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CRIMINAL PROTECTION STAFF EXPERIENCE OF DEMANDS, CONTROL AND SOCIAL SUPPORT IN A 

PSYCHOSOCIAL WORK 1
 

 

Petra Gillberg och Jenny Ögren 

University of Halmstad, Department of Health and Social Studies 

Abstract 

The purpose of this paper was to examine the correctional staff psychosocial work 

environment on the basis of factors demands, control and social support. The study examined 

managers' perception of how staff perceives the psychosocial work environment according to 

basis of factors demands, control and social support. 

A qualitative interview was conducted with a total of 15 participants including 10 

participants prison staff and 5 participants managers at a closed prison. 

The results of the study are divided into one theme, psychosocial work environment with four 

categories namely: demands, control, social support workers and social support manager. 

The results showed that correctional staff experienced high demands, low control, good social 

support from colleagues, and low social support from managers. Furthermore, results showed 

that managers felt that the staff had high demands, low control, good social support from 

colleagues and a good social support from managers. 

Finally, it emerged that staff psychosocial work environment may be adversely affected 

if there is a discrepancy between staff and managers experience on staff psychosocial work 

environment based on demands, control and social support. The results was discussed in line 

with research and theoretical framework. 

 

Keywords: Control, correctional services, demands, psychosocial work environment, social 

support. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka kriminalvårdspersonalens psykosociala arbetsmiljö 

utifrån faktorerna krav, kontroll och socialt stöd. Vidare undersöktes chefernas uppfattning 

om hur personalen upplever den psykosociala arbetsmiljön utifrån faktorerna krav, kontroll 

och socialt stöd. 

Metoden i uppsatsen var en kvalitativ intervju som genomfördes med totalt 15 deltagare 

varav 10 var kriminalvårdspersonal och 5 var chefer på en sluten anstalt. 

Resultatet i undersökningen delas in i ett tema, psykosocial arbetsmiljö med fyra kategorier: 

krav, kontroll, socialt stöd arbetskamrater och socialt stöd chef. 

Resultaten visade att kriminalvårdspersonalen upplevde höga krav, låg kontroll, bra socialt 

stöd från arbetskamrater och ett lågt socialt stöd från chef. Vidare visade resultatet från 

cheferna att de upplevde att personalen hade höga krav, låg kontroll, bra socialt stöd från 

arbetskamrater och ett bra socialt stöd från chef. 

Avslutningsvis framkom att personalens psykosociala arbetsmiljö kan påverkas negativt 

om det finns en diskrepans mellan personal och chefers upplevelse om personalens 

psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd. Resultatet diskuterades utifrån 

tidigare forskning och teoretiska referensramar. 

 

Nyckelord: Kontroll, krav, kriminalvård, psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd.  
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Introduktion    
 

 Kriminalvården är en statlig myndighet som har ansvar för häkten, fängelser och frivård 

(Kriminalvården, 2011). Dess övergripande uppgift är att i samverkan med polis, åklagare och 

domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet (Kriminalvården, 2011). Det 

viktigaste målet för kriminalvården är att ”antalet återfall i brott ska minska” 

(Kriminalvården, 2011). Detta uppnår de olika verksamheterna genom att, med ett aktivt 

påverkansarbete med bland annat behandlingsprogram, sysselsättning och möjligheter för de 

intagna att förbättra sin bristande skolgång, öka deras chanser till ett bättre liv vid frigång 

(Kriminalvården, 2011).  

Egenskaper så som personlig motivation och en vilja att hjälpa andra människor ses som 

viktiga egenskaper för att arbeta inom kriminalvården (Kriminalvården, 2011). Human 

människosyn, psykisk stabilitet, empatisk förmåga, social kompetens, samarbetsförmåga, 

stresstålighet och säkerhetsmedvetande, anges även som önskvärda egenskaper hos individer 

som arbetar inom kriminalvården (Kriminalvården, 2011).  

   Personal som arbetar direkt med de intagna på en anstalt är kriminalvårdare, varav de 

flesta även är kontaktmän för en eller flera intagna (Kriminalvården, 2011). I deras 

arbetsuppgifter ingår att upprätthålla ordning och säkerhet på anstalten, genomföra 

visitationer av bostadsrum, intagna och besökande, tillsammans med den intagne planera för 

tiden i fängelset och för frigivningen och att bevaka vid permissioner och sjukhusbesök 

(Kriminalvården, 2011). Personal inom kriminalvården har ett regelstyrt arbete med yttre och 

inre krav på den egna prestationen och arbetsutförandet, med ovan som bakgrund vore det 

intressant att studera personalens och chefernas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön i 

termer av krav, kontroll och socialt stöd från kollegor och chefer utifrån deras specifika 

arbetsmiljö.  

   Leidner (1993) betonar att individen både ska vara osjälvständig representant för sin 

organisation och en självständig serviceinriktad individ som konsumenten kan relatera till. 

Detta kan bli en svår balansgång för individen eftersom det blir motstridiga krav som ställs 

från olika håll (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundgren, 2006). Om individen 

inte klarar av det som innefattar just den rollen, kan det skapa rollkonflikter, 

rollöverbelastning och rolloklarhet (Robbins & Judge, 2009). Kaufmann och Kaufmann 

(2005) menar när det uppstår en överbelastning, genom att det ställs för många krav och 

förväntningarna på individen och det överstiger individens förmåga att kunna uppfylla den 

tilldelade rollen, kan konsekvensen bli stress. Vidare menar Robbins och Judge (2009) att de 

interpersonella kraven innebär att det ställs krav från de andra medarbetarna och om det inte 

finns ett socialt stöd från medarbetarna eller cheferna kan det skapa stress, speciellt hos 

individer som behöver mycket stöd. Ett stort antal studier har visats på betydelsen av socialt 

stöd för just hälsan, välbefinnandet, sjukdomar och mortalitet (Andersson, 2009), där den 

sociala miljön visat sig både skapa konflikter, skadlig stress och resurser som gynnar 

individens utveckling och hälsa. Osäkra arbets- eller levnadsförhållanden kan leda till minskat 

socialt stöd och ökad risk för självmord (Hagnell & Rorsman, 1980). Vidare menar Cohen 

och Wills (1985) att ett omfattande socialt stöd resulterar i att individen får en positiv syn på 

livet och en sund livsstil.  
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Begreppsdefinitioner 

 

   Psykosocial arbetsmiljö. Psykosocial arbetsmiljö definieras som allt som finns 

runtomkring arbetet (Thylefors, 2008), alltså de komponenter som finns i den totala 

arbetssituationen. En ytterligare förklaring är att den psykosociala arbetsmiljön omfattas av 

allt som innefattar de psykiska och de sociala konsekvenser som finns, eller som uppstår i 

arbetsmiljön. Det krävs alltså en helhetssyn för att förstå den psykosociala arbetsmiljön 

(Thylefors, 2008).  Berggren och Josefsson (2010) betonar att det är allt som påverkar 

välbefinnandet och arbetsglädjen som ingår i det psykosociala perspektivet, så som arbetets 

organisering, bemanningsförhållandena, möjligheter till utveckling, arbetes innehåll och 

variationsmöjligheter men även den sociala miljön runtomkring som arbetskamraterna och 

arbetsledningen.  

 

   Krav. Med krav i arbetet menas hur hårt en person arbetar både avseende 

arbetsmängd och arbetsuppgifternas svårighetsgrad, men kravbegreppet har utvidgats i 

efterhand och inkluderar nu även aspekter som motstridiga krav och rollkonflikter (Thylefors, 

2008). 

   Robbins och Judge (2009) menar att det finns många olika sorters krav som ställs på 

individen. Det är uppgifts, roll och interpersonella krav, där uppgiftskrav innefattar alla 

faktorer som har med individens arbete att göra, så som variation på arbetsuppgifter, 

arbetsmiljö och så vidare (Robbins & Judge, 2009). Rollkraven innefattar allt vad det innebär 

att inneha en specifik roll, då individen blir tilldelad en roll i organisationen.  

  

   Kontroll. Med kontroll menas det beslutsutrymme som innebär möjligheter för de 

anställda att påverka hur arbetet ska utföras, vad som ska utföras och när det ska utföras. 

Kontroll innebär även möjlighet till att utveckla kompetens så att de får en större kontroll över 

situationer i arbetet (Theorell, 2012).   

    

  Socialt stöd. Socialt stöd innefattar all praktisk och känslomässig hjälp från chefer och 

arbetskamrater (Allvin et al., 2006). Johnson och Hall (1988) menar att socialt stöd kan 

framträda i fyra olika betydelser som sträcker sig från den individuella till den kollektiva 

nivån. Den första betydelsen innebär att genom arbetet får individen det grundläggande 

mänskliga behoven av kamratskap och grupptillhörighet tillgodosedda (behovsteori) (Johnson 

& Hall, 1988). Den andra innebär att individen genom socialisering gynnar det aktiva 

handlingsmönstret (socialisationsteori). Det tredje innebär att det sociala stödet ses som en 

resurs för att förändra genomslagskraften i arbetsbelastningen (resursteori). Den fjärde 

innebär att det sociala stödet skyddar arbetsgruppen mot de krav och belastningar som ställs 

från det industriella systemet. Detta sociala stöd är en grund för arbetsgruppen och även 

individen då det ökar kontrollen, makten och identiteten i arbetsgruppen (Kollektivitetsteori) 

(Johnson & Hall, 1988).    

  

Teoretisk referensram 

 

   Krav-kontroll och stödmodellen. En modell inom området psykosocial arbetsmiljö 

är krav- kontroll och socialt stöd modellen. Från början bestod krav- kontroll och 

stödmodellen av två dimensioner i arbetssituationen: arbetes krav och individens kontroll i 

arbetet (Karasek, 1979; ref. i Allvin et al., 2006). Senare kompletterades modellen med en 

tredje dimension: socialt stöd i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Modellen visar faran med 

över- och understimulans (Allvin et al., 2006).    
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   Modellen bildar sammanlagt fyra olika tillstånd (Figur.1). Individen kan förflyttas 

fram och tillbaka mellan dessa olika tillstånd (Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg, 

2009). Två av dessa tillstånd har en negativ påverkan på hur individen mår och om individen 

befinner sig i dessa för länge uppstår negativa konsekvenser så som till exempel stress 

(Parmsund et al., 2009).  

