
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Organisering och ledning av arbete och välfärd, 180hp

Situation mellanchef

En kvalitativ studie om vilka faktorer som kan
påverka mellanchefers psykosociala arbetsmiljö
med ett fokus på den interna kommunikationen.

Louise Rosell och Sussi Andersson

Uppsats 15hp

Halmstad 2016-07-01



 
 

Titel: Situation mellanchef 

Louise Rosell och Sussi Andersson  

Högskolan i Halmstad 

Termin 6, 2016 
 
 

Sammanfattning 
 

Psykosocial ohälsa kan ses som ett av vår tids största arbetsproblem. Med anledning av detta 

har vi valt att forma denna studie kring detta område. Syftet med studien är att undersöka 

vilka faktorer som kan påverka mellanchefers psykosociala arbetsmiljö med ett fokus på den 

interna kommunikationen.  
 

I studien samarbetade vi med sex mindre organisationer, alla tillhörande samma koncern. Vi 

genomförde 13 semistrukturerade intervjuer varav tio mellanchefer och tre Vd:ar. Två 

mellanchefer, i vissa fall en mellanchef från varje organisation och tre Vd:ar från tre av 

organisationerna deltog. Detta för att få ett så tillförlitligt material som möjligt i hela 

koncernen.  
 

Resultatet i denna studie visar att mellancheferna trivs med sin arbetssituation och detta 

mycket på grund av en bra kommunikation och ett bra stöd från ledningen. Mellancheferna 

som deltog i denna studie satt med i organisationernas ledningsgrupper och detta tror vi bidrar 

till att mellancheferna inte upplever den så kallade “hamburgersituationen”.   
 
 

Nyckelord: mellanchef, kommunikation, psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd, krav och 

kontroll. 
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Abstract 
 

Psychosocial illness is one of the biggest work problems today and we have chosen to focus 

this study around this area. The purpose of this study is to examine which factors that can 

affect middle managers´ psychosocial work environment with a special focus on the internal 

communication.  
 

In this study we cooperated with six smaller organisations, all together in one Group. We have 

conducted 13 semi-structured interviews with ten middle managers, three CEOs, two middle 

managers and in some cases one middle manager from each organisation and three CEOs 

from the organisations participate. This to get as reliable data as possible throughout the 

Group.  
 

The result in the study shows that the middle managers are satisfied with their work situation 

to a large extent because of a good communication and support from the top management. 

The middle managers in this study were all part of the management team and we think that 

this might help them from not being caught in the “hamburger situation”.  
 
 

Keywords: middle manager, communication, psychosocial work environment, social support, 

demand and control.  
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1. Inledning 
 
31 mars 2016 trädde den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” i kraft 

(AFS, 2015:4). Föreskriften är framtagen för att anpassa dagens arbetsmarknad. På samma 

sätt som arbetsmarknaden förändras behöver även lagar och föreskrifter moderniseras. 

Föreskriften är framtagen för att skapa ett förebyggande arbetsmiljöarbete på 

arbetsmarknaden (AFS, 2015:4). I DN (Dagens Nyheter) i år 2016 är det publicerat en artikel 

angående detta där Sandberg, Schmidt, Sjöström och Österman (2016) belyser brister i 

arbetsmiljön och att dessa är kostsamma och att information, kunskap och kommunikation bör 

prioriteras för att nå framgång. Psykisk ohälsa kan ses som ett av vår tids största 

arbetsplatsproblem. En pressad tillvaro kan ligga till grund för att många chefer mår psykiskt 

dålig. Besvär som sömnstörningar, ohanterlig stress och depression låg högst på listan när 506 

chefer svarade på vilka psykiska besvär de upplevt de senaste fem åren. Tidigare 

undersökningar visar att dessa besvär uppkommer mest hos de som upplever otillräckligt 

mandat (André, 2013). Mycket av chefers tid läggs på administration vilket resulterar i att 

andra arbetsuppgifter blir lidande och hamnar åt sidan (Hillvesson, 2014; Hillvesson & 

Lomberg, 2015). Detta är bara några av de undersökningar som tidskriften Chef har gjort 

vilket skapar en oroande bild av chefers arbetssituation. 
 

Lätt (2015) skriver att en chef kan sägas ha dubbla roller. Cheferna hamnar ofta i det hon 

kallar ”hamburgersituationen” på grund av de motstridiga krav som finns. Ovanifrån ställer 

ledningen sina krav och nedifrån finns förväntningar från medarbetare som chefen ska försöka 

leva upp till (Lätt, 2015). 
 

Angelöw (2013) citerar i sin bok en chefs berättelse om sin vardag som visar på hur komplex 

en chefsroll kan vara: 

 

”Det är väldigt många områden en chef ska ansvara 

för; arbetsglädje och hälsofrågor hos medarbetarna, 

konflikthantering, se till att budgeten går ihop, nöjda 

kunder/brukare, hålla sig till lagstiftning, 

medarbetar- och lönesamtal, dokumentation, 

förändrings- och utvecklingsarbete, ta hand om 

medarbetare med drogproblem med mera. Kan 

egentligen en och samma människa vara kompetent 

på alla områden? Hur ska man vara skapt?” 
(Angelöw, 2013, s. 25) 

 
I chefers arbete ingår daglig kommunikation, och det handlar både om att sända och ta emot 

information. Studier visar att chefer lägger 79 till 90 procent av sin tid på kommunikation 

varje dag (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Cheferna skall skapa förståelse, kunskap och 

delaktighet i de mål en organisation har men kommunikation är komplext och svårt. 

Information kan finnas i överflöd men problemet samt nyckeln till lyckad kommunikation 

ligger i hur informationen tolkas och används (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

Författarna menar att läggs mer fokus på diskussion och dialog kring den 

informationsspridning som görs är man på god väg till att lösa de kommunikationsproblem 

som många organisationer upplever. 
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I chefskapet ingår också glädjeämnen som inte får glömmas bort då nio av tio chefer trivs i sin 

roll. Drivkraften i rollen är dels möjligheterna man har till påverkan, att arbetet är fritt och 

varierande, resultatdrivande och mötet med andra människor där mycket glädje finns i att se 

medarbetare brinna för en uppgift. Många drivs även av att lösa problem eller av möjligheten 

att utvecklas (Angelöw, 2013). För att må bra krävs att organisatoriska förutsättningar så som 

tydliga krav, mål och uppdrag finns (Angelöw, 2013). Viktigt är också att det finns en formell 

och tydlig beslut-, styr- och ledningsstruktur. Även beslutsbefogenheter är nödvändiga och att 

tillräckligt med stöd finns för att cheferna skall må bra och trivas med arbetet (Angelöw, 

2013). Mycket forskning visar att det finns ett positivt samband mellan det sociala stödet och 

mental samt fysisk hälsa. Ett bristande stöd på arbetet kan leda till ökad sjukdomsrisk. Ett 

stabilt socialt stöd kan bidra till att individen klarar av stress utan negativa konsekvenser 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013).   
 

Denna studie vill belysa mellanchefers arbetssituation med fokus på den psykosociala 

arbetsmiljön och se hur kommunikationen fungerar i relationen mellan chefer och ledning och 

hur detta i sin tur påverkar mellanchefers psykosociala arbetsmiljö. Genom egna erfarenheter 

vet vi hur viktigt det är med en bra kommunikation till sin chef och att detta har en stor 

påverkan på arbetet vilket gör att vi vill belysa detta område. Mycket av teorin i denna studie 

handlar om relationen mellan medarbetare och chef. Vi har ändå valt att använda denna teori 

då vi anser att relationen mellan mellancheferna och deras chefer, som i denna studie även är 

Vd:arna i organisationen, är lik relationen mellan medarbetare och chef. Situationen är den 

samma men med olika arbetstitlar. I denna studie ligger kvalitativa intervjuer som grund. Sex 

mindre organisationer, tillhörande en koncern inom den privata sektorn deltar i studien där 

både Vd och mellanchefer intervjuas.  
 

1.1 Syfte 
 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan påverka mellanchefers psykosociala arbetsmiljö 

med ett fokus på den interna kommunikationen.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur ser organisationerna på ledarskap?  

Hur ser kraven på mellancheferna ut? 

Vilka kontrollmöjligheter har mellancheferna? 

Vad för socialt stöd har mellancheferna? 

Hur beskriver mellancheferna den interna kommunikationen?  

 

2. Begreppsdefinitioner 
 

2.1 Mellanchef 

Vi har valt att fokusera på positionen ”mellanchef” i denna studie då vi anser denna position 

och situation som intressant och utsatt. Begreppet mellanchef kan vara svårdefinierat och en 

exakt definition är svår att ge (Richard, 1997). Richard (1997) skriver att det finns cirka 300 

titlar eller beteckningar på mellanchefer och att detta varierar och bestäms inom 

organisationen. En mellanchef har krav från olika håll, både uppifrån och nerifrån i hierarkisk 

ordning (Richard, 1997). Det är många behov som behöver tillfredsställas och detta kan skapa 
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ett spänningsfält i rollen (Lätt, 2015). Cheferna hamnar ofta i det hon kallar 

”hamburgersituation” på grund av de motstridiga krav som finns. Ovanifrån ställer ledningen 

sina krav och nedifrån finns förväntningar från medarbetare som chefen ska försöka leva upp 

till (Lätt, 2015). Mellanchefer måste hitta en balans mellan resultat och relation eftersom 

arbetsgivare ställer ekonomiska och målinriktade krav samtidigt som medarbetare ställer krav 

på sin chefs närvaro och att hen skall tillgodose deras behov (Lätt, 2015). I denna studie utgår 

vi från den position i organisationen då mellanchefen har en Vd ovanför och medarbetare 

under sig i hierarkisk rangordning. Det finns många andra ord som verkar synonymt för denna 

position så som arbetsledare, avdelningschef eller enhetschef. Vi har dock valt att använda 

begreppet mellanchef för denna position. I fortsättningen kommer vi använda oss av 

begreppet chef när vi syftar till mellanchef. Vidare beskriver vi begreppet psykosocial 

arbetsmiljö då det är den vi kommer undersöka i vår studie.  

