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Hur arbetsledare främjar den psykosociala arbetsmiljön? 

Linnéa Olsson 

 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare undersöka, genomföra och följa 

upp verksamheten, enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet ska detta 

arbete ske naturligt i det dagliga. Den mest använda modellen inom 

kartläggningen av psykosocial arbetsmiljö var krav-kontroll-stöd modellen, 

det har dock föreslagits att det var viktigt att ta hänsyn till 

ledningsförfaranden för att kunna förstå arbetsrelaterade risker bättre. 

Forskningsfrågorna i denna studie var hur ledare arbetade med den 

psykosociala arbetsmiljön och hur det arbetet förmodades påverka 

medarbetarnas hälsa. Syftet med studien är att ta reda på detta. I denna 

studie deltog 8 personer med arbetsledarbefattning, erfarenheten varierade 

mellan 4-20 år, antalet personer de ansvarade över varierade mellan 1-42 

personer. En kvalitativ metod genom intervjuer genomfördes, en 

egenkonstruerad intervjuguide användes. Huvudresultaten var att cheferna 

arbetade med en nära dialog och hälsofrämjande insatser, enligt cheferna 

ledde det till bättre mående hos medarbetarna och att arbetet var 

individanpassat. Denna studie ligger i linje med tidigare forskning.  

Keywords: Psychosocial work environment, demand-control-support model, 

job strain, well-being, leadership 

 

Inledning 

Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete går hand i hand, enligt arbetsmiljölagen 

(Arbetsmiljöverket, 1977) ska arbetsgivaren arbeta med att undersöka, genomföra och följa 

upp verksamheten på ett sådant vis att olycksfall och ohälsa i arbetet minimeras och 

förebyggs, samt att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2001) ska vara en del av det naturliga arbetet i 

verksamheten. Det arbetet ska innefatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som 

har en betydelse för arbetsmiljön. Det ska även finnas rutiner som beskriver hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. För att minska stressen som kan vara en grund för 

ohälsa men även för att kunna uppnå goda arbetsförhållanden krävs det att arbetsmiljöarbetet 

utövas på ett systematiskt sätt. Det är viktigt med en tydlig arbetsfördelning för chefer och 

arbetsledande personal. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och 

bedöma de risker som finns för att någon ska utsättas av olycksfall eller ohälsa i arbetet 

(Arbetsmiljöverket, 2002). De faktorer som har identifierats och kopplats till ohälsa är bland 

annat högt arbetstempo, oklara förväntningar, ständiga förändringar i arbetet, ensamarbete, 

den fysiska arbetsmiljön och arbete med människor, med det menas arbete där den egna 

personen är det viktigaste redskapet, detta i kombination med högt arbetstempo kan leda till 

ohälsa i form av stressymptom (Arbetsmiljöverket, 2002). I en inspektionskampanj gjord av 

arbetsmiljöverket framkom det att stora förändringar har skett i arbetslivet de senaste 

årtiondena, som följd av det kommer nya krav som påverkar hälsan och säkerheten för 

arbetstagaren och arbetsgivaren (Arbetsmiljöverket, 2013). 
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Psykosocial arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och stöd 

Den arbetsrelaterade stressen avser den respons en människa upplever när denne ställs inför 

påfrestningar och arbetskrav som denne inte klarar av att hantera. Om ett stort antal personer 

på en arbetsplats upplever denna stress påverkar det hela arbetsplatsens prestationer, 

ohälsosamma arbetsplatser får inte ut det bästa av sina medarbetare (WHO, 2003). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2013) är psykosociala arbetsmiljörisker en av orsakerna till psykisk 

ohälsa. Psykosocial stress i arbetet var associerat med depression eller ångestproblem hos 

både män och kvinnor. Psykisk ohälsa stod för en stor del av sjukdomsbördan och var en 

viktig orsak till nedsatt arbetsförmåga. Psykosociala faktorer i arbetet bör prioriteras i 

främjandet av psykisk hälsa på arbetsplatser (Virtanen et al. 2006).  

Tidigare stressmodeller var begränsade till att se stress som antingen stimulus eller som 

respons. Stimulusmodellen menade att det var en händelse i omgivningen; naturkatastrofer 

eller att bli varslad från jobbet, medan responsmodellen menade att stressen var mer personlig 

och individuell. Lazarus och Folkman (1984) tog fram den transaktionella modellen som var 

en kombination mellan personen och omgivningen. Den relationen tog hänsyn till egenskaper 

hos personen samtidigt som den tog hänsyn till vilken händelse som skedde i omgivningen 

och hur personen reagerade på detta. Modellen innebär att man själv skulle värdera sin 

upplevelse av stress. Denna studie kommer utgå från och beakta Karasek och Theorells 

(1990) krav-kontrol-stöd modell som innebär att höga krav och låg kontroll på arbetet är en 

riskfaktor för ohälsa.  

För att kunna kartlägga psykosociala arbetsmiljöförhållanden används ofta krav, kontroll 

och stödmodellen, mer specifikt används frågor som är baserade på modellens dimensioner.  