   Spänd (Figur.1) Detta tillstånd uppkommer vid höga krav och en låg grad av kontroll 

(Parmsund et al., 2009). Är personen i detta tillstånd för länge blir resultatet spänt och 

stressat. Det kan även uppstå vid bristande möjlighet att påverka den egna situationen (ibid). 

 Passiv (Figur.1) Vid låga krav och en låg grad av kontroll, uppstår ett passivt tillstånd och 

varar detta tillstånd under en längre period resulterar det i dåligt mående (Parmsund et al., 

2009).  I denna ruta försöker personen att hitta uppgifter och nya utmaningar för att öka 

kraven och komma ur det passiva tillståndet (ibid). 

Avspänd (Figur.1) Detta uppkommer vid hög grad av kontroll och låga krav (ibid).  Det 

uppstår en trygghet och arbetssituationen blir avslappnad. Oftast, trots god trivsel på 

arbetsplatsen, söks det efter högre krav. Denna ruta är idealet av tillstånden (ibid).  

Aktiv (Figur.1) I detta tillstånd är det en balans mellan krav och kontroll (ibid). Här utmanas 

individen både i arbetet och i privatlivet, men har ändå en möjlighet till att påverka den egna 

situationen och styra över arbetet. Varar det däremot för länge kan det på lång sikt bli 

stressframkallande. Därför är det av vikt att försöka kombinera det aktiva tillståndet med det 

avspända tillståndet. Det ändå här individen mår som allra bäst (ibid).  

   Vidare och utifrån denna modell antas det att höga krav kombinerade med litet 

besluts- eller handlingsutrymme (kontroll) och en låg grad av socialt stöd innebär ökad risk 

för ohälsa och/eller lågt välbefinnande (Thylefors, 2008).  

Däremot anses en kombination av höga krav, stort beslutsutrymme (kontroll) och ett stort 

socialt stöd vara utvecklande (Thylefors, 2008). Höga krav och ohälsa kan reduceras vid 

beslutsutrymme. Det sociala stödet fungerar på samma sätt (Thylefors, 2008). Frånvaro av 

socialt stöd eller möjligheter till kontroll, är alltså en negativ belastning i sig självt (Thylefors, 

2008). Arbetar individen på en arbetsplats där det är höga krav och låg kontroll är det svårt att 

kunna utnyttja ett ökat handlingsutrymme (Allvin et al., 2006).  Det är därför viktigt med en 

bra balans mellan krav, kontroll och socialt stöd för att kunna utveckla strategier för att 

hantera stress.  

   Enligt Karasek handlar stress i arbetslivet inte endast om de höga eller låga kraven i 

arbetet (Allvin et al., 2006).  Han menar att kraven samspelar med och regleras av om 

individen har kontroll över arbetets utförande eller inte, med andra ord hur stort besluts- eller 

handlingsutrymme individen har i arbetet.  I krav, kontroll och stödmodellen består 

handlingsutrymmet av två aspekter: vardagsdemokrati och den enskildes kompetens att utöva 

kontroll (Theorell, 2003). Vidare kan vardagsdemokratin delas in i och förklaras utifrån två 

aspekter: den ena är uppgiftskontroll, den andra står för deltagandet i beslutsfattande (Allvin 

et al., 2006). Med uppgiftskontroll menar Theorell (2003) att individen har möjlighet att 

påverka hur, när och vad som skall utföras. Utifrån den andra aspekten, deltagande i 

beslutsfattande, finns det olika nivåer av deltagande och inflytande för individen. De olika 

nivåerna kan innefatta informationsutbyte mellan personal och ledning, konsultationer, 

förhandlingar och beslutsfattande (Theorell, 2003). Individer som har hög kontroll har lättare 

för att klara av höga krav, genom att planera, påverka och även delegera ut arbetet (Allvin et 

al., 2006). Modellen betonar vidare att den som har hög kontroll inte bara klarar av utan 

faktiskt även stimuleras av de höga kraven (Allvin et al., 2006). Eftersom alla människor 

reagerar olika inför de höjda kraven blir även upplevelsen av stress olika (Thylefors, 2008). 

Utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och stödmodell måste individen ha 

balans mellan krav, upplevd kontroll och socialt stöd, för att må bra. 
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Krav- kontroll och stödmodellen inbegriper de behov som är viktiga för individen, såsom 

behov av att kunna påverka och förutsäga skeenden, av stödjande sociala relationer och av 

självförverkligande (Thylefors, 2008). Modellen ger en sammanställd beskrivning av de 

faktorer som en god psykosocial arbetsmiljö står för (Thylefors, 2008).  

 

 
 

 

Figur 1. Krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990).   

   

   Hertzbergs tvåfaktorteori. Hertzbergs tvåfaktorteori utvecklades av Frederick 

Hertzberg (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Hertzbergs tvåfaktorsteori delas in i 

motivationsfaktorer som innebär faktorer som främjar arbetstrivseln, och hygienfaktorerna 

som har effekt genom frånvaro av negativa arbetsvillkor (Kaufmann & Kaufmann, 2005).   

   Hygienfaktorerna (Se Figur 2) Dessa faktorer kan skapa vantrivsel när de inte finns att 

tillgå, men trivsel när de finns att tillgå (Kaufmann & Kaufmann, 2005). I denna faktor finns 

de fysiska och de sociala arbetsförhållandena, löneförhållandena, statusen och arbetstrygghet 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Vid brister av till exempel bra anställningstrygghet, bra 

arbetstider, förmåner och annat som inte direkt ger positiv tillfredställelse kan resultatet hos 

individen bli missnöje (Egidius, 2008). Dessa faktorer räknas som yttre motivation (Egidius, 

2008). När dessa faktorer är bra så försvinner vantrivseln hos individen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005).    

   Motivationsfaktorerna (Se Figur 2) Dessa faktorer skapar trivsel när de finns att tillgå, 

men inte vantrivsel när de inte finns att tillgå (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Dessa faktorer 

innebär engagerande arbetsuppgifter, uppskattning från ledningen, eget ansvar, möjligheter 

till personlig och professionell utveckling (Egidius, 2008). Dessa faktorer gör att individen 

känner en inre tillfredsställelse och därmed ökar den inre motivationen hos individen att göra 

en fullgod insats (Egidius, 2008).  

Om dessa faktorer skulle saknas, skulle det leda till ett neutralt tillstånd, men om de är 

förmånliga skulle de ha en effekt på tillfredsställelsen och produktiviteten (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005).  

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=inre%20motivation
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Figur 2. Hertzbergs tvåfaktorteori (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

 

Hertzbergs (Kaufmann & Kaufmann, 2005) tvåfaktorteori utvecklade ett arbetsmiljöprogram 

som kallades arbetsberikning. Målet med detta program var att rusta upp de faktorer som 

inkluderades i hygienfaktorn och motivationsfaktorn, inom organisationen. Det kan till 

exempel vara, att överlåta mer kontroll och ansvar till arbetstagaren (personligt ansvar), att 

informera om vad andra gör och utför så att arbetstagaren får ett helhetsperspektiv på arbetet, 

att överlåta nya och utmanande uppgifter så som planering (Kaufmann & Kaufmann, 2005).     

 

Tidigare forskning 

   

   Arbetsmiljöförhållanden inom kriminalvården. Kriminalvården är tidvis hett 

debatterad i media vid oftast mindre bra incidenter så som rymningar, större gisslandrama 

eller personal/intagna som misshandlas.  

   Personalens roll som vårdare i Kriminalvården är mångtydig då vårdaren både ska 

behandla och ”straffa” klienterna i samma roll. Vårdarrollen har krav från rättssystemet, 

klienterna, samhället och den egna hierarkiska organisationen vilket kan påverka 

arbetssituationen (Kriminalvården, 2011). 

   Waldenström och Härenstam (2006) lyfter faktorer som kan främja en bra 

arbetssituation, så som en formell ledningsstruktur med en gemensam syn på verksamhetens 

mål och på vad som ingår i arbetsuppdraget. Ledningens strategi att skapa praktiska lösningar, 

prioriteringar och rutiner i kommunikation med anställda och högre chefer skapar en 

beredskap för förändrade krav och resurser (Waldenström & Härenstam, 2006). Armstrong 

och Griffin (2004) har gjort en studie om kriminalvården som arbetsplats och stress. 

Resultaten påvisade att kriminalvårdstjänstemän och behandlingspersonal hade liknande 

nivåer av arbetsstress och hälsorisker (Armstrong & Griffin, 2004). Hos 

behandlingspersonalen var det rollproblemen som utövade den största effekten, med höga 

nivåer av konflikter i arbetskraven som ökade stressen (Armstrong & Griffin, 2004). 

Organisatoriskt och medarbetarstöd var det som minskade stressen hos behandlingspersonalen 

(Armstrong och Griffin, 2004). Hos kriminalvårdstjänstemännen var det ras och 

upplåtelseform och miljömässiga faktorer, förutom kvaliteten på tillsyn, som påverkade den 

Arbetsmissnöje 
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 Politik och 

administration 

 Ledarskap 
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arbetsförhållanden 

 Mellanmänskliga 
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upplevda arbetsstressen. Vidare fick medarbetarstöd höga nivåer i studien, vilket innebar att 

ett upplevt högt socialt stöd från arbetskamraterna minskade nivåerna av arbetsrelaterad stress 

(Armstrong & Griffin, 2004). Även andra studier har uppmärksammat att låga nivåer av 

socialt stöd på arbetsplatsen leder till ökade nivåer av stress hos kriminalvårdstjänstemän, 

psykosomatiska klagomål och psykiska åkommor (Holahan & Moos, 1982; ref. i Armstrong 

& Griffin, 2004). 

   Nylander (2006) visade att en organisation med kriminalvårdare som enbart arbetar på 

den egna avdelningen i kombination med en delvis frånvarande ledning, skapar ett stort 

ansvar i beslutsfrågor för kriminalvårdaren (Nylander, 2006). Studien pekade även på att den 

viktigaste arbetsmiljöfaktorn var det sociala stödet från arbetskollegor och chefer. 

