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Sammanfattning 
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                 Chefers arbete, tankar och reflektioner om de anställdas psykosociala arbetsmiljö 

Författare:  Hanna Nyström och Malin Berntsson. 

Syftet med denna uppsats var att få mer kunskap om hur chefer arbetar, tänker och reflekterar 
kring anställdas psykosociala arbetsmiljö. De frågeställningar som användes var: Hur arbetar 
cheferna i den studerade organisationen för att främja en god psykosocial arbetsmiljö för de 
anställda? Hur arbetar cheferna i den studerade organisationen för att förebygga de anställdas 
negativa stress? Vilka förhållanden i arbetet ingår i den psykosociala arbetsmiljön enligt 
cheferna i den studerade organisationen?  

För att besvara dessa frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer 
ansikte mot ansikte med samtliga elva avdelningschefer, varav fem män och sex kvinnor. Den 
studerade organisationen arbetar med finansiella tjänster. 

Resultatet visar att det finns en varierad bild av vad psykosocial arbetsmiljö är. Tydlighet och 
delaktighet var för samtliga chefer viktiga komponenter i arbetet med att främja en god 
psykosocial arbetsmiljö. Den negativa stressen hanterade cheferna relativt likartat genom att 
tidigt avlasta och omfördela arbete. I diskussionen nämns att det bland cheferna fanns olika 
uppfattningar om vad psykosocial arbetsmiljö egentligen är, samt olikheter kring hur de 
arbetade med att främja en god psykosocial arbetsmiljö. Kring begreppet negativ stress fanns 
dock en mer konkret och samstämmig bild angående hur cheferna bäst förebygger och 
minskar de anställdas negativa stress. 
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Abstract 

Title:   “We sit in the same boat, and strive for the same goal” 
               Managerial work, thoughts and reflections on the employees' psychosocial work 

Authors:      Hanna Nyström and Malin Berntsson. 

 
The purpose of this study is to gain an understanding of how managers work with their 
employee’s psychosocial work environment. The questions asked are: What are managers in 
the studied organization doing actively to positively influence the psychosocial working 
environment? What are managers in the studied organization doing actively to prevent 
negative stress? What conditions in the work included in the psychosocial work environment 
according to the managers in the studied organization? 
 
To answer these question, we have applied a qualitative method consisting of face-to-face 
interviews with eleven subjects whereof five male and six female line managers in a Financial 
Services company in the private sector. 
 
The study shows that there is some ambiguity as to what the definition of the psychosocial 
working environment actually is. Clear communications and an inclusive working 
environment were mentioned as key factors by all managers. In relation to preventing 
negative stress, the consensus is that early detection to distribute workloads and tasks at an 
early stage to be able to distribute work across the team when required. Our group showed 
very differing views on the definition of the subject and applied differing methods and 
theories on how to positively influence the psychosocial working environment. The definition 
of negative stress is more clear and the opinions are more cohesive in relation to how to 
prevent and reduce negative stress. 
 
Keyword: leadership, psychosocial work, negative stress, working environment, managers 
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1.	Inledning 
Arbetet utgör en stor del i människors liv. Erfarenheter från arbetslivet formar till stor del 
människors välbefinnande och identitet. Om arbetet ses som tillfredställande och om 
individen upplever att arbetet utgör en tillgång bidrar det till ökad trivsel och välmående 
(Engquist 1990). Arbetsmiljön har de senaste hundra åren förändrats. Arbetsmarknaden har 
utvecklats med ny teknik, datoriseringen har bidragit till stora förändringar och 
globaliseringen har medfört ökade krav på flexibilitet och effektivitet. Resultatet har blivit att 
organisationer ständigt måste utvecklas. För att försöka höja produktiviteten och därmed bli 
mer konkurrenskraftig blir kraven på hög kompetens och motivation från de anställda i 
organisationerna stora. Dessa faktorer har lett till ökade krav och mindre resurser för de 
anställda (Nenzén 2002). Detta har medfört stora förändringar för de anställda eftersom de 
måste anpassa sig till den nya strukturen och därmed har arbetsbördan också blivit tyngre. 
Arbetstempot har ökat och kontrollen för de anställda har minskat eftersom organisationerna 
har blivit tvungna att skära ner på personal och spara in på resurser för att bli mer 
konkurrenskraftiga. Detta har också inneburit att de anställda både psykiskt och fysiskt blivit 
mer påfrestade. Utredningar visar att dessa faktorer har inneburit att den psykiska ohälsan 
bland anställda har ökat (Nenzén 2002). Negativ stress, psykisk ohälsa och utbrändhet har 
blivit ett hett ämne i dagens samhällsdebatt och den psykosociala arbetsmiljön står ofta i 
fokus eftersom studier visar att det finns ett samband mellan psykosociala faktorer och risk 
för psykiska sjukdomar som kan uppkomma vid negativ stress. Undersökningar visar att var 
fjärde arbetande svensk har lidit av arbetsorsakade besvär. De vanligaste besvären är negativ 
stress och andra psykiska belastningar (Ivarsson 2014).  

I Sverige finns Arbetsmiljölagen som omfattar fysiska, medicinska och psykiska 
arbetsförhållanden men också psykosociala frågor och arbetstillfredsställelse understryks. 
Lagens syfte är att reglera arbetsmiljön såsom att förebygga ohälsa och olycksfall som kan 
förekomma i arbetet men också att sträva efter en god arbetsmiljö där de psykiska och fysiska 
aspekterna ska anpassas till individen. Målet med lagen är att främja arbetsglädje, 
välbefinnande och utveckling på arbetsplatsen (Arbetsmiljölag 1994:579; Arbetsmiljölag 
2003:365). Trots detta har ohälsan ökat i vårt samhälle (Nenzén 2002).  
 
Forskning har visat att arbeten som karaktäriseras av höga krav och liten kontroll har ökat i 
samhället. Dessa arbeten visar tydligt att den psykiska påfrestningen för individerna ökar 
(Analys av hälsa och arbete utredningen 2002). Nieuwenhuijsen, Bruinvels och Frings-Dresen 
(2010) har granskat en rad olika studier som undersökt stressrelaterade besvär och den 
psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visade att arbeten som bl.a. innefattade låg egenkontroll, 
höga krav och lågt socialt stöd från chefer ökade risken för stressrelaterade besvär. 
Nieuwenhuijsen, Bruinvels och Frings-Dresen (2010) menade att genom att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön minskar riskerna för stressrelaterade besvär.     
 
I Sverige är den psykiska ohälsan som kopplas till negativ stress ett stort problem för många 
individer (Levi 2003). Världshälsoorganisationen (WHO) menar att det snabbast växande 
hotet mot folkhälsan är den psykiska ohälsan (Arbetsmiljöupplysningen 2013). Chefer har en 
viktig roll för den psykosociala arbetsmiljön och forskning visar att chefer har en betydande 
roll för ett lyckat arbetsmiljöarbete samt för att bidra till att minska den negativa stressen på 
arbetsplatsen (Rodham & Bell 2002). Arbetsmiljölagen säger att det är cheferna som har 
huvudansvaret för de anställdas psykosociala arbetsmiljö (Gullberg & Rundqvist 2013).
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1.1	Avgränsning	
Denna uppsats avgränsas till att endast studera den studerade organisationens 
avdelningschefer. Vidare kommer uppsatsen att utgå från ett ledningsperspektiv. Uppsatsen 
avgränsas även till att undersöka den psykosociala arbetsmiljön och den stress som upplevs 
som negativ. Det som kommer att behandlas i uppsatsen kommer inte att beröra det 
strategiska och systematiska arbetsmiljöarbetet.     

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Denna uppsats syftar till att få mer kunskap om hur chefer arbetar, tänker och reflekterar kring 
anställdas psykosociala arbetsmiljö, med inriktning på den negativa stressen. Följande frågor 
är vi intresserade av att försöka få svar på: 
 

o Hur arbetar cheferna i den studerade organisationen för att främja en god psykosocial 
arbetsmiljö för de anställda? 

o Hur arbetar cheferna i den studerade organisationen för att förebygga de anställdas 
negativa stress? 

o Vilka förhållanden i arbetet ingår i den psykosociala arbetsmiljön enligt cheferna i den 
studerade organisationen? 
 

1.3	Den	studerade	organisationen  
Den studerade organisationen arbetar med att ta fram finansiella lösningar för företag såväl 
som för privatpersoner. I organisationen arbetar strax över 100 anställda. Organisationen är 
uppdelad i olika avdelningar där varje avdelning består av en avdelningschef. Det är 
avdelningschefens yttersta ansvar att leda och fördela arbetet på sin avdelning. Den studerade 
organisationen valdes utifrån dess storlek då det fanns många chefer med samma typ av 
arbetsuppgifter i organisationen.  
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2.	Definitioner	
 

De begrepp som är centrala i denna uppsats är ledarskap och chef, psykosocial arbetsmiljö 
och negativ stress. Dessa begrepp kommer därför att definieras för att ge en tydlig bild av 
vilken innebörd dessa begrepp har i denna uppsats. Först definieras begreppen ledarskap och 
chef, därefter psykosocial arbetsmiljö. Sedan avslutas en definition av negativ stress.  

 
2.1	Ledarskap	och	chef	
Ledarskap är enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) ett brett begrepp som används 
inom många olika discipliner. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan chef och ledare, då 
chef är en roll som tillsätts formellt och som innehar inflytande och makt medan ledare oftast 
är en mer kortvarig och informell roll. En chef kan däremot utöva ledarskap (Lennéer-
Axelson & Thylefors, 2005). I denna uppsats kommer både begreppet chef och ledarskap att 
användas då dessa beskriver samma sak, och det är därmed endast den formella rollen denna 
uppsats kommer att beröra. 

2.2	Definition	av	psykosocial	arbetsmiljö	
Begreppet psykosocial arbetsmiljö är ett svårdefinierat begrepp och har resulterat i en rad 
olika definitioner. Theorell (2012) förklarar begreppet psykosocial som interaktionen mellan 
psykiska och sociala faktorer. Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) definition på begreppet 
liknar psykoanalytikern Erik Homburger Erikson som var den som först myntade begreppet 
psykosocial. De menar att begreppet är en term för att beskriva samspelet mellan individ och 
omgivning. Det är individens utveckling och psykiska hälsa som påverkas av situationer som 
uppstår i omgivningen och i samspel med andra (Erikson 1959). 

Arbetsmiljön delar Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) in i tre delar, den fysiska, den 
sociala och den organisatoriska. Delarna kopplas även samman med individens psykiska 
funktion. Med den fysiska menas hur individen påverkas av det materiella som individen 
omges av samt hur den påverkas från den yttre världen. Den sociala delen innebär relationer 
mellan människor och grupper. Den organisatoriska består av arbetsfördelning och formella 
förhållanden som kan handla om beslutsfattande. För att uppnå en god psykosocial 
arbetsmiljö har arbetsgrupper en stor betydelse. För att skapa ett bra arbetsklimat bör gruppen 
arbeta för att sträva efter gemensamma mål, lösa problem som kan uppstå, se till att samma 
information når samtliga anställda samt ha en positiv attityd mot gemeneman. Därför bör 
kommunikation, samarbete och konflikthantering fungera väl i gruppen och även mellan de 
olika grupperna (Lennéer-Axelson & Thylefors 2005). 

2.3	Definition	av	negativ	stress	
Stress har blivit ett modeord i dagens samhälle, både i privatlivet likväl som i arbetslivet. 
Forskare menar att det finns både positiv- och negativ stress. Den positiva stressen definieras 
som utvecklande, stimulerande och hälsofrämjande utmaningar. Den negativa stressen anses 
vara skadlig, nedbrytande samt sjukdomsutlösande (Lindberg & Lindberg 1990). 
Fortsättningsvis i denna uppsats kommer begreppet stress endast beröra den negativa stressen. 
Lazarus och Folkman (1984) beskriver stress som kroppens sätt att reagera när 
omständigheter hotar att överstiga individens hanteringsförmåga. Sonnentag och Kruel (2006) 
menar att stress är viktigt för att individen ska kunna fungera vilket innebär att stress är en 
naturlig del i livet. Vidare anser de att kroppen klarar av stora påfrestningar bara den får 
tillfälle att återhämta sig. Men om stressen blir långvarig och kroppen ges få tillfällen att 
återhämta sig kan det resultera i ohälsa. Lindberg och Lindberg (1990) menar att stressen 
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består av komponenter som fruktan, oro, rädsla, irritation, ilska, obehag, sorg, svårmod och 
depression och kroppen förbereder sig instinktivt på att fly eller slåss. Det innebär att stress 
uppstår i situationer som upplevs hotande (Lindberg & Lindberg 1990) men även i situationer 
som innefattar låg kontroll (Cassidy 2003) eller då kraven är större än resurserna (Kleber & 
Van Der Velden 1996). 
 

