstå hur organisatoriska handlingar påverkar de anställda. 

Resultaten visar ett de anställdas uppfattning av organisationen påverkar deras uppfattning av 

arbetsklimat som i sin tur påverkar hur de relaterar till deras jobb samt framtidssyn inom 

organisationen. Detta påverkar i förlängningen deras arbetsanpassningsförmåga, hälsa och 

välbefinnande. Studiens resultat framhäver vikten av den fundamentala roll organisationsklimatet 

har när det kommer till organisationens effektivitet. Dimensionerna som inkluderas i 



22 

 

organisationsklimatet är alla relaterade till utsträckningen av tillhandahållning av stöd för de 

anställda, antingen direkt eller indirekt. Upplevt stöd förstärker betydelsen av den interpersonella 

aspekten av arbetet och framhåller hur mycket de anställda influerar arbetets natur och 

anställningsrelation. Författarna menar att denna sociala aspekt av arbetet är den mest intressanta 

och minst förstådda av de konstruktionsstudier och ändå har ett stort inflytande över 

organisationens effektivitet. 

 

Marklund & von Essen (2008)  har undersökt just organisationskarakteristikas påverkan på 

arbetsplatsers individuella hälsa. Studiens syftar till att titta på olika effekter av arbetsplatsers 

påverkan på fem hälsoeffekter, samt att förklara dessa olikheter med hjälp av de organisatoriska 

karaktärsdragen. Dessa karakteristika består av arbetsdelning, ansvar, kontroll strategier och 

resurser. Resultatet visar att sjukfrånvaro är sammankopplad till individuellt ansvar, gruppansvar, 

funktionell flexibilitet och kundanpassning. Arbetsförmåga är sammankopplad till 

prestationskontroll och brist på resurser.  En signifikant andel av sjukfrånvaro och arbetsförmåga 

kan sammankopplas med arbetsplatsens struktur. 

 

Thulin Skantzes (2006) har även hon undersökt organisationsstrukturens betydelse för de anställdas 

hälsa, och har fokuserat på ett antal viktiga dimensioner; arbetsdelning, auktoritetshierarki samt 

sammanhållande kraft. Resultatet visade, grundat på 14 intervjuer med chefer inom olika sektorer i 

det svenska arbetslivet, att arbetsdelning och tydlighet i arbetsroller, som till exempel ha en klar 

bild av uppgiften, veta vem som gör vad och att ha goda stödfunktioner inom organisationen, är 

viktiga faktorer för de anställdas hälsa. Även kompetensnivån inom organisationen är en viktig 

hälsofaktor, att ”rätt person sitter på rätt plats” samt att arbetet har vissa utsatta gränser. Thulin 

Skantze menar att många anställda har upplevelsen att gränserna för arbetsuppgifterna är otydliga 

och kan i förlängningen då innebära konflikter och motsättningar inom organisationen. Författaren 

påpekar dock att arbetsdelningens betydelse beror på organisationens storlek, i en större 

organisation är det än mer viktigt att ha en klar och väl utformad sådan. Auktoritetshierarki, då 

inkluderat ansvar, befogenheter, beslutsvägar och hur makten är fördelad, är en faktor som kan 

påverka den psykosociala arbetsmiljön. Även här varierar betydelsen beroende på 

organisationsstorlek men Thulin Skantze visar att ju större organisationen är desto viktigare är det 

med formellt utsedda ledare som har olika mycket makt och befogenheter samt att dessa finns på en 

vertikal nivå inom arbetsdelningen. Resultaten visar även att denna auktoritetshierarkiska struktur 

inte alltid behöver vara fast och bestående, utan att en flexibel struktur i vissa fall är att föredra, till 

exempel om en organisation befinner sig i ett utvecklingsskede. Thulin Skantze menar att den 
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hierarkiska strukturen inom organisationer har förändrats från hierarkiska och vertikala 

organisationer till att mer och mer blivit ”platta” sådana där beslutsfattarna och mellancheferna har 

minskat. Orsaker till denna förändring menar författaren kan bero på nedskärningar eller att 

organisationen vill ha en kortare beslutsväg. Studien visar att det finns både positiva och negativa 

aspekter i denna fråga, makt- och beslutsfattandepositioner blir tydligare men den som sitter på 

denna position får ett bredare arbetsområde och det finns inte alltid den kompetensen inom en 

organisation.  

4.8 Sammanfattning 

Inom organisationer finns olika dimensioner som är viktiga för organisationens struktur och 

styrning, dessa dimensioner är mål, arbetsdelning, kultur, makt, individ, kommunikation, beslut och 

ledarskap. Även olika perspektiv på hur en organisation ser ut och bör bedrivas finns, ovan 

presenterade är det strukturella perspektivet, HR-perspektivet samt det politiska perspektivet och 

inom dessa ser de viktiga dimensionerna olika ut och kan ses som karakteristika för de olika 

perspektiven. Den psykosociala hälsan och arbetsmiljön beror enligt Karasek och Theorell (1995) 

och Shain & Kramer (2004) med flera på individens känsla av krav, kontroll, stöd och belöning.  

 

Forskningen som framkommit visar på att det är viktigt att se till den organisatoriska strukturen och 

dess påverkan på den psykosociala hälsan och arbetsmiljön. Den visar att Karasek och Theorells 

krav- kontroll och stödmodell även kan ses som aktuell i dagens moderna arbetsliv, men bör även 

den kopplas samman med organisationens struktur. Studier visar även att analyser av arbetsrelaterad 

hälsa bör kartlägga organisationen grundläggande struktur, hur arbetet organiseras, organisationens 

kultur och så vidare, för att kunna nå en långsiktig hälsoförändring. Även organisatoriska fördelar 

med en hälsosam arbetsplats har lyfts fram som innebär att organisationer kan nå ökade intäkter, 

effektivitet och goodwill genom att satsa resurser och uppmärksamma organisationens anställdas 

hälsa. En författare menar till och med att det i framtiden är de organisationer som satsar på hälsa 

som kommer att finnas till och vara framgångsrika.  

 

Ett flertal forskare har belyst att det idag finns en brist på forskning kring hur 

organisationsstrukturer påverkar den psykosociala arbetsmiljön och hälsan. Dock har vissa 

dimensioner av organisationsstrukturen undersökts och visat att till exempel upplevt stöd, 

arbetsdelning, ansvar, kontroll och auktoritetshierarki. Studier har även visat att sjukfrånvaro och 

arbetsförmåga kan sammankopplas med arbetsplatsens struktur. 
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5. Metod 

5.1 Vetenskaplig angreppssätt  

Inom vetenskapsteorin finns det i huvudsak två vetenskapliga angreppssätt, deduktivt eller 

induktivt. Ett deduktivt angreppssätt innebär att undersökningen utgår från teori för att sedan prövas 

genom empirisk data. Om utgångspunkten är ett induktivt angreppssätt ligger empiriskt data som 

utgångspunkt, denna ger sedan underlag för en teori eller hypotes (Backman, 1998). Denna studie 

kan anses ha inslag av både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt då den har sin utgångspunkt 

i teorin för att sedan prövas genom empirisk undersökning men teorierna är självständiga från 

varandra. Organisationsteorin är självständig från teorier kring psykosocial hälsa och arbetsmiljö, 

och dessa kommer sedan kopplas samman till en teori. Studien har induktiva drag då denna inte 

testar några hypoteser och låter de primära källorna svara fritt på undersökningen. 

5.2 Val av undersökningsmetod  

Denna studie är baserad på den kvalitativa forskningsmetoden där verkligheten betraktas som en 

social, kulturell och individuell konstruktion. Inom denna undersökningsmetod ligger intresset i hur 

människor tolkar och uppfattar omvärlden (Backman, 1998). För att besvara det syfte som studien 

ämnar besvara är detta den undersökningsmetod som kan ses som den mest lämpliga. Detta på 

grund av att det är arbetsgivarnas erfarenheter och tolkningar till hur organisationsmodellen kan 

påverkar den psykosociala hälsan som undersöks. Varje organisation och arbetsgivare är unik och 

för att kunna ta del av dennes verklighet är det grundläggande att ha ett mer ingående samtal med 

denne. Det viktiga är att få ta del av dessa erfarenheter och tolkningar, och för att kunna göra det på 

mest adekvata sätt är den kvalitativa undersökningsmetoden mest lämpad. Denna 

undersökningsmetod ger möjlighet till mer djupgående fakta och en djupare förståelse kan nås, dock 

är möjligheten till att nå en generell kunskap, som den kvantitativa metoden kan, knapp. Denna 

negativa aspekt har beaktats men den kvalitativa undersökningsmetodens fördelar väger upp och ses 

som den mest fördelaktiga för att svara på det aktuella syftet. 

5.3 Undersökningsdesign 

Studien är en fallstudie, detta innebär att ett fenomen undersöks i sin verkliga kontext och kan bestå 

av till exempel en grupp, organisation eller händelse (Backman, 1998). Undersökningsdesignen 

härstammar från den politiska, sociologiska samt sociala forskningsdisciplinen och fokus ligger på 

att undersöka specifika fall. Datainsamling inom denna undersökningsdesign baseras på åtskilliga 

insamlingsmetoder och denna studie har använt intervjuer som metod (Cresswell, 1998). Fallstudien 

kan även ha olika avsikter, antingen har den en beskrivande karaktär en så kallad deskriptiv ansats, 



25 

 

eller har den en undersökande, explorativ ansats (Backman, 1998). Denna studie intar i första hand 

en explorativ ansats då den ämnar undersöka ett fenomen, organisationsmodellers påverkan på 

psykosocial hälsa. Studien har även inslag av en deskriptiv ansats där denna del har som syfte att 

förklara, ge bakgrundsfakta för att lättare kunna genomföra den undersökande delen.    

5.4 Källor 

De primära källorna består av de som blev intervjuade, dessa är personer som arbetar inom olika 

slags organisationer, som alla är av serviceinriktad karaktär. Valet av organisationer med 

servicekaraktär baseras på att dessa organisationers framgång i större utsträckning beror på den 

anställdas arbetsinsats än produktionsinriktade företag. Intervjupersonerna valdes ut på grund av 

deras erfarenhet, ansvar och nära arbete med de anställda och innehar inflytande och makt som ger 

de förändringsmöjligheter. En närmare beskrivning av dessa samt de organisationer de är 

verksamma inom kommer presenteras senare. 