Kriminalvårdarna visade en medvetenhet om fysiska och psykiska risker i arbetet med 

klienterna, vilket skapade en viktig struktur för vårdarnas sociala sammanhållning och 

yrkeskultur (Nylander, 2006). 

   SEKO (2009) visade att sex av tio medlemmar upplevde att stressnivån har ökat det 

senaste året till exempel att ”allt färre vårdare ska göra allt mer” (22 %) (krav) högst upp. 

Svaret att prioritera ”ensamarbete” (14 %) (socialt stöd) kom på tredje plats (SEKO, 2009). 

SEKO:s (2009) undersökning visade på samma resultat som Nylander (2006) och Armstrong 

och Griffin (2004) studier, att vårdare inom kriminalvården värderar det sociala stödet högt i 

den psykosociala arbetsmiljön.  

   Härenstam och Theorells (1988) studie på fyra svenska fängelser visade att brister i 

den psykosociala arbetsmiljön kan leda till att personalen har svårt att koppla av arbetet på 

fritiden. Vidare påvisades att de fyra fängelserna skilde sig avsevärt när det gäller 

handlingsutrymme och skicklighet (Härenstam & Theorell, 1988). Det fängelse som visade 

störst brister i den psykosociala arbetsmiljön var det fängelse där klienterna befann sig en 

ganska kort tid, vilket tyder på att personalen inte kunde se resultatet av sitt arbete då 

klienterna gick vidare till en öppnare anstalt (Härenstam & Theorell, 1988).  Detta fängelse 

hade även sämst villkor på de fyra studerade dimensionerna vilket innebär lägsta besluts 

utrymme, skicklighet, bristande arbetsklimat och de högsta arbetskraven (Härenstam & 

Theorell, 1988).  

   

   Psykosocial arbetsmiljö. Kriminalvårdarens arbete är komplext med snabba och 

svårhanterliga beslut, i ett klientnära arbete. Kriminalvården är även en hierarkisk 

organisation som kan påverka kriminalvårdaren bra eller mindre bra, samtidigt ingår 

kriminalvårdaren i en arbetsgrupp som behöver samarbeta med andra grupper inom och 

utanför den egna myndigheten (Kriminalvården, 2011). 

   Sociala relationer i arbetslivet bildas till arbetskamrater och chefer och syftet med 

dessa relationer kan delas in i fyra former (Simmel, 1971, ref. i Härenstam & Bejerot, 2010). 

Den första formen av sociala relationer är utbyte, vilket innebär att individen utför ett avlönat 

arbete som i sin tur kräver en arbetsinsats, den andra formen är konflikt som kan uppstå när 

olika intressen finns i en relation. Vidare menar Simmel (1971, ref. i Härenstam & Bejerot, 

2010) att den tredje formen är makt och härigenom markerar människor sina maktpositioner 

till varandra. Den sista formen är socialitet och med det menas att individen behöver tillhöra 

en grupp och ingå i den gemenskapen. Personal inom kriminalvården ställs i sitt arbete inför 

höga och många krav. Detta ställer krav på personalens egenskaper att vara flexibla och 

anpassningsbara (Kriminalvården, 2011).  

Ju större och mer avancerat och komplicerat ett arbete är desto större handlings- och 

beslutsutrymme (Allvin et al., 2006). Det kan relateras till hur mycket kontroll en individ har. 

Det har uppmärksammats i studier att begränsningar i kontrollen av individens eget handlande 

inverkar negativt på stress och hälsa (Karasek & Theorell, 1990).   
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   Arbetsmiljöverket (2011) tar upp faktorer som till exempel, ett gott socialt stöd, som 

en egenskap för att skapa en bra arbetsplats. Vid frånvaro av socialt stöd, som kan grunda sig i 

stress eller att arbetet sker avskilt från arbetskamrater har chefen ett ansvar att ordna så att det 

sociala stödet finns för individen. Individen har även ett behov av ett bra stöd från 

arbetsledaren eller annan chefsperson. Det sociala stödet kan vara ett stöd för individen att 

hantera arbetsrelaterade problem, men även uppmuntran och konstruktiv kritik är viktiga delar 

för individens välmående (Arbetsmiljöverket, 2011). Individer som utsätts för trakasserier 

eller blir hotade eller som hamnar i konflikter med arbetskamrater kan drabbas av en 

personlig kris och gruppen som skulle ha bistått individen kan istället bli ett hot 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 

  Wheelan (2010) menar att dagens arbete som blir mer komplext och svårhanterligt för 

en individ skapar krav på samarbete. Wheelan (2010) betonar vikten av att inte endast 

undersöka arbetsgruppen utan hela organisationen och dess olika hierarkiska nivåer, som en 

helhet för att skapa en lyckad framgångsrik grupputveckling. Wheelan (2010) tar även upp att 

fungerande grupper skapar en känsla av att arbetet inte är en börda för individen, utan känner 

sig involverad, engagerad och uppskattad. Medlemmarna i en fungerande och högpresterande 

arbetsgrupp är medvetna om och delar gruppens mål och uppgifterna kräver ett grupparbete 

snarare än individuella ansträngningar (Wheelan, 2010). Medlemmarna är medvetna om sina 

roller och accepterar rollerna och rolltilldelningen matchas mot medlemmarnas förmågor och 

leds av ett ”platt ledarskap”. Arbetsgruppen är högpresterande med fokus på uppgiftens 

kvalitet och kvantitet (Wheelan, 2010). För att arbetsgruppen ska utvecklas behöver 

medlemmarna i gruppen känna stöd från de andra gruppmedlemmarna och ledaren (Wheelan, 

2010). Socialt stöd från medarbetare och chefer lyfts i Nylanders (2006) studie som en viktig 

faktor för att personal inom kriminalvården ska uppleva en bra arbetsmiljö. 

Kriminalvårdspersonalens medvetenhet om det egna yrkets fysiska och psykiska risker skapar 

en viktig struktur för kriminalvårdspersonalens sammanhållning (Nylander, 2006). Berggren 

och Josefsson (2010) menar att arbetets organisering påverkar individerna på flera olika sätt, 

beroende på om individen har möjlighet till att självständigt eller med hjälp av omgivningen 

få hjälp med problem eller har möjlighet till att kunna använda sina kunskaper när det behövs. 

Vidare menar Berggren och Josefsson (2010) att arbetets innehåll och regler som styr 

relationerna till att kunna utföra arbetet skapar problem genom att kraven på individen ökar på 

grund av att individen även har krav på sig att försöka vara ”alla till lags” (Berggren & 

Josefsson, 2010). Theorell (2012) anser, för att skapa en bra arbetsmiljö är det av vikt att 

förbättra beslutsutrymmet och personalens upplevelse av arbetsklimatet. Vidare menar 

Theorell (2012) att kravnivåerna ska vara rättvisa, att det behövs ta hänsyn till hur många som 

är anställda, hur stora arbetsgrupperna är och vilken kompetens de har. Kombinationen av en 

rimlig kravnivå, bra beslutsutrymme och ett bra socialt klimat resulterar i att de anställda får 

lättare att återhämta sig vid negativa konsekvenser som kan uppkomma vid dålig psykosocial 

arbetsmiljö.  Det är viktigt att chefer och arbetsledare samt medarbetare har kunskap och 

möjlighet till att fatta egna beslut (Berggren & Josefsson, 2010). Om det saknas 

förutsättningar i arbetsmiljön för att utföra ett professionellt arbete på grund av 

underbemanning, stor arbetsmängd, tidspress, ensamarbete eller otydliga förväntningar på 

arbetsinsatsen kan leda till en ohälsosam psykisk belastning (Arbetsmiljöverket, 2011).   

Berggren och Josefsson (2010) tar upp att finns det ingen möjlighet till påverkansmöjligheter, 

och arbetsgrupperna är allt för stora och arbetsledningen är bristfällig kan psykiska 

belastningar uppkomma, så som negativ stress. Det bristfälliga ledarskapet kan förebyggas 

genom ett transformerande ledarskap. Ett transformerande ledarskap innebär att ledaren 

tillhandahåller sina medarbetare vilken vision han/hon står för, får respekt och tillit, hjälper 

sina medarbetare att förstå gamla problem på nya sätt, ger individerna individuell 

uppmärksamhet och behandlar dem som egna individer och hjälper dem genom coaching 
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samt ger dem råd vid behov (Robbins & Judge, 2009). Ledare som erhållit utbildning i 

transformerande ledarskap har lyckats uppnå högre nivåer av engagemang, motivation och 

prestation bland sin personal (Kark, Shamir, & Chen, 2003). För en välfungerande 

psykosocial arbetsmiljö är det av vikt att det finns ett socialt stöd från arbetskamrater/chefer 

(Theorell, 2012).  

   

   Konsekvenser av dålig psykosocial arbetsmiljö. Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, 

Theorell och Vingård (1999) menar att individens upplevelse av arbetets upplägg och ledning 

är individuell då varje individ påverkas av tidigare erfarenheter, vilket gör att olika individer 

kan uppleva samma situation på olika vis. Jeding et al., (1999) menar vidare att arbetets 

upplägg och ledning kan skapa reaktioner hos individen. Reaktionerna kan bestå av 

beteendemässiga, psykologiska och fysiologiska reaktioner och kan påverka företagets 

produktivitet och individens hälsa. Jeding et al., (1999) menar att extremt höga psykiska krav, 

bristande kontrollmöjligheter och ett dåligt social klimat kan leda till ohälsa hos individen.  

   Ohälsotalen har ökat till följd av negativa förändringar i människors arbetssituationer 

(Thylefors, 2008), där det framförallt är den psykosociala arbetsmiljön som har försämrats 

(Theorell, 2012). Detta som en konsekvens av bristfälliga arbetsorganisationer, stress till följd 

av snabba och frekventa förändringskrav och strukturomvandlingar, ökade effektivitetskrav 

och dålig anpassning till ny teknik (Theorell, 2012). Vidare påpekas att stress varken är något 

positivt eller negativt. Det blir endast skadligt om stressen är långvarig och om ingen 

återhämtning tillåts (Theorell, 2012). Stress kan uppstå i interaktion mellan individens 

upplevelse och faktorer i omgivningen. På vissa arbetsplatser kan det vara ”högt i tak” där de 

anställda har lättare för att påverka sitt arbete genom att säga ifrån när de har invändningar. 