2.4	Stress	ur	ett	historiskt	perspektiv		
Stress kommer från det engelska språket och betyder påfrestning, belastning, betoning och 
tryck. Ordet har funnits i det svenska språket sedan 1950-talet. Den kanadensiska 
stressforskaren Hans Selye har forskat kring vad som händer i kroppen när den utsätts för 
påfrestningar. Under 1930-talet upptäckte han att när kroppen utsätts för obehag och 
påfrestningar sätter kroppens stressystem igång och hjälper kroppen att reagera. Om stressen 
pågår under längre tid ökar riskerna för att drabbas av sjukdom relaterade till de organsystem 
som är involverade under stressperioden som exempelvis hjärt- kärlsjukdomar och 
immunsystemet (Malmström & Nihlén 2002). Under 1960-talet började det forskas kring 
människans anpassningsförmåga. Det visade sig att människor har olika beteendestrategier för 
att hantera påfrestningar och utmaningar. Richard Lazarus, en amerikansk psykolog, lade 
grunden till forskningen om personliga resurser för stresshantering. Senare har det visat sig att 
Selyes teori om att det är möjligheten att förhålla sig till och tolka de utmaningar som uppstår 
i livet som avgör om stress uppstår eller inte stämde. Det är bristen på kunskap om hur man 
hanterar stress snarare än de yttre omständigheterna som avgör om stressen kan leda till 
ohälsa (Malmström & Nihlén 2002). Lazarus och Folkman (1984) menar att stress kan ses på 
olika sätt. Som stimulus (påverkande faktor) i form av en stressor eller som en tolkning. Hur 
individen tolkar och värderar en händelse benämner de som appraisal. Appraisal betyder att 
individen i situationer som uppstår gör en egen utvärdering och sedan refererar till den 
subjektiva tolkningen av situationen. Det är därmed inte bara den objektiva påfrestningen som 
framkallar stress eller antalet stressande beståndsdelar som finns i individens omgivning som 
bestämmer stressnivån utan också av hur den enskilde individen bedömer situationen samt 
hens förmåga att hantera den.   
 
Arbetslivet har på senare år genomgått stora strukturella förändringar. Det är en anledning till 
varför stress har blivit så omdiskuterat. Under 1970- och 1980-talet utvecklades och 
förbättrades den psykosociala arbetsmiljön i Sverige (Theorell 2012). Men i början av 1990-
talet skedde i Sverige en stor omställning för de anställda. Det ställdes höga krav på 
lönsamhet, effektivitet och ökade arbetstider samtidigt som möjligheten att påverka sin 
arbetssituation minskade. Några år senare kom rapporter in om minskade möjligheter till 
inflytande för de anställda. Under samma period rapporterades det även om ökad ångest och 
sömnproblem hos både män och kvinnor (Theorell 2012; Jenner & Svensson 2003). 
Samhällets syn på vad som anses vara hanterbart har förändrats. Det ställs idag höga 
förväntningar på individer att nå framgång. Peter Währborg, psykolog, sociolog, läkare och 
forskare menar att stress har under den senaste tiden blivit den nya ohälsan och är ett ord som 
ökar markant i användning. Han menar att stress är ett stort hot mot människans hälsa och 
stressen bara ökar i Sverige. Dagens stressforskning visar att stress utvecklas i samspel mellan 
biologiska, sociala och psykiska aspekter. Forskningen visar att det framförallt är personer 
mellan 16 och 44 år som visar tecken på dålig hälsa. Det är stressrelaterade besvär som bl.a. 
depression, trötthet, oro och ångest som är vanligast (Währborg 2009). 
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3.	Teori	&	tidigare	forskning	
 

Kapitlet teori och tidigare forskning innehåller en presentation av psykosocial arbetsmiljö, 
stress och ledarskap för att ge en tydlig bild av hur de är kopplade till varandra. Kapitlet 
börjar med en redogörelse kring vad forskningen säger om hur en god psykosocial 
arbetsmiljö främjas. Vidare beskrivs hur stress är relaterat till arbete utifrån dagens 
arbetsliv, för att ge en inblick i hur stress påverkar arbetet. Vidare görs en presentation av 
vilken betydelse chefen har för de anställda som följs av forskning kring vilken inverkan 
chefen kan ha på de anställas psykosociala arbetsmiljö. Kapitlet avslutas med forskning kring 
hur chefers egenskaper kan påverka de anställdas psykosociala arbetsmiljö både positivt och 
negativt.  

 

3.1	Faktorer	som	främjar	en	god	psykosocial	arbetsmiljö	
Sigvard Rubenowitz, professor i psykologi menar att det finns ett antal faktorer som påverkar 
möjligheten att främja en god psykosocial arbetsmiljö. Individen ska få möjlighet att själv 
kunna styra över sin arbetssituation. Därmed blir egenkontroll en viktig faktor. Det är också 
av betydelse att det finns ett positivt ledningsklimat eftersom samarbetet mellan chefer och 
anställda är en viktig faktor. Men det är också viktigt att det finns en bra gemenskap mellan 
de anställda. Vidare är stimulans en faktor som främjar en god psykosocial arbetsmiljö. Att ge 
de anställda möjligheten till utveckling på arbetsplatsen antas ge en stimulerande arbetsmiljö 
menar Rubenowitz (2004). Ytterligare en faktor som är viktig att beakta för att främjar en god 
psykosocial arbetsmiljö är graden av arbetsbelastning, både den psykiska och fysiska. Men för 
att en psykosocial arbetsmiljö ska främjas krävs det, förutom faktorerna ovan, att de anställda 
visar engagemang och känner tillfredställelse i arbetet (Rubenowitz 2004). 

3.2	Stress	och	arbete	
En vanlig orsak till stress i arbetslivet är lågt inflytande och låg kontroll över sin 
arbetssituation (Arbetsmiljöverket 2010). Att inte kunna påverka sitt arbete såsom arbets- och 
tidstempot och arbetsmängden kan leda till sjukdomar och ohälsa. Det beror på att situationen 
tenderar att skapa en konkurrens mellan privatlivet och arbetslivet vilket kan resultera i stress 
(Arbetsmiljöverket 2015). Arbetsbelastningen bör inte överstiga individens kompetens 
eftersom människor inte önskar utmaningar som är svårhanterliga. Om kompetensen är för låg 
i jämförelse med de höga kraven kan arbetssituationen upplevas som psykiskt påfrestande 
(Rubenowitz 2004). Begreppen psykosociala arbetsvillkor och psykosocial stress är vanliga 
begrepp när man pratar om hur stressen ställs i relation till arbetet. Den psykosociala stressen 
är ofta långvarig och utdragen och uppkommer när man sätter ihop individens livsmiljö med 
de socioekonomiska förutsättningar individen har (Lundberg & Wentz 2005). Den 
psykosociala stressen hör samman med de psykosociala arbetsvillkoren vilka man menar 
arbetets påverkan på individen, organiseringen kring arbetet, vilka påverkningsmöjligheter 
som finns jämfört med resurstillgångar, höga krav, högt arbetstempo, lågt inflytande och 
kontroll samt otrygghet. Stressen kan utvecklas när kraven är för stora i förhållande till 
möjligheterna att påverka sin arbetssituation (Agervold 2001; Lundberg & Wentz 2005). 

3.3	Chefens	betydelse	för	de	anställda	
Det finns enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) en tendens att många underskattar 
vilken inverkan chefer faktiskt har på de anställda. Författarna menar att chefers roll både 
kring samordning och i rollen som förebild är viktig för arbetsgruppen. Att ta upp chefers roll 
och påverkan på arbetsgruppen är nödvändigt eftersom att det inte går att frångå att chefen på 
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en arbetsplats har en reell roll. De har makt att påverka de anställdas tillvaro på många sätt 
och det är chefen som oftast har sista ordet vilket gör att det är viktigt att ta hänsyn till hens 
betydelse för att få en helhetsbild över de anställdas tillvaro (Lennéer-Axelson & Thylefors 
2005). 

Vilken roll ledarskapet har haft genom åren och genom arbetets utveckling har enligt Heide, 
Johansson och Simonsson (2012) förändrats rejält. Det har sedan 1980-talet skett vad de 
kallar ett doktrinskifte inom ledarskap. Skiftet kan kortfattat beskrivas som en övergång från 
hierarkiska organisationer med auktoritär styrning till mer platta organisationer där styrningen 
har haft mer inslag av självständighet och teamarbete. I och med denna förändring har även 
chefens roll fått en annan innebörd och har istället handlat mer om inspiration och stöd än om 
styrning och kontroll (Heide, Johansson & Simonsson 2012). 

3.4	Chefens	betydelse	för	den	psykosociala	arbetsmiljön	
Hur stor betydelse ledarskapet har för en god psykosocial arbetsmiljö har tidigare inte varit ett 
ämne som det gjorts många studier kring menar Theorell (2012). Det finns dock studier som 
talar för att ett gott ledarskap kan leda till minskad risk för exempelvis högt blodtryck och 
hjärtsjukdom (Nyberg et. al. 2009). I en studie av Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) 
gjordes en undersökning på vilka ledaregenskaper och kvalitéer som verkade förebyggande 
för de anställda hälsa. Syftet med denna studie var att få mer kunskap kring hur ledarskap 
långsiktigt kan påverka anställdas närvaro på arbetet. Studien kom fram till att 
ledaregenskaper och chefens hälsofrämjande strategier gentemot anställdas hälsa påverkar de 
anställdas närvaro positivt. Det som har störst positiv påverkan på anställdas närvaro är ett 
multifokuserat tänkande kring förebyggande insatser. Chefernas attityd till de anställdas hälsa 
visade sig också ha en positiv effekt på de anställdas välbefinnande och närvaro. I en annan 
studie som gjordes av Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg och Jensen (2009) var syftet att 
identifiera psykosociala faktorer som främjar positiva förändringar samt motverkar negativa 
förändringar i anställdas hälsa. Studien kom bland annat fram till att förbättrat ledarskap och 
socialt klimat ökade chansen till positiva förändringar i hälsa hos de anställda. För att få en 
bredare bild av hur chefen påverkar anställdas stress och välbefinnande i arbetet gjordes en 
omfattande studie av Skakon, Nielsen, Borg och Guzman (2010) där över 30 års empirisk 
forskning kring detta område undersöktes. Resultatet visade att flera saker, både att chefens 
beteende, relationen till sina anställda samt specifikt ledarskap påverkade de anställdas stress 
och välbefinnande. 

3.5	Goda	chefer	och	god	psykosocial	arbetsmiljö	
I en studie av Gregersen, Vincent, och Nienhaus (2014) studerades hur olika ledarstilar 
påverkade de anställdas hälsa. Studiens syfte var att reda ut hur olika sorters ledarskap, 
transaktionellt, transformativt och relationsbaserat ledarskap hade effekter på de anställdas 
hälsa. Det var 1 045 anställda inom hälsosektorn som deltog i undersökningen. Resultatet av 
studien visade att ett relationsbaserat ledarskap bäst motverkade stress och ohälsa hos de 
anställda. Det finns andra studier som visat att det istället är det transformativa ledarskapet 
som ger bäst resultat. Transformativt ledarskap framstår i flera forskningsstudier ge en positiv 
inverkan på de anställdas hälsa och trivsel på arbetet (Kelloway, Weigand, McKee & Das 
2013; Tafvelin, Armelius & Westerberg 2011; Malloy & Penprase 2010; Zwingmann, Wegge, 
Wolf, Rudolf, Schmidt & Richter 2014; Walsh, Dupré & Arnold 2014). Det transformativa 
ledarskapet är ett ledarskap som bygger på att chefen fokuserar på att påverka de anställda via 
känslor (Jacobsen & Thorsvik 2008). Viktigt att påpeka att det inte har med manipulation att 
göra. Det transformativa ledarskapet bygger på att genom fyra olika delar påverka de 
anställda positivt. Den första delen handlar om att arbeta efter mål och visioner som syftar till 
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att söka förbättringar eller utveckling av de anställda. Den andra delen syftar till att få de 
anställda att känna sig motiverade och inspirerade att anstränga sig lite mer än vanligt. Tredje 
delen handlar om att ge personligt stöd och feedback, så att de anställda känner sig 
uppskattade och värdefulla. Fjärde och sista delen bygger på att stimulera intellektet och att 
ständigt ge de anställda utmaningar (Jacobsen & Thorsvik 2008). Det transformativa 
ledarskapet liknar det som Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskriver som 
idébaserade ledarskapet. Där fokus inte är att kontrollera och styra utan bygger mer på att 
skapa gemensamma tolkningar och sätta upp gemensamma visioner och mål. 
 