5.5 Urval 

När det kommer till urval av respondenter användes en strategisk urvalsmetod som ofta 

förekommer inom den kvalitativa undersökningsmetoden. Detta innebär att relevanta individer som 

har kunskap kring undersökningsområdet väljs ut och kan då ge information kring studiens syfte 

(Hartman, 2004). För att kunna svara på detta syfte fordrades information från personer med 

erfarenhet från olika organisationer. Studien är inriktad mot serviceorganisationer, detta för att dess 

framgång i större utsträckning beror på den anställdas arbetsinsats än produktionsinriktade företag. 

Organisationerna valdes ut utifrån den teori som framkom i ett tidigare skede i forskningsprocessen, 

teorin presenterar tre olika organisationsperspektiv och en organisation inom dessa tre områden 

söktes upp och valdes ut. Som tidigare nämnts är dessa organisationer inte renodlade inom något 

perspektiv i verkligheten men de drar ofta åt ett håll och utifrån de centrala dimensioner som 

tidigare beskrivits kunde tre organisationer väljas ut.  

 

Informanterna som intervjuades inom dessa organisationer består av relativt höga chefer och dessa 

valdes ut på grund av deras erfarenhet både om organisationen i sig, medarbetarna samt den 

psykosociala arbetsmiljön. Deras position innebär även en viss påverkningsmöjlighet, både ”uppåt” 

och ”nedåt” inom organisationen vilket gör dem än mer intressanta för studien. Den första 

organisationen ingår i stor en bensinkedja där ägaren ingår en typ av franchiseavtal som innebär 

stora krav från bensinkedjans ledning och denna organisation företräder det strukturella 

perspektivet. Intervjun skedde med bensinstationens stationschef. Den andra organisationen består 
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av en bemanningsorganisation som hyr ut personal samt byter personal mellan organisationens 

medlemmar, inom en viss bransch. Denna organisation har som ett stort mål att utveckla sina 

medarbetare och företräder här HR- perspektivet, informanten bestod av organisationens VD. Den 

tredje organisationen är en politisk sådan, en medelstor kommun i Mellansverige, och intervjun 

utfördes med organisationens personalchef. 

5.6 Intervjuer 

Den inledande kontakten med informanterna skedde via telefon och de blev informerade om 

studiens syfte och blev tillfrågade om de ville deltaga och alla svarade ja och vid första tillfrågning. 

Access till fältet gick utan problem. Intervjuerna skedde på respektive informants arbetsplats och de 

blev informerade att de var anonyma och att informationen de delgav mig inte skulle användas till 

något annat än denna studie. Intervjuerna spelades in på diktafon. Detta val gjordes på grund av det 

höga återgivningsvärdet. Respondenterna tillfrågades och gav sitt medgivande till detta. 

 

Den första intervjun som genomfördes skedde med respondenten inom HR- organisationen. 

Stämningen var avslappnad och intervjun skedde utan några större avbrott eller faktorer som kan ha 

påverkat samtalet. Även fast intervjuguiden kan ses som relativt strukturerad var intervjun inte av 

samma karaktär. Respondenten pratade mycket och villigt och täckte in flera frågor utan att de 

behövde ställas. Även den tredje intervjun med respondenten inom den politiska organisationen 

präglades av liknande omständigheter. Respondenten pratade om möjligt ytterligare och svarade 

utförligt på frågorna, men som tidigare respondent täckte även denna in frågor som då inte 

behövdes ställas. Den andra intervjun i ordningen var med respondenten inom den strukturella 

organisationen och denna var olik de andra i många avseenden. Intervjusituationen kändes spänd 

från början och respondenten svarade kort på frågorna, känslan var att han var obekväm i 

situationen och av de frågor som ställdes. Detta påverkade naturligtvis även mig som intervjuare 

och fick inta en mer aktiv roll och ställde fler frågor och följdfrågor för att få relevant information. 

Jag ville dock inte ställa för många frågor som kunde ses som styrda utan målet var att på ett så 

öppet sätt som möjligt genomföra intervjun. Dessa omständigheter resulterade i att information 

kring denna organisation, arbetsgivare samt psykosociala arbetsmiljön blev i större utsträckning mer 

knapphändig än de övriga två. Dock anser jag att den information som framkom var relevant och 

kärnfullt. Intervjuerna transkriberades sedan till skriftlig form för att underlätta dataanalysen.   
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5.7 Metodval för analys 

Metoden för analys av data i denna studie är i enlighet med en av de analysmetoder som en 

fallstudie i regel följer, kategorisering (Cresswell, 1998).  Denna analysmetod grundas på att utifrån 

den empiriska datan finna eller urskilja olika kategorier. I denna studie utformades dessa kategorier 

redan ur den teori som framkom i studiens tidigare skede. Utifrån dessa utformades en intervjuguide 

och intervjuer genomfördes.  Eftersom intervjuerna var relativt öppna ställdes inte frågor direkt 

utifrån kategorierna, utan respondenterna fick tala fritt kring dessa och de sammankopplades ofta 

till varandra. Vid analysen av det transkriberade materialet plockades intressant fakta kring de olika 

kategorierna fram och analyserades, dels utifrån den teori som tidigare presenterats och dels de 

organisatoriska perspektiven emellan. Utifrån denna analys kunde sedan en slutsats dras.  

5.8 Validitet och reliabilitet  

Studiens validitet handlar om dennes giltighet och hur korrekt studien genomförts, att 

undersökningen undersöker det som den ämnar göra (Hartman, 2004). Vad det gäller denna studies 

validitet kan den anses vara relativt hög. Detta på grund av genomförandet och val av informanter 

som grundats på studiens syfte och frågeställningar. Dock blir generalisbarheten mer riktad till de 

undersökta organisationerna samt organisationer som liknar dessa tre i stor utsträckning. Däremot 

blir resultatet svåröverfört till andra organisationer.  

 

Reliabilitet syftar till studiens pålitlighet (Hartman, 2004) och även den kan anses som relativt hög. 

Detta då informanterna tog sig alla tid för att svara på studiens syfte och svarade så utförligt de 

kunde. Alla tre ansåg sig nöjda med intervjun efter varje respektive intervju tillfälle. Vid varje 

intervju användes en diktafon och efter intervjutillfällena transkriberades samtliga intervjuer i sin 

helhet. Efter det lyftes den viktigaste informationen för studiens syfte ut ur varje intervju och låg till 

grund för resultatet. Detta gjordes för att minimera risken att respondenternas svar förvrängs eller 

misstolkas.  
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6. Resultat 

Det empiriska materialet har utgått från två teman, den psykosociala arbetsmiljön samt 

organisationens funktion och struktur. Dessa har sedan underkategorier som är grundade på den 

litteratur och teori som framkom i studiens första skede. Empirin är grundad på tre intervjuer inom 

de tre olika organisationsperspektiven och presenteras var för sig för att sedan analyseras och 

jämföras. Det empiriska materialet har utarbetats och strukturerats utifrån organisationens centrala 

dimensioner som teorin tidigare presenterade. Dessa dimensioner har även utvecklats utifrån det 

empiriska materialet, de dimensioner som presenteras här är; Mål, Makt, beslut och kontroll, 

Arbetsdelning, Individ, motivation och prestation samt Ledarskap och psykosocial hälsa.  

6.1 Den strukturella organisationen 

Organisationen, en bensinstation i Mellansverige, valdes på grund av dess likheter med de 

karakteristika som det strukturella perspektivet presenterar. Organisationen är en relativt liten sådan 

som ingår i en större organisationskedja. Informanten består av en man i yngre medelåldern som 

arbetat inom diverse områden för att sedan gå en utbildning på Handelsakademin i Göteborg som 

samarbetade med olika företag. Detta gav honom anställning på ett av de företag som 

Handelsakademin var i samarbetade med. Informanten är idag stationschef på en bensinstation som 

tillhör en av de största bensinkedjorna i Sverige.  

 

Bensinkedjan tillhandahåller ett så kallat Dealer Owned-koncept som innebär att stationen ägs av en 

annan part än den stora kedjan. Ägaren driver stationen i kedjans ”anda” och har ansvar för all drift 

av stationen inklusive allt ansvar som det innebär, till exempel personalfrågor. Stationens ägare har 

alltså det övergripande ansvaret över organisationen, men måste uppfylla vissa krav som kedjan 

ställer. Ägaren har då inte samma förändringsmöjligheter som andra organisationer har.  

 

Mål 

Målen som organisationen har grundas på den stora kedjans utformning och de tillhandahåller olika 

ramverk och policys som varje station bör efterleva och målens uppsättning följer även de 

organisationens hierarkiska struktur. Målen består dels av ekonomiska lönsamhetsmål men även att 

medarbetarna ska trivas och utvecklas.  
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Makt, beslut och kontroll 

Organisationens maktfördelning samt beslutsväg följer även denna struktur, först den stora kedjan 

och dess krav som överhuvud, sedan stationens ägare för att sedan hamna hos stationschefen som 

driver det dagliga driften.  

 

Arbetsdelning 

Arbetsdelningen befinner sig på individnivå då arbetet inom organisationen oftast sker enskilt, med 

undantag vissa tider nattetid då de arbetar två personer. Alla anställda har även till stor del samma 

kunskaper angående de arbetsuppgifter de utför, dock belyser respondenten att han har en 

ställföreträdare som har mer administrativa kunskaper då denne ska kunna ersätta honom vid behov.  

 

Kontrollen av arbetet sker dels av respondenten som stationschef via olika hjälpmedel som till 

exempel arbetsrutinscheman som erhålls till samtliga arbetspass. Dels sker kontroll dagligen av 

stationens ägare och även av den stora kedjan som kontinuerligt utför kontroller av stationens 

arbete, utseende och renlighet.  