Andra arbetsplatser har inte samma kommunikation och individerna uttalar inte de egna inre 

konflikter vilket kan leda till allvarliga konsekvenser (Theorell, 2012). För att kunna åtgärda 

skadlig stress behöver man identifiera vad det är som utlöst den upplevda stressen (Theorell, 

2012). Studier som har utförts på kriminalvård i Sydkorea (Kim, 1995, 1996, Lee, 1997; ref. i 

Moon & Maxwell, 2004), och faktorer som visade sig vara relaterade till missnöje på arbetet 

var: negativa anseenden, negativa interaktioner med medarbetare, upplevd fara på 

arbetsplatsen och arbetsrelaterad stress (Moon & Maxwell, 2004). Moon och Maxwell (2004) 

undersökte källorna och konsekvenserna av stress och påvisade att personalen var missnöjda 

med sina jobb, några led av olika hälsoproblem och kände hög arbetsstress.  

     Gahm (2010) menar på att stressorer påverkas av till exempel bristande delaktighet i 

viktiga beslut, personliga förolämpningar från kollegor, otillräckligt stöd från sina 

överordnade, svårigheter i att komma överens med överordnade. På liknande sätt beskriver 

Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002) kring påverkningsfaktorer till utbrändhet. 

Utbrändhet påverkas även av bestående hinder för att uppnå personliga mål vilket kan 

uppkomma efter en kritisk händelse och kan leda till upplevelse av uppgivenhet, energilöshet 

och tillbakadragenhet (Hallsten et al., 2002). 

   I studien av Hallsten et al., (2002) påvisades att de subjektiva arbetsförhållandena så 

som krav, kontroll samt stöd, var relaterade till utbrändhet. Stressrelaterad 

långtidssjukskrivning var klart mer frekvent bland de som visade tecken på utbrändhet jämfört 

med de som inte visade detta (Hallsten et al., 2002). I princip alla studier som undersökt 

utbrändhet förklarar sambanden mellan subjektiva förhållanden eller så kallade stressorer och 

resurser (Hallsten et al., 2002). Med detta samband menas arbetsförhållanden med arbetskrav, 

kontroll och autonomi, olika stöd på arbetsplatsen, möjligheter till lärande. Resultaten visade 

att alla negativa förhållanden som höga arbetskrav, låg grad av kontroll och autonomi samt 

stöd och även begränsade möjligheter till lärande visade positiva korrelationer med 

utbränning (Hallsten et al., 2002). Emotionell utmattning förefaller ha speciellt samband med 
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höga krav, hög arbetsbelastning, rollproblem och konflikter medan känslor av otillräcklighet 

och ineffektivitet tycks ha samband med kontroll och stöd (Hallsten et al., 2002). 

   Widmark (2005) betonar vikten av att förstå helheten på arbetsplatsen och visade att 

faktorer som bristande arbetsplatsdemokrati, för litet eller för mycket frihet i arbetet, 

prestation och lönsamhet, organisatoriska förändringar, bristande arbetsplatsstruktur, 

dysfunktionellt ledarskap, brist på immateriella belöningar samt bristande humanitet på 

arbetsplatsen är viktiga faktorer att belysa för en hälsosam arbetsplats. 

 Widmark (2005) påpekar vidare att globaliseringen skapat nya arbetsplatser och krav på 

individerna i organisationerna vilket genererat nya utformningar för personal och chefer. 

Studien påtalade att dagens ökade tempo leder till att respekten individer emellan blir lidande 

och chefer ser sina anställda som mänskliga robotar. Cheferna vet hur arbetsmiljön borde vara 

men följer det sällan eftersom hela atmosfären i dagens arbetsliv har förändrats (Widmark, 

2005). Widmark (2005) uttrycker att arbetsplatser med för många chefer skapar en 

ostrukturerad och invecklad arbetsmiljö som uppfattas frustrerande och tröttsam för samtliga 

på arbetsplatsen. Studien (Widmark, 2005) påpekar ledarskapets betydelse för att skapa en 

hälsosam arbetsplats för alla samtidigt som det i studien framkom problem som frånvarande 

chefer samt att cheferna kan ha sina kontor långt från verksamheten till och med i andra 

länder. Otydlig struktur kan skapa en diffus gräns för personalen som inte vet hur, när och var 

eller om arbetet är korrekt utfört (Widmark, 2005). Widmark (2005) menar vidare att en god 

struktur är beroende av ett lämpligt ledarskap som skapar en struktur så alla vet vad som ingår 

i deras arbetsuppgift, vem som har rätt att fatta beslut och se till att arbetsuppgiften stämmer 

med den anställdes förmåga.  

   Thulin Skantze (2006) visade att frustration var starkt relaterat till när det finns olika 

uppfattningar om vem som ska göra vad i organisationen. Informanterna delgav även att det 

ofta saknas ”back-up” i organisationen och att de ofta står inför frågan ”vilken av mina roller 

är viktigast?”. En annan faktor som informanterna tog upp var när de anställda blir tilldelade 

resurser, ansvar och befogenheter som inte backas upp av organisationsmodellen (Thulin 

Skantze, 2006). Angående det var informanterna överens om att mellanchefens roll är mest 

påfrestande. Mycket av den frustration som mellancheferna känner handlar oftast om 

otydligheter i beslutsordningen eller att en definierad beslutsordning helt enkelt inte följs när 

högre chefer inte respekterar underchefernas rätt att fatta egna beslut (Thulin Skantze, 2006). 

Chefernas möjlighet att inte ha befogenheter för att fatta beslut, utan att vara tvungen att 

förankra beslut hos högre chefer förekommer enligt informanterna i hierarkiska organisationer 

som saknar en tydlig delegationsordning. Informanterna nämner även bristen på autonomi i 

beslutsfattandet (Thulin Skantze, 2006). Angående det uppger informanterna att det kan vara 

en starkt bidragande orsak till att individen – inte minst som mellanchef – känner en 

begränsning i det egna arbetet och i yrkesrollen. Vidare diskuterar informanterna om att en 

orsak till att individen gör lite som man vill ute i organisationen kan vara de otydliga 

gränserna i upplevelsen när det gäller vad som ska göras. Detta kan resultera i särintressen 

och att informella maktstrukturer bildas i organisationen och det kan få negativa 

hälsokonsekvenser. Fortsättningsvis visade resultaten från informanterna på, för att skapa 

trivsel och psykosocialt god hälsa i en organisation är det viktigt att det finns utrymme för 

tillit och förtroende (Thulin Skantze, 2006). 

    

Följaktligen kan det konstateras utifrån Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och 

stödmodell att individen behöver en balans för att må bra.  

Hertzbergs tvåfaktorteori (Kaufmann & Kaufmann, 2005) visar vidare en skillnad mellan 

hygienfaktorer som reducerar missnöje men som inte skapar tillfredställelse hos individen i 

motsatts till motivationsfaktorer som skapar tillfredställelse när de finns att tillgå men inte 

missnöje vid en avsaknad. Tidigare forskning visar på samma sätt att en bra psykosocial 
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arbetsmiljö ska ses som en helhet och kan relateras till en god hälsa. Jeding et al., (1999) 

pekar på att extremt höga psykiska krav, bristande kontrollmöjligheter och ett dåligt social 

klimat kan skapa ohälsa hos individen.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka personalens upplevelse av den psykosociala 

miljön i termer av krav, kontroll och socialt stöd från kollegor och chefer. Vidare studeras 

chefers uppfattning om hur personalen upplever den psykosociala miljön i termer av krav, 

kontroll och socialt stöd från kollegor och chefer.  

 

Metod 

 

Försökspersoner 

Intervjuerna genomfördes med 15 deltagare som är kriminalvårdspersonal och chefer på en 

sluten anstalt. Deltagarna delades upp i två grupper där personalgruppen representerades av 

10 deltagare och gruppen med chefer representerades av 5 deltagare.  

De 10 deltagarna i personalgruppen är representerade av 8 från dagpersonalen från olika 

avdelningar inom anstalten och 2 från nattpersonalen.   

   Myndigheten är en anstalt med anställda i blandade åldrar mellan 25 och 55 år, och 

det är av en relativt jämlik könsfördelning i de olika arbetsgrupperna. Ålder, kön och 

anställningstid har utelämnats för att bibehålla personalens konfidentiellitet i undersökningen.  

 

Material 

Datainsamlingen till undersökningen gjordes genom utföranden av semistrukturerade 

intervjuer. Frågor hämtades från QPSNordic frågeformulär (Dallner, Lindström, Elo, 

Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl, & Qrhede, 2000) som mäter psykologiska och 

sociala faktorer i arbetslivet. Frågorna vidareutvecklades med följdfrågor utifrån vad de 

intervjuade svarade (se Bilaga 1). Den semistrukturerade intervjun innehöll fyra delar som 

mätte upplevda krav, kontroll, socialt stöd från arbetskamrater och socialt stöd från ledarskap. 

     Intervjuerna genomfördes utifrån två olika intervjuguider, en som vände sig till 

vårdarna (personal) om hur de upplever krav, kontroll och socialt stöd (Bilaga 1). Den andra 

intervjuguiden vände sig till ledare och personer med personalansvar (chefer) och utgick från 

hur cheferna tror att personalen upplever krav, kontroll och socialt stöd (Bilaga 2). 

   Intervjuguiden för personalgruppen innehöll 8 frågeställningar om hur de upplever 

den psykosociala arbetsmiljön där fråga 1 och 2 undersökte variabeln krav, fråga 3 och 4 

undersökte variabeln kontroll, fråga 5 och 6 undersökte variabeln socialt stöd arbetskamrater 

och fråga 7 och 8 undersökte variabeln socialt stöd chef (Bilaga 1). 

Intervjuguiden för gruppen chef innehöll 8 frågeställningar om hur cheferna tror att 

personalen upplever sin psykosociala arbetsmiljö där fråga 1 och 2 undersökte variabeln krav, 

fråga 3 och 4 undersökte variabeln kontroll, fråga 5 och 6 undersökte variabeln socialt stöd 

arbetskamrater och fråga 7 och 8 undersökte variabeln socialt stöd chef (Bilaga 2).  