Att det skulle finnas någon universell ledarskapsmodell som verkar förebyggande mot stress 
är relativt osannolikt. Anledningen till detta är som Lima (2007) förklarar att det finns otroligt 
många skilda uppfattningar kring ledarskap samt för att det också finns de som menar att 
ledarskap är situationsbetingat och att det därför inte går att använda samma ledarskap i alla 
situationer. Dessutom är det sannolikt att olika personer uppskattar olika delar hos en chef, 
vilket betyder att en universell ledarmodell är svår att skapa. I studien som gjorts av Thylefors 
och Persson (2004) deltog över 700 statsanställda och studien kom fram till att om de 
anställda själva fick välja vilken ledarstil de helst ville att deras chef skulle ha ville 
majoriteten att deras chef skulle ha en demokratisk ledarstil. De stilar de anställda fick välja 
mellan var auktoritär, låt gå och demokratisk. En demokratisk ledarstil ger de anställda chans 
att delta i beslut och försöker så långt det går att låta de påverka sitt eget arbete. De anställda 
som hade en chef med en auktoritär eller låt gå ledarstil hade bland annat en högre nivå av 
stress och ohälsa. De upplevde även att de hade mindre inflytande över arbetet (Lennéer-
Axelson & Thylefors 2005). Vissa ledaregenskaper kan dessutom ha en negativ inverkan på 
de anställdas hälsa. Exempel på detta är om chefen uppfattats som passiv eller opålitlig 
(Theorell 2012). De egenskaper som däremot är önskvärda egenskaper enligt anställda i 
Sverige är bland annat förmågan att lyssna, vara lojal, ge stöd och visa tillit (Lennéer-Axelson 
& Thylefors 2005). Enligt Angelöw (2013) docent och författare i socialpsykologi är 
ledarskapets utformning av stor betydelse för hur arbetsplatsen mår. Att arbeta med 
konstruktivt ledarskap på flera plan menar Angelöw (2013) ger ökade chanser till att de 
anställdas hälsa främjas. Om chefer ger de anställda ökad delaktighet och inflytande förbättras 
chansen till god hälsa hos de anställda. Även att chefen aktivt arbetar med att ge stöd och 
uppmuntran är delar som har positiv påverkan på de anställdas hälsa, liksom att som chef 
även lyssna på sina anställda och finnas tillgänglig kan även ha god effekt på anställdas hälsa 
(Angelöw 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

8	
	

4.	Lagar	och	förordningar	kring	arbetsmiljö		
 

Det finns en hel del lagar och förordningar som reglerar hur arbetsmiljön ska hanteras och 
skötas. I denna uppsats är det chefer som undersöks och det är även de som har ett strikt 
ansvar kring att arbetsmiljön prioriteras och hanteras på ett bra sätt. Därav kommer en 
kortfattad beskrivning av relevanta lagar beskrivas, för att ge en tydligare bild av varför detta 
område är viktigt att undersöka.  

 
 

4.1	Chefens	arbetsmiljöarbete	och	de	anställdas	psykosociala	
arbetsmiljö	
Att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön går att göra på olika sätt.   
Det finns enligt Arbetsmiljöverket (2016) tydliga riktlinjer för hur arbetsgivare bör arbeta för 
att förebygga anställdas stress. Enligt deras riktlinjer handlar det om att arbetsgivare bör 
arbeta på flera olika sätt för att minska risken att de anställda ska uppleva stress. Att använda 
sig av medarbetarsamtal, arbetsgruppsmöten eller ledningsmöten kan vara en metod för att 
undersöka hur de anställda upplever sitt arbete. Även enkätundersökningar kring 
arbetsplatsens arbetsmiljö kan vara användbart för att skapa sig förståelse och kunskap kring 
hur de anställda upplever sin situation. Dessutom är det viktigt att de anställda har rätt 
förutsättningar i förhållande till de krav som ställs, så att de inte riskerar att uppleva för höga 
krav och därmed bli stressade. Vikten av stöd från chefer tas också upp som en viktig del av 
arbetet för att förhindra att de anställda ska uppleva stress. Att arbeta med att skapa tydliga 
arbetsuppgifter, effektiva arbetsmetoder, satsa på utbildning och ge de anställda tid för 
reflektion samt återhämtning lyfts också fram som viktigt för en arbetsgivare att ta hänsyn till 
i syfte att förebygga stress hos de anställda. Arbetsmiljöverket (2016) uppmanar även 
arbetsgivaren att vara uppmärksam på eventuella tecken på att de anställda upplever stress i 
arbetet. Exempel de tar upp är bland annat om arbetsgivaren upplever att de anställda har 
bristande motivation i arbetet, hög sjukfrånvaro, mycket övertidsarbete eller känslan av att 
inte räcka till. 

4.2	Arbetsmiljölagstiftning	och	ny	föreskrift	
Arbetsgivarens ansvar gentemot den psykosociala arbetsmiljön går att dela upp i tre delar. Det 
handlar för det första om att vidta åtgärder i förebyggande syfte. Andra delen är att 
arbetsgivaren systematiskt ska arbeta med att planera och kontrollera att de krav som ställs på 
arbetsmiljön är uppfyllt. Tredje delen handlar om att åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön 
samt att arbetsgivaren ska anpassa arbetet utifrån den anställdes förmåga (Arbetsmiljölag 
2010:1225). År 2016 blev ett viktigt år för den psykosociala arbetsmiljön, då införs en ny 
föreskrift, den nya föreskriften reglerar organisatorisk och social arbetsmiljö. De 
organisatoriska delarna handlar bland annat om att se till att inte utsätta de anställda för allt 
för höga krav. Med den sociala arbetsmiljön syftas det i föreskriften på kränkande 
särbehandling (AFS 2015:4) Bakgrunden till föreskriften är enligt Arbetsmiljöverket (2016) 
bland annat att den näst vanligaste orsaken till anmäld arbetsskada år 2014 var orsakade av 
sociala och organisatoriska faktorer. I och med denna föreskrift ökar arbetsgivarens ansvar 
gentemot de anställdas psykosociala arbetsmiljö.  
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5.	Teoretiska	modeller	
 

För att på ett bra sätt kunna analysera resultatet och för att rama in området så gott som 
möjligt kommer två teoretiska modeller att användas. Den ena är krav-kontroll-stöd modellen 
av Karasek och Theorell (1990) och den andra är ansträngning-belöningsmodellen av 
Siegrist (1996). Modellerna förekommer ofta när psykosocial arbetsmiljö studeras och de har 
även i studier kombinerats, vilket var ett starkt skäl till att båda modellerna valdes ut.  

 

5.1	Krav-kontroll-stödmodellen	
Robert Karasek, en amerikans sociolog, sammanförde under 1970-talet den sociologiska 
forskningstraditionen med stressforskningstraditionen. Precis som den svenske stressforskaren 
Töres Theorell anser Karasek att ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv bör en god 
psykosocial arbetsmiljö vara målet. Karasek och Theorell har arbetat fram en teoretisk modell 
(se figur) krav- kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990). Modellen används ofta vid 
kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden och handlar om relationen mellan yttre 
psykiska krav och vilka möjligheter till beslutsutrymme som ges och vilket stöd individer får i 
sin miljö. Modellen utvecklades för att kunna förutsäga orsaker till ohälsa, exempelvis stress. 
Modellen utgår från två huvuddimensioner som styr individens stressbeteende. Den första 
dimensionen kontroll innebär att individen har stort beslutsutrymme i sitt arbete samt stor 
handlingsfrihet. Ju större frihet individen har över beslutsprocessen desto mer ökar graden av 
kontroll. Den andra dimensionen krav, innebär individens upplevelse kring de krav som ställs 
på arbetsuppgifterna (Wadell & Larsson 1998). Modellen utvecklades senare till att inkludera 
en tredje dimension, socialt stöd (Karasek & Theorell 1990). Socialt stöd från chefer och 
anställda är en viktig del för att få känslomässig och praktisk hjälp. Stödet minskar risken för 
sjukdomar och har därmed stor betydelse för hälsan(Theorell 2012). Forskningen visar att det 
finns ett positivt samband mellan stöd och arbetsrelaterad psykosocial hälsa. Ett bra socialt 
stöd från chefer och anställda kan innebära att individen hanterar stressade situationer på ett 
bättre sätt (Karasek & Theorell 1990). 
 
Guillet, Hermand och Mullet (2010) gjorde en studie där de undersökte de anställdas 
upplevelse av stress på arbetsplatsen där de utgick från Karaseks och Theorells (1990) krav- 
kontroll-stödmodell. I studien delade de upp socialt stöd, kontroll och krav i tre faktorer för att 
undersöka vilken av faktorerna som hade mest betydelse för att minska den arbetsrelaterade 
stressen. Resultatet visade att de anställda upplevde att det sociala stödet var den viktigaste 
faktorn för att förhindra den arbetsrelaterade stressen. Sargent och Terrys (2000) studie visade 
också att det sociala stödet har stor betydelse för att förebygga och förhindra stress samt 
psykisk ohälsa som relateras till stress. Studien visade också att för att främja trivsel på 
arbetsplatsen var det sociala stödet avgörande. Ljungblad och Näswall (2009) gjorde en studie 
om socialt stöd bland chefer. Resultatet visade att upplevelsen av ohälsa och höga arbetskrav 
minskade bland de anställda om de kände ett starkt socialt stöd från sina chefer och 
medarbetare. 
 
Krav- kontroll-stödmodellen är vidare indelad i fyra psykosociala arbetsupplevelser som 
baseras på interaktionen mellan låg eller hög grad av krav och beslutsutrymme. De fyra 
upplevelsesituationerna benämns som avspänd, passiv, spänd och aktiv. Den avspända 
arbetssituationen betyder att beslutsutrymmet (möjligheten till egenkontroll) är högt och 
kraven är låga i arbetet. Arbetstempot är i normal takt och man har möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. Befinner man sig i den passiva arbetssituationen är kraven låga samtidigt som 
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möjligheten att fatta egna beslut låg. I den spända arbetssituationen är kraven höga och 
beslutsutrymmet litet. Forskning visar att om man befinner sig i den spända arbetssituationen 
ökar risken för sjukdom (Theorell 2012). Höga krav och hög kontroll medför en aktiv 
arbetssituation som ger individen stimulans till inlärning och utveckling som kan leda till nya 
mönster och beteenden. Ett aktivt arbete gynnar produktiviteten men kan leda till ohälsa som 
exempelvis utmattning eftersom den aktiva arbetssituationen kännetecknas av krävande 
utmaningar (Karasek & Theorell 1990).  
 

 
 
Figur: Krav- kontroll-stödmodellen (Fritt från Theorell 2003).  
 

5.2	Ansträngning	och	belöningsmodellen	
En annan modell som blev introducerat utav den medicinske sociologen och 
universitetslektorn Johannes Siegrist handlar om ansträngning och belöningsfaktorer i 
arbetslivet och hur de påverkar de anställdas upplevelse av stress. Det finns flera studier 
gjorda på dessa som bekräftar att de anställda upplever högre nivå av stress om sambandet 
mellan ansträngning och belöning inte är i balans (Siegrist 1996; Peter, Alfredsson, Hammar, 
Siegrist, Theorell & Westerholm, 1998). Ansträngning-belöningsmodellen handlar om 
anställdas relation till arbetets innehåll och vad arbetet kan ge dem (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2012). Modellen fokuserar på förhållandet mellan 
ansträngning och belöning och när ansträngningen upplevs som större än belöningen eller när 
den befintliga belöningen försämras kan problem med exempelvis ohälsa uppstå. De 
belöningar som beskrivs i modellen delas upp i tre delar. Den första är belöning som är 
psykologisk och i detta fall handlar det om uppskattning och beröm. Den andra delen är 
materiella belöningar och handlar om lön och materiella förmåner av olika slag. Tredje och 
sista är social belöning och med det menas bland annat karriärmöjligheter och status. 
Dessutom räknas ibland även anställningstrygghet in som en faktor i denna modell då det kan 
ha stor betydelse för individens arbetssituation (Allvin et. al. (2012). 
 
I en studie av Calnan, Wainwright och Almond (2000) där syftet var att få mer kunskap kring 
hur arbetsrelaterad stress kan förebyggas, undersöktes krav och kontroll modellen (Karasek & 
Theorell 1990) och ansträngning-belöningsmodellen både separat och tillsammans. Resultatet 
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visade att kombinationen goda påverkansmöjligheter, måttliga krav tillsammans med balans 
mellan ansträngning och belöning bäst minskade den arbetsrelaterade stressen. Calnan, 
Wadsworth, May, Smith & Wainwright (2004) gjorde i sin studie en liknande jämförelse av 
modellerna och deras resultat var att kombinationen av modellerna gav en lite större 
förebyggade effekt på arbetsrelaterad stress. Dock verkade ansträngning och 
belöningsfaktorerna i enligt denna studie ha bäst förebyggande effekter på stress hos de 
anställda. Ansträngning och belöningsmodellen är ett bra verktyg för att mäta och utvärdera 
nivåer av stress i arbetet (Tsutsumi & Kawakami 2004).  