 

2.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö motsvarar den människomiljö vi har i arbetslivet (Theorell, 

2013). Psykosocial syftar på interaktionen mellan det psykiska och det sociala samt tvärt om 

(Theorell, 2013). Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) definierar psykosocial arbetsmiljö 

som “samspelet mellan individ och omgivning”. Traditionellt har arbetsmiljö enbart omfattat 

fysiska faktorer som påverkar människans fysik (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Den 

modernare uppgraderingen av begreppet arbetsmiljö omfattar även psykosociala faktorer där 

individens psykiska välmående, hälsa och samspelet mellan individ och omgivning ingår i 

begreppet.  
 

Mycket är även beroende av människans personlighet, personliga behov, ambitioner eller 

erfarenheter. Något som kan upplevas stimulerande och tillfredsställande för en person kan 

upplevas stressigt, jobbigt och ohanterligt för någon annan. Vad som avgör om 

arbetsbelastningen är “lagom” varierar från person till person (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

1991). Vissa behöver frihet och andra behöver bli styrda. Vissa behöver arbeta i högt tempo 

och andra inte. Kopplat till den psykosociala arbetsmiljön är arbetsmiljölagen och den nya 

föreskriften som nyss trätt i kraft för att förebygga psykosocial ohälsa vilket vi beskriver 

nedan.  

 

2.3 Socialt stöd 

Socialt stöd är en av våra viktigaste miljörelaterade resurser i arbetet. Detta för att det sociala 

stödet påverkar både effektiviteten och upplevelsen av negativ stress. Det sociala stödet 

påverkar inte bara det psykiska välbefinnandet utan även det fysiska då exempelvis 

immunförsvaret stärks. Ett gott socialt stöd från kollegor, chefer, medarbetare eller övriga på 

arbetet kan öka välmåendet och effektiviteten. Brist på socialt stöd ger istället motverkande 

effekt och ger ökad risk för ohälsosamma sjukdomar. Ett gott socialt stöd gör att individen 

står emot mer stress under en längre period utan några negativa konsekvenser (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013).  
 

3. Tidigare forskning 
 

Nedan följer en kort sammanfattning av tidigare genomförd forskning som vi senare kommer 

relatera till denna studie. Mycket av den tidigare forskning som finns är kopplat till den 

offentliga sektorn men vi anser ändå att dessa är relevanta för vår studie inom den privata 

sektorn då dessa sektorer inte skiljer sig mycket åt idag i flera områden exempelvis gällande 
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grad av byråkrati, regelstyrning och utformning av organisation (Rainey & Bozeman, 2000). 

Forskning nummer tre nedan har ett kvinnofokus vilket vår studie inte har men vi ser den 

ändå som relevant då de faktorer som tas upp kan relateras till ett generellt mänskligt 

välmående. 

 

3.1 Klusteranalys av arbetsvillkor på jobbet, analyserat med krav och kontrollmodellen. 

År 2012 genomfördes en omfattande studie med syftet att undersöka olika typer av 

chefssituationer och hur de påverkas i hälsa, motivation och prestationer men också att få en 

förståelse om hur chefer inom den offentliga sektorn upplever sin arbetssituation. 
 
Studien genomfördes i en klusteranalys där 548 chefer deltog i studien som representerade 

ledning, översta chefer, mellanchefer, avdelningschefer och operativa ledare. 

Datainsamlingen bestod av en självuppskattningsenkät som mätte stressnivå, resurser och 

hälsa i olika aspekter där de fem olika chefspositionerna som nämnts ovan ingick i studien. 

Svaren och cheferna delades sedan in i åtta olika kluster där varje kluster beskrev åtta olika 

arbetssituationer. 
 

Intressant funnet i studien var att det var mycket blandade resultat och intervjupersonerna 

upplevde både situationen positiv och negativ, beroende på krav och kontroll samt det sociala 

stödet. Anledningen till denna spridning kan vara att alla som upplevde hälsa och välmående 

hade en bärande och viktig position i organisationen samt upplevde ett gott stöd. Det visade 

sig även i studien att resurserna var viktiga samt stöd och erkännande var nödvändiga faktorer 

för att uppnå välmående och undvika ohälsa. Då stöd och erkännande saknades var hälsan, 

motivationen och effektiviteten lägre. Studien visar också att höga krav i kombination med 

låg kontroll har negativ inverkan på hälsan och välmåendet. 
 

Mellancheferna återfanns i hög grad i två av de åtta klustren. Dels i klustret som motsvarar en 

ideal arbetssituation samt i det klustret som motsvarar en besvärlig arbetssituation. I den 

ideala arbetssituationen hade cheferna låga krav på sig men hög kontroll och bra socialt stöd 

från ledning. I den besvärliga arbetssituationen hade cheferna höga krav på sig och låg nivå av 

socialt stöd. De kände sig pressade både underifrån och uppifrån. Jämförelsen mellan de olika 

chefspositionerna visar att mellancheferna upplevde större frihetsgrad som kan bidra till 

positiva effekter men dessa chefer verkade även befinna sig i riskzonen för att försummas, bli 

klämda eller nonchalerade. 

 

Slutsatsen i denna studie är att arbetssituationen varierar mycket mellan cheferna inom den 

offentliga sektorn. Krav, kontroll och resurser påverkar i stor grad hälsan, motivationen och 

effektiviteten i arbetet. Olika typer av stöd visar sig även ha stor betydelse för att chefer skall 

uppnå ett effektivt arbete (Berntos, Wallin & Härenstam, 2012). 

  

3.2 Vart tog det goda arbetet vägen? 

År 1991 och 2000 genomfördes en studie där syftet var att jämföra den psykosociala 

arbetsmiljön mellan de två olika årtalen och se om det fanns någon förändring i 

arbetssituationen på arbetsmarknaden. Datainsamlingen gjordes genom besöksintervjuer med 

ett representativt urval av den svenska befolkningen i åldrarna 18-75 år. Sammanlagt ingick 

6302 personer i undersökningen. 

 

Studien visade att den psykosociala arbetsmiljön hade under det senaste decenniet förvärrats 

och ohälsan hade brett ut sig på arbetsmarknaden, främst bland kvinnor. Det framgår i studien 

att det inte enbart var de med utsatt och spända arbeten där ohälsan ökat, utan även i arbeten 
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med bättre arbetsförhållanden. Studien visar att under decenniets gång är det de med aktiva 

yrken där ohälsan ökat mest och skillnaden mellan de aktiva och spända jobben gällande 

ohälsa minskar. Detta troligen beroende på utvecklingen av en allt mer flexibel arbetsmarknad 

med bland annat tillfälliga anställningar, ökad produktivitet och slimmade organisationer. På 

grund av detta behöver de anställda använda sin höga kontroll med att arbeta mer övertid, öka 

sin sjuknärvaro eller att arbeta på fritiden. Dagens arbete som ofta innehåller hög kontroll och 

höga krav blir nu missvisande gällande Karaseks krav och kontrollmodell. Denna studie 

menar att Karaseks modell bör moderniseras så att den passar bättre in på dagens 

arbetsmarknad, eventuellt genom en ny dimension (Rostila, 2004).  
 

3.3 Kommunikation, stöd och psykosocial arbetsmiljö påverkar psykisk ohälsa bland 

arbetande kvinnor i åldern 20 till 39 år i Japan. 

Honda, Date, Abe, Aoyagi och Honda (2015) genomförde en studie där syftet var att 

undersöka hur kommunikation och stöd på arbetsplatsen påverkar den psykiska ohälsan bland 

unga kvinnor. Studien genomfördes i arbetarklassen på en bank, en stålindustri och ett sjukhus 

i Nagasaki Prefecture, Japan. I studien deltog 198 kvinnor i åldrarna 20-39 år. Studien 

genomfördes genom anonyma frågeformulär där de fick svara på frågor om bland annat hälsa, 

jobbsituation, privatliv, anställning och kommunikation med kollegor.  
 

Studien visade att 65 procent av intervjupersonerna ansåg sig ha hög arbetsbelastning. De som 

var missnöjda med sitt privatliv och hade dålig fysisk hälsa hade högre grad av psykisk 

ohälsa. Det fanns ett tydligt samband mellan social stöttning och den psykiska hälsan. 
 

Slutsatsen i studien är att arbetssituationen som leder till psykisk ohälsa kan minskas genom 

att ha en bra kommunikation och stöd i sitt arbete. Överbelastning och personliga konflikter 

ger påfrestningar och påverkar den psykiska hälsan negativt. Stöd och kommunikation från 

chef och kollegor kan verka som en buffert. Att ha en bra kommunikation med ledning och 

kollegor är en bra stöttning för de anställda. Personer med personliga konflikter och lite eller 

ingen kommunikation med ledningen eller kollegor hade högre risk till psykisk ohälsa. För att 

motverka denna ohälsa behövs ett bra system eller en struktur för support och stöd i arbetet 

(Honda, Date, Abe, Aoyagi & Honda, 2015).  
 

4. Teori 
 

Nedan presenteras och beskrivs relevant teori och modeller som vi senare kommer att knyta 

an med resultatet i denna studie. Nedan beskrivs: arbetsmiljölagen, kommunikation, 

kommunikativt ledarskap och den goda gruppen. Vidare följt av modellerna: Mintzbergs 

grundmodell, entreprenörsorganisationen och Karaseks krav och kontrollmodell.  
 

4.1 Arbetsmiljölagen (AML) 

År 1987 (AML) stiftades arbetsmiljölagen som reglerar fysiska-, tekniska- och sociala 

arbetsförhållanden. Arbetsmiljölagen har sedan 1987 utvidgats och förtydligats allt eftersom 

människan fått mer kunskap kring detta område och arbetsmarknaden förändras (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005). Lagen syftar till att förebygga olycksfall, ohälsa och uppnå en 

god arbetsmiljö (AML). För att uppnå en god arbetsmiljö krävs det bland annat att individen 

kan påverka sitt arbete och ha ett medbestämmande (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005).  
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Den 31 mars 2016 började den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” att 

gälla (AFS 2015:4). Denna föreskrift konkretiserar arbetsmiljölagen och skall förtydliga 

regler som skall göra det lättare för arbetsgivaren att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Den 

nya föreskriften om organisatoriska arbetsmiljöfrågor omfattar “ledningens styrning, 

kommunikationen, delaktigheten, handlingsutrymmet, fördelningen av arbetsuppgifter samt 

krav, resurser och ansvar”. Den sociala arbetsmiljön inkluderar “villkor och förutsättningar 

för arbetet som omfattar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor” 

(AFS 2015:4). Tanken med den nya föreskriften är att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Att 

förebygga ohälsa kan gynna organisationen genom ökad effektivitet och minskade kostnader 

på sjukfrånvaro och rehabilitering. Som nämnt ovan ingår kommunikation i den nya 

föreskriften och det är även något vi valt att ha fokus på i denna studie. Då kommunikation är 

ett brett begrepp med många betydelser kommer vi nedan beskriva begreppets innebörd och 

inrikta oss på den interna kommunikationen då detta ingår i studiens syfte.  