Då undersökningen är semistrukturerad följdes intervjuguiden upp med följdfrågor utifrån 

intervjupersonens svar. 

 

Procedur 

Deltagarna till intervjuerna valdes ut genom ett tillgänglighetsurval utifrån att deltagaren hade 

tid över i arbetet när intervjun genomfördes. På grund av svårigheter i tillgänglighet för 

gruppen chefer under perioden som intervjuerna genomfördes kunde inte fler chefer medverka 

och därför representeras de endast av 5 deltagare. Deltagarna kontaktades på plats genom att 

undersökningsledarna ställde en muntlig förfrågan om deltagarna ville delta i undersökningen. 



11 
 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar vid olika tidpunkter för att få tillgång att intervjua 

både dag och nattpersonal på den undersökta anstalten. Intervjuerna genomfördes i avskildhet 

på ett kontor och utgick utifrån när enskild personal/chef hade tid över från sina 

arbetsuppgifter. Anledningen till denna urvalsprocess var att personalen på den undersökta 

anstalten hade svårt att planera in fasta moment så som möten på grund av oförutsedda 

händelser som kan uppstå i det dagliga arbetet. 

    Varje intervju föranleddes med att undersökningsledarna informerade om syftet att 

undersöka den psykosociala arbetsmiljön på den undersökta anstalten. Intervjuerna varierade 

sedan tidsmässigt mellan 10 – 20 minuter. Efter varje intervju gavs det sedan möjlighet för 

frågor och reflektioner. 

   Valet att göra denna typ av intervjuer grundade sig i att få in mer information från ett 

flertal personer och genom detta få mer spridning i undersökningen av den psykosociala 

arbetsmiljön. 

   En svårighet i mötet med vårdarna är att myndigheten är starkt sekretess och 

säkerhetsstyrd, vilket begränsade rörelseutrymmet fysiskt på anstalten för 

undersökningsledarna när det gällde kontakten med vårdarna, därför förhindrades intervju 

med fler i personalgruppen. 

 

Etik 

Deltagarna informerades om syftet med undersökningen, vilket innebar att undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön. Efter varje intervju informerade undersökningsledarna om 

faktorerna krav, kontroll och socialt stöd och dessa faktorers påverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön. Deltagarna informerades om att undersökningen var helt konfidentiell samt att 

resultaten inte skulle peka ut enskilda individer. 

   Ålder, kön och befattning inom myndigheten utelämnades i undersökningen för att 

behålla en konfidentialitet i undersökningen. Deltagarna informerades om att deltagandet var 

helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst under hela processen. 

Deltagarna informerades om att all data efter undersökningen skulle komma att förstöras. 

 

Analys 

Intervjuerna spelades in elektroniskt och skrevs sedan ner ordagrant för att skapa en 

helhetsbild av intervjumaterialet. Analysen i uppsatsen utgick från Granheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys där material analyseras och kodas utifrån meningsbärande enheter som 

består av signifikanta meningar och fraser från intervjumaterialet, därpå sorteras meningar 

och fraser in i grupper med liknande innehåll. Det bildades ett tema, psykosocial arbetsmiljö 

med fyra kategorier, krav (med underkategorier regelstyrt arbete, acceptabel arbetsmängd och 

otydlig beslutsstruktur), kontroll (med underkategorier regelstyrt, bristande möjligheter till 

påverkan med subkategorier individuell förmåga, upplevd kontroll och bristande kontroll), 

socialt stöd arbetskamrater (med underkategorier bra socialt stöd arbetskamrater med 

subkategorier ensamarbete hot och våld, trygghet, erfarenhets/kunskaps utbyte och ett måste 

för att kunna utföra arbetsuppgifter) och socialt stöd chef (med underkategorier informella 

ledare, bristande helhetssyn, bristande kommunikation med subkategori otydliga mål och 

underkategori bristande helhetssyn) (Figur 3).   

   Första kategorin är krav och innefattar faktorer som upplevelsen av en acceptabel 

arbetsmängd och om det ställs oförenliga krav från två eller flera personer. Underkategorier 

som framkom i intervjumaterialet under kategorin krav var: regelstyrt arbete, acceptabel 

arbetsmängd, otydlig beslutsstruktur. 

   Andra kategorin är kontroll som innefattar faktorer som upplevelsen av att kunna 

påverka mängden arbete och upplevelsen av att kunna påverka förändringar som berör 

arbetsuppgifter. Underkategorier som framkom av intervjumaterialet under kategorin kontroll 
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var: regelstyrt, bristande möjlighet till påverkan, individuell förmåga, upplevd kontroll, 

bristande kontroll.   

   Tredje kategorin är socialt stöd arbetskamrater som innefattar upplevelsen av att 

arbetskamraterna är villiga att lyssna på och hjälpa till vid arbetsrelaterade uppgifter.  

Underkategorier som framkom av intervjumaterialet under kategorin socialt stöd 

arbetskamrater var: bra socialt stöd arbetskamrater, ensamarbete, hot och våld, trygghet, 

erfarenhets/kunskapsutbyte, ett måste för att kunna utföra arbetsuppgifter. 

   Sista och fjärde kategorin är socialt stöd chef som innefattar upplevelsen av hur 

individen upplever att chefen stöttar om arbetsmängden är för stor och om chefen lyssnar när 

individen för fram en annan åsikt. Underkategorier som framkom av intervjumaterialet under 

kategorin socialt stöd chef var: informella ledare, bristande kommunikation, otydliga mål, 

bristande helhetssyn. 

 

Resultat 

 

Resultatet i undersökningen delas in i ett tema Psykosocial arbetsmiljö med fyra kategorier: 

Krav, kontroll, socialt stöd arbetskamrater och socialt stöd chef. Redovisningen sker av tema 

och kategorier med underkategorier. Flödesschemat visar tema med tillhörande kategorier och 

underkategorier. Intervjupersonerna kommer fortsättningsvis att benämnas som IP 1 till och 

med IP 15 för att behålla konfidentialiteten.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

            

  

Figur 3. Flödesschema av Tema och underkategorier.   
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Resultatet av dataanalysen påvisade ett tema, psykosocial arbetsmiljö med fyra kategorier 

krav, kontroll, socialt stöd arbetskamrater och socialt stöd chef. 

 

Krav 

Kategorin krav kunde delas in i underkategorierna regelstyrt, acceptabel arbetsmängd samt 

otydlig beslutsstruktur. 

Resultaten visade att personalen upplever sin arbetsmängd som acceptabel. Personalen 

relaterade återkommande i intervjuerna till grundkraven, som organisationen ställer på vilka 

arbetsuppgifter som dagligen måste genomföras utifrån kriminalvårdens föreskrifter och 

regelverk. Den återkommande upplevelsen av krav framkom i intervjuerna genom att 

personalen beskrev regelverk och föreskrifter som en trygg struktur av arbetsuppgifterna att 

luta sig emot och inte som en arbetsbörda. Flera medlemmar uppgav i intervjuerna: 

 

”Grundkraven kan man ju, sedan är det upp till var och en hur man genomför och    

 hanterar arbetsuppgifterna utifrån den personliga stressnivån” (IP, 2). 

 

Resultatet visade att personalen upplevde sin arbetsmängd som acceptabel utifrån individens 

egen förmåga, personalen relaterade till den egna individens förmåga att hantera arbetet. 

 

”Vissa kan springa ihjäl sig för kalsongfrågor (småsaker)och hämta batterier, skor och 

annat småkrafs medans andra kan planera det i samband med annat, så det har 

jättemycket med att göra vem det är som jobbar” (IP, 7). 

 

Samtidigt visade intervjuerna att personalen upplevde att det ställdes oförenliga krav från två 

eller fler personer. Medlemmarna i personalgrupperna uppgav likartade svar, att det ställs 

oförenliga krav från kriminalvårdsinspektör, arbetsledare och annat funktionsuppdrag vilket 

upplevdes som förvirrande och skapade en önskan hos personalen om en tydligare 

beslutsstruktur. Återkommande i intervjuerna uppgav personalen att beslut kunde ändras 

utifrån vem de pratade med.  Det framkom även att det ställs många och olika krav på 

personalen, från Kriminalvården, den egna lokala organisationen, samhället, de intagna och de 

egna individuella kraven. 

   Resultatredovisningen utifrån intervjusvaren från cheferna visade att cheferna inte 

upplevde att personalen har en arbetsmängd som är acceptabel. Flertalet chefer påtalade den 

ojämna arbetsbelastningen som en orsak till den höga arbetsmängden för personalen. 

Cheferna uppgav i intervjuerna att arbetet är kravstyrt utifrån lagar och regler och menade på 

att individen är medveten om det kravstyrda arbetet vid anställning och därför upplevde inte 

individen arbetet som kravstyrt.  

 

”Personalen har en för stor arbetsmängd men den hade varit lagom om vi 

Vaktbehavande befäl hade låtit dem vara ifred och jobba, det skapar ett stressmoment 

att de måste släppa sina arbetsuppgifter och vad de håller på med för att göra annat” 

(IP, 13). 

 

Cheferna uppgav i intervjuerna att det ställs oförenliga krav på personalen från två eller fler 

personer. En ledare uppgav under intervjun: 

 

”Vi är experter på att sätta igång nya uppdrag och dåliga på att reflektera över 

personalens faktiska arbetsuppgifter. Det hade varit önskvärt att uppifrån 

(Huvudkontoret, regionen etc.) stanna upp och tänka efter. Även egna uppdrag härifrån 

också. En del personer har förmågan att arbeta undan, vissa inte” (IP, 14). 



14 
 

 

Kontroll 

Kategorin kontroll kunde delas in i underkategorierna regelstyrt och bristande möjlighet till 

påverkan. 

Resultaten utifrån intervjusvaren från personalen visade att personalen inte upplevde en 

möjlighet till att kunna påverka arbetsmängden eller förändringar som berör arbetsuppgifter. 