Denna modell har tre huvudpunkter som är just krav, kontroll och stöd (Karasek & Theorell, 

1990). Från början innefattade modellen två faktorer, krav och kontroll. Med krav menas 

individens upplevda krav, både de inre och yttre kraven som arbetet innebar. Med kontroll 

menas kontrollen över sitt eget arbete, mer specifikt hur individen kan kontrollera de krav 

som ställs på denne i arbetssituationen. Senare tillkom en till faktor som är stöd, med detta 

menas individens egna upplevelse av stöd, från både ledare och av andra medarbetare.  

Modellen visar det psykosociala tillståndet i fyra olika arbetssituationer. I den spända 

situationen så är det psykologiskt höga krav och låg kontroll på arbetsplatsen, det egna 

utrymmet att bestämma är lågt. I den aktiva situationen är det höga psykologiska krav och 

hög kontroll på arbetsplatsen. I den avspända situationen är det låga psykologiska krav och 

hög kontroll på arbetsplatsen. Här är det lägre genomsnitt för psykisk påfrestning och 

sjukdom, eftersom individerna tillåts att möta varje utmaning optimalt. I den passiva  

situationen är det låga krav och låg kontroll, i denna situation kan det förekomma en gradvis 

minskning av färdigheter och förmågor (Karasek & Theorell, 1990).  

 

 

Empiriskt stöd för krav, kontroll och stöd   
 

En studie om svenska anställda visade att psykosociala arbetsfaktorer var förknippade med 

kognitiva besvär, till exempel att de anställda upplever svårigheter att ta till sig information. 

De mest slående prediktorerna var höga kvantitativa krav, uppevd underkvalifikation och 

konflikter. Dessa var positivt associerade med kognitiva besvär och socialt stöd (Stenfors et 

al. 2013).  

Höga krav var associerade med funderingar på tidig pension, speciellt när höga krav och 

låg kontroll i arbetet var i kombination (Elovainio et al. 2005). Höga krav i arbetet 

associerades med symtom på depression, samtidigt som lågt deltagande i besultsfattande och 

lågt socialt stöd från närmsta chef var ytterligare en riskfaktor för depression (Boschman et al. 
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2013). Det har framkommit att känslomässiga krav på arbetsgruppsnivå var positivt relaterade 

med upplevelse av mening i arbetet, dock var det ett negativt samband mellan tvetydighet i 

rollen på individnivå och meningsfullhet i arbetet. Det var därför troligt att vissa nivåer av 

känslomässiga krav tolkades som yrkesutmaningar, som kunde ge medarbetarna möjlighet att 

utveckla nya förmågor och färdigheter för att kunna lyckas med känslomässigt krävande 

situationer, och därmed kunna öka upplevelsen av mening i arbetet (Clausen & Borg, 2011). 

En studie (Virtanen et al. 2007) visade på att psykologisk stress förknippades med hög 

sjukfrånvaro. Hög arbetsbelastning kopplades ihop med psykologisk smärta bland de 

anställda, den smärtan fanns inom individen och var högst subjektiv. Det framkom även att 

psykiska problem stod för en stor del av oförmågan att arbeta. Författarna föreslog att en 

identifiering av anställda med hög arbetsbelastning bör göras för att kunna förbättra deras 

arbetsvillkor.  

Arbetsbelastning och negativa händelser utanför arbetet spelade en självständig roll för 

hälsan beroende på kön, den dominerande faktorn för män pekade på att vara hög 

arbetsbelastning, medan den dominerande faktorn för kvinnor pekade på att vara negativa 

händelser i livet (Suominen et al. 2007).  

Höga krav, låg kontroll och lågt stöd var associerat med förekomsten av stressrelaterade 

störningar (Nieuwenhuijsen, Bruinvels, & Frings-Dresen, 2010). En studie påvisade liknande 

resultat, de centrala komponenterna var att exponering av höga arbetskrav, låg arbetskontroll 

och lågt stöd förknippades med utmattning för både män och kvinnor. En allmän tendens var 

således att konsekventa exponeringar var förknippade med utmattning (Lindeberg et al. 2010). 

En annan studie visade att upprepad exponering för hög arbetsbelastning var associerat med 

ökad risk för mild depression och egentlig depression, en återkommande sjukdom med 

upprepade episoder, även kallad MDD (Stansfeld, Shipley, Head, & Fuhrer, 2012). Å andra 

sidan har respondenter med färre psykologiska och fysiska krav, större beslutsutrymme och 

högre stöd visat mindre benägenhet till depressiva symtom (Simmons & Swanberg, 2008). 

Högt socialt stöd, lågt rapporterade krav, höga nivåer av förtroendefullt stöd, praktiskt stöd 

och nätverksstöd var associerade med högt välbefinnande, även höga nivåer av kontroll i 

arbetet, låga nivåer av arbetsbelastning och höga nivåer av personligt socialt stöd var också 

associerat med högt välbefinnande (Stansfeld, Shipley, Head, Fuhrer, & Kivimäki, 2013). 