 
6.	Sammanfattning	

 
Innan metodkapitlet följer här en sammanfattning av den teori som presenterats ovan för att 
ge en helhetsbild av teorikapitlet. 

 
Det finns, som beskrivits ovan, flera faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 
Det är bland annat individens möjlighet att styra sitt arbete, ett positivt ledningsklimat samt 
samarbete mellan anställda och chefer. De anställdas utvecklingsmöjligheter och en rimlig 
arbetsbelastning beskrivs också som viktiga delar för att skapa en god arbetsmiljö. Vad som 
enligt teorin skapar stress i arbetet är lågt inflytande och låg kontroll över sin egen 
arbetssituation. Det är när kraven är för stora i förhållande till de påverkansmöjligheter som 
finns att tillgå som stress kan uppstå. Chefernas inflytande på de anställda är stor då de har 
makt att påverka de anställdas arbetssituation. Under 1900-talet har ledarens roll utvecklats 
och förändrats en del och under 1980-talet skedde en form av doktrinskifte. Detta skifte 
innebar att många organisationer gick från att ha en hierarkisk styrning till att få en mer platt 
organisation. Förändringen gjorde att många organisationer började arbeta mer med 
självstyrning och teamarbete, även ledarrollen fick nya inslag som handlade om bland annat 
stöd och inspiration. Det finns många studier som visar att chefen har stor påverkan på de 
anställdas välbefinnande och stress. Ett gott ledarskap kan bland annat påverka de anställdas 
stressnivå och närvaro på ett bra sätt. Det finns också forskning som menar att både chefens 
beteende, relationen gentemot de anställda samt gott ledarskap kan ha goda positiva effekter 
på de anställdas välbefinnande. I flera studier visar att det finns vissa sorters ledarskap som 
verkar ha en god effekt på anställdas hälsa och välbefinnande. Det handlar bland annat om 
transformativt ledarskap, relationsbaserat ledarskap och demokratiskt ledarskap. 
Relationsbaserat och demokratiskt beskrivs också som ledarstilar som enligt studier ger goda 
hälsoeffekter. Att det skulle finnas någon ledarstil som fungera överallt och för alla är inte 
särskilt sannolikt eftersom att ledarskap ofta är situationsbetingat. Däremot verkar det finnas 
ledaregenskaper som kan ha en god effekt på de anställas hälsa dessa är bland annat förmågan 
att lyssna, visa tillit, vara lojal och ge stöd. Vad som däremot verkar ge motsatt effekt på de 
anställdas hälsa och inte är önskvärda ledaregenskaper är passivt ledarskap och om ledaren 
uppfattas som opålitlig. Med hjälp av forskningen och teorin kring vad psykosocial 
arbetsmiljö är och hur ledarskap är kopplat till den, avses att få svar på frågan om vilka 
förhållanden cheferna i den studerade organisationen anser ingår i den psykosociala 
arbetsmiljön.  
 
Det är enligt Arbetsmiljölagen arbetsgivaren som ansvarar för att förebygga ohälsa och 
olycksfall, planera och kontrollera arbetet samt åtgärda eventuella brister. Att arbeta med 
tydliga arbetsuppgifter, satsa på utbildning och ge tid för reflektion till de anställda är 
exempel på sådant som ökar chansen att de anställda har en god psykosocial arbetsmiljö. År 
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2016 träder en ny föreskrift i kraft som ökar arbetsgivarnas ansvar ytterligare. Denna 
föreskrift handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bakgrunden till 
föreskriften är att den näst vanligaste orsaken till arbetsskada år 2014 var orsakat av sociala 
eller organisatoriska faktorer. Denna del avser att bidra till svar på frågan om hur cheferna i 
den studerade organisationen arbetar med de anställdas psykosociala arbetsmiljö. 
 
En av de teoretiska modeller som beskrivits är krav-kontroll-stödmodellen som utvecklades 
för att förutsäga orsaker till ohälsa, exempelvis stress. Vilken grad av krav, kontroll och stöd 
de anställda har i sitt arbete påverkar deras hälsa. Den andra modellen heter ansträngning-
belöningsmodellen och handlar om förhållandet mellan de anställdas ansträngning och vilken 
grad av belöning de får. Krav-kontroll-stöd modellen och ansträngning-belöningsmodellen 
har i vissa studier kombinerats då de visat sig kunna komplettera varandra på ett bra sätt, då 
de mäter olika saker. Båda modellerna har används i många studier kring de anställdas 
psykosociala arbetsmiljö och välbefinnande. Dessa modeller kommer att bidra till att besvara 
frågeställningen om hur cheferna i den studerade organisationen arbetar för att förebygga de 
anställdas negativa stress.  
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7.	Metod	
 

För att samla in material till uppsatsen gjordes intervjuer med samtliga chefer i 
organisationen. Totalt gjorde elva intervjuer, nio intervjuer ansikte mot ansikte och två via 
telefon. Intervjuguiden gjordes utifrån en semistrukturerad karaktär för att inte riskera att 
respondenternas svar varken blev för snäva eller för breda. Därefter analyserades de genom 
meningskategorisering och tematiserades.   
 
Metodkapitlet består av att en presentation av hur materialet som användes utformats följt av 
tillvägagångssätt och urval. Därefter följer en redogörelse för vald analysmetod samt en 
diskussion kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt etik. Metodkapitlet avslutas 
med en metoddiskussion. 

 
7.1	Urval	
För att samla in data intervjuades elva chefer, och samtliga hade någon form av 
personalansvar. Urvalet var samtliga chefer i organisationen vilket betyder att undersökningen 
blev en totalundersökning. Alla chefer arbetade i samma organisation men på olika 
avdelningar. Utifrån uppsatsens syfte var urvalet tillräckligt då samtliga av organisationens 
chefer ingick. Eftersom uppsatsens syfte inte var att studera chefernas åsikter kring 
psykosocial arbetsmiljö beroende av deras ålder eller kön och det fanns därmed ingen 
relevans kring att ta reda på detta. 
 

7.2	Material	
Intervjuguiden var uppdelad i sex teman: psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll, stöd, 
belöning och ansträngning samt chefskap och stress, intervjuguiden finns att läsa i bilaga. 
Anledningen till att placera in frågorna i kategorier var för att få en bra struktur samt för att ha 
alla frågor som berörde samma ämne på ett ställe. Detta för att förenkla bearbetningen av det 
insamlade materialet. För att besvara uppsatsens första frågeställning, hur arbetar cheferna i 
den studerade organisationen för att främja en god psykosocial arbetsmiljö för de anställda, 
ställdes frågor som; vad psykosocial arbetsmiljö var för dem, hur de ansåg att de själva var 
med och bidrog till att främja en god psykosocial arbetsmiljö, hur de såg på sitt ansvar kring 
den psykosociala arbetsmiljön samt vilka egenskaper de ansåg var viktiga att ha som chef för 
att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. För att sedan besvara uppsatsens andra 
frågeställning; hur arbetar cheferna i den studerade organisationen för att förebygga de 
anställdas negativa stress, ställdes under intervjuerna frågor som; hur de arbetar för att 
förebygga och upptäcka de anställdas stress, hur de hanterar situationen om de upptäcker att 
en anställd mår dåligt samt vilka åtgärder de upplever hjälper bäst om de upptäcker att en 
anställd är stressad. För att sedan besvara uppsatsens tredje och sista frågeställning, vilka 
förhållanden i arbetet ingår i den psykosociala arbetsmiljön enligt cheferna i den studerade 
organisationen, ställdes frågor som; hur de tänkte kring de anställdas kontroll över arbetet, hur 
de resonerade kring socialt stöd till de anställda samt hur de resonerade kring att ställa krav på 
de anställda.  
Intervjuerna utformades utifrån en semistrukturerad karaktär med frågor som formades utifrån 
uppsatsens teori och tidigare forskning. När intervjufrågorna skapades gjordes det utifrån det 
som Bell och Waters (2015) beskriver som huvudregler. Enligt dessa regler bör frågorna inte 
vara ledande eller värderande. Frågorna bör dessutom ställas med en fråga i tag för att inte 
riskera att något svar uteblir. 
 



	

14	
	

7.3	Tillvägagångssätt	
Då syftet med uppsatsen var att få mer kunskap om hur chefer arbetar med anställdas 
psykosociala arbetsmiljö var kvalitativ metod i form av intervjuer den metod som bäst 
uppfyllde uppsatsens syfte. För att få närheten och möta den situation respondenterna befann 
sig i genomfördes intervjuerna ansikte mot ansikte (Denscombe 2009; Holme & Solvang 
1997). Området psykosocial arbetsmiljö innehåller många olika delar och anledningen till att 
en semistrukturerad karaktär valdes var för att inte riskera att respondenternas svar skulle bli 
alltför generella samtidigt som det var viktigt att de fick chans att utan alltför hårt styrning 
berätta och förklara sina tankar. Sammanfattningsvis ”Om man vill veta hur människor 
uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
127). Citatet sammanfattar motivet till det kvalitativa metodvalet. 
 
Intervjuerna gjordes under två dagar och respondenterna informerades och kallades till 
intervjuer via organisationens HR-ansvarige. Informationen innehöll en kort beskrivning av 
ämnet och en förfrågan om de anonymt ville delta i enskilda intervjuer. Totalt var det elva 
intervjuer och längden på intervjuerna var i snitt 25-30 minuter. Två av intervjuerna gjordes 
av geografiska skäl via telefon. Resterande intervjuer gjordes ansikte mot ansikte. Samtliga 
respondenter godkände att intervjuerna spelades in och inspelningarna gjordes med hjälp av 
mobiltelefoner. Intervjuerna genomfördes ostört i ett mötesrum som fanns i organisationen. 
För att få fram uppsatsens resultat transkriberades varje intervju. Intervjusvaren placerades 
sedan in i olika teman. Intervjufrågorna som ställdes var kopplade till uppsatsens teorier och 
den tidigare forskningen vilket gjorde att jämförelser mellan teorierna och den tidigare 
forskningen och svaren från intervjuerna kunde göras i analysen. Analysen byggdes upp med 
de sex teman psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll, stöd, belöning och ansträngning samt 
chefskap och stress. 
 

7.4	Analysmetod	
Efter att intervjuerna transkriberades skulle de analyseras. För att sammanställa intervjuerna 
användes en metod som Kvale (1997)  kallar meningskategorisering där viktiga 
återkommande ord plockades ut. För att sedan få en bra struktur i analysen användes en 
tematisk analysmetod. Den tematiska analysmetoden innebar att analysen delades in i de 
teman som låg till underlag för intervjuguiden; psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll, stöd, 
belöning och ansträngning samt chefskapet och stress. Analysen byggdes sedan upp genom 
citat och referat. 
 

7.5	Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet	
Reliabiliteten betyder enligt Bell och Waters (2015) tillförlitlighet och är ett mått på huruvida 
troligt det är att uppsatsens resultat hade blivit samma om någon annan gjort studien utifrån 
samma metoder och förutsättningar. När det handlar om att undersöka en individs åsikter är 
det flera faktorer som kan påverka svaret. Det går därför inte att helt säkert säga att exakt 
samma svar hade framkommit om studien gjorts vid ett senare tillfälle (Bell & Waters 2015). 
Att en individs uppfattningar förändras genom åren är omöjligt att påverka, och utifrån den 
utgångspunkten är det svårt att bedöma huruvida resultatet på denna uppsats hade blivit 
densamma om den utförts om fem år. Däremot gjorde direktkontakten som skapades i och 
med att intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte det möjligt att kontrollera relevansen 
och riktigheten i information under intervjuernas gång (Denscombe 2009). Att båda 
författarna deltog i samtliga intervjuer gjorde också att risken för missuppfattningar och 
feltolkningar minskade vilket i sin tur torde stärka reliabiliteten. Vad gäller reliabiliteten i 
uppsatsen källor anses den vara hög. Dels på grund av att de vetenskapliga artiklar som 
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hänvisas till i uppsatsen tagits ifrån välrenommerade tidsskrifter samt att källorna har en 
blandning av både nya och äldre resultat vilket torde ge källorna en hög reliabilitet. Utöver det 
har även en ambition varit att använda grundkällor i den mån det varit möjligt. Detta för att 
minska risken för att informationen är feltolkad eller förvrängd. De teorier som använts har 
varit teorier som använts både i litteratur och i forskning vilket även det tyder på en hög 
reliabilitet. 
 