Samtidigt utvecklade flera medlemmar sina svar i frågan om påverkansmöjligheter med: 

 

”Jag väljer själv hur jag vill lägga upp arbetet men mycket är regelstyrt och måste 

utföras efter vad reglerna säger” (IP, 10). 

 

Genomgående visade intervjuerna att personalen upplevde att arbetet är regelstyrt samtidigt 

som individen upplever en kontroll genom att själv styra arbetets upplägg till viss del. Ett 

flertal i personalgruppen uppgav hur vissa arbetsuppgifter kan regleras var, när och hur vissa 

flexibla arbetsuppgifter kan utföras under arbetsdagen, samt i vissa fall planeras under 

framtida arbetspass. Mycket av klientarbetet styr personalen själva över till viss del och 

planeras i samråd med klienten. Samtidigt framkom de oplanerade arbetsuppgifterna som 

personalen måste utföra, vilket resulterar i att arbetsdagen måste planeras om och de 

arbetsuppgifter som inte individen hinner med under det egna arbetspasset måste utföras 

nästkommande arbetspass. Utifrån regelverk och föreskrifter uppgav personalen att de vet 

vilka arbetsuppgifter som skulle utföras och detta skapar också en känsla av kontroll. 

 

”Vissa arbetsuppgifter som inte är ett måste kan jag styra om, samtidigt som jag kan 

lösa vissa arbeten med mina klienter när jag sköter andra uppgifter som på helgerna 

sitter man upp till 10 timmar på en botten och då kan man göra mycket av det som man 

prioriterat bort andra dagar i klientarbete” (IP, 1). 

 

  Resultaten utifrån intervjusvaren från cheferna visade att cheferna inte upplevde att 

personalen känner att de kan påverka mängden arbete eller förändringar som berör 

arbetsuppgifterna. Flera chefer menade att arbetet är hårt reglerat genom förordningar och 

lagar och därför svårt att reglera och styra över för personalen. På samma gång menade flera 

chefer på att personalen inte kan påverka så mycket mängden arbete samtidigt som den 

personliga förmågan skapar olika förutsättningar, en ledare beskriver det som: 

 

”Nej, inte kan personalen påverka mängden så mycket men det beror mycket på 

individens förmåga att påverka strukturen på arbetet och olika människor har olika 

struktur och hanterar därför arbetet olika” (IP, 12). 

 

Socialt stöd från arbetskamrater 

Kategorin socialt stöd arbetskamrater delades in i underkategorin bra socialt stöd 

arbetskamrater. 

Resultaten utifrån intervjusvaren visade att personalen upplevde att arbetskamraterna är 

villiga att lyssna när de behöver prata om arbetsrelaterade problem samt att de får hjälp av 

arbetskamrater att lösa arbetsuppgifter. Detta visade sig vara en genomgående upplevelse 

bland den intervjuade personalen. Samtidigt utvecklade personalen sitt svar med: 

 

”Hade jag inte haft mina kollegor så vet i sjutton hur det skulle ha gått, det är inte 

mycket man kan göra ensam inom detta arbete, vi ska ju inte glömma att det finns vissa 

klienter som kan vara både påverkade och aggressiva” (IP, 2). 
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Personalen lyfte genomgående i intervjuerna vikten av arbetskamraterna och deras stöd för att 

klara av att utföra vissa arbetsuppgifter så som till exempel transporter, visitationer och även 

för orsaker som den personliga säkerheten var viktiga faktorer. Hot och våld från de intagna 

var en återkomande ordföljd under intervjuerna och en orsak som de intervjuade gav som 

motiv till vikten av ett bra socialt stöd från arbetskamrater.  

 

”Det har ju varit en massa incidenter med personal och intagna den senaste tiden och 

då matas vi av vikten av att arbeta nära både de intagna och varandra i 

personalgruppen för att ha en beredskap vid hot och våld situationer” (IP, 8). 

 

Intervjuerna visade en stark sammanhållning, eftersom det förekommer ensamarbete, vilket 

visade sig vara en viktig säkerhetsfaktor för personalen. Det förekom uttryck om att den 

psykosociala arbetsmiljön blivit sämre de senaste åren till följd av högre säkerhet genom 

högre stängsel, mer inlåst och mer säkerhetsrelaterat arbete som gör att de intagna måste ta 

gisslan för att kunna rymma. 

Det förekom även att det sociala stödet från arbetskamrater verkade som ett kunskapsutbyte 

vid incidenter eller förebyggande kunskap i arbetet med de intagna. 

 

”När jag var ny på anstalten så var det genom mina kollegor som jag lärde mig att 

hantera intagna som var påverkade och uppträde hotfullt och hur arbetet skulle göras” 

(IP, 4). 

 

         Resultaten utifrån intervjusvaren visade att cheferna uppfattade att personalen har 

arbetskamrater som är villiga att lyssna på arbetsrelaterade problem samt att arbetskamraterna 

fick hjälp att lösa arbetsuppgifterna. Detta visades i intervjuerna genom att cheferna återkom 

vid flera tillfällen till hur personalen tar hjälp av varandra i vissa arbetsrelaterade situationer.  

Flera chefer återkom i intervjun till vikten av stöd mellan personal för att kunna sköta arbetet 

på ett bra sätt, samtidigt som flera chefer menade på att det är beroende på om den personal 

som behöver hjälp och stöd aktivt ber om det eftersom det är individuellt. Med det menade 

cheferna att vissa individer behöver mer eller mindre stöttning utifrån den personens 

individuella behov. 

 

Socialt stöd chef 

Kategorin socialt stöd chef kunde delas in i underkategorierna informella ledare, bristande 

kommunikation och bristande helhetssyn. 

Resultaten av intervjusvaren visade att personalen inte upplevde sig ha en chef som ingriper 

när arbetsmängden är för stor, samtidigt uppgav flera av personalen att arbetsledare eller 

annat funktionsuppdrag hjälpte till och fanns där för dem i det dagliga arbetet. 

 

”Aldrig vänt mig till kvinspen (kriminalvårdsinspektör) som skulle lyssna och försöka 

hjälpa mig, men de har ingen helhetsbild över arbetet” (IP, 5).  

 

Bristerna i det sociala stödet visade sig genom att personalen tog upp att det skapats en 

inofficiell chefstruktur bestående av arbetsledare och andra funktionsuppdrag. Personalen 

menade att arbetsledare och annat funktionsuppdrag var mer insatta i personalens 

arbetsuppgifter och utförande eftersom arbetsledare och annat funktionsuppdrag var nere på 

”golvet” tillsammans med dem, vilket var en orsak till varför personalen inte gick till chefen.  

Intervjuerna visade en uppgivenhet i att kommunicera med chefen då informanterna visade att 

personalen upplever att cheferna har en bristande helhetssyn. 
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Fortsättningsvis i intervjuerna kom det fram att personalen upplevde att chefen lyssnade och 

uppmuntrade personalen till att ha en annan åsikt men påtalade att chefen inte hade 

befogenhet eller mandat att åtgärda.  

 

Många inofficiella ledare gjorde att personalen fick olika information/beslut om samma 

arbetsuppgift vilket skapade en irritation mot ledningen. 

 

”Ibland undrar man hur de tänker när de ska vara med och lägga sig i hur vi jobbar 

med killarna när de som chefer inte är delaktiga eller ens medvetna om vad som händer 

på golvet, när det händer saker så är de med men det är väl för att det ska se bra ut” 

(IP, 7). 

 

Personalen upplevde en misstro mot ledningens avsikter och det förekom kommentarer som 

visade på att personalen inte litade på det som cheferna sa eller gjorde. 

   Resultaten utifrån intervjusvaren visade att cheferna uppfattar att personalen upplever 

att de har en chef som ingriper när arbetsmängden är för stor samt att personalen upplever att 

chefen uppmuntrar en annan åsikt. Detta kom fram vid ett flertal tillfällen under intervjuerna 

med cheferna och var en genomgående och gemensam tolkning. I en av intervjuerna var det 

en ledare som uppgav: 

 

”Personalen kommer inte så ofta hit. Få personer som kommer upp, jag gör samma sak. 

De accepterar situationen och känner en lojalitet till organisationen och varandra” (IP, 

14). 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka personalens upplevelse av den psykosociala 

miljön i termer av krav, kontroll och socialt stöd från kollegor och chefer. Vidare studeras 

chefers uppfattning om hur personalen upplever den psykosociala miljön i termer av krav, 

kontroll och socialt stöd från kollegor och chefer.  

 

Krav 

Resultaten visade att personalen upplever sin arbetsmängd som acceptabel samtidigt som 

cheferna inte upplevde att personalen har en arbetsmängd som är acceptabel. Vidare visade 

resultatet att personal och chefer upplevde att det ställdes oförenliga krav på personalen från 

två eller fler personer.  

   Resultatet att personalen upplevde sin arbetsmängd som acceptabel kan relateras till 

aktiv i krav, kontroll och stöd modellen (Figur.1) (Parmsundet al., 2009) då personalen 

upplevde att de kan påverka den egna situationen i hur de lägger upp arbetet som samtidigt är 

kravstyrt utifrån lagar och regler. Emellertid mår inte individen bra av att befinna sig i detta 

tillstånd för länge då det kan skapa stress (ibid). Vidare visade resultatet att personal och 

chefer upplevde att det ställdes oförenliga krav på personalen, vilket kan relateras till spänd 

(Figur.1) (Parmsund et al., 2009) i krav, kontroll och stödmodellen. Detta eftersom personalen 

upplever höga krav och en låg grad av kontroll och en bristande möjlighet att påverka den 

egna situationen, vilket kan leda till stress hos personalen om situationen pågår under en 

längre tid (ibid). Detta kan vi relatera till Hertzbergs tvåfaktorteori där Egidius (2008) tar upp 

att vid brist av faktorer som inte ger direkt positiv tillfredsställelse kan resultatet bli missnöje 

hos individen. Är dessa faktorer däremot bra så försvinner vantrivseln som kan leda till stress 

hos individen (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
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   Personalen har tydliga hårt reglerade krav på utförandet av arbetsuppgifterna som de 

ska leva upp till utifrån lagar och regler samtidigt som de anser sig ha en acceptabel 

arbetsmängd. Genomgående i intervjuerna med personal och chefer framkom att arbetet är 

hårt reglerat men varken personal eller chefer berörde detta som något negativ i arbetet, vilket 

kan tyda på att regelverket upplevs som en trygg struktur i arbetet, något som skapar en 

förutsägbarhet i vad, hur och när arbetet ska utföras. En förklaring kan vara att individer som 

söker anställning i en starkt regelstyrd organisation som kriminalvården har troligtvis redan 

vid anställningen accepterat att anställningen kommer att påverkas av en hierarkisk och 

regelstyrd struktur. En anställning inom en hierarkisk och regelstyrd organisation kan även 

skapa en förutsägbarhet, då personalen vet utifrån lagar och regler, hur vissa arbetsuppgifter 

skall utföras, vilket kan i sig kan skapa en känsla av acceptabel arbetsmängd. Kriminalvården 

(2011) tar upp att personalen ställs inför många och höga krav, vilket ställer krav på 

personalens egenskaper att vara flexibla och anpassningsbara. 