 

Individ, motivation och prestation 

Frågan huruvida respondenten ser till medarbetarnas individuella förutsättningar svarade han att 

detta efterlevs i den utsträckning som det går, men att det främst är att organisationens drift som 

tillgodoses. ”Jag försöker att kartlägga olika anställda och vissa har svårt med den fysiska biten av 

arbetet till exempel, och då försöker jag att hitta uppgifter som kan vara passande till den 

personen.” Respondenten försökte öka medarbetarnas kontroll över arbetet i form av att de själva 

kunde vara med att påverka vilka skift de arbetade och de skulle sammanställa detta tillsammans 

och sedan lägga fram skiftschemat till respondenten.  Denna frihet har dock tagits bort ”Men det 

har jag stoppat nu för att det blev inge bra. Det blev bara en massa strul.”  

 

Respondenten frågades även hur han skulle agera i en situation där en medarbetare berättade att 

han/hon inte klarar av de krav som arbetet kräver, och svarade ” Men det beror mycket på.. Allt 

beror på vad är det som är så svårt. Vi har ju vissa arbetsuppgifter som de flesta är medvetna om 

redan från början.” Han belyste även att det var en svår fråga att besvara när han inte befann sig i 

en konkret situation. De krav som ställs på medarbetaren försöker respondenten att belysa och 

tydliggöra i den utsträckning som går vid rekryteringen så att personen själva kan avgöra om denne 

är kapabel att hantera arbetet och de krav som det innebär.  

Ledarskap och psykosocial hälsa 
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Respondenten ser sitt ledarskap som ett delaktigt sådant, han försöker visa sina medarbetare att det 

inte är någon större skillnad på honom och dem och på så sätt försöker han skapa bra gemenskap 

och samarbete. Respondenten menar att det är han som ledare som ska uppnå detta, ”…det är väl att 

få gruppen att må bra, att mina anställda ska tycka att det är kul att komma till jobbet. Att ge beröm 

och kritik, men på rätt sätt.”. Även fast respondenten inte hade så mycket tankar kring själva 

begreppet psykosocial hälsa så är det på liknande sätt han förklarar psykosocial hälsa och 

arbetsmiljö. Han anser att det handlar om att skapa gemenskap och ha roligt tillsammans på 

arbetsplatsen. Respondenten anser det här är frågor han arbetar med varje dag, han vill se en bättre 

sammanhållning på arbetsplatsen som han idag menar är låg. Det är även här som de ekonomiska 

kostnaderna av att förbättra den psykosociala hälsan ligger. För att uppnå detta används stöd, 

uppmuntran och enskilda samtal med medarbetarna för att skapa ett öppnare arbetsklimat. 

Respondenten påpekar dock att detta är svårt på grund av medarbetarnas ovilja att prata om sig 

själva och dela med sig av sina tankar och åsikter. Han anser att det är detta faktum som orsakar den 

dåliga sammanhållningen. Det finns även tillgång till en psykolog om medarbetarna skulle behöva 

den hjälpen, men att denna resurs sällan eller aldrig utnyttjas och de uppmuntras inte heller alltid till 

att göra det.  

 

Ledarskapet innebar för respondenten att få medarbetarna att samarbeta och utföra ett bra jobb som 

stämmer överrens med de riktlinjer som finns från den stora bensinkedjan. 

 

6.2 HR- organisationen 

Organisationen inom HR- perspektivet valdes ut på grund av dess beroende av medarbetarna. Som 

respondenten själv uttrycker det ”… vi har ju ingen annan produktionsapparat, det är ju bara 

människorna… Finns inga maskiner, inga prylar, inga lager det är ju… Vi har ju bara 

människorna, så det är ju det viktigaste vi har.” Organisationen kan benämnas som en 

bemanningsorganisation som har en mängd medlemmar som består av industriföretag. 

Organisationen är en medelstor organisation med ett hundratal anställda där majoriteten av dessa 

hyrs ut till dessa företag samt att de byter personal mellan organisationens medlemmar. 

Respondenten är organisationens VD, med en ekonomiutbildning i grunden och har lång erfarenhet 

av branschen samt av chefskap.  

 

Organisationens koncept bygger som tidigare nämnts på uthyrning av personal till 

medlemsföretagen samt utlåning av personal organisationens medlemsföretag emellan. 
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Organisationens grundidé går ut på att genom flexibel och kompetent arbetskraft inom branschen 

konkurrera och tillhandahålla den kompetens som medlemsföretagen önskar.  

 

Mål 

Organisationens långsiktiga mål är att göra så mycket kundnytta att konkurrenskraften ökar bland 

dess medlemsföretag, och att de i förlängningen kan stanna kvar med produktionen i Sverige. Även 

att hitta och kunna erbjuda kompetent personal och samarbeta med skolungdomar för att skapa en 

bredare rekryteringsbas är viktiga mål. Respondenten beskriver att de har ett visst lönsamhetskrav 

på sig, men att detta enbart beror på att organisationen ska gå runt ekonomiskt och att den ska ha 

egen bärkraft. Respondenten lyfter fram att organisationen inte har något eget självändamål. Målen 

består av olika strategiska inriktningsbeslut istället för traditionella mål som går att räkna på.  

 

Makt, beslut och kontroll 

Angående maktstrukturen inom organisationen består denna av en ledning och under denna finns 

VD:n (respondenten) och utöver dessa finns administrativ personal samt de medarbetare som står 

till medlemsföretagens förfogande. Respondenten anser organisationen som relativt platt och att de 

från början har velat minska avståndet mellan olika befattningar. Den enda chefspositionen inom 

organisationen är respondentens ”Så vi har plockat bort chefsbegreppet för att försöka minska 

avståndet som är i det gamla traditionella”. Respondenten berättar att de för att nå dit gett de 

anställda på kollektivsidan förmåner som traditionellt endast tjänstemannasidan fått tagit del av, till 

exempel egen mobiltelefon och konferenser utomlands. Organisationsplanen förklaras genom ”När 

jag ritade vår organisationsplan i början så ritade jag den alltid rund, den står så fortfarande, 

kunden i mitten och sen kärnan med den operativa personalen runt och sen den stödjande 

funktionen, egentligen är det här gänget på kontoret, och sen längst ut ligger jag som ska hålla 

ihop skiten.” Organisationens beslutstagande sker på olika nivåer inom organisationen, dels på 

ledningsgruppsnivå, dels på administrativ nivå såsom löneadministratörer och så vidare, och dels på 

medarbetarnivå. Inom de olika nivåerna har de relativt stor frihet över arbetet och över beslut 

”…och vill de ändra en rutin så gör de det”. Om besluten är av stor ekonomisk karaktär så måste 

de dock gå via VD eller ledning. Inför varje hösts budgetarbete anordnas ett strategimöte med 

ledningen och ett med den övriga personalen, för att sedan utifrån deras tyckanden och tänkanden 

tillsammans arbeta fram en budget.   

 

Kontrollen av arbetet beror i stor utsträckning på hur denna utförs på det företag medarbetarna hyrs 

ut till, dock så menar respondenten att om det är flera medarbetare som är uthyrda till samma 
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företag så kontrollerar de varandra. Detta beror, enligt respondenten, på att de känner stor lojalitet 

för organisationen och vet att mycket av dess existens beror av dess goda rykte. Sedan används 

även tidssedlar som de anställda fyller i efter varje pass.  

 

Arbetsdelning 

Arbetsdelningen beror i stor utsträckning på hur denna ser ut hos det företag de anställda hyrs ut 

till, men organisationen arbetar mycket med att medarbetarna ändå ska känna att de tillhör 

organisationens gemenskap, även om de befinner sig på en annan arbetsplats.  

 

Individ, motivation och prestation 

Organisationen arbetar, enligt respondenten, i hög grad med medarbetarnas motivation och anser att 

denna drivs av bland annat av gemenskap, identitet med organisationen, utveckling och stolthet. 

Detta skapas dels genom den årliga konferensen som organisationen anordnar där alla medarbetare 

är med i olika diskussioner kring arbetet och organisationen. Respondenten menar att lön kan vara 

en motivationsfaktor men det är inte den primära, hon anser att lönen inte ska avvika för mycket 

från andra med liknande arbete för då kan motivationen sänkas, men den behöver inte heller ligga i 

topp utan belyser särskilt andra motivationsfaktorer som drivande för arbetsviljan. Respondenten 

berättar att de arbetar mycket individuellt och aktivt med dessa motivationsfaktorer, som hon anser 

hänger samman med den psykosociala hälsan.  

 

Vid frågan hur respondenten skulle agera i en situation där en medarbetare ansåg sig inte klara av 

de krav som ställs på honom/henne svarade hon att sådana situationer emellanåt uppstår. Vanligtvis 

så görs en analys av medarbetarens arbetssituation, förutsättningar och vilket uppdrag som denne 

blivit tilldelad, om uppdraget är för svårt och i så fall titta på om det finns andra uppdrag som är 

mer passande. I vissa fall är det arbetsformen som inte är rätt för personen och i vissa fall kan en 

situation endast bero på medarbetarens osäkerhet och brist på självförtroende inför uppdraget. I 

sådana fall menar respondenten att det är speciellt viktigt med stöd och uppmuntran så att 

medarbetaren kan bygga upp självförtroendet, ”…är du inte skapligt trygg i sig själv, utan kanske 

behöver tryggheten där du är och står och i gruppen runt omkring, då är inte det här ett arbetssätt 

då ska de inte jobba är utan då ska de jobba i ett traditionellt företag”.  

 

Ledarskap och psykosocial hälsa 

Respondentens ledarskapsroll har enligt henne själv många innebörder, ”Det jag kan se som första 

uppgift är ju att vara värdeskapande, vara den som att säga, symbolen och den värdering som 
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gäller för bolaget. Sen finns det ju mycket runt omkring det då. Sen är man allt ifrån PR-figur till 

extramorsa, men ja. Men det viktigaste är ju värdeskapandet”. Det hon som ledare prioriterar och 

arbetar mest för är medarbetarens utvecklingsmöjligheter och få dem att växa. ”Jag tycker att det är 

bland det roligaste som finns att när man ser att personen får den där utvecklingen som de själva 

inte trodde var möjlig”. Detta anser respondenten även hänger samman med den psykosociala 

hälsan och arbetsmiljön. Hon anser att begreppet psykosocial hälsa handlar om att känna 

gemenskap, trygghet skapa en värdegrund, samt känna stolthet över sig själv, organisationen och 

kollegorna. Att skapa gemenskap arbetar de med genom att de anordnar sociala sammanhang där 

medarbetarna kan interagera med varandra och skapa en känsla av tillhörighet till organisationen. 