Detta visade att arbetskrav, kontroll och stöd var viktigt för att kunna känna en bra och stabil 

psykosocial arbetsmiljö. Studier (Karasek, 1979; Stansfeld, Rael, Head, Shipley, & Marmot, 

1997) visar att det har fokuserats mest på jobbkrav, jobbkontroll och socialt stöd när det 

gällde arbetsmiljön. Men Kivimäki, Elovainio, Vahtera, Virtanen och Stansfeld (2003)  

menade att denna traditionella ingång med krav, kontroll och stöd visserligen har varit viktig, 

men de föreslog att undersöka ledningsförfaranden också, då ett sådant perspektiv skulle 

kunna hjälpa oss att förstå arbetsrelaterade risker bättre, det kunde också hjälpa oss att främja 

psykisk hälsa och välbefinnande på arbetet. Hall, Dollard och Coward (2010) menade att i 

bland annat Karasek och Theorell’s demand-control-support model kom effekter på psykisk 

hälsa från exponering av vissa psykosociala faktorer, som var mätta enligt enskilda individers 

uppfattning om sitt jobb och/eller sin arbetsmiljö. Krav-kontroll-stöd modellen har utvecklat 

en överblick för påvisade effekter på psykisk hälsa hos inidivider, mycket var dock okänt om 

vilken omfattning arbetsupplevelser delas mellan kollegor och omfattningen av miljöfaktorer. 

Genom att fokusera på individnivån har Karasek och Theorell’s modell missat den viktiga 

ingången att sociala och organisatoriska aspekter har en inverkan på inidividers psykiska 

hälsa. Detta påvisade även Martin, Karanika-Murray, Biron och Sanderson (2014) genom att 

medarbetares psykiska hälsa bestäms av en rad faktorer som ligger utanför individen, dessa 

var lagda i arbetsplatsen, organisationen och samhället där arbetet utfördes. Vår förståelse av 

medarbetares psykiska hälsa och interventioner för att åtgärda problem kommer vara 

ofullständiga om detta inte beaktas.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsledare inom industriverksamheten såg på 

den psykosociala arbetsmiljön och hur ledare arbetade med att förbättra den.  

 

Frågeställning: 

Hur arbetar ledare med den psykosociala arbetsmiljön och hur förmodas det arbetet 

påverka medarbetarnas hälsa? 

 

Metod 

 

Deltagare 

Undersökningen genomfördes på 5 företag i två olika småstäder i Mellansverige. Tio chefer 

på olika nivåer i dessa företag tillfrågades, 8 chefer medverkade och de personer som inte 

ville delta ansåg sig inte ha tid just då eller inte ha relevant kunskap i området. Deltagarna var 

två ekonomichefer, en HR-manager, en avdelningschef, en platschef, en teknikchef, en 

produktionschef och en projektledare. Det enda kriteriet som fanns var att de skulle ha någon 

form av personalansvar, alla deltagare arbetade inom industriverksamheten. Cheferna som 

deltog i studien hade en jämn könsfördelning. Det användes ett riktat urval för att få en 

någorlunda jämn fördelning över befattningsnivå. Yrkeserfarenheten varierade mellan 4 – 20 

år, gemensamt för dessa chefer var att ingen var direkt ny i sin befattning. Antalet personer de 

ansvarade över varierade mellan 1 – 42 personer. Ingen ersättning utgavs.   

 

Material 

En kvalitativ metod genom intervjuer genomfördes, studien på dessa chefer gjordes genom 

semi-strukturerade intervjuer. Vissa frågor i intervjuguiden behövde inte ställas då några av 

cheferna kom in på och pratade om dessa frågor självmant, vid några intervjuer ställdes 

följdfrågor för att få fram djupet i svaret. Det användes en mobiltelefon med en 

inspelningsapp för att spela in intervjuerna. Intervjuguiden var uppdelad i fem frågeområden.  

 

Bakrundsfrågor: exempel ”Hur lång erfarenhet av personalansvar har du?” och ”Hur många 

personer har du ansvar över nu?” 

Inledning: exempel ”Vad menar du med psykosocial arbetsmiljö?” och ”Arbetar du för att 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön här?”  

Krav: exempel ”Ser du att det är höga krav på den här arbetsplatsen?” och ”Ser du att det 

påverkar medarbetarnas hälsa på något vis?”  

Kontroll: exempel ”Har medarbetarna möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras?” och 

”Upplever du att medarbetarna har förmågan att hantera de problem som uppstår?” 

Stöd: exempel ”Anser du att det finns möjlighet till hjälp och stöd när det behövs?” och 

”Finns det möjlighet till emotionellt stöd när det behövs?”  

 

Procedur 
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Deltagarna kontaktades via mail med en förfrågan om deltagande, då bifogades även ett 

missivbrev där information om studien stod, studiens syfte och de forskningsetiska 

principerna togs upp. Det stod även att författaren ”vill intervjua dig som har kunskap och 

erfarenheter av detta som är värdefulla för mig och mitt arbete”. Det beskrevs även hur lång 

tid intervjun kommer ta. Sedan togs dessa kontakt med via telefon, då bestämdes datum, tid 

och plats för intervju. Intervjuerna skedde på respektive chefs kontor eller konferensrum i 

företagets lokaler. Innan intervjuerna påbörjades blev cheferna återigen informerade om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, samtyckeskravet, kondidentiatlitetskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga chefer gick med på 

att intervjun kunde spelas in, tidsåtgången var ungefär 30 minuter per intervju.  