   En anledning till att cheferna upplevde att personalen hade en arbetsmängd som inte 

var acceptabel, kan bero på att cheferna är införstådda med att de delegerar ut för mycket 

arbete till personalen. Cheferna tog även upp att de behöver tänka på detta och inte lägga på 

för mycket arbetsuppgifter på personalen. Cheferna menade även på att de behöver kolla upp 

och få feedback från personalen angående de uppgifter de har gett dem.  En anledning till att 

inte personalen upplever arbetsmängden likadant som cheferna kan bero på att de har lärt sig 

hur de ska lägga upp sitt arbete och prioritera för att få arbete gjort.   

   Personal och chefer påtalade att det ställs oförenliga krav på personalen från två eller 

flera håll vilket kan leda till en känsla av bristande struktur, men även brister i det sociala 

stödet från chef, som inte vidtar åtgärder med dessa oförenliga krav som ställs på personalen.  

Även personalens upplevelse av kontroll påverkas av dessa otydliga krav eftersom personalen 

inte vet vad som förväntas eller vilka beslut som ska gälla. Detta kan relateras till det som 

Thulin Skantzes (2006) lyfter, att när otydligheten är stor så kan frustration uppstå så som att 

personalen inte vet vad ska göras eller vem som ska göra vad. Ytterligare aspekt på de 

oförenliga kraven är att de kan ge upphov till konsekvenser som bristande ledarskapsstruktur, 

vilket kan vara en orsak till att personalen skapat en informell ledningsstruktur, som ett 

resultat av oförenliga krav på personalen. 

   Gällande höga krav, hög arbetsbelastning, rollproblem och konflikter menar Hallsten, 

Bellaagh och Gustafsson (2002) att de har ett speciellt samband med emotionell utmattning 

medan känslor av otillräcklighet och ineffektivitet tycks ha samband med kontroll och stöd 

(ibid). När det handlar om emotionell utmattning och känslor av otillräcklighet och de 

faktorer som har ett samband med dessa, kan vi relatera det till hur denna organisation är och 

hur det fungerar. Personalen har höga krav, hög arbetsbelastning i vissa situationer, 

rollproblem, konflikter, låg kontroll och ett lågt socialt stöd från chef. Därför är det av vikt att 

försöka att få en balans mellan dessa faktorer. 

 

Kontroll 

Resultaten utifrån intervjusvaren från personal och chefer visade att personalen inte upplevde 

en möjlighet till att kunna påverka arbetsmängden eller förändringar som berör 

arbetsuppgifter. Samtidigt relaterade personal och chefer till individens förmåga att 

strukturera arbetet som en möjlighet att uppleva kontroll över sin arbetssituation vid sidan av 

det regelstyrda arbetet. Detta kan relateras till aktiv i krav, kontroll och stödmodellen 

(Figur.1) (Parmsund et., 2009), eftersom personalen upplever en balans mellan de krav som 

ställs och den individuella förmågan att påverka den egna situationen och arbetets struktur 

(ibid). Samtidigt visar forskningen att individen inte ska vara i detta tillstånd under en längre 

tid då det på längre sikt kan bli stressframkallande (ibid). Angående personalens balans 

mellan kraven som ställs och den individuella förmågan att påverka den egna situationen kan 
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vi relatera till Hertzbergs tvåfaktorsteori, där Egidius (2008) tar upp att dessa faktorer ökar 

individens inre motivation och resultatet av det blir en ökad tillfredsställelse och produktivitet 

hos individen. Detta menar vi på kan vara en anledning till att personalen, fast de har höga 

krav och låg kontroll skapar en trivsel hos personalen.  

   Utifrån resultatet att personalen själva kan disponera arbetsdagens upplägg av 

arbetsuppgifter till viss del, kan det tolkas som att de har en viss kontroll över arbetsuppgiften 

och ett visst beslutsutrymme. I ”krav- kontroll och stödmodellen” menar man att individer 

som har en hög känsla av kontroll har lättare för att klara av höga krav, detta på grund av att 

individen har en kunskap om att planera, påverka och även delegera ut arbetsuppgifter (Allvin 

et al., 2006). Det har likaså visat sig att individer som har en hög kontroll inte bara klarar av 

de höga kraven utan även stimuleras av de höga kraven (Allvin et al., 2006). Samtidigt 

uppgav chefer och personal att arbetet är hårt reglerat av lagar och regler och båda grupperna 

hänvisade återkommande till den egna individens förmåga att hantera upplägget av arbetets 

struktur. Eftersom personal och chefer återkommande påtalade den egna individens förmåga 

att hantera dessa faktorer så kan det bero på en falsk illusion över hur personalen tror att det 

ska vara och därigenom skapas denna självuppfyllande ”sanning”. Samtidigt visade inte 

undersökningen hur personalen påverkades av det hårt reglerade arbetet vilket då även skulle 

kunna visa på att den hårt styrda organisationsstrukturen kan vara stödjande och därmed ha en 

positiv inverkan på hälsan för personalen.    

   Personalens arbetsmängd kan vara svår för organisationen att förutsäga, då arbetet 

innefattar mellanmänskliga relationer vilket kan skapa hastigt påkommande situationer som 

personalen behöver lösa, vilket i sin tur kan påverka arbetsmängden positivt eller negativt från 

dag till dag. Personalens varierande arbetsmängd kan då även skapa återhämtningstillfällen 

och förebygga ohälsa. Personalen upplevde inte någon möjlighet att kunna påverka 

förändringar som berör arbetsuppgifterna, samtidigt som flera medlemmar i personalgruppen 

upplevde en viss möjlighet till att kunna påverka förändringar som berör arbetsuppgifterna. 

Anledningen kan bero på det som Härenstam och Theorell (1988) tar upp i sin studie att 

behandlingspersonal som ser resultatet av sitt arbete med klienten upplever en högre kontroll.  

Beträffande upplevelsen av att personal och chefer inte upplevde att de kan påverka 

arbetsmängden och förändringarna kan det bero på att de är medvetna om att arbetsmängden 

och förändringarna inte är något de kan påverka, eftersom det är styrt högre upp i hierarkin. 

   Intervjuerna visar att personalen upplever brister i faktorn kontroll samtidigt som 

personalen uppger att de kan ändra arbetsuppgifterna och därigenom kontrollera sin 

arbetsmängd till viss del. Arbetsmiljöverket (2011) visar på vikten av behovet att känna 

kontroll som en betydelsefull faktor för personalens psykiska belastning. Arbetet inom 

kriminalvården är väldigt varierande avseende arbetsplacering och arbetsinnehåll, vilket då 

kan påverka personalens upplevelse av kontroll till något positivt och stimulerande istället för 

en börda. 

 

Socialt stöd arbetskamrater 

Resultaten utifrån intervjusvaren visade ett bra socialt stöd från arbetskamrater. Personal och 

chefer upplevde att arbetskamrater är villiga att lyssna när de behöver prata om 

arbetsrelaterade problem samt att de får hjälp av arbetskamrater att lösa arbetsuppgifter. 

Resultatet kan relateras till krav, kontroll och stödmodellen som belyser att höga krav och 

ohälsa kan reduceras när det sociala stödet är bra på arbetsplatsen (Thylefors, 2008).  

   Angående det sociala stödet från arbetskamrater visade resultatet en gemensam 

upplevelse hos personal och chefer att personalen har ett bra stöd från sina arbetskamrater. 

Upplevelsen av det sociala stödet från arbetskamrater, var att personalen och cheferna ansåg 

att det är bra och kan utifrån Hertzbergs tvåfaktorteori påverka upplevelsen av det bristande 

sociala stödet från cheferna och därigenom reducera vantrivsel (Kaufman & Kaufman, 2005; 
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Egidius, 2008). Upplevelsen av det sociala stödet kan bero på att det är viktigt i denna 

organisation för att behålla en hög säkerhet och trygghet.  Eftersom den undersökta 

arbetsplatsen är en riskfylld arbetsplats, är det betydelsefullt att personalen känner tillit och 

förtroende till varandra, då det kan förekomma både fysiska och psykiska påfrestningar. 

Thulin Skantzes (2006) studie visade att för att kunna skapa trivsel och psykosocialt god hälsa 

i en organisation är det viktigt att det finns utrymme för tillit och förtroende. Nylanders 

(2006) studie tar upp att kriminalvårdspersonalens medvetenhet om det egna yrkets fysiska 

och psykiska risker skapar en viktig struktur för kriminalvårdspersonalens sammanhållning. 

Eftersom intervjuerna visade hur viktig och hur medveten personalen var om denna faktor kan 

det bero på en självuppfyllande profetia. Det vill säga att all personal och chefer vet hur viktig 

denna faktor är och då blir det en sanning utan verklig grund. Om mentaliteten är att ett 

socialt stöd är viktigt kan det vara svårt för personal att få utrymme för konfliktskapande 

nytänkande förslag, vilket kan påverka arbetsplatsen så till vida att det tystar personalen 

istället för uppmuntrar till nytänkande. Ytterligare faktor som kan påverka personalens 

förmåga att bryta sig ur gruppens konformitet kan vara att ny personal introduceras av äldre 

personal och får en kunskap som baserar sig på den äldre personalens tidigare upplevelser och 

sanningar och därigenom deras struktur.  Detta kan skapa en inre stress hos både personal och 

chefer som då formar sig efter tidigare mönster i organisationen.  Här kan vi ta upp vad 

Theorell (2012) skriver angående vissa arbetsplatser, där han menar att på vissa arbetsplatser 

säger man inget om sina inre konflikter, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. 