Respondenten menar att tillhörighetskänslan är särskilt viktig i en bemanningsorganisation där 

medarbetarna spenderar majoriteten av sin arbetstid utanför organisationen. Hon trycker även på det 

faktum att de är noga vid rekryteringstillfället att personen är rätt för denna typ av arbete som 

innebär höga krav på flexibilitet och kompetensnivå. ”Och som jag sa säger väljer ju vi ganska 

mycket i rekryteringsläget personer som vi tror är trygga nog att jobba så här för det kräver en del 

inre trygghet i sig själv för att gå in i nya uppgifter och nya arbetsgrupper och konstellationer, 

företag att byta det emellanåt”. ” ...vi är väldigt tydliga när vi anställer så de måste vara beredda 

på att flytta på sig 10 mil. Och sen att de är beredda att jobba vilket skift som helst”. ”Och vi är 

ganska hårda med att gallra utifrån det här med viljan och ambitionerna”. Respondenten berättar 

även att de tar hänsyn till individuella förutsättningar då de försöker anpassa anställningen till 

medarbetarens livssituation samt att de inom organisationen arbetar i stor utsträckning med sådana 

frågor, de ser sina medarbetare som individer och inte som en enhetlig massa. 

 

Respondenten anser att organisationens arbete med den psykosociala hälsan och arbetsmiljö sker 

indirekt ”Jag menar det består ju i att vi tar oss tid, går ut och sätter oss, när det kommer upp 

någon så går vi och fikar med de eller om det ringer någon så sitter man i telefon ett par timmar”. 

Det psykosociala arbetet sker även i samband med konferensen, möten, diskussioner och 

kompetensutveckling. De försöker även i den utsträckning som det går att åka och hälsa på 

medarbetarna på deras arbetsplatser. I och med detta menar respondenten att det är svårt att 

uppskatta den ekonomiska aspekten av arbetet med den psykosociala hälsan.  

 

6.3 Den politiska organisationen 

Den politiska organisationen valdes ut på grund av dess politiskt styrda verksamhet. Organisationen 

är en relativt stor organisation och består av en av Mellansveriges kommuner. Organisationen 

driver verksamhet kring vård och omsorg, lärande och utbildning, individ och familj samt kultur 
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och fritid förebyggande. Till denna verksamhet finns även en stödresursenhet som de olika 

verksamheterna utnyttjar. Organisationen har en så kallad beställar- utförarstruktur som innebär att 

den politiskt styrda delen av kommunen lämnar beställning till en utförarorganisation som sköter 

själva arbetet. Respondenten är en kvinna som arbetar som personalchef inom kommunens 

utförarorganisation där arbetsuppgifterna består av att styra och behandla personalfrågor ur ett 

långsiktigt och strategiskt perspektiv. Respondenten har i botten utbildning inom personal- och 

arbetslivsfrågor och har tidigare erfarenhet som personalchef inom olika delar av telecombranchen 

och haft HR och personalfrågor som huvudansvar. Respondenten valde sedan att arbeta inom 

kommunen då hon även har fritidspolitiska intressen, ”…ja telefon och mobilabonnemang i alla 

ära, men det kändes inte så himla livsavgörande egentligen vilket abonnemang man har. Men det 

här att leverera hemtjänst och skola och allt det här, det är ju liksom lite mer, det är ju lite mer 

tyngd i det så att säga och det kändes också kul att komma till en verksamhet som arbetade med 

sånt som har riktigt värde för folk”.  

 

Respondenten beskrev vilka skillnader och likheter det finns att arbeta inom en politisk respektive 

en privat organisation och den mest tydliga skillnaden är storleken på organisationen, den politiska 

organisationen kan lätt ses som stor och svåröverskådlig. Dock menar hon att hon haft erfarenhet 

från stora organisationer i och med tiden inom telecombranchen, så hon kände att det i det stora 

hela inte organisationerna var så olika. Respondenten berättade att avståndet mellan den politiska 

ledningen och den operativa tjänstemannaledningen som finns inom verksamheten är större än var 

det var mellan koncernkontoret och ledningen inom organisationen inom telecombranchen. Hon 

menade även att inom den privata organisationen finns inte heller den politiska påverkan, ”Men sen 

finns det ju politiska inspel av ideologiska skäl och den, det klart den slapp man ju lite. Det blir av 

större karaktär eller större påverkan på organisationen”. Respondenten berättar vidare att hon 

uppfattar den kommunala politiken mer som personpolitisk än partipolitisk, ”… i kommunen så kan 

partier komma med helt olika inspel mot vad man hade tänkt sig att de skulle göra för då är det mer 

det lokala intresset som styr”. Sammanfattningsvis menade respondenten att det i det stora hela att 

finns mer likheter än skillnader mellan den politiska och den privata organisationen.  

 

Mål 

Organisationens mål baseras utifrån visionen ”alltid bästa möjliga möte”, detta är den övergripande 

visionen och strategier för organisationens verksamhet har utformats för att nå denna. Den största 

strategiförändringen inom kommunen är att gå från en förvaltningsorganisation till en 

kunskapsorganisation. Respondenten menar att samhället och marknaden har genomgått stora 
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förändringar, idag slåss kommunen på en öppen konkurrensmarknad, och då måste även kommunen 

förändras och arbeta med till exempel marknadsföring som de inte behövt arbeta med förr. ” 

…lärare de har ju inte kunnat jobba på så många andra ställen än oss, så de har ju kommit till oss 

automatiskt nästan. Men idag så finns de ungefär 25 friskolor här i staden”. Organisationen arbetar 

utöver detta med en flerårsplan där mål sätts upp för de fyra olika huvudområdena inom 

organisationen, kring vård och omsorg, lärande och utbildning, individ och familj samt kultur och 

fritid förebyggande. Organisationen har även som mål att öka samarbetet och kunskapsutbytet dessa 

områden emellan, verksamhetsutveckling samt öka organisationens konkurrenskraft. Dessa är de 

långsiktiga målen som ledningsgruppen och styrelsen arbetar med, sedan bryts de ner till en 

flerårsplan samt verksamhetsplaner per område. Verksamhetsplanerna sammanfattas sedan i en 

lokal arbetsplan som är av en mer av aktivitetskaraktär. Denna struktur medför, enligt 

respondenten, att medarbetarnas påverkningsmöjligheter på målsättningarna blir relativt stor då 

stort ansvar läggs längst ute hos de enskilda enheterna där de kan sätta egna mål. Dock måste de 

övergripande långsiktiga målen samt beställarnas krav beaktas i denna målsättning.  

 

Makt, beslut och kontroll 

Maktfördelningen inom organisationen ansåg respondenten var en intressant fråga eftersom de 

enskilda enheterna har fördelats mycket makt där enhetschefen har det övergripande ansvarar, allt 

från ekonomi, personal och måluppfyllning. Det sker en samordning och uppföljning av respektive 

enhet som leds av en ledningsgrupp vilket i sin tur leds av ledningsgruppen för hela 

utförarorganisationen i makthierarkin. Även hela utförarorganisationen är ett led i hela stadens 

makthierarki där Stadsdirektören med ledning där diverse förvaltningschefer samt 

utförarorganisationens direktör sitter, ”…vår direktör och han sitter ju med hela 85 procent av 

verksamheten så att det där är ju gjort både med tanke på att det är viktigt att hålla ihop alla de 

här verksamheterna vi har, men också att han får en väldigt tung roll i ledningen, så man måste ha 

utförarorganisationen med sig om man vill göra förändringar”. Även beslutsvägen följer samma 

struktur som maktfördelningen, målet är att beslutet ska tas så nära beslutets konsekvens som 

möjligt. Det finns även en delegeringsorder per beslut, om inte verksamhetschefen får ta beslutet 

går det vidare till utförarorganisationens direktör som är den slutliga beslutsfattaren med styrelsen 

som beslutsstöd. Styrelsen är politisk tillsatt, men respondenten anser att det i denna är relativt liten 

politisk diskussion, ”…det har ofta en bakgrund inom näringslivet och eller erfarenhet av 

styrelsearbete så det är egentligen väldigt liten politisk ideologisk diskussion i vår styrelse faktiskt. 

Så det handlar mer om företagsledning och hur man får en organisation att funka”. Om beslutet 

handlar om stora och har stora ekonomiska konsekvenser är det uppe hos styrelsen och vänder, 
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respondenten berättar även att de har en stor samverkan med fackliga organisationer och att de 

flesta beslut som tas är förankrade hos dem.  

 

Graden av medarbetarnas kontroll över arbetet är en fråga som det arbetar med. Respondenten 

berättar att de försöker arbeta fram strategier för att öka kontrollen bland de grupper som har låg 

kontroll, ”på lärarsidan så försöker vi verkligen jobba med att förändra tänket i hur man jobbar i 

skolan… försöker jobba mer och mer med att man är en grupp lärare som jobbar mot en större 

grupp elever”. Även inom vård- och omsorg har medarbetarna tidigare haft relativt låg kontroll, 

”Sen på vård och omsorgssidan är det verkligen schemalag men då har vi ett teknikstöd där 

medarbetarna åtminstone själva kan vara med och utforma sitt eget schema… det gör ju att 

medarbetarna får känna att de kan vara lediga en förmiddag om de vill då”. Respondenten menar 

att det inte alltid är möjligt för medarbetarna att vara med och påverka då deras arbete styrs av till 

exempel öppettider, men målet är att majoriteten inom organisationen att ”du ska göra ditt uppdrag 

och göra det på den tid som du behöver då, men minst 40 timmar”. Kontrollen av arbetet sker 

genom kvalitetskontroller av verksamheten själv uppföljningsmässigt och styrningsmässigt, men 

även av beställarna som önskar ett kvalitetsarbete, men respondenten påpekar att det inte sker 

någon daglig kontroll av medarbetarnas arbete.  