 

Databearbetning 

Alla intervjuer transkriberades och totalt var det 35 sidor transkription, detta resulterade i 

18637 ord totalt, sedan gjordes en meningskoncentrering som resulterade i 800-1700 ord per 

intervju. Efter meningskoncentreringen gjordes listor för varje fråga för att komma fram till 

vad som var centralt, listorna genomarbetades flertalet gånger och dubletter av komponenter 

togs bort, tillslut resulterade listorna i 3-10 komponenter, efter det togs de olika temana fram i 

varje fråga baserat på hur ofta temat förekom i samtliga intervjuer, de teman som förekom 

flest gånger i varje fråga blev även svaret på frågan. De komponenter som endast en eller två 

deltagare tog upp beskrevs som komplement till de centrala temana. De centrala temana 

beskrevs och belystes sedan med olika citat från intervjuerna. En tabell kostruerades för att 

lätt kunna urskilja och få en överblick över de centrala temana i relation till frågeområde. 

 

Resultat 

 

Chefernas syn på psykosocial arbetsmiljö 

Samtliga chefer ansåg att psykosocial arbetsmiljö var betydelsefullt och att det var viktigt att 

belysa frågan. De två centrala teman som samtliga respondenter tog upp i frågan ”vad menar 

du med psykosocial arbetsmiljö?” var inflytande/påverkan och upplevd trivsel. De faktorer 

som spelade in var hur individerna mådde på jobbet, att arbetsgruppen skulle ha roligt, men 

även att ha kamrater var viktigt. De faktorer som togs upp i dessa två centrala teman var bland 

annat motivation, arbetstillfredsställelse, trygghet, att ha en bra dialog och behandla med 

respekt. Det framkom att det var viktigt att medarbetarna kände trygghet i sin arbetsutövning 

och till chefen, men även att de kände ett förtroende till chefen. Det framkom även att det var 

viktigt att alla skulle få en chans, att alla ingående personer i arbetsgruppen skulle ta varandra 

på allvar. En antydde att ”ett sätt att trivas är ju att man vet vad man ska göra och man känner 

sig trygg på sin arbetsplats”. En annan menade att ”vi försöker väl vara så löjliga och roliga vi 

kan internt då”.  

 

Chefernas syn på psykosocial arbetsmiljö och hälsa 

På frågan ”arbetar du för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön?” framkom det två 

centrala teman, dessa var att ha en nära och tät dialog och hälsofrämjande insatser. 

Hälsofrämjande insatser innefattade medarbetarenkäter för att undersöka måendet, 

psykosociala skyddsronder, hälsoundersökningar, daglig styrning och möjlighet att gå till 
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företagshälsovården. Vad gällde nära och tät dialog innebar det att ha en daglig 

kommunikation via telefon, mail eller öga mot öga personerna emellan, en menade att denne 

”berömmer mina medarbetare ofta, jag ringer till dom stup i ett när dom är ute på jobb å 

sådär”. En annan menade att ”det är väl det som är det viktiga i det dagliga, att ha den här 

kontakten med sina medarbetare, att ha en dialog”. Utöver dessa två centrala teman framkom 

bland annat målarbete, stödarbete, trygghet och möjlighet till återhämtning. Med möjlighet till 

återhämtning menade en chef till exempel vila, vara med familjen och att dem stängde en 

extra dag. Stödarbete framkom från en chef, denne menade att stödarbete var väldigt viktigt, 

då ”min personliga uppfattning är väl att det ofta är brist på stöd, alltså man känner sig väldigt 

ensam ... de anställda får inget stöd av chefen va”.  

På frågan ”ser du att det arbetet har med medarbetarnas hälsa att göra?” alltså arbetet med 

den psykosociala arbetsmiljön, framkom det två centrala teman som var bättre mående och 

individanpassat. Det bättre måendet utmärkte sig på så vis att medarbetarna kände 

uppskattning och dem kände sig sedda. Vad gällde individanpassat menades att det var 

skillnad i hur chefen behövde agera i vissa situationer, beroende på vilka medarbetare det 

gällde, det var även skillnad i vad som behövdes göras och hur det togs av medarbetarna, 

”Sen är ju det här väldigt individuellt .. alltså det går inte att bedriva ett ledarskap likadant för 

allihopa”. Utöver dessa teman framkom det bland annat göra frågan om psykosocial 

arbetsmiljö legitim, kartläggandet, nära och tät kontakt och en chef som anstränger sig. Med 

att legitimera frågan menade en chef att det var viktigt att lyfta frågan, att de anställda ska 

veta att det var ok att bli stressad, samma chef menade också att kartläggandet av hur 

medarbetarna mådde var viktigt och att denne såg att det hade verkat positivt för hälsan. Med 

nära och tät kontakt menade vissa av cheferna att det var viktigt och att det hade påverkat 

positivt, en chef menade att ”därför är det ju noga med dehär att man har en dialog med folk 

så att det inte blir nå fel, påminner varann om säkerhet och sånt”. Med en chef som anstränger 

sig menade vissa av cheferna att de fick mycket tillbaka och att det påverkade stabiliteten, 

effektiviteten och hälsan. Vissa av cheferna såg en lägre sjukfrånvaro och de menade att 

ledarstilen påverkade otroligt mycket. 