 

4.2 Kommunikation 

Kommunikation innebär att vi medvetet eller omedvetet delger oss själva eller andra 

någonting. Kommunikation kan ses som en process mellan människor där målet är att 

tankeinnehållet ska bli gemensamt och begreppet kommer från det latinska ordet 

communicare som betyder ”att göra gemensamt” (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; Lätt, 

2015). Grunden i kommunikation är när en sändare förmedlar ett budskap till en mottagare. 

Sändaren gör då en kodning av budskapet och mottagaren gör en tolkning av den. Detta kan 

ske antingen genom envägs- eller tvåvägskommunikation. Genom envägskommunikation är 

det bara sändaren som är aktiv vilket gör att mottagaren inte får möjlighet att ifrågasätta eller 

ge någon respons av budskapet. Tvåvägskommunikation handlar om att skapa delaktighet 

bland parterna och missförstånd undviks oftast genom att mottagaren kan ge respons vilket 

gör att sändaren kan säkerställa så att budskapet har uppfattats på rätt sätt (Eriksen, 2003; 

Johansson, Miller & Hamrin, 2014; Önnevik, 2010). Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att 

kommunikationen ur ett ledningsperspektiv är av stor vikt då de menar att all typ av styrning, 

kontroll och samordning innefattar någon form av information som rör organisatoriska 

händelser och mål. Det krävs då att kommunikationen fungerar för att informationen ska 

komma fram på rätt sätt vilket dels ställer krav på att ledaren lyckas koda och sända sitt 

budskap på ett korrekt sätt. Kommunikationsprocessen beskrivs med hjälp av modellen nedan 

där informationen färdas i en bestämd följd. I en tvåvägskommunikation växlar samma person 

mellan att var avsändare och mottagare men kan även ha båda rollerna samtidigt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Kommunikationsprocessen. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 296). 
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“Kommunikation är en grundförutsättning för att organisationer överhuvudtaget ska kunna 

skapas, existera och utvecklas” (Heide, Johnson & Simonsson, 2012, s. 15). 

Kommunikationen är viktig för att medlemmarna i organisationen skall bli delaktiga i målen, 

få kunskap och förstå arbetet. Det är ledningens roll att sätta mål samt se till att dessa uppnås 

och det är därför viktigt för ledningen att kommunicera rätt. Kommunikation är en viktig 

ledningsfråga (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Heide, Johansson och Simonsson (2013) skriver 

att många organisationer idag består av kommunikation. Den finns ständigt där utan att vi 

reflekterar över det. Kommunikation sker bland annat på möten, i korridoren, i lunchrummet, 

på mailen, på anslagstavlan och i telefonsamtalen. Vi märker det dock som mest först när de 

uppstår problem. Problem som missuppfattningar, bristande tid, uteblivna informationsmöten, 

chefer som inte lyssnar eller tvärt om. Ett annat problemen kan vara att det finns och ges för 

mycket information vilket kan leda till att man upplever stress, tappar kontroll över dagens 

arbete eller tappar sitt helhetsperspektiv (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Det är viktigt att cheferna inte enbart sprider information genom 

envägskommunikation utan skapar dialog och diskussion i en tvåvägskommunikation. Trots 

att det är känt sedan länge att kommunikationen är en viktig del i en organisation är det inte 

många chefer som prioriterar den (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Att leda handlar 

mycket om att kommunicera (Simonsson, 2002). 

 

4.3 Kommunikativt ledarskap 

Ett kommunikativt ledarskap definieras som när dialog finns mellan anställda, där feedback 

ges och tas, där en aktiv delaktighet i beslutsfattande finns och där klimatet är öppet och 

involverande. En bra kommunikation resulterar i engagemang med organisatoriska effekter, 

där samspelet inom organisationen även formar arbetsmiljön (Johansson, Miller & Hamrin, 

2014). Detta går hand i hand med det som Eriksen (2003) förespråkar i sin bok gällande 

kommunikativ rationalitet som syftar till en kommunikation där alla berörda parter får komma 

till tals och där man gemensamt kommer överens om beslut. Besluten blir mer rationella när 

det inkluderas fler deltagare och meningsutbyte har fokus istället för makt och status (Eriksen, 

2003). För att detta kommunikativa ledarskap skall fungera med delaktighet och gemenskap 

krävs även en god arbetsgrupp. 

 

4.4 Den goda gruppen 

Lennéer-Axelsson och Thylefors (1991) skriver att grunden för en bra arbetsgrupp är ett gott 

självförtroende. För att kunna uppnå ett gott självförtroende beror dels på en individs 

arbetsstolthet, yrkesidentitet, om individen är tillfreds med sin arbetssituation och 

organisation man tillhör. Ett gott självförtroende ger sedan en effekt av bra kommunikation 

där individerna vågar uttrycka sina åsikter och sina behov. I den goda gruppen finner man ofta 

glädje, humor och lättsinne. Olikheter går inte att undvika och dem skall accepteras och 

respekteras i en god arbetsgrupp. Individer med gott självförtroende har lättare att acceptera 

och respektera dessa olikheter och det finns en tolerans för oliktänkande och för olika 

arbetssätt. Olikheter eller något avvikande upplevs inte som skämmande och med denna 

trygghet och tolerans skapas kreativitet (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1991). 

 

4.5 Modeller  
 

Hur en organisation är uppbyggd är avgörande för organisationens effektivitet samt 

individernas välmående. För att en arbetsgrupp skall bidra med dessa positiva effekter krävs 

en bra struktur (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1991). Organisationsstrukturen ger 
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förutsättningar för, men även resultat av hur samspel och kommunikationen fungerar i en 

organisation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Nedan beskrivs Mintzbergs 

grundmodell för att skapa förståelse om hur organisationer är uppbyggda, följt av Karaseks 

krav-kontroll-stödmodell. Dessa modeller kommer senare bli kopplade till studiens resultat.  

 

4.5.1 Mintzbergs grundmodell 

Alla organisationer är uppbyggda i en viss struktur där olika enheter utgör ett visst område. 

För att förstå hur organisationen i vår studie är uppbyggd har vi valt att tillämpa Minzbergs 

grundmodell som beskriver organisationens enheter i fem olika områden. Denna grundmodell 

är uppbyggd i tre hierarkiska led: strategisk ledning, taktiskt nivå (mellanchefer) och den 

operativa kärnan. Den strategiska ledningen består av Vd:n och ledningsgruppen och den 

taktiska nivån består av chefer som skall vara länken mellan ledningen och den operativa 

kärnan. En viktig uppgift är att implementera beslut från den strategiska ledningen i den 

operativa kärnan. Cheferna är även ansvariga för den dagliga verksamheten. I den operativa 

kärnan finns de medarbetare som arbetar med den dagliga verksamheten som exempelvis 

försäljning eller produktion. Servicestrukturen är en extra resurs som skall ge stöd och 

stöttning till kärnverksamheten och kan bland annat bestå av reception, vaktmästeri eller städ. 

I teknostrukturen arbetar personal med utveckling, forskning, ekonomistyrning eller 

utbildning. Denna modell kan sedan återfinnas i olika former av organisationer där 

entreprenörsorganisationen är en (Önnevik, 2010). Denna organisationsform beskrivs mer 

nedan. 

 

 

Figur 2. Minzbergs grundmodell. Önnevik (2010, s. 165).  
 

4.5.2 Entreprenörsorganisationen 

Entreprenörsorganisationen finns ofta i nystartade- eller mindre familjeföretag som är 

uppbyggd i en enkel struktur. Medlemmarna i företaget är ofta aktiva i fler områden inom 

organisationen och samma person gör flera olika arbetsuppgifter och har spridd kunskap och 

kompetens. Servicestrukturen samt teknostrukturen finns ofta inom kärnverksamheten och 

inte som enskilda områden då personalen i kärnverksamheten ofta jobbar parallellt med dessa 

uppgifter. Besluten fattas ofta centralt med många inblandade. Problemet med denna 

organisation kan vara då cheferna både verkar som operativa medarbetare och finns på en 

högre position då det kan vara svårt att släppa taget om den operativa verksamheten på grund 
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av kontrollbehov. Detta speciellt då företaget växer och mer tid behöver läggas på att “agera 

chef”. Organisationen är ofta liten och medarbetarna kan ha direktövervakning av varandra 

och på så sätt vet sina kollegors arbetssituation och arbetsuppgifter. 

Enteprenörsorganisationen kan även återfinnas i stora organisationer (Önnevik, 2010).  

 

4.5.3 Karaseks krav och kontrollmodell och socialt stöd 

Stressnivån påverkas av hur arbetet är organiserat och hur arbetet är organiserat beror på 

ledarskapet. Kraven är idag i många arbeten höga och hur dessa krav upplevs är till viss grad 

individuellt (Ekelöf, 2013). Höga krav i samband med olika effekter kan få motsatt effekt till 

varandra. Det som kan upplevas negativt enskilt kan upplevas positivt i kombination med 

andra förhållanden (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
 

Karaseks krav och kontrollmodell beskriver ursprungligen två dimensioner, hur arbetets krav 

och kontroll påverkar stressnivån hos människan. En ytterligare tredje dimension av socialt 

stöd motverkar stress. Jobb med höga krav och hög kontroll upplevs utmanande och skapar 

engagerade individer. Samma höga krav i kombination med låg kontroll ger motsatt effekt 

och kan upplevas betungande och ger risk till ohälsosamma sjukdomar. Kraven i arbetet 

motsvarar de prestationer som förväntas genomföras samt de ansträngningar som arbetet 

kräver. Kontrollen i arbetet motsvarar den möjlighet individen har att kunna påverka sitt eget 

arbete i olika beslut och själv bestämma över olika situationer (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Theorell (2003) beskriver det som vardagsmakt. Finns makten över 

situationen finns även kontrollen över situationen. Kontrollen och stress är nära 

sammankopplat, då kontrollen går förlorad ökar stressen (Theorell, 2003). 
 