 

Arbetsdelning 

Organisationens arbetsdelning sker på både individ- och gruppnivå, men respondenten menar att 

organisationen som helhet kan ses ha en kollektiv verksamhet. Skillnaderna finns mellan de olika 

blocken där arbetet ser olika ut och utförs på olika sätt, ”på lärande och utbildning så har vi ju då 

lärare och där jobbar de ju mer individuellt” och ” på vård och omsorg så… jobbar man ju mer i 

större grupper, då arbetar man ju i ett arbetslag på ett servicehus”. Respondenten påpekar dock att 

de har som målsättning att införa arbetslag och lärande grupper samt att lärande grupper ska finnas 

på alla enheter till år 2010. Organisationen har även inom vissa områden infört ett bonussystem 

som syftar till att medarbetarna i större utsträckning ska arbeta mer som grupp än som individ, 

”man får en lönepremie som är individuell men grundar sig på gruppens resultat”. Ett problem 

inom arbetsgrupper som respondenten har kunnat urskilja är att det inte anses korrekt att vara 

duktigare, mer ambitiös eller ha högre lön än de andra inom gruppen. Det finns en kultur som säger 

att ingen ska stå ut ur gruppen och alla ska göra samma arbete på lika sätt och tjäna samma summa 

pengar. Detta är dock något som de inom organisationen arbetar för att förändra. Respondenten 

menar att detta även tillhör övergången från förvaltningsorganisation till kunskapsorganisation.  
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Individ, motivation och prestation 

Människosynen inom organisationen menar respondenten har förändrats i och med 

organisationsförändringen mot en kunskapsorganisation. Förr menar hon att organisationen i stor 

utsträckning såg det som praktiskt om medarbetarna var relativt lika men att idag är det viktigt med 

olikhet och mångfald, både kunskapsmässigt men även köns- och etnicitetsmässigt. De arbetar även 

för att skapa en ledarskapssyn där kompetens och erfarenheter är viktigt och synen att människor 

har olika förmågor som bör tas tillvara på. Respondenten menar även att det inom organisationen 

har skett en förändring på vem som ska besitta den mesta kunskapen, förr var det individen på 

toppen som innehade den största kunskapen och delegerade sedan olika delar av denna till olika 

områden inom organisationen. Idag, menar respondenten, att det är medarbetaren som har kontakt 

med kunderna och beställarna som har den största kunskapen. Organisationen har även synen att 

människan är en lärande varelse och som utvecklas hela tiden. Detta överensstämmer även med 

organisationens syn på motivation. Det är inte enbart lönen som ses som en motivationsfaktor 

berättar respondenten, ”…vi vill belöna människor i det de levererar och det är ju inte hur många 

år du arbetat inom organisationen, hur gammal du är eller vilken position du har, utan vad du 

bidrar med som är det viktiga”.  

 

Ledarskap och psykosocial hälsa 

Respondenten ser sig som en ledare inom organisationen även fast hon inte har ett direkt 

personalansvar med medarbetarsamtal och så vidare, utan hon ser sitt ledarskap som ett mer 

funktionsledarskap. Hennes uppgift är att sätta strukturer och former och arbetssätt för hela 

organisationen.  

 

Psykosocial arbetsmiljö och hälsa förklaras av respondenten som ”allting som inte är det här 

hårda”, kommunikation, värdegrunder, ansvar och min egen förmåga. Enligt henne handlar det inte 

enbart om individen själv utan även arbetsgruppen och kollegors engagemang, vilja förmåga och 

driv. I den psykosociala delen anser respondenten att det även är viktigt med visioner, mål, styrnig, 

uppföljning och medarbetarens känsla av att arbetet som denne utför tas till vara på. Hon fortsätter 

”Och sen det här underliggande tänker jag också, men det hör ju också till värderingar och 

förhållningssätt… Hur uppmuntras jag och inte. Är det okej att komma med idéer eller betraktas 

det bara som jobbigt? …och vad är det som sitter i väggarna, att så kan vi inte göra för så här har 

vi alltid gjort. Det blir också en jätteviktig del i den där psykosociala biten”. Respondenten anser 

att den psykosociala hälsan bland medarbetarna är relativt god, dock finns det alltid undantag. Hon 
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anser att organisationen är tillåtande och att arbetet inte styrs jättehårt och det är en viktig del i den 

psykosociala arbetsmiljön, ”så länge jag tror på dig så kör du, och det tycker jag är otroligt 

tillfredsställande som individ”. Hon påpekar dock att den här arbetsramen är olika stor inom olika 

delar av organisationen.  

 

Respondenten menar att de inom organisationen arbetar med den psykosociala hälsan och 

arbetsmiljön genom medarbetarmätningar, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, slutligen är 

målet att de lärande grupperna ska fungera som diskussionsforum för att få ökad möjlighet att 

påverka.  Även stöd och uppmuntran är en del av arbetet med den psykosociala hälsan och 

arbetsmiljön, handledning och mentorskap det finns till exempel i många delar av verksamheten 

men utöver det så är de olika formerna av medarbetarträffarna tänkt att arbeta med dessa frågor.  
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7. Analys 

Syftet med denna studie ämnar studera utifrån arbetsgivares erfarenheter och tolkningar huruvida 

olika organisationsmodeller påverkar dess anställdas psykosociala hälsa, samt undersöka hur 

arbetsgivarna anser sig arbeta med den psykosociala arbetsmiljön inom de olika 

organisationsmodellerna. Fokus ligger på den psykosociala hälsan och arbetsmiljön, därför är detta 

utgångspunkten för analysen och diskussionen. 

 

Krav- kontroll- och stöd modellen och organisationen centrala dimensioner 

I Karasek och Theorells modell innebär krav de inre och yttre krav som individen upplever i sitt 

arbete, kontroll innebär individens känsla av kontroll över sitt arbete samt i vilken utsträckning 

individen upplever sig kunna hantera dessa krav. Stöd innebär det stöd som individen upplever från 

ledare och andra arbetskamrater (Karasek & Theorell, 1995). Denna modell kan sammankopplas 

med de centrala dimensioner som organisationer bygger på. Krav- kontroll och stödmodellen kan 

anses innehålla alla dessa dimensioner; mål, arbetsdelning, kontroll, makt, beslut, individ, 

motivation och prestation och ledarskap.  

 

Målen kan påverka individens känsla av kontroll, om målen är väl uttalade och klara ger det 

individen en bättre förståelse och kontroll över arbetet och arbetssituationen. Inom den strukturella 

organisationen består det primära målet av ett vinstinriktat sådant och det sekundära är 

medarbetarnas utveckling. Detta kan innebära att medarbetarna även upplever sin arbetssituation på 

samma sätt, i första hand kommer arbetet och i andra hand kommer de som individer. Det skulle i 

förlängningen kunna ge en ökad känsla av krav och en minskad känsla av kontroll och stöd. Detta 

skulle kunna vara en förklaring till varför stationschefen ansåg det svårt att prata och få 

medarbetarna att öppna sig och dela med sig av vad de tycker och tänker. Att medarbetarna inte 

heller kan vara med och påverka de mål som organisationen har skulle även kunna se som en faktor 

som påverkar denna situation.  

 

Om vi istället tittar på HR- organisationen är målen och målsättningen något som medarbetarna kan 

vara med att påverka, då genom den årliga konferensen och budgetdiskussionen. Detta gäller dock 

inte organisationens primära målsättning där målet är att genom hög kompetens och flexibilitet öka 

konkurrensen inom branschen och göra det möjligt för organisationens medlemsföretag att ha kvar 

produktionen i Sverige. Detta innebär emellertid att medarbetarna och dess utveckling är en del av 

det primära målet och kan ses som en faktor som ger dem både ökad känsla av kontroll och stöd 

från arbetsgivaren och organisationen.  
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En liknande bild framkommer även av den politiska organisationen när det gäller organisationens 

mål. Det finns där långsiktiga mål som medarbetarna inte kan påverka, men som ger en klar bild av 

vad organisationen har för vision, detta kan leda till en ökad känsla av kontroll. De lite mer 

kortsiktiga målen är det i princip medarbetarna själva som utformar och bestämmer inom vilka 

ramar de ska uppnås och kan innebära en ökad känsla av alla modellens tre komponenter; krav, 

kontroll och stöd. Krav skulle kunna uppfattas som höga då det i stort sätt är upp till medarbetaren 

själv som ansvarar över målsättningen och att de uppnås, men samtidigt kan den ökade känslan över 

kontroll över arbetet innebära att individen upplever sig kunna hantera de krav som ställs. Det 

ansvar som organisationen lägger på individen kan upplevas som ett stöd från organisationen och 

dess medarbetare. Naturligtvis kan situationen upplevas olika av olika individer, vissa kanske inte 

alls är lämpade att ta ett sådant stort ansvar utan upplever att situationen ställer höga krav. Samtidigt 

känner kanske denne oförmåga inför utformningen av ramar och arbetsätt, och känner då att 

situationen inte går att hantera och kontrollera. Det är viktigt att påpeka att alla människor inte kan 

arbeta lika flexibelt och på eget ansvar utan behöver mer klara och strikta arbetssätt. 

 

Arbetsdelningen kan ligga på antingen på individnivå eller på gruppnivå (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Detta kan påverka individens upplevelse av krav, kontroll och stöd olika. Även Thulin 

Skantzes (2006) empiriska resultat visar att arbetsdelning och tydlighet i arbetsroller påverkar den 

psykosociala hälsan och arbetsmiljön. Arbetsdelningen inom den strukturella organisationen kan 

innebära en känsla av höga krav då medarbetarna majoriteten av tiden arbetar ensamma, hela 

ansvaret ligger då på den enskilda individen. Detta kan å ena sidan innebära en känsla av sjunkande 

kontroll om individen inte har de kunskaper och färdigheter som arbetet innebär. Å andra sidan om 

individen innehar dessa kan känslan av kontroll vara hög samtidigt som situationen upplevs som ett 

tecken på att individen har förtroende från arbetsgivaren och känner då även ett högt stöd. Stödet 

finns visserligen inte ”på plats” och om det inträffar något som medarbetaren inte kan hantera 

saknas stödet. En stor skillnad inom HR- organisationen gällande arbetsdelningen består av att 

arbetsgivaren inte kan påverka denna på grund av att medarbetarnas arbete i stor utsträckning sker 

på de företag som medarbetarna är uthyrda till. Organisationens ledning försöker dock hälsa på dem 

och på så sätt kan de uppleva ett slags stöd från arbetsgivarna. Inom den politiska organisationen 

kan ett resonemang ske på liknande sätt gällande dess arbetsdelning då arbetsdelningen tillhör 

organisationens mål och innebär ett relativt fritt arbete. Det framkom att organisationen har som 

mål att majoriteten av medarbetarna till år 2010 ska arbeta i någon form av grupp eller team och 
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detta kan även hjälpa att öka medarbetarnas upplevda stöd. Möjligtvis kan även upplevelsen av krav 

och kontroll förändras då dessa kan kännas mindre om individen kan samarbeta med andra.  