Arbetsmiljöverket (2011) tar upp att om det finns en frånvaro av det sociala stödet, som kan 

grunda sig i stress eller att personal arbetar avskilt från sina arbetskamrater har chefen ett 

ansvar att försöka planera så att det sociala stödet finns för personalen med en viss 

regelbundenhet. Individen har även ett behov av ett bra stöd från arbetsledaren eller annan 

chefsperson. 

 

Socialt stöd chef 

Resultaten av intervjusvaren visade att personalen inte upplevde sig ha en chef som ingriper 

när arbetsmängden är för stor, resultaten visade samtidigt att cheferna uppfattar att personalen 

upplever att de har en chef som ingriper när arbetsmängden är för stor  

Fortsättningsvis i intervjuerna kom det fram att personal och chefer upplevde att chefen 

lyssnade och uppmuntrade en annan åsikt. Relaterat till krav, kontroll och stödmodellen kan 

avsaknaden av ett socialt stöd chef vara en negativ belastning för personalen i sig självt 

(Thylefors, 2008). Vidare och angående att personalen inte upplevde sig ha en chef som 

ingriper, kan vi relatera till Hertzbergs tvåfaktorteori och vad Kaufmann och Kaufmann 

(2005) tar upp. Saknas det sociala stödet från cheferna leder det till att personalen blir 

likgiltiga gentemot cheferna, de hamnar i ett så kallat neutralt tillstånd (Kaufmann och 

Kaufmann, 2005).  

   Denna diskrepans i frågan om personalen har en chef som ingriper när arbetsmängden 

är för stor kan bero på den struktur som personalen talade om. Där personalen tog upp att de 

hellre gick till vakthavande befäl eller annat funktionsuppdrag istället för cheferna. Detta kan 

bero på att cheferna inte beblandar sig med personalen ute på golvet. Under intervjun med 

personalen var det en informant som sa ”Chefen har många bollar i luften att ha hand om och 

har inte så mycket tid med personalen då han/hon även har skyldigheter uppåt i 

organisationen” (IP, 5). Detta kan vi referera till vad Widmark (2005) tar upp angående 

arbetsmiljön och chefer, att cheferna vet hur arbetsmiljön borde vara men har svårt att följa 

det eftersom dagens arbetsliv har helt andra förutsättningar mot förr. Widmark (2005) tar även 

upp att en arbetsplats med för många chefer skapar en ostrukturerad och invecklad arbetsmiljö 

som blir frustrerande och tröttsam för samtliga på arbetsplatsen. Även detta visade sig genom 

personalens misstro mot cheferna då den bristande kommunikationen skapade en otydlighet i 
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ledarskapet som gör att personalen inte har en tydlig förståelse för vilka förväntningar som 

ställs på dem samt vilka förväntningar som de kan ställa på cheferna. 

En otydlig struktur kan skapa en diffus gräns för personalen som inte vet hur, när, var eller om 

arbetet är korrekt utfört. Detta kan resultera i särintressen och att informella maktstrukturer 

bildas i organisationen och det kan få negativa hälsokonsekvenser (Widmark, 2005). 

 

Metoddiskussion  

Valet av metod gjordes för att undersöka deltagarnas egna upplevelser och synpunkter av den 

psykosociala miljön i termer av krav, kontroll och socialt stöd.   

Det var ett bekvämlighetsurval och resultatet kan därför inte generaliseras. Vidare och utifrån 

antalet undersökningsdeltagare (femton stycken) kan undersökningen inte heller generaliseras, 

eftersom deltagarna var få och detta innebär att trovärdigheten av resultatet inte kan sägas 

vara trovärdigt (Maykut & Morehouse, 2003). Detta då intervjuerna sker via personlig 

kontakt. Undersöknings deltagaren kan känna sig otrygg i en sådan situation och kan påverkas 

utifrån stressnivå eller händelser från det dagliga arbetet, och därigenom svara utifrån aktuell 

sinnestämning. Ytterligare faktor som kan påverka resultatet är att intervjuerna genomfördes 

med både dag och nattpersonal, eftersom dessa två arbetsgrupper har olika arbetsuppgifter och 

olika grupp sammansättningar.  

   Undersökningsledarna tillfrågade och bemötte de som intervjuades på likadant sätt 

och använde samma miljö för att få en så lik intervjusituation som möjligt. 

Undersökningsledarna var noga med att tala om att studien är konfidentiell och att 

undersökningsdeltagarens identitet är skyddad även aspekten som frivilligt deltagande 

informerades, både skriftligt via mail och muntligt innan intervjun startade. Tid, rum och 

situation är av vikt och behöver vara tydligt definierade vid mötet för att deltagaren ska känna 

sig trygg i intervjuprocessen (Crafoord, 2009).   

   Fördelen med en urvalsprocess där tillgänglighet i arbetet utgjorde urvalet till 

intervjuerna kan vara att deltagarna frivilligt ville delta i undersökningen. Ytterligare aspekt 

att tillföra kan vara att de som deltog i intervjuerna då var mer benägna att framföra sin åsikt i 

undersökningen vilket kan påverka resultaten både positivt och negativt. Samtidigt som det 

kan vara en nackdel då övriga inom organisationens upplevelse inte kommer med i 

undersökningen. För att stärka studiens validitet och realibilitet så skickades även den 

skriftliga och färdiga undersökningen till de medverkande undersökningsdeltagarna för att 

godkännas så inga missförstånd eller ändringar gjorts. Undersökningsdeltagarna fick då 

möjlighet att opponera sig på undersökningens resultat. Detta var för att se om 

undersökningsledarna hade förstått undersökningsdeltagarnas svar rätt (Lincoln & Guba, 

1985). 

  

Förslag på framtida forskning.  

Framtida forskning skulle kunna undersöka om det föreligger könsskillnader i upplevelse av 

krav- kontroll och socialt stöd i en hierarkisk organisation. Där det kan skilja sig utifrån inom 

vilken organisation de arbetar. Är det inom till exempel Sjukhuset där det kanske är mer 

kvinnor än män som arbetar upplevs säkert krav, kontroll och det sociala stödet annorlunda än 

på ett fängelse. Detta kan relateras till vad Thylefors (2004) kom fram till i sin undersökning 

där undersökningen gick ut på om inflytande på en arbetsplats bara är positivt eller har det en 

baksida? Om man arbetar tillräckligt snabb eller tillräckligt bra och om man själv är den som 

sätter gränserna när det är nog, kan man känna stress och obehag då? Vad påverkar mest 

arbetet eller privatlivet? Vilken roll spelar arbetsledningen (Thylefors, 2004)? Angående detta 

visade sig en skillnad i de olika organisationerna i vissa av frågeställningarna så som 

exempelvis upplevt inflytande (ibid). Vidare skulle framtida forskning kunna undersöka om 

upplevelsen av att hjälpa andra (klienterna) kan kompensera en obalans i krav- kontroll och 
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socialt stöd och om det är specifika personer med särskilda egenskaper så som till exempel en 

person med hög empati och social kompetens som arbetat länge och trivs inom en stark styrd 

organisation som kriminalvården. Detta hade varit intressant att undersöka då det har setts ute 

på arbetsplatserna att vissa yrken är mer kvinnodominerat samtidigt som andra yrken är mer 

mansdominerande  

 

Konklusion  

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreliggande undersökning visar att personalen 

upplever höga krav, låg kontroll, ett socialt stöd arbetskamrater och ett bristande socialt stöd 

chef i den psykosociala arbetsmiljön.  

   Vidare visar undersökningen att cheferna upplever att personalen upplever höga krav, 

låg kontroll, ett socialt stöd arbetskamrater samt ett socialt stöd chef i den psykosociala 

arbetsmiljön. Undersökningen visar även att en obalans i krav, kontroll och stöd modellen 

(Thylefors, 2008) kan påverka individen negativt. Därav kan en diskrepans mellan personal 

och chefers upplevelse om personalens psykosociala arbetsmiljö skapa en obalans och därmed 

en negativ påverkan på individen. 

   Undersökningsledarna vill betona att tolkningar, återspeglingar och slutsatser av 

resultaten endast är baserade på den litteratur som studerats inför denna uppsats. Då även 

resultaten är svåra att generalisera bör slutsatserna endast ses som inspiration till framtida 

studier på ämnet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor till personal 

Bilaga 2 Intervjufrågor till ledare/personal ansvar 
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Bilaga 1 

 

 

 

Intervjufrågor till personal 

 

1. 

Har du en arbetsmängd som känns acceptabel? 

 

2. 

Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer?  

 

3. 

Kan du påverka mängden arbete du får?  

 

4. 

Kan du påverka förändringar som berör dina arbetsuppgifter.  

 

5. 

Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga att lyssna på problem som rör ditt arbete?   

 

6. 

Kan du få hjälp från dina arbetskamrater för att lösa dina arbetsuppgifter? 

 

7. 

Har du en chef/arbetsledare som ingriper när du har alltför mycket arbete att utföra?  

 

8. 

Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor till ledare/personal ansvar 

 

1. 

Upplever du att vårdarna har en arbetsmängd som känns acceptabel?  

 

2. 

Ställs det oförenliga krav på vårdarna från två eller flera personer? 

 

3. 

Kan vårdaren påverka mängden arbete som hon/han får?  

 

4. 

Kan vårdaren påverka förändringar som berör de egna arbetsuppgifter.  

 

5. 

Om vårdaren behöver, är arbetskamraterna då villiga att lyssna på problem som rör det egna 

arbetet?   

 

6. 

Kan vårdaren få hjälp från sina arbetskamrater för att lösa sina arbetsuppgifter?  

 

7. 

Ingriper du som chef/arbetsledare när vårdarna har alltför mycket arbete att utföra? 

 

 

8. 

Uppmuntrar du som chef vårdarna att säga ifrån när de har en annan åsikt?  
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