 

Chefernas syn på krav 

Gemensamt för alla chefer var att de ansåg att det var främst psykiska krav på arbetsplatserna, 

de såg inte att det fanns några fysiska krav. Dock ansåg vissa att det inte var speciellt höga 

psykiska krav just då eftersom de var inne i en lugn period. De två mest centrala teman som 

framkom var höga krav på samarbete och höga krav på engagemang i arbetet. Det som 

menades med höga krav på samarbete var att det var mer psykiska utmaningar, en chef 

menade att ”jag känner ju att det ställer högre krav på individen å vi är mer beroende av 

varandra ... de märks ju direkt om nån är borta”, med det menade denna chef att det var högre 

krav psykiskt nu än tidigare då dem är färre på arbetsplatsen och färre personer på posterna.  

En annan chef ansåg att ”jag tycker liksom att det är ett samarbete, visst jag har ett 

arbetsmiljöansvar men vi är arbetskamrater också”. Det som menades med höga krav på 

engagemang i arbetet var att medarbetarna gjorde sitt bästa och försökte, ”det gäller att man 

ändå liksom engagerar sig i sitt jobb å att man gör sitt bästa .. sen behöver det inte vara en viss 

resultatnivå”. En annan menade att ”dom krav man ställer ställer man själv”. Utöver dessa 

teman framkom det att på en arbetsplats hade det blivit mer administrativt arbete vilket ökade 

de psykiska kraven och att det ledde till en högre stress, ”det blir ett psykiskt krav tillslut, det 

är ju inte fysiskt ansträngande utan det blir ju en stressfaktor att jag måste bli klar med det här 

för att jobbet ska bli färdigt så att säga”. På en annan arbetsplats menade chefen att de drevs 

av att tjäna pengar till ägarna, vilket ledde till ökade psykiska krav, ”visst är det tuffa krav det 
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är det ju ... idag när vi är sånt stort företag så drivs man ju av ekonomin och att företaget går 

bra och att vi tjänar pengar till ägarna naturligtvis”.  

Svaret på frågan ”ser du att det påverkar medarbetarnas hälsa på något vis?” var det mest 

centrala temat ökad stress. En chef menade  att ”jag tror det kan vara lite tyngande ibland ... 

då går man ofta ner i effektivitet å ingenting blir gjort”.  

En annan menade att ”jag tror att man får vara öppen å försöka, man får bygga på samarbetet 

mycket å det sociala stödet ... man får bli lite mer flexibel tror jag”.  

 

Chefernas syn på kontroll  

På frågan ”har medarbetarna möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras?” var det två 

centrala teman som var väldigt skilda från varandra. Det ena var begränsat handlingsutrymme, 

dock att själva upplägget av arbetet var fritt. En chef menade att ”ofta är de ju ganska så styrt 

utifrån hur affärssystemen fungerar, visst man kanske kan organisera sig på lite olika sätt å så 

men oftast så är det ganska så styrt va”. En annan chef menade att ”det finns mycket 

arbetsuppgifter som man inte kan göra bäst man vill liksom ... då skulle det inte fungera för då 

skulle allt se olika ut varje gång .. om man gör ritningar så måste dessa ritningar se ut på ett 

visst sätt” men denne person menade också att om det var några rutiner som inte fungerade 

alls så var det inte svårt att ändra på dem. Det gemensamma för dessa chefer var att hur 

medarbetarna lägger upp sitt arbete var individuellt, men att en liten del av arbetet var styrt av 

lagar. 

Det andra centrala temat var öppenhet, att arbetet inte var styrt av lagar eller regler. En 

chef menade att ”vi detaljstyr ju inte medarbetarna direkt sådär väldigt mycket utan .. vi 

jobbar ju i projekt här på företaget, å i projekten så ställer vi höga krav på självständigt 

arbete”. En annan chef menade att ”eftersom vi jobbar helt nästan i projektform, att vi liksom 

får en order å så ska .. då blir det en grupp eller nåra som ska liksom lösa det ... jag är inte så 

inriktad på hur man gör det utan det är att man gör det”. En tredje chef menade att ”Dom får 

vara med och ta fram rutiner å sånna saker, och det är ju så jag vill jobba också, jag vill inte 

gå in och detaljstyra utan jag vill att medarbetarna själva ska kunna påverka och själva kunna 

ta fram nya arbetssätt och även utveckla arbetssätten”. Utöver dessa två teman framkom det 

en åsikt som en chef uttryckte, det var att påverkansmöjligheten inte var så jätte stor då vissa 

medarbetare var ensamma på sin post på det företaget.  