 

Med utgångspunkt från resultatet kan vissa av organisationens dimensioner sammanslås, då de är 

nära sammankopplade. De som kan slås samman till en dimension är makt, kontroll, och beslut, 

detta på grund av att de följer samma organisationsstrukturmönster. Dessa dimensioner visade även 

Thulin Skantzes (2006) resultat påverka den psykosociala arbetsmiljön. I den strukturella 

organisationen är det personen som besitter makten som är den som kontrollerar eller har makten 

över kontrollutövandet och även den som har den finala beslutsmakten. Den stora bensinkedjan 

innehar den formella makten och sätter övergripande riktlinjer för hur stationen ska drivas, och de 

sänder ut representanter som kontrollerar att dessa följs. Näste man eller kvinna i makthierarkin är 

ägarna till stationen som även de innehar en formell makt och kontrollerar arbetet dagligen. Sist i 

hierarkin finns stationschefen som innehar formell makt och kontrollerar varje enskilt arbetspass 

genom olika kontrollhjälpmedel. Utifrån detta kan kontrollen som utförs klassificeras dels som 

direkt kontroll samt dels som kontroll genom standardisering av arbetsuppgifter. Denna klart 

hierarkiska makt- kontroll- och beslutsstruktur skulle kunna innebära att medarbetarna uppfattar 

arbetssituationen som opåverkbar men också som överskådlig och förståelig just på grund av den 

klara hierarkiska ordningen. 

 

HR- organisationens makt- kontroll- och beslutsstruktur ser egentligen ut på liknande sätt; hierarkin 

består av ledningen i toppen, under denna VD:n och sedan diverse ansvarspositioner och makt- och 

beslutsvägen följer denna struktur. Även fast strukturen liknar varandra finns distinkta skillnader, 

makten fördelas även på de övriga medarbetarna genom att de har relativt hög beslutspåverkan 

inom organisationen. Empirin visar att detta är en av de viktigaste punkterna inom organisationens 

grundläggande idé. Organisationens grundare vill minska maktklyftorna inom organisationen vilket 

innebär att de även ökar medarbetarnas kontroll och beslutsmöjlighet. Detta kan medföra att de på 

ett bättre sätt kan hantera de krav de ställs inför då de känner att de kan vara med och påverka dem 

och på så sätt även känna större kontroll. Den kontroll av arbetet som utförs sker dels på den 

arbetsplats de blivit tilldelade, dels av kollegorna om de är placerade på samma arbetsplats, av 

medlemsföretagets utvärdering samt den egna organisationens utvärdering. Kontrollen består då 

delvis av direkt kontroll i form av kollegornas kontroll. Denna typ av kontroll skulle kunna innebära 

att medarbetarnas sammanhållning riskeras, men samtidigt skulle det kunna medföra en känsla av 

omsorg och stöd från medarbetarna om kontrollen sker på ett sådant sätt. Kontrollen består av 

standardisering av resultat, där kontrollen sker genom krav på resultat och resultatuppföljning. 
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Påverkan på medarbetarna som denna kontrollutövning kan vara att medarbetarna känner större 

frihet, ansvarskänsla och stöd.  

 

Inom den politiska organisationen ser makt- kontroll- och beslutsstrukturen något annorlunda ut då 

ytterligare en part tillkommer, den politiska. Även fast det empiriska datamaterialet pekar mot att 

den politiska organisationen mer och mer liknar en privat sådan, som också litteraturen pekat mot 

Christiansen et al. (2005), finns skillnader. Den största skillnaden är den politiska organisationens 

storlek där många makt- besluts- och kontrollinsatser finns. Organisationen kan ses som en tredelad 

sådan där olika viljor och maktutövande sker; den politiska styrelsen, beställarorganisationen och 

utförarorganisationen. Denna struktur skulle kunna tänkas leda till konflikter kring till exempel 

resurser eller utförarmetoder och motsättningarna kan innebära en försämring av medarbetarnas 

psykosociala hälsa och arbetsmiljö. Till exempel kan beslut från den politiska ledningen och 

beställarorganisationen gå emot beslut som tagits inom utförarorganisationen. 

 

Kontrollen som sker inom den politiska organisationen består av standardisering av resultat då 

kontrollen genom olika kvalitetskontroller av verksamheten själv, styrelsen samt det politiskt 

tillsatta beställarorganet inom organisationen. Denna kontrollmetod kan innebära att medarbetarna 

känner stor kontroll då arbetet i sig är fritt och flexibelt men möjligtvis även höga krav av samma 

anledning, här är det då extra viktigt med stort stöd från arbetsgivare och kollegor. Besluten som tas 

inom organisationen sker på alla de olika nivåerna, men då organisationen har som mål att besluten 

ska tas så nära dess konsekvenser som möjligt ger det medarbetarna stora påverkningsmöjligheter 

på de beslut som närmast rör dem. Medarbetarnas beslutspåverkningsgrad har även påvisats vara en 

motivationsfaktor (Jacobsen & Thorsvik 2002). För att återknyta till det diagram som tidigare 

presenterats har de olika organisationerna placerats i in i detta (se figur 6). 
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Ledningen fattar beslut utan att informera de anställda                Inget deltagande      Den strukturella org. 

 Ledningen informerar innan beslut fattas 

Anställda kan uttala sig om saken innan beslut fattas                                                             Den politiska org. på 

                                                                                                                       den högre nivån 
                      
Anställda är med och fattar beslut                                                                                              HR- organisationen 

                                                                                                                        
 Anställda kan lägga in veto 

Anställda fattar själva beslut                                                             Fullt deltagande     Den politiska org. på 

                                                                                                                       operativ nivå 
 

Figur 5. Diagram över anställdas deltagande i beslutsfattande och vart respektive organisationsmodell befinner sig. 

 

Synen på ledarskap såg relativt lika ut inom de tre olika organisationerna. Det empiriska 

datamaterialet visar att de alla såg ledarskapet som redskapet att skapa sammanhållning bland 

medarbetarna. Utöver denna uppgift ansåg informanterna inom både HR- organisationen och den 

politiska organisationen att en av de viktigaste uppgifterna som ledare är att skapa en värdegrund, 

att arbeta för medarbetarens utveckling samt att se människan som en lärande och utvecklande 

varelse. I denna dimension ligger dessa två organisationer väldigt nära varandra. Den politiska 

organisationen drar mer åt HR- perspektivet när organisationen går mot en kunskapsorienterad 

organisation och då är denna liknande beskrivning inte förvånande. Det är intressant att spekulera i 

huruvida synen på ledarskap skulle se annorlunda ut om organisationen fortfarande skulle vara en 

förvaltningsorganisation. Ledarskapets påverkan på medarbetarens krav, kontroll och stöd är stor 

och inom HR- och det politiska perspektivet är detta något som de tagit fasta på och arbetar med. I 

den strukturella organisationen verkade det som att detta inte var något det ägnades mycket tid att 

fundera över, och det kan ju vara en orsak till den dåliga sammanhållningen och den motvilja som 

finns på arbetsplatsen att diskutera, tycka och tänka.   

 

Individ, motivation och prestation handlar om hur organisationens egenskaper påverkar bland annat 

individens motivation, beteende och prestationer, och det är därför centralt att organisationer 

tillgodoser medarbetarens behov. Maslows behovsteori innefattar fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige samt behov av självförverkligande 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). De behov som organisationen kan vara med och påverka är 

trygghetsbehovet, då i form av en anställningstrygghet, det sociala behovet i form av kollegor, 

status- och prestigebehovet kan arbetet i sig uppfylla, stoltheten i det individen gör samt behov av 

självförverkligande kan organisationen bidra med genom utbildnings- och arbetsutveckling. Inom 
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den strukturella organisationen kan det sistnämnda behovet vara problematiskt att nå då 

utvecklingsmöjligheterna inom organisationen är små. Resultatet visar att även om arbetsgivaren 

arbetar med den psykosociala arbetsmiljön sker det enbart genom att försöka skapa sammanhållning 

bland medarbetarna. Respondenten berättade att alla medarbetare utför samma uppgifter och har i 

stort sett liknande kunskap, det finns ingen högre nivå att nå inom organisationen. Även det sociala 

behovet kan ses som besvärligt att nå då medarbetarna i stort sett alltid arbetar ensamma, detta 

skulle kunna ses som en bidragande faktor till den knappa sammanhållningen bland medarbetarna. 

Upplevelsen av tillfredsställelse i arbetssituationen kan kopplas till krav- kontroll- och 

stödmodellen. Om denna upplevs som låg kan det påverka upplevelsen av kontroll och stöd i 

samma riktning. Kontrollen syftar här till kontroll över sin egen utveckling, framtidsmöjligheter och 

stödet till att individen kan känna sig förbisedd då dennes behov inte uppfylls i arbetssituationen. I 

en förlängning kan då även krav upplevas öka om stödet brister. 

 

I de övriga två organisationerna finns större möjligheter att tillfredsställa dessa behov, 

utvecklingsmöjligheterna är större och arbetet sker i majoritet tillsammans med andra. En intressant 

aspekt inom den politiska organisationen kan vara status- och prestige behovet. Det skulle kunna 

tänkas att medarbetarna väljer just denna organisation för att arbeta med till exempel skol- och vård 

verksamhet, som respondenten inom denna organisation uttryckte sig ”… som har riktigt värde för 

folk”, men naturligtvis påverkar individens värderingar och intresse in i status- och prestige 

behovet. Upplevelsen av krav, kontroll och stöd går i motsatt riktning i jämförelse med den 

strukturella organisationen, då behovstillfredsställelsen är högre i dessa organisationer.  