Gällande validiteten menar Sohlberg och Sohlberg (2013) att frågan om det som mäts 
verkligen är det som forskaren avser att mäta. De menar att detta inte är helt enkelt att mäta då 
begreppet har många olika tolkningar. I denna uppsats grundades validitetsaspekten på två 
aspekter som enligt Allwood och Erikson (2010) handlar dels om att studien, i detta fall 
uppsatsen, ska vara väl genomförd samt att det resultat som utkommit ska anses rimligt och 
innehålla hög grad av sunt förnuft. Ytterligare en metod för att mäta uppsatsens validitet var 
genom intern koherens, vilket innebär att det inte ska finnas motsägelser i resonemang och 
slutsatser. Utifrån det ovan nämnda validitetskriterierna kan denna uppsats utifrån dess syfte 
anses ha hög validitet, då den inte talar emot några av dessa kriterier. Samt att det som skulle 
mätas blev mätt på ett korrekt och övertygande sätt. Då uppsatsen grundar sig på intervjuer 
menar Sohlberg och Sohlberg (2013) att det kan vara svårt att generalisera på grund av att 
antalet respondenter oftast är betydligt mindre än vid exempelvis en enkätstudie. Dessutom 
arbetar de som intervjuats på samma organisation vilket gör det svårt att generalisera dessa 
slutsatser utanför den aktuella organisationen. Det betyder nödvändigtvis inte att uppsatsens 
resultat är unikt och inte hade blivit detsamma på en annan organisation. Det går däremot inte 
att dra allt för långtgående slutsatser av uppsatsens resultat med hänsyn till dess storlek och 
nivå. 
 
Vad gäller olika slutledningar går det att välja mellan induktion, deduktion och abduktion. Det 
är vanligt att forskaren inte är helt strikt kring vilken slutledning hen använder. Detsamma 
gäller i denna uppsats då den har gjorts utifrån en blandning av induktiva och deduktiva 
slutledningar och då kallas det abduktion (Sohlberg & Sohlberg 2013). 
 

7.6	Etik	
Etik är en viktig del av arbetet med en uppsats och med hänsyn till den undersökta 
organisationen har namn på organisationen samt vilken stad den är belägen i gjorts anonymt. 
De respondenter som intervjuats presenteras inte med något som kan härleda till vem som 
sagt vad eftersom det inte finns några benämningar på dem. Det var heller inte aktuellt att 
avslöja vilket kön respondenterna haft eftersom uppsatsens syfte inte har varit att undersöka 
utifrån ett genusperspektiv.  
De etiska aspekter som uppsatsens författare tagit hänsyn till är det som Vetenskapsrådet 
(2013) beskriver som fyra krav. Det är krav på information, vilket innebär att författarna ska 
informera respondenterna om vad, i detta fall uppsatsen, handlar om och att deras deltagande 
är frivilligt samt att om de önskar när som helst kan välja att inte delta. Nästa krav handlar om 
att respondenterna ska ha givit sitt samtycke till medverkan. Tredje kravet handlar om 
konfidentialitet och med det menas att uppgifterna som författarna samlar in ska behandlas på 
ett säkert sätt och bör hanteras så att ingen obehörig får tillgång till materialet. Det sista är 
kravet är nyttjandekravet och med det menas att materialet som samlats in inte får användas 
till något annat än till det vetenskapliga arbetet (Vetenskapsrådet 2013). 
 
 



	

16	
	

7.7	Metoddiskussion	
Eftersom vi ville få detaljerad och djupgående data ansåg vi att den bästa metoden för att 
samla in materialet var intervjuer. Intervjuerna gav oss möjlighet att följa upp svaren med 
frågor och funderingar samt ge möjlighet att be respondenten att utveckla sitt svar (Bell & 
Waters 2015). När respondenten fick chansen att förklara sina resonemang skapades en större 
förståelse för hur hen tänkte och varför. Intervjuer gav oss också möjlighet att få värdefulla 
insikter i informationen vi fick. Vi fick också en 100 procentig svarsfrekvens vilket 
exempelvis enkäter troligtvis inte hade gett. Det faktum att det inte var vi själva som kallade 
till intervjun utan respondenterna fick en förfrågan av organisationens HR-ansvarige om de 
anonymt ville delta i undersökningen kan ha påverkat resultatet. Då vi valde att göra en 
totalundersökning där det tydligt framgick att vi ville intervjua samtliga chefer i 
organisationen är vi övertygade om att resultatet hade blivit detsamma om vi själva hade 
frågat cheferna. Anledningen till att vi anser detta är på grund av att det inte är någon 
hemlighet vem som är chef i organisationen. För att minska risken för att respondenterna inte 
var där frivilligt påminde vi innan intervjun om att deltagandet var frivilligt och att de när som 
helst kunde meddela oss om de inte längre ville delta. Eftersom att undersökningen var 
anonym hade det inte gått att ta reda på vem som i så fall avstått att delta. Om vi istället hade 
lämnat ut enkäter är sannolikheten inte lika stor att vi hade fått en 100 procentig svarsfrekvens 
eftersom enkäterna med större sannolikhet hade glömts bort då chefer (respondenternas 
befattning) över lag är väldigt upptagna (Denscombe 2009). Att samtliga chefer valde att delta 
i undersökningen gav en 100 procentig svarsfrekvens vilket i detta fall stärkte resultatet och 
dess tillförlitlighet.  
 
En del av intervjuerna blev relativt långa vilket innebar att databearbetningen blev 
tidskrävande (Denscombe 2009). En annan nackdel med vald metod var att det ibland var 
svårt att urskilja om respondenterna talade sanningsenligt eller inte eftersom psykosocial 
arbetsmiljö är ett ämne som kan upplevas som känsligt. Den valda metoden kan också ha 
inneburit att respondenterna hämmades då intervjuer ansikte mot ansikte är en konstlad 
situation (Denscombe 2009). Bortsett från dessa nämnda nackdelar var vald metod effektiv 
och kändes i efterhand som rätt val då mycket användbar data gick att utvinna ur intervjuerna. 
Att två av intervjuerna gjordes via telefon hade kunnat ses som problematiskt då möjligheten 
att läsa av kroppsspråk uteblir. I detta fall anses det dock inte vara ett problem då ingen större 
vikt lades vid att analysera respondenternas kroppsspråk. Dessutom gick det inte i svaren att 
urskilja eller se några utmärkande skillnader i svaren från de intervjuer som gjordes via 
telefon och de som gjordes ansikte mot ansikte. Därav gjordes bedömningen att det inte 
hotade reliabiliteten att två av intervjuerna gjordes via telefon. Att göra observation hade i 
detta fall varit relativt komplicerat och förmodligen inte varit en metod som gett speciellt 
säker data. Av den enkla anledningen att det kan vara väldigt känsliga frågor att hantera vad 
gäller den psykosociala arbetsmiljön samt att då som utomstående delta i dessa sammanhang 
hade med största sannolikhet varit problematiskt både praktiskt och etiskt. Att kunna följa 
respondenterna i deras vardag under lång tid hade inte varit genomförbart och metoden hade 
förmodligen inte gett speciellt säkra svar utifrån vårt syfte. 
 
Som beskrivits ovan valdes semistrukturerad karaktär på intervjuerna med hänsyn till ämnets 
bredd och till att det samtidigt skulle ge respondenterna utrymme att tala någorlunda fritt 
kring ämnet. Det fanns även andra faktorer som vägde in i valet kring den struktur 
intervjuerna skulle utgå ifrån. Analysen av respondenternas svar blir dessutom enklare att 
göra om intervjun är av semistrukturerad karaktär tillskillnad från om den är ostrukturerad 
(Bell & Waters 2015). En semistrukturerad intervju gav även respondenterna möjlighet att 
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tala mer utförligt kring ämnena och utveckla sina tankar och idéer i motsats till om 
intervjuerna hade varit strukturerade (Denscombe 2009).  

8.	Resultat	och	analys		
 

Resultatet kommer att presenteras utifrån intervjuguidens utformning som var uppbyggd på 
uppsatsens teori och den tidigare forskningen. De olika teman som användes var psykosocial 
arbetsmiljö, krav, kontroll, stöd, belöning och ansträngning samt chefskap och stress. 
Resultatet ifrån intervjuerna kommer att presenteras i form av sammanställning av 
respondenternas svar samt utvalda citat tillsammans med teori och tidigare forskning.  

 

8.1	Psykosocial	arbetsmiljö	
Intervjuerna började med att cheferna fick ge sin syn på vad de ansåg ingick i den 
psykosociala arbetsmiljön samt hur man som chef kan främja en god psykosocial arbetsmiljö. 

 
Synen på vad som ingick i den psykosociala arbetsmiljön skiljde sig en del mellan cheferna. 
Det fanns två tydliga skillnader i svarens karaktär. Ungefär hälften av cheferna definierade 
psykosocial arbetsmiljö som mjukare delar dvs. trivsel, kul att gå till jobbet och bra kollegor. 
Medan några chefer definierade psykosocial arbetsmiljö utifrån mer arbetsrelaterade aspekter 
som, att arbetsuppgifterna ska gå att hantera, samarbete, utvecklande arbetsuppgifter och 
möjligheten att påverka sitt eget arbete.  
Som går att utläsa av teorin är psykosocial arbetsmiljö ett svårdefinierat begrepp. Men många 
forskare är ändå överens om att psykosocial arbetsmiljö är samspelet mellan individ och 
omgivning (Erikson 1959). Det fanns även ett fåtal respondenter som inte hade någon egen 
definition på psykosocial arbetsmiljö.  
 
På frågor kring hur de som chefer bidrar till att främja en god psykosocial arbetsmiljö lade 
några chefer stor vikt vid vilka ledaregenskaper och vilket beteende som de ansåg främjade en 
god psykosocial arbetsmiljö. De egenskaper som lyftes handlade om att de ansåg att det var 
viktigt att en chef var coachande, öppen, tydlig, positiv, rättvis och lyhörd. Chefernas svar 
hade flera likheter med det som Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) anser är egenskaper 
som är önskvärda ur de anställdas perspektiv. En chef beskrev det som att “Om de ser att jag 
är först på plats och går sist hem och hjälper till med den vanliga handläggningen när det 
behövs så är det ett bra exempel på ledarskap”. Chefen förklarade att det handlade mycket 
om att leda via exempel. Att leda via exempel liknar resonemanget som Lennéer-Axelson och 
Thylefors (2005) för kring vikten av att chefen är en bra förebild för de anställda. En del 
chefer lyfte fram informationsdelen som betydelsefull, att se till att de anställda var 
informerade och inte behövde känna oro för vad som händer. Som Jacobsen och Thorsvik 
(2008) beskrev var en av chefens viktiga roller just informationsrollen, och det hade enligt 
dem betydelse för hur chefer hanterar den rollen.  
 
Andra aspekter som cheferna lyfte fram som viktiga för att främja en god psykosocial 
arbetsmiljö var att det som chef var viktigt med en god relation till de anställda “Jag vill att vi 
har ett bra klimat. Vi sitter i samma båt och strävar efter samma mål”. Aspekter som gick att 
utläsa ur teorin kring hur en god psykosocial arbetsmiljö främjas handlar enligt Lennéer-
Axelson och Thylefors (2005) om att gruppen ska arbeta mot gemensamma mål samt ha en 
positiv attityd mot varandra. Att individen själv ska kunna styra över sitt arbete och att det 
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finns ett gott samarbete mellan chefer och anställda är andra aspekter som Rubenowitz (2004) 
lyfter fram som viktiga faktorer.  
 
Det fanns även de chefer som ansåg att en god psykosocial arbetsmiljö hos de anställda bäst 
främjas genom att skapa tillit, involvera de anställda samt genom en kontinuerlig dialog. En 
respondent svarade “Jag vill få människor att växa. Få dem att ta ansvar, då tror jag att det 
främjar att man mår bra”. Enligt Angelöw (2013) bidrar ökad delaktighet, närvaro och stöd 
till positiva effekter på de anställdas hälsa.  
 
Några få chefer ansåg att materiell belöning kunde bidra till att främja en god psykosocial 
arbetsmiljö. En chef uttryckte det som “Jag försöker köpa lite fika när de minst anar det” en 
annan sa “Lite godis osv just för att ge det där lite extra, dock har vi ofta mycket att göra så 
det kanske inte uppskattas på samma sätt längre”.   
 