Svaret på frågan ”upplever du att medarbetarna har förmågan att hantera de problem som 

uppkommer?” framkom det att 6 av cheferna upplevde att medarbetarna har den förmågan. En 

menade att ”jag tror att dom vet var dom ska vända sig ... vi har det organiserat så att man får 

möjlighet att ta hjälp av varann”. En annan chef menade att ”det är det jag ser som min 

viktigaste uppgift som ledare .. det är att liksom få varje individ att fungera bäst på sin 

uppgift”. En tredje menade att ”man hjälper ju varann, alltid är det någon som kanske kan lite 

bättre eller så”. En fjärde chef menade att ”vi jobbar ändå ganska mycket som ett lag ... vi 

försöker lösa saker tillsammans när det blir stora problem”. De chefer som upplevde att 

medarbetarna inte hade den förmågan menade att det berodde på vilken person det handlade 

om. Vissa kunde hantera problemen och vissa kunde inte det. En av dem menade att ”en del 

har det och en del inte alls, man ser antingen svart eller vitt ibland ... man ser inte att det kan 

bli grått”.  

 

Chefernas syn på stöd för medarbetarna 

På frågan ”anser du att det finns tillgång till hjälp och stöd när det behövs?” var alla 8 chefer 

överens om att de fanns tillgång till hjälp och stöd både hos högre chefer och andra kollegor. 

Två chefer ansåg att det var lite upp till individen att söka hjälp då dem ansåg att det kunde 
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vara svårt att se och fånga upp dem som behövde stöd. En chef menade att ”det finns ju alltid 

nån dom kan ta stöd av, det finns ju alltid kollegor”. En tredje chef menade att ”vill man inte 

prata med mig så kan jag fixa någon utomstående dom kan prata med”.  
Svaret på frågan ”finns det möjlighet att få konkret hjälp om det behövs?” var 7 av 

cheferna  eniga om att företagshälsovården var deras stora hjälp när de inte kunde hantera 

problemen själva. En av cheferna tog upp deras HR-avdelning som största stödet. 

På frågan ”finns det möjlighet till emotionellt stöd om det behövs?” var det mest slående 

temat öppen dörr, att det absolut fanns emotionellt stöd om det var det som behövdes, de 

flesta menade att de hade en öppen dörr, att medarbetarna kom in och pratade om allt och 

ingenting, samtidigt som flera menade att det var viktigt att vara lyhörd, närvarande, visa 

empati, ha fötterna på jorden och ha sunt förnuft som chef. En av dem menade att ”klappa nån 

på axeln bara, vissa behöver de å .. eller bara ställ frågan hej hur går det här då”. En annan 

menade att ”klart jag lyssnar på dom som vill prata .. inbillar jag mig, annars skulle vi ju inte 

ha den här stämningen vi har liksom” 

 

Diskussion 

Gemensamt för samtliga chefer var att inflytande, påverkan och upplevd trivsel var det mest 

centrala i frågan om vad de ansåg att psykosocial arbetsmiljö var. Forskningsfrågan angående 

hur cheferna arbetade med den psykosociala arbetsmiljön blev besvarad genom att samtliga 

chefer arbetade med att ha en nära dialog, till exempel så skedde den dagliga 

kommunikationen via telefon, mail eller öga mot öga personerna emellan. Vissa av cheferna 

arbetade med hälsofrämjande insatser, till exempel menade cheferna att de arbetade med 

medarbetarenkäter för att undersöka måendet, psykosociala skyddsronder, 

hälsoundersökningar, daglig styrning och möjlighet att gå till företagshälsovården. 

Forskningsfrågan angående om det arbetet påverkade medarbetarnas hälsa blev besvarad 

genom att cheferna ansåg att medarbetarna hade ett bättre mående, till exempel att 

medarbetarna kände sig sedda i och med att det fanns möjlighet att gå till företagshälsovården 

om de skulle vilja det. Cheferna ansåg också att det var individanpassat. Det fanns en  skillnad 

i hur detta arbete togs emot av medarbetarna och att vissa kanske krävde andra metoder. Det 

framkom även att ett ledarskap inte gick att bedriva för alla medarbetare, istället fick de utöva 

ledarskapet olika för olika medarbetare. De menade att det var individanpassat.  

Vad gällde chefernas syn på krav framkom det att cheferna genomgående ansåg att det var 

främst psykiska krav på arbetsplatserna. Två centrala teman framkom, dessa var samarbete 

och engagemang, till exempel att dessa psykiska krav ställde ett krav på samarbete. Dessa 

psykiska krav i sig ställde krav på engagemang. De psykiska kraven ledde till en ökad stress 

ansåg cheferna. Vad gällde chefernas syn på kontroll var det två teman som var centrala, 

styrda av system och öppenhet. Detta gällde då frågan om medarbetarna kunde påverka sin 

arbetssituation. Till exempel ansåg vissa av cheferna att de var ganska styrda av system, så 

som affärssystem, elsäkerhetslagar och så vidare. Vissa av cheferna ansåg att de hade en 

väldigt öppen situation, att de inte detaljstyrde sina medarbetare och vissa var med och tog 

fram nya rutiner. Vad gällde chefernas syn på stöd framkom det att samtliga chefer ansåg att 

det fanns möjlighet till stöd om någon ville ha det. Sju av cheferna menade att 

företagshälsovården var deras stora hjälp när det kom till det konkreta stödet, en av cheferna 

tog upp deras HR-avdelning som det största stödet. När det kom till det emotionella stödet var 

det största temat öppen dörr, till exempel menade de flesta cheferna att deras medarbetare 

kände det stödet, att de kunde prata med chefen om det mesta.  