 

Shain och Kramer (2004) utvecklade, som tidigare framkommit, en modell liknande Karasek och 

Theorell utifrån empiriska studier. De belyser utöver Karasek & Theorell stressorer krav, kontroll 

och stöd även kombinationen hög ansträngning och låg belöning som en väg till ohälsa. Fördelar 

som HR- och den politiska organisationen har framför den strukturella är att de har fler 

belöningsmöjligheter, exempelvis utbildning och utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Den 

strukturella har i realiteten enbart en belöningsfaktor, lön, och detta kan medföra att denna 

kombination av stressorer kan riskera att förekomma oftare inom denna organisation. De övriga två 

organisationerna har möjlighet att kombinera olika belöningssystem för att skapa nöjda 

medarbetare, i vissa fall skulle det även kunna tänkas att de kan tjäna på det ekonomiskt. 



45 

 

7.1 Sammanfattning 

För en sammanfattad överblick över de olika organisationernas positiva och negativa faktorer 

gällande krav- kontroll- och stödmodellen samt Shain och Kramers (2004) ytterligare två stressorer 

se figur 7.  

 

Figur 6. Sammanfattande analysschema av de tre olika organisationsmodellernas dimensioners styrkor och svagheter 

gällande de psykosociala modellerna. 
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Tabellen visar att den strukturella organisationens centrala faktorer övervägande placeras i den 

högra, negativa, kolumnen i schemat. Att vissa dimensioner befinner sig i både den positiva och 

negativa indelningen beror på att de i vissa situationer kan uppfattas både positiv och negativ, 

beroende på hur medarbetaren ser och uppfattar situationen. Den starkt negativa indelningen 

stämmer överens med det empiriska material som visar att den strukturella organisationens 

arbetsgivare i första hand ser till de ekonomiska målen. Respondentens svar tyder på att dennes 

kunskap för psykosocial hälsa och hur arbete med denna kan bedrivas är knapphändig och det kan 

även det vara en orsak till den negativa indelningen. Respondenten ansåg emellertid att han försökte 

skapa sammanhållning och ett gott arbetsklimat samt ge medarbetarna stöd, och därför befinner sig 

några av de centrala dimensionerna i den positiva kolumnen i schemat.  

 

HR- organisationen är den organisation där de centrala dimensionerna befinner sig i den positiva 

kolumnen. Även i denna organisation finns en dimension som placerats i både den negativa och 

positiva kolumnen, i detta fall arbetsdelning kopplat till stöd. Den negativa aspekten innebär att 

organisationen inte kan vara med och påverka denna fullt ut på grund av att medarbetaren inte 

befinner sig inom organisationen under arbetstid. Den positiva aspekten grundas på att 

organisationens arbetsgivare försöker komma ut till arbetsplatserna för att ge stöd och få dem att 

känna tillhörighet till ursprungsorganisationen. Dimensionernas starkt positiva indelning går även 

det i samma linje som respondenten berättade kring sin syn på psykosociala hälsa samt arbetet med 

denna. Detta var något som respondenten och den övriga organisationen såg som ett primärt mål 

och som ett måste för att organisationens affärsidé ska kunna fungera.  

 

Den politiska organisationen har även den övervägande del av de centrala dimensionerna i den 

positiva kolumnen, dock inte lika stark orienterad som HR- organisationen. Här finner vi också 

dimensioner i både den negativa och positiva kolumnen, och i detta fall är organisationens struktur 

orsaken. En tudelning av organisationen kan göras mellan organisationens politiska ledning samt 

beställarorgan och organisationens utförarorgan. Den förstnämndas lednings makt- kontroll- och 

beslutsvägar kan medarbetarna inte påverka och hamnar därför i den negativa kolumnen. Däremot 

har de stora påverkningsmöjligheter inom organisationens utförarorgan och placerades då i den 

vänstra kolumnen. Dimensionen arbetsdelning placering i schemats högra kolumn beror på att den 

flexibilitet som präglar arbetsdelningen inte är passande för alla medarbetare. 
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I övrigt visar den empiriska analysen i enlighet med Shain & Kramer (2004) att organisationer som 

lägger psykosociala arbetsresurser på organisationsnivå och inte enbart på individnivå har bättre 

förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland medarbetarna.  

 

 

8. Slutsats och diskussion 

Sammanfattningsvis drar jag följande slutsatser i relation till mina frågeställningar. 

 

 Påverkar olika organisationsmodeller de anställdas psykosociala hälsa olika? 

Organisationsmodellernas struktur av centrala dimensioner, som varje organisation 

innefattar, påverkar hur organisationen ser på och arbetar med de anställdas psykosociala 

hälsa olika. Graden av påverkningsmöjligheter kring dessa dimensioner verkar vara en 

viktig faktor för den psykosociala hälsan och arbetsmiljön. 

 

 Hur definierar arbetsgivare inom olika organisationer psykosocial arbetsmiljö? 

Definitionen gjordes på liknande sätt av arbetsgivarna inom de olika 

organisationsmodellerna, dock mer eller mindre utförligt. Gemensamt var att de ansåg att 

den psykosociala arbetsmiljön handlar om gemenskap och trivsel. Informanterna inom HR- 

organisationen och den politiska organisationen menade även att det handlar om 

värdegrunder, visioner, stolthet för sig själv, sina medarbetare och för organisationen. Den 

psykosociala arbetsmiljön anses också den påverkas av individens medarbetare, dess 

engagemang och driv samt medarbetarens känsla av att arbetet som denne utför tas till vara 

på. 

 

 Hur arbetar arbetsgivare inom olika organisationer med den psykosociala arbetsmiljön? 

Detta arbete sker övergripande indirekt inom alla organisationerna och ingen av 

respondenterna kunde uppskatta den ekonomiska utgiften på detta arbete. Inom den 

strukturella organisationen skedde detta arbete genom samtal med medarbetarna, medan i 

HR- organisationen arbetades det utöver detta med medarbetarnas känsla av 

organisationstillhörighet samt känsla av höga påverkningsmöjligheter gällande både 

organisatoriska frågor och det egna arbetet. Den politiska organisationen arbetade även de 
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med påverkningsmöjligheter, då i form av ett relativt fritt och flexibelt arbetssätt där 

medarbetarna sätter upp och påverkar de mål som det ska arbeta utifrån. 

 

 Prioriteras den psykosociala arbetsmiljön olika av arbetsgivare inom olika organisationer? 

Den arbetsgivare som prioriterar den psykosociala arbetsmiljön främst är arbetsgivaren inom 

HR- organisationen, även om den politiska organisationen arbetsgivare i det närmaste 

prioriterar detta lika högt är det ändå HR- organisationen som får anses ligga i framkant när 

det gäller arbete med psykosocial hälsa. Arbetsgivaren inom den strukturella organisationen 

värdesätter annat mer än den psykosociala arbetsmiljön, även om arbetsgivaren anser det 

viktigt med sammanhållning och trivsel är det inget denne arbetar med i stor utsträckning. 

 

Resultaten som visar att den strukturella organisationens arbetsgivare inte arbetar med den 

psykosociala arbetsmiljön och hälsan kan i mångt och mycket bero på vilka individer som 

personalstyrkan består av. Anställningar inom bensinkedjor kan tänkas vara under en relativt kort 

period och kan då ses som en mer tillfällig arbetsplats. Detta kanske är något som även 

arbetsgivaren är medveten om och är möjligtvis inte lika mån om sin personal. Eftersom många 

anställningar är relativt korta och arbetet är relativt lätt att lära är de flesta medarbetarna inom 

denna organisation utbytbara och då kan det tänkas att medarbetarna får ta smällen att de inte 

prioriteras lika högt. Detta scenario är måhända en kortsiktig syn, och kan möjligtvis även ge 

bakåteffekt gällande de primära ekonomiska målen då medarbetarna inte utnyttjar sin fulla 

kapacitet. Om en annan organisation inom det strukturella perspektivet, men inom en annan 

bransch, skulle undersökas skulle såklart resultatet kunna se annorlunda ut. Då detta är en 

bensinstation som ingår i en större kedja och därför inte kan påverka sitt utbud eller sitt upplägg 

inne i butiken är egentligen servicen dennes största möjlighet att skaffa fler kunder. Det kan därför 

anses lite kortsiktigt att inte försöka förändra personalens tänk och få de att stanna längre samt 

trivas på sin arbetsplats. Tillsammans skulle de kanske kunna skapa ett klimat som gör att alla 

ställer upp och gör lite mer än de måste gällande service vilket i sin tur kan ge högre omsättning 

och således också större vinst.  

 

Resultatet kring HR-organisationen kunde även det ha sett annorlunda ut då alla organisationer 

inom detta perspektiv inte enbart har människor som resurser inom organisationen. Hela den 

undersökta HR-organisationen organisationsidé bygger på medarbetarnas kompetens, flexibilitet 

och lojalitet för organisationen, som har med den psykosociala hälsan att göra, och utifrån det är 

resultatet inte förvånande. Organisationen bygger som sagt på medarbetarnas höga kompetens och 
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för att kunna behålla dem, som organisationsidén kräver, måste de ta väl hand om sina anställda för 

att de inte ska välja en annan arbetsgivare.  

 

Ett exempel på en HR- organisation som inte enbart har människor som resurs skulle kunna vara 

den undersökta politiska organisationen. Även om det är en politisk organisation drar den också mot 

HR- perspektivet och där såg resultatet något annorlunda ut. Denna slutsats går även i linje med vad 

Christiansen et al. (2005) menade, att skillnaderna inom politiska och privata organisationer i 

verkligheten inte är så olika och att offentliga organisationer kan tjäna på att ta vara på privata 

organisationsmodeller och styrning. Studiens politiska organisations utveckling från en 

förvaltningsorganisation till en kunskapsorganisation kan tyda på en sådan förändring som 

Christiansen et al. (2005) menar sker. En intressant aspekt är att det i studiens inledning visade 

Marklund & Wikman (2000)  att det inom den offentliga sektorn finns flest antal sjukskrivna, som 

skulle kunna innefatta en psykosocial dimension, detta går dock emot det resultat som denna studie 

visar där det framkommer att den psykosociala arbetsmiljön är något som prioriteras och arbetas 

med. Motsägandet kan i detta fall bero på organisationens utveckling från en 

förvaltningsorganisation till en kunskapsorganisation där den sistnämnda möjligtvis arbetar med 

den psykosociala hälsan och arbetsmiljön i större utsträckning och värdesätter medarbetarna på ett 

annorlunda sätt. Det skulle vara intressant att ta del av en politisk organisations, som fortfarande ser 

sig själva som en förvaltningsorganisation, syn och arbete med den psykosociala hälsan och 

arbetsmiljön. Jag anser också att storleken här kan spela en stor roll då den politiska organisationen 

är klart större än de övriga två och här har undersökningen endast skett från ledningens perspektiv. 