Den tredje dimensionen socialt stöd har en positiv inverkan på stressnivån samt för 

människans hälsa. Detta stöd kan komma från ledning, kollegor, vänner och familj. För att 

motverka stress i så hög grad som möjligt bör arbetet organiseras med inflytande och stöd. 
 

 
 

Figur 3. Karaseks krav-kontroll-stödmodell. Theorell (2003, s. 18).  
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Karasek skriver om fyra idealsituationer i denna modell: avspänd, aktiv, passiv eller spänd. 

Vart individen befinner sig i denna modell beror på parametrarna krav och kontroll 

(beslutsutrymmet i arbetet). Idealet för en god arbetsmiljö och hälsa är avspända jobb med 

hög kontroll och låga krav. Den spända arbetssituationen har ingen eller låg kontroll samt 

höga krav och det är i denna situation risken för ohälsosamma sjukdomar och negativ stress 

ökar (Theorell, 2003). Med höga krav, hög kontroll och ett stabilt socialt stöd skapas så kallat 

aktiva jobb och individen står starkare emot negativ stress. Det sociala stödet hjälper till att 

motverka denna negativa stress (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Arbetet bör vara 

organiserat så att individen upplever att det finns hög kontroll, höga krav samt ett bra socialt 

stöd för att både individ och organisation skall må så bra som möjligt samt uppnå högsta 

möjliga effektivitet.  
 

5. Metod 
 

Nedan följer en kort presentation om datainsamlingens tillvägagångssätt och hur vi bearbetat 

och analyserat den insamlade datan. Vidare följer ett etikavsnitt där vi beskriver hur vi 

förhållit oss till etiska regler. Detta metodkapitel avslutas med en metoddiskussion där vi 

resonerar kring den valda metoden, tillvägagångssättet i datainsamlingen samt studiens 

tillförlitlighet och validitet.  

 

5.1 Urval 

Vi kom i kontakt med en koncern inom den privata sektorn med hjälp av tidigare relationer 

till denna koncern. Efter ett möte tillsammans med koncernens ägare och koncernens HR-chef 

kom vi överens om ett ämne för denna studie som matchade våra intressen och som samtidigt 

kan gynna koncernen. Vi valde att samarbeta med alla koncernens sex svenska organisationer. 

Tanken var att hålla sammanlagt 18 intervjuer, två mellanchefer och en Vd från varje 

organisation, men på grund av tidsbrist och sjukdom blev det en del bortfall. Vi har 

sammanlagt genomfört 13 intervjuer varav tio var mellanchefer och tre var Vd. Det var varje 

organisations egna Vd som valde ut vilka chefer som skulle medverka i intervjuerna vilket ger 

ett subjektivt urval och ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2016). Alla organisationer vi 

samarbetade med är relativt små och har inte många led av chefer vilket resulterade i att valet 

av intervjupersoner blev ganska självklara. Positivt gällande intervjupersonerna var att vi 

intervjuade en till två chefer på alla de sex organisationerna vilket ledde till ett representativt 

urval för hela koncernen.  

 

5.2 Datainsamling 

I datainsamlingen använde vi kvalitativa intervjuer som gav en detaljerad och fyllig data och 

som besvarade våra frågeställningar (Denscombe, 2009). Intervjupersonerna kunde reflektera, 

resonera och understryka viktiga känslor samt att vi som genomfört studien hade möjlighet till 

att ställa följdfrågor då vi önskade ett mer utvecklande svar, vilket i vissa fall krävdes. 

Intervjuerna var formade efter en semistrukturerad struktur som gav oss en relativ öppen 

dialog och intervjuerna varierade i tid, från 40 minuter till en timma och 20 minuter 

(Denscombe, 2009; Dalen, 2015). Efter genomgång av andra studier och utifrån vårt syfte 

formulerade vi två likartade intervjuguider, där en var för cheferna och en för Vd:arna, vilket 

resulterade i 29 respektive 23 frågor. Preliminärt strukturerade vi upp dessa frågor under olika 

underrubriker som senare underlättade bearbetningen av intervjumaterialet (Backman, 2008). 

Dessa underrubriker kom sedan att matcha de fem olika temana i resultatet som är ledarskap, 

krav och kontroll, socialt stöd, kommunikation och psykosocial arbetsmiljö. De två 
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sistnämnda teman, kommunikation och psykosocial arbetsmiljö, är inga lätta ämnen och kan i 

vissa fall upplevas som känsliga. Vi valde därför att genomföra intervjuerna med enbart en 

intervjuperson åt gången (Denscombe, 2009). Den kvalitativa datan vi fick genom 

intervjuerna är sedan den information vi byggt denna studie på.  

 

5.3 Analysmetod 

Intervjuguiden var uppdelad i kategorier som vi preliminärt skapade innan datainsamlingen 

vilket senare underlättade databearbetningen (Backman, 2008). Vi använde oss av 

ljudinspelning vid alla intervjuer som vi efter insamlingen transkriberade. Detta 

transkriberade material gav oss sedan stor nytta i analysen (Denscombe, 2016). 

Transkriberingsprocessen gav oss en ytterligare fördjupning i materialet (Dalen, 2015). 
 

Vi analyserade datan med hjälp av innehållsanalysen. Vi plockade ut relevanta stycken ur de 

transkriberade intervjuerna och delade in dessa i de tidigare preliminärt formade kategorierna. 

Efter att vi bearbetat denna data skapade vi teman ur texten som sedan blev rubriker i 

resultatet (Watt Boolsen, 2007; Denscombe, 2016). Vi valde även att plocka ut och använda 

citat i resultatet vilket gör innehållet mer värdefullt (Dalen, 2015).  

 

5.4 Etik 

För att uppfylla alla etiska krav följde vi de fyra grundläggande stegen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Dalen, 2015). 

Hur vi gick tillväga för att uppfylla dessa krav beskrivs nedan.  
 

Innan vi påbörjade denna studie var vi noga med att uppfylla informationskravet och 

samtyckeskravet både från ägare och varje individ som ingick i studien (Denscombe, 2004). 

Ägaren och HR-ansvarig i koncernen blev tydligt informerade om vad studien skulle handla 

om och vi fick deras godkännande till att genomföra denna studie (Denscombe, 2004). Vi 

skickade sedan ut ett informationsmail till alla Vd:ar via HR-ansvarig i koncernen där vi 

delade information om studiens syfte, vilka områden intervjuerna kommer att beröra samt hur 

lång tid det beräknades att ta. Vd:arna förmedlade sedan vidare denna information till de 

berörande intervjupersonerna. Vi bekräftade senare tid och plats för intervjuerna via telefon 

eller mail med respektive Vd. Väl på plats, innan varje intervju, informerade vi varje 

intervjuperson om att deltagandet var frivilligt, vi garanterade anonymitet samt frågade om 

lov för inspelning. Vi informerade att materialet enbart kommer användas till vår studie vilket 

uppfyller nyttjandekravet. Alla intervjupersoner godkände inspelningen (Denscombe, 2004). 

Vi startade varje intervju med enklare vardagliga frågor så att intervjupersonen skulle känna 

sig bekväm. Materialet vi fick in genom intervjuerna blev behandlat konfidentiellt 

(Denscombe, 2004).  

 

5.5 Förförståelse 

Innan genomförda intervjuer förväntade vi oss möta stressade och otillfredsställda chefer med 

en Vd som inte hade en klar uppfattning över chefernas situation. Detta på grund av tidigare 

egna erfarenheter samtidigt som mellanchefers pressade situation är uppmärksammad i media 

och annan litteratur. Redan första intervjun slog hål på dessa fördomar och efter alla 

genomförda intervjuer såg vi en röd tråd i att alla chefer mer eller mindre verkade trivas med 

sin arbetssituation och Vd:arna hade en klar och tydlig uppfattning om deras situation. Vi har 

försökt att hålla en så neutral ställning som möjlig i denna studie och vi anser inte att denna 

förförståelse har påverkat resultatet.  
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En av oss har tidigare jobbat inom denna koncern och är för tillfället tjänstledig från sin tjänst. 

Detta bidrar till att en av oss har mycket förförståelse om denna koncern samt har relationer 

till vissa av intervjupersonerna. För att försöka undvika att detta färgade intervjuerna höll den 

andra av oss i dessa intervjuer när någon relation eller koppling till intervjupersonen fanns. 

Trots försiktighetsåtgärderna i att den andra höll i intervjuerna kan ändå närvaron ha påverkat 

intervjumaterialet.  

 

5.6 Reliabilitet och Validitet 

Om studien hade genomförts längre fram i tiden hade resultatet troligen inte blivit densamma. 

Nästan alla organisationer befann sig i ett förändringsarbete. Detta förändringsarbete skapade 

otrygga individer som uttryckte en längtan till att dessa förändringar rotat sig och skapat 

vanor. Därför tror vi att om studien genomförts vid en senare tidpunkt hade svaren varit mer 

tillfredsställande och individerna hade troligen uttryck en bättre arbetssituation. Dock 

förändras arbetsmarknaden och konkurrensen hårdnar vilket leder till tuffare 

arbetsförhållanden vilket intervjupersonerna bekräftade. Om denna belastning fortsätter att 

öka hade svaren troligen blivit sämre om undersökningen genomförts vid en senare tidpunkt. 

Produktionen för vissa organisationer i studien är säsongsbaserad vilket gör att belastningen 

varierar mellan de olika säsongerna. Hade undersökningen genomförts på en annan säsong 

hade svaren troligen blivit annorlunda. För att uppnå ett så tillförlitligt material som möjligt 

valde vi att genomföra intervjuer på flera olika organisationer samt inkludera relativt många 

intervjupersoner (Bryman, 2011).  
 

För att uppnå validitet i denna studie hade vi skapat en intervjuguide med frågor som skall ge 

svar på studiens syfte (Bryman, 2011). Alla intervjuer blev genomförda med tänkta och 

önskade intervjupersoner vilket var mellanchefer och organisationernas Vd. Det är kring 

dessa positioner vi format denna studie. 

 

5.7 Metoddiskussion 

Eksell och Thelander (2014) skriver att det finns viss kritik mot att enbart använda intervjuer 

som metod då det finns risk att faktorer som ålder, utseende, etnicitet, professionell bakgrund 

och kön kan påverka den sociala interaktionen mellan forskaren och intervjupersonen. För att 

motverka detta kan denna metod kombineras med någon annan (Eksell & Thelander, 2014). 