Alla de intervjuade cheferna menade att de kände stort ansvar kring att skapa en god 
psykosocial arbetsmiljö. En av cheferna menade att det handlade om att “Det är viktigt att den 
fungerar. Fungerar inte miljön så fungerar inte personalen”. Ansvaret kring den psykosociala 
arbetsmiljön är enligt Arbetsmiljölagen (SFS 2010:1225) arbetsgivarens ansvar både kring att 
förebygga den men också att åtgärda och vid behov bistå med rehabilitering. Med andra ord 
innehar arbetsgivaren ett omfattande och brett ansvar.   

8.2	Krav	
Nästa del i intervjun handlade om krav. Där ställdes frågor kring hur cheferna resonerade 
kring krav och hur de tänkte kring att ställa krav på de anställda utifrån psykosocial 
arbetsmiljö.  

 
I chefernas resonemang kring krav var tydlighet något som återkom. Många av cheferna 
betonade vikten av tydlighet när det handlade om att ställa krav, dels för att minska 
missuppfattningar men också att det var viktigt med tydlighet för att avgränsa kraven. 
Tydlighet är en viktig faktor menar Arbetsmiljöverket (2016). Tydlighet kring vilka krav som 
ställs har en viktig roll för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö för de anställda. Enligt en 
chef var det viktigt att de anställda inte skulle känna press “Det är viktigt att ställa krav fast 
de ska inte uppleva att de känner någon press”. En annan chef förklarade det som att ställa 
krav oftast går relativt smärtfritt, det som däremot ibland blir problematiskt är när man ska 
ställa mer krav. Hen menar att det är de ökade kraven som kan upplevas som problem för de 
anställda. Enligt Karasek och Theorell (1990) är krav i sig inget negativt utan är kopplat till 
vilken grad av kontroll de anställda har. De arbeten som verkade främjande för en god 
psykosocial arbetsmiljö var aktiva arbeten och där är höga krav en av sammanlagt tre faktorer. 
Enligt krav-kontroll-stödmodellen är det balansen mellan krav, kontroll och stöd som avgör 
hur arbetet upplevs. Om kraven är för höga i förhållande till resterande delar är risken att 
arbetet upplevs spänt och belastande snarare än aktivt. Det som däremot kan skapa ohälsa är 
de arbeten som enligt modellen kallas spända arbeten. Dessa typer av arbeten innebär att 
kraven är för höga i proportion till kontroll och stöd (Karasek & Theorell 1990).  
 
En del chefer förklarade att de tänkte på hur de uttrycker sig när de ställer krav. En chef 
förklarade det som “Man kan ju ställa krav på olika sätt, om de uppfattar dig som hård när 
du ställer krav blir det inget bra” en annan sa “Det är viktigt sättet man lägger fram det på 
samt att man låter personen ha synpunkter.” I båda dessa resonemang kring krav finns 
paralleller att dra till en demokratisk ledarstil, det var den ledarstil som mest uppskattades av 
anställda enligt en studie av Thylefors och Persson (2004). Andra faktorer som flera av 
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cheferna uppgav som viktiga när man som chef ställer krav handlade om att ge information 
och bakgrund kring vad kraven baserades på samt varför de ställdes.  
 

8.3	Kontroll	
För att få förståelse för hur cheferna resonerade kring kontroll ställdes frågor kring vad de 
anser om att ge anställda kontroll över arbetet och hur de resonerade kring det.  

 
Det fanns en konsensus kring att det var viktigt att ge de anställda kontroll i arbetet. Varför de 
ansåg att kontroll i arbetet var viktigt skiljde sig däremot. Vissa chefer menade att det 
handlade om att ge de anställda kontroll för att öka deras engagemang. En chef sa “Att ge 
vissa anställa lite ansvar för att vissa känner mer aktiv arbetsmoral, att de känner ansvar för 
det som de gör”. Många chefer såg kontroll som en fråga om delaktighet och menade att det 
gynnade arbetsklimatet och prestationen hos de anställda om de fick kontroll över arbetet. En 
chef resonerade kring kontroll som starkt kopplat till delaktighet och sa “Jag tycker att viss 
delaktighet är en förutsättning för att man ska kunna nå ett bra resultat”. Att ökad kontroll 
skulle gynna produktiviteten bekräftas av Karasek och Theorell (1990) som menar att den 
typen av arbete de kallar aktiva arbeten som innehåller hög grad av kontroll har en gynnsam 
effekt på produktiviteten. Några chefer pratade om kontroll i termer av trivsel och menade att 
det var en förutsättning för att trivas på arbetet. En chef förklarade det såhär: 
 

“Jag tycker det är viktigt att de får vara med och ta fram exempelvis riktlinjer för hur 
vi ska jobba på avdelningen och att man får vara delaktig. För om du är på ett företag 
där du inte har något att säga till om tror jag inte det blir bra i längden”  

 
En del chefer talade om kontroll utifrån sitt ledarskap och menade att de försökte undvika att 
vara allt för kontrollerande. En chef såg problem i att ge för mycket kontroll till de anställda 
och förklarade: “Jag kan känna att jag kan släppa kontrollen ganska mycket, ibland kan jag 
känna att jag släpper den lite för mycket”. Det är nödvändigtvis inte heller bra att helt släppa 
kontrollen. Enligt Theorell (2012) kan ett ledarskap som uppfattas som passivt ha negativ 
inverkan på anställdas hälsa. Det går även att dra koppling till Lennéer-Axelson och Thylefors 
(2005) resonemang kring att chefer ibland tenderar att underskatta vilken inverkan de har på 
de anställda.  
 
Enligt vissa chefer upplevs kontroll ibland stressande för de anställda, en chef sa “Vissa kan 
vara rädda att ta ansvar och eget initiativ och vill helst stämma av med chefen först”. En 
annan chef menade att det var bra att ge de anställda egna ansvarsområden, men att alla inte 
vill ha ansvar. Enligt Angelöw (2013) ger ökat inflytande och delaktighet en förbättrad chans 
till god arbetsmiljö. Samtidigt kan det enligt Karasek och Theorell (1990) skapa ohälsa om de 
anställda känner höga krav och hög kontroll, precis det som vissa utav cheferna beskrev att de 
kunde uppleva om de gav de anställda för mycket inflytande.  

8.4	Stöd	
För att få en inblick i hur cheferna resonerade kring stöd ställdes frågor kring hur de 
resonerade kring stöd och på vilket sätt de använder stöd. Även frågor kring vilken betydelse 
de anser att stöd har för de anställdas psykosociala arbetsmiljö ställdes.  

 
Samtliga chefer ansåg att stöd hade stor betydelse för de anställdas välbefinnande på arbetet 
och att det var viktigt att de kände stöd från sina chefer. Stödet från chefer har enligt 
Arbetsmiljöverket (2016) stor betydelse för de anställdas psykosociala arbetsmiljö. Det finns 
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också enligt flera studier mycket som tyder på att stöd har en stor positiv effekt på de 
anställdas hälsa och stressupplevelse (Ljungblad & Näswall 2009; Sargent & Terrys 2000; 
Theorell 2012). Det fanns dock skillnader i hur cheferna beskrev att de gav de anställda stöd. 
Några menade att det handlade mycket om att visa fysisk närvaro. En förklarade det som 
“Viktigt att man är tillgänglig, då känner de sig inte ensamma”. Andra var inne på likande 
spår och menade att de visade stöd genom att ibland hjälpa dem med arbetet samt ta hänsyn 
till vilka arbetsuppgifter de gav. En uttryckte de som: “Man försöker vara flexibel och hjälpa 
till med saker”. Socialt stöd innebär enligt Karasek och Theorell (1990) även praktisk hjälp 
och handlar inte endast om känslomässigt stöd. 
 
De fanns de chefer som snarare relaterade socialt stöd till trygghet och menade att det hade 
stor betydelse om de anställda kände trygghet och sa: “Absolut är det viktigt med socialt stöd, 
om de känner sig trygga och bekväma gör det stor skillnad”. En annan chef förklarade att 
stödet handlade om att visa lojalitet mot de anställda i deras arbete och förklarade: 
 
“Viktigt med stöd, de kan göra vilka misstag som helst men utåt sett stöttar jag alltid. Det är 
väldigt fult att hänga ut en anställd, de måste veta att de har mitt stöd även om de skulle råka 
klanta till sig med något”.  
 
Chefernas syn på stöd går även att likna vid det transformativa ledarskapet som beskrivs av 
Jacobsen och Thorsvik (2008) där stöd i form av uppmuntran och feedback får de anställda att 
känna sig viktiga och värdefulla. Chefernas sätt att hantera stöd till de anställda liknar också 
den nya ledarroll som Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar kom efter ett 
doktrinskifte inom ledarskap och som tog sin början på 1980-talet. Den handlar om att ge 
inspiration och vara ett stöd för de anställda i motsats till det tidigare mycket mer hierarkiska 
och auktoritära ledarskapet som många arbetsplatser tidigare präglats av.  

8.5	Belöning	och	ansträngning	
För att skapa kunskap och förståelse kring hur cheferna tänker kring och arbetar med 
belöning till de anställda ställdes frågor om både psykologisk och materiell belöning. Det 
ställdes även frågor som handlade om hur cheferna uppmärksammar de anställdas 
ansträngning i olika former.  

 
Att uppmärksamma när anställda ansträngt sig lite extra var en självklarhet för samtliga chefer 
och det var något de menade att de gjorde mer eller mindre dagligen på olika sätt. Utifrån ett 
arbetsmiljö- och stressperspektiv är det enligt flera studier viktigt att det finns en balans 
mellan de anställdas ansträngning och belöning (Siegrist 1996; Peter, Alfredsson, Hammar, 
Siegrist, Theorell & Westerholm 1998). Det generella svaret cheferna gav var att de oftast 
uppmärksammade ansträngningen via mail eller personlig feedback men även att de försökte 
göra det ansikte mot ansikte.  
 
Det som skiljde chefernas svar åt var att ungefär hälften av dem berättade att de ofta gav 
beröm och feedback i grupp, samt att de ofta belönade i grupp. En sa: “Om någon presterat 
bra kan jag nämna det på veckomötet inför alla, nummer ett är att personen i fråga får veta 
det och om det passar vill jag säga det inför alla”. Alla chefer ansåg inte att belöning i grupp 
alltid är optimalt, en chef förklarade: “Det finns faror med att belöna inför gruppen, det gör vi 
ibland men belönar du inför gruppen och det visar sig att någon annan gjort samma jobb men 
inte fått beröm kan den bli ledsen”. Chefen menade att det kunde vara lätt att missa någon och 
därför var det bästa att oftast ge personlig beröm. En chef menade att feedback och beröm 
handlade om rättvisa och uppskattning och förklarade: “Man måste komma ihåg att säga till 
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även de som inte presterar lika högt som de som sticker ut, för det är inte roligt att vara den 
som aldrig får beröm”. Att som chef vara mån om de anställdas psykosociala arbetsmiljö går 
att koppla till det relationsbaserade ledarskapet. I studien som gjordes av Gregersen, Vincent-
Hoper och Nienhaus (2014) visade sig relationsbaserat ledarskap ge bäst effekt på de 
anställdas hälsa. Många chefer påpekade dock att arbetsbelastningen varierade relativt mycket 
stundtals och att det i perioder var väldigt mycket att göra. I dessa perioder förklarade många 
att de ofta köpte godis eller pizza till de anställda för att belöna, just för att uppmärksamma 
deras hårda arbete.  
 
Cheferna fick även svara på frågor om hur de resonerade kring materiell och psykologisk 
samt social belöning. Det fanns ett relativt tydligt mönster som var gemensamt för de flesta 
chefer, nämligen att de först gav psykologisk belöning och därefter kompletterade med 
materiell belöning om det var motiverat. En chef uttryckte det: “Är det ingen god stämning så 
hjälper det inte att jag ställer fram en påse med godis”. Många chefer menade att den 
psykologiska går att ge mycket oftare och att den är grundläggande, medan den fysiska mer är 
att se som något extra. En menade: “Långsiktigt tror jag psykologisk belöning är bättre”. För 
en chef handlade den materiella belöningen om prestation och hen förklarade: “Den 
materiella delen, att komma med en morot för att uppnå ett visst resultat kan vara effektivt”. 
Belöning kopplat till prestation går att koppla till transformativa ledarskapet som beskrivs av 
Jacobsen och Thorsvik (2008). En av delarna i det transformativa ledarskapet handlar om att 
chefen försöker motivera de anställda och få dem att vilja anstränga sig lite mer, i detta fall 
görs detta genom belöning. Endast en chef förklarade att hen brukade vara uppmärksam på 
om de anställda på avdelningen ville ha belöning i form av utbildning eller 
karriärsmöjligheter. Utbildning och karriärsmöjligheter beskrivs av Allvin et. al. (2012) som 
social belöning. Den formen av belöning handlar bland annat om social status.  
 