Det tar lång tid att förändra en stor organisation vilket innebär att även om ledningen har denna syn 

kanske inte alla medarbetare riktigt känner av förändringarna än.  

 

8.1 Studiens bidrag till forskningen 

Forskningen som tidigare presenterats visar att den psykosociala krav- kontroll och stöd modellen 

än idag är relevant, dock att denna även borde appliceras på en organisatorisk nivå och inte enbart 

på en individuell nivå. Forskningen visar även att det idag är en central fråga att inbegripa 

organisationens struktur för att förstå vad som påverkar medarbetarnas psykosociala hälsa. Även 

denna studie visar att de centrala dimensionerna av organisationen påverkar arbetsgivarnas syn och 

arbete med den psykosociala hälsan. Detta kan visa på för att nå en god psykosocial hälsa är det 

viktigt med en organisatorisk struktur som genomsyras av en människosyn där människan ses som 

en individuell och utvecklande varelse och där den individuella kompetensen tillvaratas. Studier 
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visar att hälsoinsatser på enbart individnivå leder till kortsiktiga lösningar och inte tar itu med de 

långsiktiga problemen. Detta ser olika ut inom de undersökta organisationerna i denna studie. HR- 

organisationen är den som i störst utsträckning införlivar både den organisatoriska strukturen och 

individerna i den psykosociala arbetsmiljön. Strukturen baseras på de anställdas 

organisationstillhörighet, kompetens och utveckling, vilket innebär att den psykosociala 

arbetsmiljön och hälsan starkt genomsyrar hela organisationens struktur. Detta leder även till att 

ansvaret för den psykosociala hälsan inte enbart läggs på den enskilda individen utan även på 

organisationen i helhet. Organisationen som har den minst innebyggda hälsotänkt var den 

strukturella organisationen och här läggs också mycket ansvar på den enskilda individen, om inte 

medarbetaren själv var engagerad i sin egen hälsa var detta något som inte prioriterades. Resultatet 

visar även på att organisationens psykosociala arbetsmiljö var den sämsta, bland de organisationer 

som undersöktes. Detta resultat går då i enlighet med tidigare studier som visar att både individuella 

och organisatoriska faktorer bör tas i beaktning för att nå en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

En genomgående åsikt som präglade forskningen är att det idag finns för lite forskning på vilka 

organisatoriska faktorer och hur dessa faktorer påverkar de anställdas psykosociala arbetsmiljö och 

hälsa. Dock fanns ett par studier som försökt kartlägga denna relation. En studie menar att mental 

hälsa, delaktigt ledarskap och effektivitet är sådana organisatoriska faktorer. En annan belyser 

vikten av stöd, arbetsdelning, tydlighet i arbetsroller, ”rätt person sitter på rätt plats”, ansvar, 

kontroll strategier, resurser, auktoritetshierarki samt sammanhållande kraft. I denna studie har 

resultatet visat även den att dessa faktorer är viktiga för den psykosociala hälsan och arbetsmiljön. 

Det som verkar vara ett avgörande element är graden av de anställdas upplevda 

påverkningsmöjlighet och inverkan på dessa faktorer, och denna möjlighet ser olika ut inom de 

olika organisationsmodellerna. Organisationens struktur påverkar även arbetsgivarna och ledarna 

inom organisationen, vilket innebär att medarbetarnas påverkningsmöjligheter beror i mångt och 

mycket på organisationsstrukturen. Det kan tänkas att känslan av att kunna påverka medför att den 

enskilda individen känner att denne är betydande, att arbetet som utförs är viktigt, att dennes åsikter 

är viktiga och att dessa tas tillvara på. Det är även möjligt att känslan av att kunna påverka olika 

aspekter inom organisationen har en gemenskapsskapande kraft, att alla individer inom 

organisationen räknas och att alla är med och påverkar det som sker inom organisationen. Denna 

gemenskap skulle innebära ett gott socialt klimat på arbetsplatsen, och som studiens författare 

menade är den sociala aspekten på arbetsplatsen en kraft som formar de anställdas inställning till 

arbetet och organisationen i stort och att denna sociala kraft har ett stort inflytande över 

organisationens effektivitet. 
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Forskningen visade även att god hälsa och arbetsmiljö kan ses som ett affärsvärde samt att det i 

framtiden är organisationer som satsar resurser på medarbetarnas hälsa som kommer de mest 

framgångsrika organisationerna. Detta skulle kunna ses som särskilt viktigt i tider med sämre 

ekonomi och lågkonjunkturer. I sådana tider är det extra vikigt att kunna bedriva organisationens 

verksamhet med en mindre personalstyrka, att medarbetarna har en god psykosocial hälsa blir då en 

extra resurs för att nå de organisatoriska målen.  

 

Denna studie går alltså i liknande spår som tidigare forskning, men där skillnaden är att den kanske 

mest betydande faktorn för god psykosocial hälsa och arbetsmiljö är den upplevda känslan av att 

kunna vara med och påverka olika delar inom organisationen. Detta är något som bör grundas i 

organisationens struktur för att vara möjligt. 

 

Inom forskningen vore det vidare intressant med ytterligare och mer omfattande studier kring hur 

olika organisationer påverkar den psykosociala hälsan och arbetsmiljön och som innefattar fler 

organisationer inom dessa perspektiv. Det skulle även vara intressant att ta del av de olika 

organisationernas medarbetare och deras syn på organisationens och arbetsgivarens arbete med den 

psykosociala hälsan och arbetsmiljön. Även en jämförelse mellan arbetsgivares och medarbetares 

svar kring dessa frågor vore oerhört spännande att ta del av.  
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10. Bilaga 1 

Intervjuguide 

Jag undersöker hur olika organisationsmodeller påverkar dess anställdas psykosociala hälsa hur 

olika organisationer arbetar med den psykosociala hälsan. Jag har valt att inrikta mig mot 

serviceföretag för att dess framgång i större utsträckning beror på den anställdas arbetsinsats än 

produktionsinriktade företag. 

 

Intervjun är av semistrukturerad karaktär och en öppenhet eftersträvas.  
Intervjuguiden kan uppfattas som relativt hårt strukturerad med många punkter och specifika frågor, detta 

är dock för mig egen skull och intervjun kommer inte styras helt av de frågor som står. Frågorna som står 

kan mer ses som en ”check-lista” som är till för att hjälpa mig som intervjuare. 

 

 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv? 

- Ålder? 

- Utbildning? 

- Position inom organisationen – hur länge har du haft denna, hur lång tid inom samma 

organisation? 

- Vad har du för annan erfarenhet? 

 

 

Frågor kring den psykosociala arbetsmiljön 

 Hur skulle du definiera ”psykosocial arbetsmiljö”? 

 Hur ser den psykosociala hälsan ut bland dina medarbetare, anser du? 

 Arbetar ni/ du med den psykosociala arbetsmiljön? 

- Hur? Vad prioriteras? 

- Varför inte? Vad prioriteras istället? 

 

 Vad har du för syn på medarbetares individuella förutsättningar? 

 

 Hur skulle du agera i en situation där en anställd kommer till dig och säger att han/hon inte 

klarar av de krav som ställs på honom/henne? 

 

 Hur stor kontroll har dina medarbetare över sin arbetssituation, enligt dig? (Arbetsmängd, 

påverkningsmöjligheter, ansvar osv.)  

 

 Hur ser arbetsklimatet ut på arbetsplatsen gällande stöd och uppmuntran? 

 

 Använder du dig av några specifika metoder för att motivera dina medarbetare? 
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Frågor kring organisationen 

Kan du berätta lite om organisationen, hur den fungerar, hur den är strukturerad och så vidare? 

 

 Mål 

- Vad har organisationen för mål?  

- Hur sätts dessa mål upp? 

- Vem sätter upp dessa mål? 

- Policys? 

 

 Arbetsdelning 

- Hur ser arbetsdelningen ut? (Sker arbetet enskilt eller i grupper/divisioner?)  

 

 Kontroll  

- Kan den anställda vara med att påverka sin arbetssituation? 

- Hur sker kontrollen av arbetet? (Eget ansvar eller ledares ”övervakning”…) 

- Utförs någon utvärdering av arbetet? Hur? Varför inte? 

 

 Makt och beslut 

- Hur ser maktfördelningen ut inom organisationen? Hierarkisk eller icke hierarkisk? 

- Hur sker besluttagandet? Vilka inom organisationen kan vara med och påverka beslut? 

- Anser du att organisationen är centraliserad eller decentraliserad? 

 

 Individ och motivation 

- Vilken människosyn anser du att organisationen har? Delar du den synen?  

- Diskuteras det inom organisationen kring de anställdas motivation?  

- Använder du någon strategi för att motivera dina medarbetare?  

 

 Kommunikation 

- Hur sker kommunikationen inom organisationen?  

 

 Ledarskap 

- Vilka ledningsnivåer finns inom organisationen? (ex: högsta ledningen, administrativa 

ledningsnivån och operativa ledningsnivån) 

- Vad anser du att en ledare har som uppgift?  

- Hur ser du på ditt eget ledarskap? Anser du att du har en specifik ledarstil? 

- Vad prioriterar du mest när du leder dina medarbetare?  

- Tror du att olika ledarskap påverkar medarbetarna och organisationen olika? 

 

 

Avslutande frågor 

 

Är det något du vill tillägga eller kommentera? 

 

 

 