Vi valde ändå att enbart använda oss av intervjuer och ingen kompletterande metod då vi 

anser denna metod tillräcklig då fördelarna med kvalitativa intervjuer är så stora då vi vill få 

svar på vårt syfte samtidigt som denna studie inte syftar till att mäta eller räkna någonting. Vi 

anser att en metodkombination inte hade gett något annat resultat än det vi fått fram enbart 

genom intervjuer, utan skulle eventuellt endast stärkt de resultat vi redan fått av intervjuerna. 

Detta hade dock styrkt studiens resultat men på grund av tidsbrist valde vi att enbart 

koncentrera oss på intervjuer som metod. Vi anser att intervjupersonerna uppfyllde kraven för 

att vara ett representativt urval då vi intervjuade minst en mellanchef från varje organisation 

(Denscombe, 2016).  
 

Alla intervjuer genomfördes i organisationernas konferensrum på respektive arbetsplats. Detta 

kan ha bidragit till oärliga svar då intervjupersonerna känner en stark lojalitet till företaget och 

vill svara på intervjufrågorna utifrån hur det bör vara och vill inte belysa eventuella problem. 

Medvetna om detta valde vi ändå att hålla intervjuerna på respektive arbetsplats på grund av 

tillgänglighet och tidsbrist. I tre av sex fall intervjuades även chefernas Vd vilket cheferna var 

medvetna om. Eventuellt kan detta ha påverkat intervjupersonernas svar till något mer 

positiva svar men vi upplevde trots detta att vi fick ärliga svar då cheferna verkade ha ett gott 
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självförtroende och stå för sina åsikter. Ytterligare en problematik kan ha varit att Vd:arna 

valde ut de chefer som skulle medverka i intervjuerna och risken är då att Vd:arna valde de 

personer som hen favoriserar och som ger de svar som Vd:n önskar. Vi tror ändå att denna 

problematik inte genomsyrat intervjupersonernas svar då Vd:n gav goda förklaringar till 

varför hen valt de intervjupersoner som medverkade i intervjuerna och detta på grund av 

tidsbrist, sjukdom, arbetsposition och tillgänglighet.    
 

Vid varje genomförd intervju närvarade vi båda författarna. Anledningen till detta var då vi 

såg en risk i att vi som unga kvinnliga studenter skulle intervjua högt uppsatta chefer och 

Vd:ar som kan ge oss en underlägsenhet. Ytterligare en risk var åldersskillnaden mellan oss 

studenter och intervjupersonerna som också kan bidra till en underlägsenhet för oss. Efter 

genomförda intervjuer upplevde vi att dessa risker inte existerade och påverkade inte 

resultatet i studien. Positivt med att båda två medverkade i alla intervjuer var att vi båda fick 

samma nära relation till intervjumaterialet och gemensamt kunde diskutera eventuella dolda 

budskap. Vi kunde även komplettera varandra i varje pågående intervju samt att det speglar en 

artighet då båda författarna till studien medverkade under intervjuerna (Trost, 2005).  
 

Vi valde att inte använda något genusperspektiv i denna studie då det ena könet var 

underrepresenterat i urvalet och för att öka anonymiteten valde vi bort denna parameter.  
 

6. Resultat och Analys 
 

Nedan följer en redovisning av studiens resultat. Vi har valt att presentera resultatet i olika 

teman följt av en kort sammanfattning. Vidare analyseras resultatet kopplat till teori och 

tidigare forskning. Varje tema avslutas med en kort slutsats. 

 

6.1    Ledarskap 
 

Det första av de fem temana i denna studie handlar om ledarskap. Utifrån detta tema ville vi 

få en bild av hur cheferna och Vd:arna såg på hur en bra chef bör vara. Detta ansåg vi skapade 

en bra grund i vår studie då vi kunde analysera om egenskaperna de beskrev också kunde 

relateras till vad teorin skrev om ledarskap, men även för att få en bild av vad för typ av 

ledarskap som faktiskt bedrevs i organisationerna. En av dessa frågor handlade om vilka 

egenskaper som de tycker utmärker en bra chef. Svaren från cheferna kring denna fråga var 

ganska liknande då egenskaper som lyhördhet, tydlighet och att ha beslutsförmåga sågs som 

viktiga. Flera av cheferna tycker att en chef måste kunna lyssna och våga diskutera för att 

kunna få med sig sin personal. Det handlar om att kunna samarbeta med människor och att 

försöka sätta sig in i en annans position menar en av cheferna. En annan beskriver vad hen 

själv förväntar sig av en bra chef: 

 

”Chefen ska vara den som ser till att det drivs framåt. Är man inte chef själv så förväntar 

man sig att chefen ska styra skutan, att nu ska vi göra såhär.”- chef 

 

Majoriteten av cheferna menar att det är en balansgång. Det gäller att vara tydlig, bestämd och 

kunna ställa krav samtidigt som man ska vara ödmjuk, stöttande och vara en god lyssnare. En 

annan chef beskriver följande: 
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”Jag tycker en chef ska våga ta beslut. Hårda och bestämda men ändå kompisaktiga, en bra 

mix av allt.”- chef 

 

När det kommer till vad Vd:arna anser utmärker en bra chef pratar alla om vikten av att 

utveckla både individ och organisation. En Vd poängterar detta tydligt: 

 

”Man måste ha viljan att utveckla andra. Man måste se på sitt uppdrag på det sättet. Det är 

att utveckla andra och hjälpa de att göra ett bättre jobb och att få dem att växa.” - Vd 

 

Alla pratar även om att en bra chef ska prioritera delaktighet. Som chef ska man se till att alla 

hjälps åt så mycket som möjligt för att få känna sig delaktiga. En Vd tar upp att som chef ska 

man kunna agera utefter situation just för att individer är olika i sina personligheter. I vissa 

lägen ska man pusha och i andra lägen stötta. Som chef ska man kunna ge både ”ris och ros” 

uttrycker en Vd i intervjun, som har likhet med vad en annan Vd pratar om som tar upp vikten 

av feedback. De menar att det också krävs att vara lyhörd och kunna lyssna samt vara ett gott 

föredöme för de anställda. 

 

6.1.1    Sammanfattning av ledarskap 

Ett bra ledarskap utifrån chefernas syn handlar mycket om lyhördhet. Det ska vara en chef 

som både kan lyssna och diskutera. Chefer måste kunna jobba med olika sorters människor 

och behöver ha en balans mellan att vara bestämd, visa tydlighet och ha beslutsförmåga men 

samtidigt visa ödmjukhet och vara en stöttande chef. Även lyhördhet och förmåga att lyssna 

nämns bland Vd:arna som viktiga egenskaper. Alla Vd:ar pratar om att det är viktigt som chef 

att utveckla både individ och organisation och att skapa delaktighet. I vissa lägen måste chefer 

kunna pusha och i andra lägen finnas där för att stötta beroende på personligheter och 

situationer.  
 

6.1.2    Analys av ledarskap 

Cheferna i studien sammanfattar en bra ledare med att hen skall kunna lyssna och diskutera. 

Vd:arna beskriver samma sak fast med orden - att skapa delaktighet. Detta kan kopplas med 

det Heide, Johansson och Simonsson (2012) skriver, att en chef ska kunna skapa förståelse, 

kunskap och delaktighet i en organisations mål och att de borde fokuseras mer på diskussion 

och dialog än informationsspridning för att det inte ska uppstå kommunikationsproblem. 

Johansson, Miller och Hamrin (2014) och Eriksen (2003) skriver om det kommunikativa 

ledarskapet. Detta ledarskap handlar om att skapa dialog, medbestämmande, ge feedback och 

om att ha ett klimat som är öppet och involverande vilket också stämmer överens med 

intervjupersonernas beskrivningar om en bra ledare. Lätt (2015) menar att balans mellan 

resultat och relation är viktigt i ett ledarskap. Detta för att få anställda att gå mot samma mål 

och för att få de att utföra rätt saker (Önnevik, 2010). Vi kopplar det med det som både chefer 

och Vd nämner i vår studie. De pratar om balansen mellan att styra och stötta. Cheferna 

nämner vikten av att kunna hantera människor vilket går hand i hand med det Lätt (2015) 

skriver om gällande att en chef måste ha kunskap om hur människor fungerar för att kunna 

bedriva ledarskap. Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) menar att saker som kan upplevas 

stressigt, jobbigt och svårt för en person kan upplevas motsatt för en annan vilket vi kopplar 

till det som Vd:arna tar upp gällande att veta när det gäller att pusha eller stötta i sitt ledarskap 

beroende på vad för typ av person man arbetar med. Vissa behöver bli styrda och andra 

behöver mer frihet vilket Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) säger påverkar personers 

psykiska välmående.  
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6.1.3    Slutsats kring analys av ledarskap 

Slutsatsen är att organisationerna har liknande arbetssätt som kan kopplas till det 

kommunikativa ledarskapet vilket handlar om att skapa dialog, medbestämmande, ge 

feedback och ha ett öppet klimat. 
 

6.2    Krav och kontroll 
 

Det andra temat i våra intervjuer handlade om krav och kontroll i arbetet. En av dessa frågor 

handlade om ifall cheferna kan påverka mängden i deras arbete. Majoriteten ville svara både 

ja och nej i den frågan. De flesta menar att de kan påverka mängden arbete genom att säga nej 

men att detta är svårt vilket gör att det inte händer ofta. En chef svarar att arbetsmängden blir 

så stor som man själv gör den till men jobbar ofta mer än 40 timmar i veckan. En annan chef 

svarar liknande, dock att orderflödet inte går att påverka på samma sätt som sitt eget arbete så 

som planering och strategiska uppgifter. En chef uttrycker att hen kan påverka mängden 

arbete genom att delegera vissa arbetsuppgifter till kollegor men då ökar arbetsbelastningen 

hos de andra. Många av arbetsuppgifterna är styrda av deadlines vilket gör det svårt att skjuta 

på vissa arbetsuppgifter. En chef svarar följande på ifall hen kan påverka mängd arbete: 

 

”Nej. Du kan göra en lista över vad du skall göra på en dag. Sedan kan klockan bli 14, 15 

och du har inte ens börjat på listan för det har kommit in andra saker som är akut…”- chef 

 

De chefer som svarar att de kan påverka mängd arbete menar att de själva väljer vad de lägger 

sitt fokus på. En uttrycker exempelvis att det handlar om att delegera: 

 

”Varför skall jag sitta och kolla upp vad leverantörerna har för semester i sommar. Menar 

jag pratar ju aldrig med leverantörerna. Men då delegerar jag det till de som pratar med 

leverantörerna varje dag. Annars blir det oändligt med jobb för mig.” – chef 

 

När det kommer till Vd:arnas svarar angående denna fråga om hur cheferna kan påverka 

mängd arbete ger citaten nedan svar på detta: 

 

”Det kan man påverka hur mycket som helst. Det handlar om att delegera. Vi har jättemånga 

duktiga människor som gärna tar på sig uppgifter. Genom att delegera kan man få mer tid.” - 

Vd 

 

”Det är ett av problemen med att vara chef, att du har väldigt svårt att påverka det. Det är en 

viktig egenskap som chef att kunna hantera detta. Exempelvis att ta en arbetsuppgift och göra 

det i en sådan hög nivå som passar för den tiden du har bestämt att sätta av till den. Jag 

skulle kunna jobba alla timmar jag inte sover, 100 timmar i veckan. Om jag skulle göra alla 

arbetsuppgifter så bra som jag skulle vilja göra de, då hade dessa 100 timmar inte räckt till. 