Det fanns även de chefer som såg problem med belöning. En chef svarade “Min erfarenhet är 
att gruppen mår bättre när den belönas tillsammas, men man får se upp så det inte blir 
orättvist”. Risken för orättvisa fanns det fler som betonade. En chef sa: “Ger man belöning 
individuellt kan det lätt bli orättvist, samtidigt som det kan bli det i grupp också”. En annan 
chef menade att det är svårt att hitta belöning som passar alla, och sa: “Svårt att hitta belöning 
som passar alla och är så rättvis som möjligt”.  
 
Alla tre olika sorters belöning som enligt Allvin et. al (2012) ingår i ansträngning-
belöningsmodellen tas upp av cheferna. Men de flesta chefer ger exempel på den materiella- 
och den psykologiska belöningen. Enligt modellen är det viktigt att ansträngning och belöning 
är i balans för att de anställda ska uppleva minskad stress och ohälsa. De flesta chefer talade 
mest om innehållet i belöningarna och i vilken utsträckning belöningen skulle ges. Det talades 
mindre om vikten av att det skulle finnas någon gemensam uppfattning kring balansen mellan 
ansträngning och belöning.  

8.6	Chefskap	och	stress	
Frågorna som ställdes kring stress handlade om dels hur cheferna arbetade för att upptäcka 
stress hos de anställda. Det handlade även om frågor kring hur de arbetar för att förebygga 
stress och vad de anser hjälper bäst om de upplever att en anställd är stressad.  

 
Samtliga chefer hade en stark tilltro till sin egen förmåga att upptäcka stress. Många menade 
att det handlade om att känna sin personal. En chef förklarade: “Sen känner jag att jag har 
koll på personalen i det privata” och menade att det handlade mycket om att ha en ständig 
dialog med de anställda för att upptäcka om någon är stressad. Att ha en god dialog och lära 
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känna de anställda har kopplingar till det relationsbaserade ledarskapet vilket enligt studien 
som gjordes av Gregersen, Vincent och Nienhaus (2014) visade sig kunna minska de 
anställdas stress och ohälsa.  
 
De flesta cheferna menade att det handlade om en daglig dialog med de anställda men det 
behövde inte alltid handla om långa samtal. En chef förklarade: “Varje dag har jag sagt något 
till alla där inne, om det så bara är hej” och fortsatte: “har du tilltalat samtliga varje dag så 
är det ett enkelt sätt att bygga på det även om det är på en låg nivå. Det är jättejobbigt och 
tar mycket tid men jag tror jag får ut mest av det”. Det var även många som förklarade att det 
var via medarbetarsamtal och veckomöten med mera som de kunde upptäcka om någon var 
stressad. De möten som cheferna beskriver är enligt Arbetsmiljöverket (2016) bra metoder för 
att upptäcka om en anställd är stressad. Några få chefer menade att de försökte vara 
uppmärksamma på i fall någon avvek från sitt normala arbetstempo eller beteende. Det 
överensstämmer med det som Arbetsmiljöverket (2016) menar kan vara tecken på att en 
anställd är stressad. Det är också viktigt att chefen är uppmärksam på dessa tecken i god tid.  
 
På frågan hur de arbetar för att förebygga stress var det flera chefer som påpekade att dialog 
var en viktig faktor. De menade att de genom en kontinuerlig dialog skapade sig uppfattning 
om de anställdas arbetsbelastning och generella arbetssituation. Flera av cheferna förklarade 
att de brukar försöka förbereda så gott de kan om de vet att det kommer komma intensiva 
perioder och en chef påpekade vikten av återhämtning. Hen förklarade: “Jag skickar ut mail 
till de anställda med instruktioner för hur vi ska jobba så att det rullar på och jag brukar 
uppmana dom att ta små raster ibland när vi har mycket att göra”. Vikten av återhämtning 
beskrivs av Arbetsmiljöverket (2016) som väldigt viktig för att skapa en god psykosocial 
arbetsmiljö. En annan chef menade att arbetet med att förebygga stress är svårt och sa: 
“Förebygga stress är den tuffaste biten för oss” en annan sa: “När folk blir stressade lyssnar 
de sämre”.  En chef talade om att det var viktigt att ge de anställda rätt redskap och 
förutsättningar för att förebygga stress. Att rätt redskap och kunskap är viktiga delar i det 
förebyggande arbetet mot stress bekräftas av både Rubenowitz (2004) och de riktlinjer som 
Arbetsmiljöverket (2016) ger ut. Om anställda saknar rätt redskap och kompetens ökar risken 
för att stress och ohälsa ska uppstå (Rubenowitz 2004). 
 
Om cheferna märkte att någon var stressad svarade nästan samtliga att de arbetar med att 
bryta ner arbetsuppgifterna samt att prioritera eller avlasta. En sa: “bryta ner, konkretisera och 
prioritera. För då kan du lyfta bort arbetsuppgifter på ett tydligare sätt”. En annan sa: “Man 
får sätta sig ner och gå igenom och kika om personen gör rätt delar eller om något kan tas 
bort. Liksom det är ju 40 timmar i veckan inte 30 och inte 50”. Det fanns en bred konsensus 
kring att aktivt agera och att göra det relativt omgående om de upplevde att någon var 
stressad. Några chefer förklarade att det också handlade om att visa för de anställda att man 
uppmärksammar om de är stressade. Chefen förklarade: “Bäst tror jag är att säga att jag ser 
att du är jättestressad, att man meddelar och förklarar att man förstår situationen och att 
man vet om den”. Att som chef vara uppmärksam och lyhörd när det gäller de anställda kan 
enligt Angelöw (2013) ge en god effekt på de anställdas hälsa.  
 
Avslutningsvis ställdes frågor om hur de ser på sitt ansvar kring de anställdas psykosociala 
arbetsmiljö och där svarade i stort sett samtliga chefer att de kände ett stort ansvar. Många 
menade att det var en daglig utmaning att arbeta för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. 
En svarade: “Jätteviktigt, ett av mina största ansvarsområden som chef” en annan sa: 
“Jättestort ansvar, det känns jobbigt när det brister”. Samtliga chefer var medvetna om det 
rent formella ansvaret. Chefernas arbete och uppfattning kring deras ansvar angående 
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arbetsmiljön stämmer bra överens med det som står reglerat i lagen kring förebyggande 
arbete, kontrollera de krav som ställs och arbeta med det systematiskt samt åtgärda om det 
finns brister (Arbetsmiljölag 2010:1225; AFS 1994:1).  
 

9.	Slutsats	
Uppsatsens syfte var att få mer kunskap om hur chefer arbetar, tänker och reflekterar kring 
anställdas psykosociala arbetsmiljö med inriktning på den negativa stressen. För att få svar på 
detta använde vi oss av tre frågeställningar. 
 

• Hur arbetar cheferna i den studerade organisationen för att främja en god 
psykosocial arbetsmiljö för de anställda? 
 
 

De arbetade på flera sätt, men många chefer betonade närvaro och uppmärksamhet som 
viktigt för att säkerställa att arbetsmiljön var god. Genom att låta de anställda vara delaktiga i 
arbetet och genom att ständigt föra dialog med de anställda ansåg många av cheferna att den 
psykosociala arbetsmiljön blev bättre. För att upptäcka om den psykosociala arbetsmiljön var 
dålig litade i stort sett alla chefer på deras egen förmåga att vara uppmärksamma och lyhörda. 
Ett flertal chefer använde relativt ofta materiell belöning för att skapa god psykosocial 
arbetsmiljö och visade också på så sätt sin uppskattning till de anställda. Att dessutom 
kontinuerligt ge psykologisk feedback och återkoppling var ett annat verktyg som många av 
cheferna använde sig av. Cheferna arbetade på olika sätt och det fanns ingen enad bild över 
hur en god psykosocial arbetsmiljö för de anställda bäst främjas.  
 

• Hur arbetar cheferna i den studerade organisationen för att förebygga de 
anställdas negativa stress? 

Samtliga chefer menade att de arbetade väldigt strukturerat när de upplevde att en anställd var 
stressad. Dels genom att uppmärksamma den anställda och utreda vad som gjorde hen 
stressad, och därefter eventuellt avlasta och omfördela arbetsuppgifterna inom gruppen. Att 
även agera fort och inte vänta för länge menade flera chefer var viktigt för att se till att 
problemet inte växte. Flera chefer ansåg att det var viktigt att försöka lära känna sina anställda 
för att på så sätt enklare kunna märka om någon inte mådde bra. Gällande hur chefer arbetar 
med att förebygga de anställdas negativa stress arbetade samtliga väldigt likartat när det kom 
till avlastning och omfördelning av arbete. Samtliga chefer hade en stark tilltro till sin egen 
förmåga att upptäcka om någon av de anställda var stressade. Många menade att det var 
viktigt med en god kontakt med sina anställda för att på så sätt kunna upptäcka om någon var 
stressad.  
 

• Vilka förhållanden i arbetet ingår i den psykosociala arbetsmiljön enligt cheferna 
i den studerade organisationen? 

Det var en relativt blandad uppfattning kring innehållet av psykosocial arbetsmiljö. Det fanns 
ingen samstämmig uppfattning vad psykosocial arbetsmiljö innebar utan svaren varierade 
kraftigt. Svaren på vad de ansåg skapade en god psykosocial arbetsmiljö hade inslag av såväl 
mjuka som hårda parametrar. Det bekräftar det som gick att utläsa i teorin att det är ett relativt 
svårdefinierat begrepp. Det framkom dock vissa delar som var gemensamma hos de flesta 
chefer och det var vikten av tydlighet kring krav. Även de anställdas delaktighet sågs som en 
viktig del av den psykosociala arbetsmiljön. Att både psykologisk och materiell belöning 
oftast hade en positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön var många chefer eniga om. 



	

24	
	

Det fanns dock de som ansåg att den psykologiska var mer grundläggande och långsiktig 
medan den materiella mest skulle ses som något extra.  

10.	Diskussion		
 

Diskussionen är uppdelad i olika delar. Först presenteras en diskussion kring metodval, 
därefter följer en diskussion kring den valda forskningen och teorin. Vidare diskuteras vilka 
arbetsvetenskapliga bidrag uppsatsen givit. Diskussionen avslutas sedan med egna 
reflektioner samt förslag på vidare studier. 

 
Uppsatsen syfte var att få mer kunskap om arbete, tankar och reflektioner om den 
psykosociala arbetsmiljön utifrån ett ledningsperspektiv, i detta fall chefers. Dels utifrån det 
rent formella och lagstadgade ansvaret som chefer bär, men även utifrån den makt och 
inflytande som chefer har över de anställda. Metoden som valdes var enskilda intervjuer med 
cheferna då den metoden bäst ansågs besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. I 
efterhand känns metodvalet rätt och intervjuerna gav bra underlag. En kritik till intervjuer 
handlar om den eventuella påverkan den som intervjuar har på respondenten. Det finns alltid 
en risk att den som ställer frågor påverkar respondenten. Men att istället göra en enkät hade i 
detta fall inte känts rätt. Att göra enskilda intervjuer gav möjlighet att ställa följdfrågor och 
öka förståelsen för hur cheferna resonerade. Den möjligheten kändes emellanåt nödvändig då 
psykosocial arbetsmiljö är ett brett ämne och risken att falla in på sidospår kändes stor. Det 
hade varit möjligt att göra gruppintervjuer, men i detta fall när det handlade om ett väldigt 
brett ämne hade det varit risk för att materialet skulle bli rörigt och alldeles för spretigt. I 
gruppintervjuer finns också en risk att gruppen påverkar varandra både medvetet och 
omedvetet vilket kunde inneburit ett mycket mer osäkert resultat. Gruppintervjuer kan också 
dölja åsikter och uppfattningar som inte är populära, och därmed missgynna den socialt 
tillbakadragne. 
 
Validiteten kan i efterhand fortfarande anses vara hög. Dels eftersom att intervjuguiden 
utformades med stark koppling till tidigare forskning och teori, vilket ökar sannolikheten för 
att det som avses undersökas faktiskt blir undersökt. Samt att den kvalitativa metoden i form 
av intervjuer var en metod som på ett effektivt och säkert sätt gav svar på dessa frågor. 
Reliabiliteten på undersökningen ses även den som hög då cheferna inte gav intryck av att 
frågorna var av känslig art eller för privata. Det fanns inte någon känsla av att cheferna inte 
var ärliga i sina svar.  
 
Det hade kunnat vara intressant att intervjua chefernas anställda för att få deras tankar och 
synpunkter och därmed få en klarare bild över hur väl beskrivningarna stämmer överens med 
de anställdas verklighet. Att intervjua de anställda hade förmodligen varit mer intressant om 
undersökningen endast handlat om hur cheferna arbetade rent konkret. Då det även till stor del 
handlade om hur cheferna resonerade och tänkte kring psykosocial arbetsmiljö hade intervjuer 
med de anställda bara stärkt delar av resonemangen.  
 
De teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen var av naturliga skäl av ganska 
bred art. Dels på grund av att psykosocial arbetsmiljö innehåller många variabler men också 
för att det inte är lika konkret och mätbart som fysisk arbetsmiljö. Av samma anledning 
gjordes ingen djupdykning i ledarskapsteorin. Istället presenterades ledarskapet utifrån ett 
bredare perspektiv då syftet med uppsatsen handlade om hur chefer arbetar med anställdas 
psykosociala arbetsmiljö. För att skapa en bredd användes både krav-kontroll-stödmodellen 
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och ansträngning-belöningsmodellen då båda var starkt sammankopplade med anställdas 
hälsa och den ena modellen utesluter inte den andra. Dessutom har modellerna ofta använts 
tillsammans i forskningssammanhang vilket var ännu ett skäl till att använda båda modellerna 
i undersökningen. Dessutom fanns många användbara studier kring både ledarskap och 
psykosocial arbetsmiljö men även på psykosocial arbetsmiljö i sig vilket gav en stark teoretisk 
förankring.  

10.1	Arbetsvetenskapligt	bidrag	
Psykosocial arbetsmiljö är ett aktuellt ämne utifrån ett samhällsperspektiv då arbete och 
arbetsliv är en väldigt stor del av samhällets funktion. Arbetsmiljö är även en stor del av 
arbetet, både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. 
Arbetsmiljölagstiftningen förklarar tydligt att det är arbetsgivaren/chefens ansvar att 
arbetsmiljön är god, därför är det ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv viktigt att studera hur 
arbetet med de anställdas arbetsmiljö fungerar och hur de ansvariga hanterar frågor kring 
arbetsmiljö. Det är extra viktigt i en tid då arbetsorsakade besvär med ohälsa visar på en 
uppåtgående trend med både ohälsa på arbetet och höga sjukskrivningstal. En annan aspekt på 
det är att då det finns mycket forskning kring anställda och deras psykosociala arbetsmiljö 
känns det även självklart att studera hur chefer arbetar med det. Dels för att få en bild av hur 
arbetet med de anställdas psykosociala arbetsmiljö fungerar men också vad som inte fungerar. 
Att studera varför anställda blir sjukskriva eller mår dåligt är givetvis oerhört viktigt, men lika 
viktigt är det att studera orsaken. Om orsaken har med ledarskapet att göra är det där energin 
borde läggas för att stoppa problemet. Psykosociala arbetsmiljöproblem som utbrändhet och 
stress är symptom på ett problem, inte orsaken.  

10.2	Egna	reflektioner	och	förslag	på	vidare	studier	
Det resultat vi fick var intressant på många plan. För det första var det intressant då vi inte 
visste vad cheferna skulle berätta samt vad de hade att säga om arbetsmiljön. Det var också 
intressant då det fanns en så stor bredd i vad de svarade och vad de fokuserade på. Vi hade 
förväntat oss ganska olika svar då psykosocial arbetsmiljö är ett brett och ibland relativt 
diffust begrepp. Vad som är dålig psykosocial arbetsmiljö för en person kan vara bra för 
någon annan och det är väldigt svårt att generellt uttala sig om vad som är en god psykosocial 
arbetsmiljö. Däremot finns det givetvis gemensamma nämnare så som stress. Men vid vilken 
nivå anställda upplever stress är däremot väldigt olika. Det gör att det är väldigt intressant att 
se hur chefer hanterar anställdas psykosociala arbetsmiljö med fokus på stress.  
 
Det fanns en stor blandning i svaren kring vad cheferna ansåg ingick i psykosocial 
arbetsmiljö. Det var för oss inte särskilt förvånande att svaren skiljde sig åt eftersom vi valde 
ämnet på grund av dess bredd och komplexitet. Att det finns blandade uppfattningar kring 
psykosocial arbetsmiljö var också en av anledningarna till varför vi ansåg det intressant att 
utforska och få mer kunskap om. Dessutom som tidigare beskrivits är psykosociala 
arbetsmiljöproblem ett aktuellt och omdiskuterat ämne i dagens arbetsliv som inte går att 
ignorera då det har stor negativ inverkan på både individnivå och samhällsnivå. Att det i 
dagens lagstiftning är cheferna som bär det fulla ansvaret för arbetsmiljön gjorde ämnesvalet 
än mer viktigt och intressant.  
 
Chefernas uppfattning kring psykosocial arbetsmiljö handlade både om mjuka delar så som 
trivsel och bra kollegor men också om hårda delar som exempelvis arbetsuppgifter och 
arbetsbelastning. Då psykosocial arbetsmiljö till skillnad från fysisk inte är lika konkret och 
lika enkel att definiera var svaren ganska väntade. Att ställa krav ansåg samtliga chefer var en 
grundläggande del av arbetet. Några chefer lade rätt stor vikt vid hur de framförde kraven och 



	

26	
	

var noga med att det skulle ske i dialog med de anställda medan andra talade om krav i termer 
av ansvar. Angående kontroll i arbetslivet var delaktighet viktigt för många chefer, vad som 
skiljde svaren åt var vilket syfte delaktigheten hade. Några menade att det handlade om trivsel 
och att känna engagemang medan andra ansåg delaktighet som viktig för att kunna uppnå 
effektivitet och goda resultat. Det framkom ganska tydligt att dessa chefer utgick mycket från 
demokrati i sitt ledarskap och det är något som haft större inflytande på arbetsmarknaden 
genom åren. Den studerade organisationen hanterar tjänster och det demokratiska 
förhållningssättet kring ledarskap har kanske lättare att fungera i denna typ av verksamhet. Vi 
blev ändå lite förvånade över att det var så många chefer som nästan uteslutande pratade om 
delaktighet i positiva termer. Hur cheferna tänkte kring belöning hade både likheter och 
skillnader. Samtliga beskrev psykologisk belöning som självklar i den dagliga verksamheten 
och något som var mer eller mindre grundläggande. Däremot var det gällande den fysiska 
belöningen lite mer spridda tankar, några såg det mer som något som skulle användas 
sparsamt och helst bara vid extra ordinära tillfällen. Medan vissa chefer ansåg att det kunde 
användas relativt ofta när för att visa uppskattning gentemot de anställda och gav relativt ofta 
fysiska belöningar. Vi hade nog inte förväntat oss att de använde sig av fysiska belöningar så 
pass mycket. Att de skulle använda sig mycket av psykologisk belöning förvånade oss inte 
eftersom att det är ett relativt enkelt och billigt sätt att visa uppskattning på. Gällande 
ansträngning var de många chefer som ansåg att det var viktigt att visa uppskattning om 
någon ansträngde sig mycket. Vad som däremot var intressant var att det inte fanns så många 
tankar hos cheferna kring balansen mellan ansträngning och belöning. Det förvånade oss en 
del, vi trodde de skulle resonera mer kring denna balans då det som chef kan vara viktigt att 
vara uppmärksam på detta så att ingen anställd riskerar att hamna i obalans. Den delen som 
handlade om stress var dock mer enad och där fanns stora likheter i hur cheferna arbetade 
med avlastning eller omfördelning av arbete för att minska stress. Det var väldigt konkreta 
åtgärder cheferna presenterade och de beskrev nästan identiskt vilka metoder som används om 
någon anställd är stressad. Det fanns också en konsensus kring att det var viktigt att hantera 
det skyndsamt och inte låta de anställda gå runt med denna stress. Vi hade nog inte räknat 
med att cheferna på denna fråga skulle vara så samstämmiga. Det kan i och för sig ha att göra 
med att den arbetsrelaterade stressen i form av för mycket arbetsuppgifter är relativt konkret 
och därför enklare att hantera. En annan intressant upptäckt var hur cheferna arbetar med att 
upptäcka om någon är stressad, om hen inte själv berättar det. Där fanns en bred uppfattning 
om att de skulle upptäcka detta med hjälp av sin lyhördhet och uppmärksamhet. Detta svar var 
intressant, det pekar på att det förmodligen inte finns så mycket konkreta sätt att hantera detta 
på. Arbetsmiljöverket hänvisar till att veckomöten, utvecklingssamtal och enkäter är bra 
verktyg för att upptäcka stress hos de anställda. Det finns dock ännu inget bra verktyg för 
chefer att utöver dessa tillfällen upptäcka detta, utan det handlar om magkänsla och 
uppmärksamhet. Med andra ord vilar därför stort ansvar hos chefer att de är uppmärksam och 
måna om sina anställda. Sammanfattningsvis bör tilläggas att dessa samlade svar hade en god 
koppling till vad forskning och teori säger om en god psykosocial arbetsmiljö. Däremot säger 
det inte lika mycket om det enskilda ledarskapet i organisationen och eftersom att olika 
individer tänker på olika sätt finns risken att psykosociala arbetsmiljöfrågor också hanteras 
olika av cheferna i organisationen. De som i slutändan får betala priset är de anställda och 
deras hälsa. Därför anser vi att det behövs mer forskning kring hur det på ett mer konkret sätt 
går att komma åt psykosociala arbetsmiljöproblem i form av exempelvis stress. Detta för att 
undvika att eventuella brister i ledarskap orsakar allt för stora konsekvenser för de anställdas 
hälsa och välbefinnande.  
 
Förslag på vidare studier på detta ämne är frågor kring hur chefer i andra branscher 
exempelvis tillverkningsindustrin, offentlig verksamhet och så vidare ser på och arbetar med 
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psykosocial arbetsmiljö. Studier utifrån både anställdas och chefers perspektiv hade varit 
intressant, för att se om uppfattningar om psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress 
överensstämmer eller inte. 
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Bilaga 

Intervjuguide  

Bakgrund 
• Vilken avdelning arbetar du på?  
• Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
Psykosocial arbetsmiljö 
- Vilka delar av arbetet anser du ingår i den psykosociala arbetsmiljön? 
- Kan du ge några exempel på hur man kan skapa en god arbetsmiljö? 
- Finns det något strategiskt arbete inom org för att främja en god psykosocial 
arbetsmiljö? 
- Hur arbetar ni inom org med systematiskt arbetsmiljöarbete kring psykosocial 
arbetsmiljö? 
- Hur är du som chef med och bidrar till att främja en god psykosocial arbetsmiljö? 
- Om du upptäcker att någon anställd i org mår dåligt hur hanterar du situationen? 
- Hur ser du på ditt ansvar som chef kring den psykosociala arbetsmiljön? Vilka delar 
består ansvaret av? 
-Vilka konsekvenser anser du en positiv psykosocial arbetsmiljö ger? 
-Vilka negativa effekter kan brister i den psykosociala arbetsmiljön medföra?  
- Vilka egenskaper tycker du är viktigt att ha som chef för att skapa en god psykosocial 
arbetsmiljö? 
- Vilka verktyg använder ni i organisationen för att främja en god psykosocial 
arbetsmiljö? (APT, medarbetarsamtal etc?)  
- Vilka är de största utmaningarna enligt dig kring arbetet med de anställdas 
psykosociala arbetsmiljö?  

Krav 
- Hur resonerar du kring att ställa krav på dina anställda? 
- Vad tycker du är viktigt att tänka på när du ska ställa krav på dina anställda? 
-Har du haft någon erfarenhet av att anställda ställer för höga krav eller orealistiska 
krav på sig själva? 
 
Kontroll 
- Hur resonerar du kring de anställdas kontroll över arbetet? Kontroll i mening 
påverkansmöjligheter, delaktighet, kontroll över arbetsuppgifter.  
- Vad tänker du kring de anställdas delaktighet i arbetet och över arbetsuppgifter? 
- Anser du att kontroll har betydelse för de anställdas psykosociala arbetsmiljö? Hur? 
Stöd 
- Hur resonerar du kring socialt stöd till de anställda? 
- Anser du att socialt stöd har betydelse för de anställdas psykosociala arbetsmiljö? 
Hur? 
- Hur arbetar du konkret med socialt stöd till dina medarbetare? 

Belöning och ansträngning 
- När du som chef anser att dina anställda arbetat och ansträngt sig hårt hur 
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uppmärksammar du det? 
- Hur arbetar du som chef med belöning? (materiell och psykologisk) 
- Vad är dina tankar om belöning till de anställda? 
- Vad är dina tankar om feedback till de anställda? 

Chefskap och stress 
- Hur arbetar ni med att förebygga de anställdas stress?  
- Hur arbetar du som chef för att upptäcka om någon anställd ev. är stressad? 
- Vilka åtgärder tycker du hjälper bäst om du upplever att en anställd är stressad?  
- Har du något du vill tillägga? 
 
Slut på intervju! 
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