Enligt arbetsmiljölagen ska personer med ledande befattning arbeta med att undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant vis att olycksfall och ohälsa i arbetet 

minimeras och förebyggs samt att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (Arbetsmiljöverket, 
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1977). Detta stämde överens med det som framkom i denna studie, att cheferna arbetade med 

hälsofrämjande insatser. Virtanen m.fl (2007) menar att en identifiering av anställda med hög 

arbetsbelastning bör göras för att kunna förbättra deras arbetsvillkor. Detta gjorde cheferna till 

exempel via en nära, daglig dialog och genom medarbetarenkäter, hälsoundersökningar, 

psykosociala skyddsronder och så vidare. Dock tog inte alla chefer upp att de arbetade med 

medarbetarenkäter och psykosociala skyddsronder, men samtliga tog upp möjligheten att gå 

till företagshälsovården. Detta stämde även överens med det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka riskerna som är kopplat till en ohälsosam 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2002). Clausen och Borg (2011) menar att krav på gruppnivå 

i arbetet gav medarbetarna mer mening i sitt arbete, vilket gjorde att dem fick mer utmaningar 

som gav individerna möjlighet att utveckla nya förmågor och färdigheter. Krav på gruppnivå 

var mer en motivation medan krav på individnivå var mer negativt. Detta tog flera av cheferna 

upp, att de arbetade som i ett lag och att de löste problem tillsammans och kom fram till nya 

arbetssätt, vilket i sig utvecklade medarbetarna. De identifierade faktorerna som har kopplats 

till ohälsa var bland annat högt arbetstempo, ständiga förändringar i arbetet, ensamarbete och 

sociala kontakter (Arbetsmiljöverket, 2002). 

Stenfors et al. (2013) menar att psykosociala arbetsfaktorer förknippas med kognitiva 

besvär. Majoriteten av cheferna tog upp högt arbetstempo och hög arbetsbelastning, främst 

psykiskt. Detta visade på att problemet fanns där, men att det var uppmärksammat och att det 

aktivt jobbades mot detta. Dock tog flera chefer upp att det blivit högt arbetstempo efter att 

företaget genomgått en omorganisation (förändringar i arbetet), under denna sårbara tid hade 

cheferna varit extra uppmärksamma på sina medarbetare och därför hade det även varit viktigt 

med sociala kontakter. Att det fanns en vetskap om hur alla ingående personer i 

arbetsgrupperna behandlade och umgicks med varandra på arbetet. Vissa av dessa personer 

fick jobba relativt ensamt vilket gjorde att arbetet med psykosocial arbetsmiljö var ännu 

viktigare. Cheferna menade att den nära dialogen med medarbetarna samt medlemsskapet i 

företagshälsovården gjorde att de hade kontroll över dessa situationer. Nieuwenhuijsen et al.  

(2010) menar att höga krav, låg kontroll och lågt stöd var associerat med förekomsten av 

stressrelaterade störningar. Studier (Lindeberg et al., 2010; Stansfeld et al., 2012) visade att 

upprepad exponering för hög arbetsbelastning förknippades med utmattning och depression.  

Å andra sidan har personer med färre psykologiska och fysiska krav, större 

beslutsutrymme och högre stöd visat mindre benägenhet till depressiva symtom (Simmons & 

Swanberg, 2008). Som tidigare nämndes hade cheferna tagit upp att den höga 

arbetsbelastningen varit föranledd av omorganisation och därför hade de varit extra 

uppmärksamma på sina medarbetare. Vissa chefer menade att det sociala stödet var det 

viktigaste arbetet i sin chefsroll, i och med att stöd från chefen gjorde att medarbetarna orkade 

mer. Vissa chefer trodde även att den höga arbetsbelastningen ledde till ökad stress. De flesta 

menade att medarbetarna hade stort beslutsutrymme, att de kunde påverka hur arbetet skulle 

utföras. 

Flera nämnde att ledarskapet bör vara individanpassat i och med att alla människor inte var 

skapade på samma vis, vissa behövde ett starkt ledarskap medan vissa behövde lite mer frihet, 

Gilbreath och Benson (2004) visade på att chefens beteende pekade på att påverka 

medarbetarnas välmående. Just detta tog flera av cheferna upp, att den psykosociala 

arbetsmiljön hängde på chefen. Det var chefens roll att se till så att det fungerade bra. 