Den situationen har alla chefer om man är ambitiös. En chef måste se över sin situation och 

titta på att du har såhär mycket att göra, vilka saker måste du göra? Hur kan du göra för att 

göra alla sakerna på ett tillräckligt bra sätt? Man måste inse att man kan inte göra allt så bra 

som man tänkt sig att göra det. Det kan man om man jobbar på ett kärnkraftverk, för då 

måste man. Är du ambitiös, måste du krympa din ambitionsnivå i varje uppgift.” - Vd 
 

Några frågor i intervjun handlade om chefernas arbetssituation, hur den kan beskrivas och hur 

nöjda de är med den. Det visar sig att majoriteteten är väldigt nöjda. 50 procent av cheferna 

väljer att värdera sin arbetssituation med siffra 9 på en skala som går upp till 10 (mycket nöjd 

med sin arbetssituation). Medelvärdet på uppskattningsskalan från 1-10 blev 7.4. 
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Motiveringen till varför inte siffran 10 valdes var att det alltid går att göra saker och ting 

bättre. Följande uttalande gör en av cheferna: 

 

”Jag trivs med kollegorna jättebra. Trivs jättebra med arbetsgivaren. Har ett omväxlande 

jobb. Jag har ingen brist på utmaningar. När jag vill ha utmaningar kan jag skapa de själv.” 

– chef 

 

Flera av organisationerna är inne i en förändringsprocess vilket gjorde att några av cheferna 

inte valde en högre siffra på skalan. Situationen upplevdes som rörig då förändringar sker på 

olika ställen samtidigt inom organisationen. De förklarar bland annat att tiden just nu är tuff 

på grund av detta men att de annars hade valt en högre siffra på skalan då de verkligen trivs 

med sitt jobb. 

 

”För att välja högre siffra så skulle det behövas dels det jag sa nyss, fokus på en sak i taget. 

Inte fullt så splittrat önskar jag.” – chef 

 

”Förmågan att fokusera på en grej, det är inte så lätt i mellanchefs-ledet. Det blir så mycket, 

man blir tvungen att fokusera på många saker samtidigt.  Måste prioritera. Den dagliga 

verksamheten måste gå runt.” - chef  

  

När det kommer till att beskriva arbetssituationen nämner flera av cheferna att den är stressig 

men ändå hanterbar och tillfredsställande. Några av cheferna förklarar att det periodvis kan 

vara för hög arbetsbelastning vilket kan göra arbetssituationen stressig och splittrad. Att 

arbetet är omväxlande, utmanande, inspirerande och utvecklande framkommer som de 

positiva delarna och att förändringsprocessen och hög arbetsbelastning framkommer som 

negativa. Vad gäller övertid jobbar alla cheferna mer än 40 timmar i veckan men majoriteten 

ser inte detta som ett problem utan är nöjda och trivs med sitt jobb och sin arbetssituation. 

Svaren från Vd:arna angående chefernas arbetssituation är liknande chefernas egna svar om 

att det är väldigt varierande och överlag stressigt men ändå hanterbart. En anser att cheferna i 

det stora hela inte har för höga arbetskrav då de har medarbetare de kan delegera 

arbetsuppgifter till. Andra förklaringar som ges angående den varierande arbetssituationen är 

på grund av den ojämna belastningen som finns i branschen. En Vd förklarar följande: 

 

”Det gör att det blir väldigt tydliga pikar och djupa bottnar. När det väl är pikar är det 

väldigt tufft. Dyker det dessutom upp problem kan det bli väldigt körigt. Det belastar inte 

bara cheferna utan även personalen.” – Vd 

 

Under intervjuerna frågade vi cheferna vad de tror förväntas av dem. Många nämner att de 

ska se till att allt ska fungera, uppnå mål, leverera i tid och att utveckla personalen och 

organisationen. Följande uttalande görs angående detta: 

 

”Att jag ska göra resultat men sen om det innebär resultat pengamässigt eller att utveckla 

personal och avdelning, det är lite olika mål som sätts upp. Det är olika mål som jag tror att 

de förväntar sig. Även egna krav sätts ju in där man har mål man vill uppnå.” - chef 

 

”Jag tror att förväntningarna är att det ska utvecklas framåt, lite hålla undan så att det blir 

så lite frågor upp till Vd som möjligt så att hen kan fokusera på det mer övergripande som 

behövs. Att vi tar mer beslut så det slipper belasta Vd:n. Det känner jag är bra och tycker det 

ska funka så. För ska man springa och förankra allting med ledningen så blir det inte bra 

flöde.” – chef 
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Vd:arnas svar om förväntar på cheferna är eniga med chefernas uttalande om att lösa dagens 

utmaningar och samtidigt bidra långsiktigt. Utveckling är viktigt där en Vd menar att sådant 

får ta tid:  

 

”Det som är en engångsgrej som kan underlätta för andra tycker jag är viktigt. Saker som 

har med utveckling får ta tid men det andra måste göras för det mår alla bra av i slutändan 

och det är jag klar med vad jag förväntar… Det är ju inte så att man är chef bara för att vara 

chef över personal. När man har flera roller som alla har här så måste man väga in helheten 

vilket ger en tröghet i att utvecklingen inte går så fort. Exempelvis på Volvo finns det någon 

som ska se till att andra bara gör sitt jobb men så fungerar det inte här. Det är svårt i en liten 

organisation. Det är nog en press för mellancheferna här också.” – Vd 

 

Vad gäller resurser är majoriteten av cheferna nöjda med de resurser som finns. Några chefer 

uttrycker en önskan om fler resurser men är medvetna om att detta inte är möjligt då budget 

inte tillåter det. En annan chef tar upp att den största bristen gällande resurser är tiden: 

 

”Ja, det är väl tid som jag inte har då och hjälp med mitt arbete. Jag har ju hjälp med att 

utföra mitt arbete både ekonomiskt, köpa det jag behöver, anställda och hyra in personal. 

Men vad det gäller mitt jobb har jag inte resurser som kan hjälpa mig när jag har för mycket. 

Det hade behövts att allt det här i periferin, de lösa arbetsuppgifterna, att någon annan gör 

det. Det är viktiga saker.” – chef 
 

Samma fråga ställs till Vd:arna om hur de ser på chefernas resurser och de är eniga om att 

generellt sett så är resurserna goda och att situationen är bra. Det handlar om att vara väl 

medveten om budget och att satsningar görs där det behövs. En utmaning som en Vd uttrycker 

är att i framtiden försöka minska den stelbenthet som finns då många är specialiserade i 

specifika områden och att fler behöver bredare kunskap för att kunna hjälpa varandra. En Vd 

säger följande angående resurser: 

 

”Vi har ambitioner som hela tiden ligger högre än de resurser vi har tillsatt. Skulle vi besätta 

fler poster med resurspersoner hade det vart grymt bra. Men samtidigt måste det vara 

kostnadseffektivt för då växer organisationen. Gäller att satsa rätt. Det gäller att förstå varför 

man inte har hur mycket resurser som helst.” - Vd 

 

Cheferna är eniga och tydliga med att de kan vara med och påverka viktiga beslut i 

organisationen. Cheferna vi intervjuade sitter med i ledningsgruppen vilket de nämner är 

väldigt bra där de diskuterar och lyssnar på varandra. Nedan följer två uttalanden från två 

chefer angående möjligheten till påverkan: 

 

”Ja. Vi har en ledningsgrupp. Diskuterar allt som skall upp till styrelsen och det som skall 

ner i organisationen. En slags slussvariant där allt stannar och diskuteras på vägen. Det finns 

mycket möjligheter att påverka.” - chef 

  

”Ja. Den möjligheten har jag. Definitivt. Genom ledningsgruppen. Min röst blir hörd. Ja det 

måste jag säga att jag har jobbat i andra ledningsgrupper tidigare och den här är bland den 

bästa. Vi har bra gehör för varandra. Det har man inte alltid haft i de tidigare 

ledningsgrupperna jag jobbat i innan. Då är det mer att en styr och de andra lyssnar, 

värdelöst!” – chef   
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Även Vd:arna menar att cheferna har stora möjligheter att påverka beslut i organisationen. En 

Vd pratar om fördelen med att vara en liten organisation. I större organisationer finns flera 

hierarkiska nivåer som kan göra det svårare att påverka. Följande uttalande görs angående 

påverkningsmöjligheter för cheferna: 

 

”De är med i ledningsgruppen. Det mesta är den vägen eftersom hela min värld bygger på att 

de ska var delaktiga. Det ska ju inte kännas att något kommer direkt ovanifrån utan snarare 

snett in från höger.” - Vd 

 

”Hur mycket som helst. För jag vill att de skall göra det. Jag försöker verkligen att få alla att 

tänka och bidra. Inte bara chefer utan alla.” - Vd  

 

6.2.1    Sammanfattning av krav och kontroll 

Kontrollen i det dagliga arbetet upplevs som blandad av cheferna då mycket styrs av 

deadlines och viktiga uppgifter som måste genomföras. I övrigt kan cheferna delegera arbete 

eller säga nej till vissa uppgifter då arbetsbelastningen upplevs för stor. Detta känns dock 

svårt för flera av cheferna vilket gör att detta inte händer ofta då arbetet riskeras att dumpas på 

kollegor som redan har mycket att göra. Uppgifter gällande strategi och planering går att 

genomföra relativt fritt. Vd:arna anser att cheferna kan påverka sin arbetsmängd genom 

delegering eller att krympa sin ambitionsnivå. De flesta cheferna trivs på sin arbetsplats och är 

nöjda med sin arbetssituation trots att de jobbar mer än 40 timmar i veckan. Kraven upplevs 

hanterbara och cheferna och Vd:arna är överens om vad som förväntas av dem. 

Arbetssituationen är överlag stressig men ändå tillfredsställande och hanterbar. Resurserna i 

arbetet är normala men tiden upplevs ibland som knapp. Är det någon resurs som önskas mer 

av är det tid. Både cheferna och Vd:arna är överens om att cheferna har stor möjlighet till 

påverkan i viktiga beslut som fattas inom organisationen då alla chefer som medverkade i 

intervjuerna är med i ledningsgruppen. 

 

6.2.2    Analys av krav och kontroll 

Tidigare forskning gjord av Berntos, Wallin och Härenstam (2012) skriver att alla som 

upplevde hälsa och välmående hade en bärande och viktig position i organisationen. Denna 

bärande och viktiga position i organisationen anser vi att alla chefer som ingår i denna studie 

har då alla chefer är med i ledningsgruppen och har stor möjlighet till påverkan. Vidare menar 

Berntos, Wallin och Härenstam (2012) att resurser var viktiga faktorer som påverkade 

välmåendet vilket cheferna i vår studie anser sig ha tillräckligt av men att resursen tid kan 

kännas knapp periodvis. Cheferna vi intervjuade sitter med i ledningsgruppen och har stor 

möjlighet till påverkan, vilket bidrar till högre grad av välmående och hälsa. Berntos, Wallin 

och Härenstams (2012) studie visar att om cheferna ansåg sig ha stor frihetsgrad bidrar det till 

ökad hälsa och välmående. Att cheferna har frihet i sitt arbete anser vi stämmer överens på de 

chefer som ingår i denna studie. Friheten omfattar flexibla arbetstider som gör att cheferna 

kan arbeta den tid de själva upplever behövs och krävs. Cheferna jobbar mer än 40 timmar i 

veckan och använder en del av sin frihet till att arbeta mer. 
 

Cheferna i intervjuerna ser sitt arbete som positivt då det är omväxlande, utmanande, 

inspirerande och utvecklande men även att det finns stor möjlighet till påverkan. Angelöw 

(2013) menar att nio av tio chefer trivs i sin roll och nämner drivkrafter som går att jämföras 

med det som cheferna i intervjuerna nämner. Angelöw (2013) menar vidare att för att chefer 

ska må bra är det viktigt med tydliga krav, mål och uppdrag och att det finns en formell och 

tydlig beslut-, styr- och ledningsstruktur. Detta går ihop med att cheferna i studien anser att 

kraven och förväntningarna på dem är tydliga och att de kan vara med att påverka.   
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Enligt Karaseks krav och kontrollmodell (Theorell, 2003) har cheferna i denna studie aktiva 

jobb med höga krav och hög kontroll och denna arbetssituation skapar engagerade individer. 

Kontrollen kan dock diskuteras då cheferna svarar både ja och nej på om de kan påverka 

mängden arbete. De kan påverka mängden arbete genom delegering eller att säga nej, vilket 

inte sker ofta, samtidigt som deadlines och orderflöde styr det dagliga arbetet. Skulle 

kontrollen enligt detta anses som låga blir chefernas arbetssituation spända enligt Karaseks 

krav och kontrollmodell. Karasek skriver att finns makten över situationen finns även 

kontrollen i situationen (Theorell, 2003). Makten över arbetet verkar finnas och enligt 

Karaseks modell har då cheferna aktiva arbeten. Forskning visar även att ohälsan hos de med 

aktiva arbeten har under den senaste tiden ökat och när man kollar på den tidigare forskningen 

av Rostila (2004) skrivs det att de anställda använder idag sin höga kontroll till att arbeta mer 

övertid, ha en högre sjuknärvaro eller att arbeta mer på fritiden. På grund av detta blir 

Karaseks krav och kontrollmodell missvisande och Rostila (2004) ifrågasätter om det är 

möjligt att tillämpa Karaseks modell på dagens arbete och att den i så fall bör moderniseras 

för att bli mer korrekt.  
 

Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) handlar om att 

förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Den kräver bland annat att arbetsgivaren involverar de 

anställda och skapar delaktighet, handlingsutrymme och låter de ta ansvar. I intervjuerna 

framgick det att cheferna redan upplevde dessa parametrar vilket enligt den nya föreskriften 

bringar hälsa. Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) skriver att för att uppnå en god 

arbetsmiljö krävs det att individer kan vara med och påverka och att ett medbestämmande 

finns i arbetet vilket cheferna och Vd:arna i studien är överens om att cheferna har. Detta 

speglar ett kommunikativt ledarskap där Eriksen (2003) skriver om vikten av att alla berörda 

parter får komma till tals där gemensamma beslut fattas. Cheferna och Vd:arna i studien tar 

upp att ledningsgruppen som cheferna sitter med i ger förutsättningar för detta. 

Ledningsgrupperna i de olika organisationerna har vissa likheter med det som Lennéer-

Axelsson och Thylefors (1991) skriver om gällande den goda gruppen. Då majoriteten av 

cheferna trivs i sin roll, är nöjda med sin arbetssituation och trivs bra med sin arbetsgivare ger 

detta förutsättningar för en god grupp. Cheferna i studien upplevdes som personer med gott 

självförtroende som är grundförutsättningen för en bra arbetsgrupp (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 1991).   
 

6.2.3    Slutsats kring analys av krav och kontroll 

Vår slutsats trots den blandade upplevelsen till att påverka mängden arbete, är att cheferna har 

höga krav och hög kontroll i sitt arbete vilket gör att deras arbetssituation motsvarar aktiva 

arbeten i Karaseks krav och kontrollmodell. I tanken har vi då Rostilas (2004) ifrågasättande 

kring denna modell som enligt denna forskare är missvisande i dagens arbete då kontrollen i 

arbetet används till att jobba ohållbart mycket som senare kan bidra till ohälsa. En annan 

slutsats är att organisationerna verkar uppnå det som Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) 

beskriver som en god arbetsmiljö som innefattar medbestämmande och möjlighet till 

påverkan. 
 

6.3    Socialt stöd 
 

Det tredje temat i intervjuerna rörde det sociala stödet. Enligt Karaseks krav, kontroll och 

stödmodell kan det sociala stödet verka som en buffert mot negativ stress och därför anser vi 

det relevant att kartlägga det sociala stödet i denna koncern. Vi ställde frågan till cheferna om 

hur de upplever relationen till Vd och kollegor. Alla tycker att relationen till Vd:n var bra, 



20 
 

även i vissa fall jättebra. Några har närmare kontakt än andra men alla var nöjda med 

relationen. Flera nämner att de inte enbart pratar jobb utan även privata saker. Många anser att 

det är viktigt att kunna ha kul och skämta med varandra. En chef menar att det är högt i tak 

och att man vågar säga det man skall och vill säga. Det går att skämta samtidigt som man kan 

vara allvarlig. En chef uttrycker sig om att det finns en positiv energi dem emellan och att de 

tänker relativt lika. Cheferna upplever också att de har en bra relation till sina kollegor. Även 

om relationen är bra uttrycker sig vissa att det negativa är tidsbristen. Alla har mycket att göra 

vilket gör att många gånger hinns det bara med korta möten. En chef berättar att det ändå 

träffar Vd:n veckovis medan en annan nämner att de har daglig kontakt. Vissa uttrycker även 

svårigheter som kan finnas: 

 

”Bedriva ledningsgruppsarbete är supersvårt. Vi är nu på väldigt god väg. Folk har svårt att 

be om hjälp. Svårt att öppna sig. Periodvis, grymt bra ledningsgruppsarbete men det är på 

väg att bli bättre.” – chef 

 

”Jag tycker att på mina tidigare arbetsplatser har jag haft bättre förhållanden till de 

anställda. Jag har haft ett skitbra förhållande till min personal. Här har det varit lite mer 

kämpigt. Däremot kollegorna det är bra. Jag tycker att ledningsgruppen är väldigt tight och 

så. Det tycker jag funkar bra.” - chef 

 

Samma fråga ställdes till Vd:arna om hur de ser på sin relation till cheferna. Vd:arna svarar att 

relationerna är bra och en säger att de har väldigt stort utbyte av varandra. Mycket av 

kontakten sker i ledningsgruppsmöten och där menar en Vd att det är högt i tak och att det 

finns en bra dialog i gruppen. En nämner att överlag blir det inte mycket privatsnack då hen 

har stort fokus på jobb men ändå att hen gärna bjuder på sig själv i många sammanhang. En 

Vd uttrycker sig följande angående vikten av att inte bara prata jobb: 

 

”Vi snackar mycket annat, inte bara jobb. Många är väldigt fokuserade på jobbet. Man 

behöver konstruera ett sammanhang där man kan tänka på annat och prata socialt.” - Vd   

 

Vi ställde även frågan om vad för typ av stöd som finns i chefernas arbete. Majoriteten tycker 

att stödet är tillräckligt. De nämner ett bra stöd från kollegor och Vd men även hemifrån. 