Kivimäki et al. (2003) menar att den äldre ingången med krav, kontroll och stöd ansågs vara 

lite gammal, ändock väldigt viktigt, de föreslog att bredda synen till att fokusera på 

ledningsförfaranden också för att förstå arbetsrelaterade risker bättre. Dessa chefer ansåg, som 

tidigare nämnts, att ledaren spelade en viktig roll i denna process. Martin et al. (2014) menar 

att medarbetares psykiska hälsa bestäms av en rad faktorer som låg utanför individen. Detta 

stödde också antydan att ledaren spelade en viktig roll i hur medarbetarna ansåg sig må, men 
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även att kulturen på arbetet spelade roll då kulturen bestämde vad som var ok att prata om och 

vad som var ok att ta upp till diskussion. Stansfeld et al. (2013) menar att ha koll på 

arbetskraven, ha ett bra beslutsutrymme och att ha ett högt stöd var viktigt för att kunna känna 

en bra och stabil psykosocial arbetsmiljö, men även för att känna ett högt välbefinnande. 

Detta har cheferna påpekat, genom att arbeta tillsammans som ett lag så ökade medarbetarnas 

delaktighet och påverkansmöjligheter, detta gjorde att dem kände sig mer sedda och cheferna 

trodde att detta påverkade välbefinnandet. Hall et al. (2010) menade att lite var känt om vilken 

omfattning av arbetsupplevelser som delades mellan kollegor och omfattningen av 

miljöfaktorer. De menade att sociala och organisatoriska aspekter hade en inverkan på 

individers psykiska hälsa. Återigen menade cheferna att de arbetade som ett lag, de löste 

problem tillsammans och ingen tvingades att ta stora beslut ensam.  De tog hand om och såg 

efter varandra.  

 

Metoddiskussion 

Det som kan diskuteras var om cheferna besvarade frågorna med en social önskvärdhet i 

åtanke, eftersom de stod som representanter för företaget så kunde de ha besvarat frågorna på 

ett sådant sätt som de trodde att undersökningen gick ut på, eller så som de trodde att företaget 

ville att de skulle svara. Därför var detta viktigt att ha i åtanke vid analysen, dock verkade det 

inte som att detta var fallet vid intervjusituationerna. Upplevelsen var att cheferna svarade så 

som de tyckte och tänkte. Ingen av cheferna uppvisade tecken på missnöje eller obehag av 

frågorna och mötet avslutades vid gott mod.  

Det som också kan diskuteras var om intervjuaren hade en maktposition gentemot 

respondenten, genom att det var intervjuaren som hade frågorna och visste vad denne ville ha 

svar på. Dock kunde det också vara så att respondenterna hade en makt gentemot intervjuaren, 

genom att det var respondenterna som hade kunskapen och att dem, som tidigare nämnts, 

kanske svarade på ett sådant vis som de trodde att studien ville åt.  

En svaghet med denna studie kan vara att intervjuerna skedde på respektive chefs kontor 

eller konferensrum, detta gjorde att miljön inte var objektiv. Dock togs detta beslut då 

cheferna hade mycket att göra och kunde inte ställa upp om intervjuerna inte skedde på 

respektives arbetsplats. Ändock kunde miljön vara en bidragande faktor till svaren som 

framkom, i och med att intervjuerna inte genomfördes i en objektiv miljö. Det kan diskuteras 

ihop med den sociala önskvärdheten. Att intervjuerna skedde på respektive chefs kontor 

kunde påverka svaren på så vis att de kände sig påverkade av arbetsplatsen i sig, att ge de svar 

som de trodde att arbetsplatsen ville ge.  

En svaghet kunde även vara att bara en intervjuare deltog, med endast en intervjuare 

kanske något viktigt missades. Med två intervjuare kunde den ena anteckna under tiden 

medan den ena fokuserade  på respondenten i fråga. Dock kunde det vara till en fördel också, 

att endast en intervjuare deltog. Då fick intervjuaren och respondenten en mer personlig 

kontakt, respondenten kände sig inte lika mycket i centrum och uttittad när det bara var en 

intervjuare på plats.  

En av styrkorna i denna studie var att det var en jämn könsfördelning, det deltog fyra män 

och fyra kvinnor och intervjun var semi-strukturerad. Vilket betydde att det fanns ett antal 

fasta frågeområden men att svarsmöjligheterna var väldigt öppna, detta gjorde att svaren blev 

så pass uttömmande och varierande som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Resultaten som framkom i denna studie kan inte generaliseras till industriverksamheten 

eller arbetslivet i stort, i och med att det var 8 chefer som deltog är resultatet baserat på dessa 

8 personers åsikter och tankar. Dock skulle resultatet kunna generaliseras till en lite högre 

grad då det var en jämn könsfördelning och respondenterna befann sig på 5 olika företag i två 

småstäder i Mellansverige.  
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Förslag till framtida forskning kan vara att göra en större version av denna studie, att fler 

deltagare kan delta just för att kunna generalisera i ett större omfång, möjligtvis att göra en 

kvantitativ undersökning för att kunna generalisera till större population. Det skulle även vara 

intressant att även ta reda på hur de anställda upplever frågan om psykosocial arbetsmiljö, om 

de anställda tycker likadant som cheferna tycker.  
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