Stödet hemifrån nämner några är viktigt när man som chef jobbar mycket. En chef tar upp 

vikten av att förståelse hemifrån finns och tror att många chefer troligen bromsas i sin karriär 

på grund av för lite stöd hemifrån. En annan chef menar att det viktigaste stödet är att man har 

förtroende för de man arbetar för samt de man är chef över och detta förtroende upplevs 

finnas. De nämner även att tillräckligt stöd finns angående frågor och områden där de själva 

saknar kompetens. Stödet som finns menar många gör att man inte känner sig ensam utan har 

andra att bolla med: 

 

”Det är dels då från Vd. Jag vet att jag har hens stöd. Hen tror på det jag gör. Mina nära 

kollegor pratar mycket och vi kommer fram till saker gemensamt. Stöd från alla. Vi vill åt 

samma håll allihop.” - chef 

 

Återigen är det bristande tid som gör att stödet ibland kan kännas svagt. Nedan följer ett 

uttalande angående detta: 

 

”Det är upp till mig att söka stöd om jag vill ha det. Vd:n har inte tid att sätta sig med mig 

när hen kommer hit och fråga hur det går. Jag försöker rycka i hen och prata och säga att nu 
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är det problem. Finns inget naturligt stöd utan jag får söka det. Finns ingen motvilja men det 

finns inte tid.” - chef 

 

När Vd:arna svarar på samma fråga pratar majoriteten om vikten av bra stöd från kollegor 

men att de även själva försöker coacha och stödja så mycket som möjligt. Nedan följer två 

uttalanden: 

 

”Vi har varandra. En god sammanhållning och en vilja att hjälpa varandra. Det finns en hög 

lojalitet. Det är ett bra stöd. Sedan finns det givetvis ett stöd från min sida. Min dörr står 

alltid öppen. Jag tycker nog att det är tillräckligt.” – Vd 

 

”Stödet behöver finnas att man kan vända sig uppåt. De bör veta vart man kan vända sig, ofta 

uppåt. Men, ledningsgruppen. Beror på vad det är för fråga. Vi har varandra. Kollegor är 

väldigt bra. I det läget, måste förtroende skapas i gruppen. Men nej, jag känner mig inte 

tillräcklig. Vi är på väg åt rätt håll. Jag har inte tillräckligt med tid. Det är tiden.” - Vd 

 

En fråga under intervjuerna handlade om på vilket sätt cheferna tyckte Vd:n visade 

uppskattning. I det stora hela svarar cheferna samma, att uppskattning visas genom att inte 

säga något alls. Om man inte hör något är det troligen bra och att man istället får tolka det 

som att Vd:n litar på det man gör. De menar ändå att uppskattning visas emellanåt genom 

beröm och positiv kritik. En chef önskar ett bättre detaljberöm och inte enbart helhetsberöm 

för hela gruppen. Nedan följer uttalanden från vad några av Vd:arna svarar angående 

uppskattning till cheferna: 

 

”Det kommer inte naturligt. Jag har inga problem att stå på ett månadsmöte och säga bra 

jobbat. Det är just det här rygg-dunket under dagarna, det har jag jättesvårt med.  Jag tror 

det saknas. Det är viktigt. Det visar undersökningar att det är en viktig sak, det dagliga 

berömmet. Jag är fullt medveten om det men det går inte bara att trolla fram.” - Vd   

 

”Mest genom feedback. Det viktiga är att det kommer hyfsat snabbt i tid. Där känner jag mig 

otillräcklig men jag är kanske inte så dålig på det som jag tror. Ge feedback på bra saker är 

viktigt men det är ännu viktigare att ge feedback på saker som behöver förbättras. Positiv 

feedback är: Det här var väldigt bra för att du gjorde såhär och såhär. Så man vet vad det 

var man gjorde bra. Vad det var, varför det var bra och vilken effekt det fick. Korrigerande 

feedback är väldigt viktigt. Det är det viktigaste stödet man kan få tycker jag. Sedan tycker 

jag om att lyfta fram dem. Vara tydlig med att jag står bakom dem.” - Vd  

 

6.3.1    Sammanfattning av det sociala stödet 

Relationen mellan cheferna och Vd:arna upplevs som bra eller mycket bra. Det personliga 

mötet mellan dem kan variera från en gång i veckan till varje dag. Här upplevs en begränsning 

i tid då vissa önskar mer kontakt med sin Vd samt Vd:n känner sig otillräcklig på grund av 

begränsad tid. Både chefer och Vd:ar nämner att det är högt i tak och att det mestadels pratas 

jobb på grund av tidsbrist men att det även pratas annat, vilket majoriteten anser är viktigt. 

Cheferna anser även att de har bra relation till sina kollegor och att ledningsgruppen fungerar 

bra, vilket gör att cheferna inte känner sig ensamma utan kan bolla tankar eller funderingar. 

Stödet upplevs som tillräckligt hos alla och stödet finns både från Vd:n, kollegor och 

hemifrån. Stöd finns också gällande områden där chefen saknar kompetens. Återigen är det 

bristen i tiden som gör att stödet kan lysa med sin frånvaro. Överlag anser alla chefer sig ha 

förtroende från Vd:n samt medarbetare och kollegor. Uppskattningen lyser också med sin 
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frånvaro och nästan alla chefer svarar att uppskattning visas genom att inte säga någonting 

alls.  

 

6.3.2    Analys av det sociala stödet 

Berntos, Wallin och Härenstams (2012) forskning visar att de som hade en bärande och viktig 

position samt upplevde ett gott stöd i organisationen även hade bra hälsa. Den visade att 

avsaknaden av stöd och erkännande gjorde att hälsa, motivation och effektivitet blev sämre. 

Cheferna i vår studie har en bärande och viktig position samt upplever att bra stöd finns inom 

organisationen vilket kan relateras till Berntos, Wallin och Härenstams (2012) forskning. En 

annan tidigare forskning gjord av Honda, Date, Abe, Aoyagi och Honda (2015) visar att 

socialt stöd från chef och kollegor kan verka som en buffert till ohälsa. Även Angelöw (2013) 

nämner att tillräckligt socialt stöd är en viktig faktor för att en chef ska må och trivas bra i sitt 

arbete. Det är viktigt att det sociala stödet finns för att motverka ohälsa i arbetet och alla 

intervjupersoner i vår studie anser sig ha tillräckligt med stöd vilket förebygger ohälsa inom 

organisationen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Forskningen av Honda, Date, Abe, 

Aoyagi och Honda (2015) visar även att en bra struktur för support och stöd motverkar ohälsa 

och cheferna i vår studie nämner att bra stöd gällande områden där de saknar kompetens finns 

i organisationen.  
 

Den nya föreskriften som trädde i kraft 31 mars 2016 handlar dels om vikten av ett socialt 

stöd på arbetsplatsen (AFS 2015:4). För att förebygga ohälsa på arbetsplatsen är socialt stöd 

från kollegor och chefer en viktig parameter. Det sociala stödet verkar fungera bra i denna 

koncern då alla upplever stödet som tillräckligt men dock med utrymme för vissa förbättringar 

då uppskattning enbart existerar i en liten grad.  
 

Den tredje dimensionen i Karaseks krav, kontroll och stödmodell beskriver det sociala stödet 

som en faktor för att motverka stress (Theorell, 2003). Modellen belyser vikten av detta och 

dess positiva inverkan. Vid ett bra socialt stöd minskar känslan av negativ stress och 

förebygger ohälsa. Utifrån detta har organisationerna i vår studie en bra framtidsprognos 

gällande att motverka ohälsa genom socialt stöd då alla intervjupersoner upplever att de har 

ett tillräckligt socialt stöd både från ledning, kollegor och familj (Theorell, 2003).  
 

I den tidigare analysen angående krav och kontroll placerar vi cheferna i “aktiva jobb”-facket. 

Aktiva jobb med kombination av högt stöd ger den bästa och effektivaste situationen samt 

bidrar till en situation där de anställda uppnår störst möjlighet till hälsa och välbefinnande 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). I krav och kontroll analysen ovan tog vi även upp 

Rostilas (2004) forskning gällande Karaseks krav och kontrollmodellens tillförlitlighet i 

dagens arbetsliv. Ohälsan har visat sig öka bland de med aktiva jobb vilket gör modellen 

missvisande vilket även kan ifrågasätta intervjupersonernas hälsa i vår studie.  
 

6.3.3    Slutsats kring analys av det sociala stödet 

Vår slutsats gällande det sociala stödet är att den upplevs som tillräcklig vilket bidrar till goda 

förutsättningar för god hälsa. Även om det sociala stödet upplevs som tillräckligt hos alla 

chefer finns det utrymme för förbättring enligt dem. Utifrån Karaseks krav och kontrollmodell 

befinner sig cheferna i den situation som ger högsta möjlighet till hälsa och välbefinnande 

samt möjlighet till den högsta effektiviteten: hög kontroll, höga krav och ett gott socialt stöd. 

Vi tar även här hänsyn till Rostilas (2004) forskning som ifrågasätter Kraseks krav och 

kontrollmodellen där hon visar att aktiva jobb även kan leda till ohälsa. Vd:n bör lägga större 

vikt på att visa uppskattning och tiden behöver eventuellt bli omprioriterad för att hinna med 

att visa uppskattning till cheferna.  
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6.4    Kommunikation 
 

Då kommunikation har stor påverkan på hur organisationer fungerar ville vi ha fokus på det i 

denna koncern och kommunikation är då det fjärde temat i denna studie. Vi inledde detta tema 

med att ställa frågan - Vad är kommunikation enligt dig? Svaren var ganska liknande och 

nedan följer olika uttalanden från intervjuerna med cheferna: 

 

”Det är jättemycket. Vad man säger och hur man säger det. Det är jätteviktigt med 

kommunikation. Mycket stannar dock i huvudet. Måste se till så att de andra har förstått och 

säkerställa att de förstår. Det är viktigt. Inte ta för givet att de jag säger det till är 

förstådda.”- chef 

 

”Att saker och ting inte stannar utan kommer fram. Att man kan ha det här öppna samtalet 

och alla kan säga vad man tycker. Kommunikation är jätteviktigt. Det viktiga är att saker 

kommer igenom mellan avdelningarna. Ibland upplever vi att saker stannar där borta och 

inte kommer över till oss. Så det är någonting vi jobbar på.” – chef 

 

”Nä men det är väll att man både kan prata och lyssna. Vara tydlig är viktig. Jag själv avskyr 

mail som skapar fem nya frågor. Att man kan lämna information både muntligt och skriftligt 

så att det inte väcker massa följdfrågor. Viktigt med öppenhet så att det inte blir 

korridorsnack om allt. Själv föredrar jag skriftlig kommunikation, sitter man i möte och 

diskuterar så är det ju alltid några som inte är med på mötet. Det är svårt som ledare att ta 

upp samma information som tagits upp på mötet och ge samma till de som inte vart med. Att 

saker uppfattas fel eller på annat sätt, då skapar det ju två olika sanningar. Det är svårt och 

därför tycker jag det är bra med skriftlig då alla får samma information vilket jag tycker är 

bra även om man även där kanske kan uppfatta ett skrivet också på olika sätt men då har 

ändå alla fått samma.” - chef   

 

”Det personliga mötet. Det digitala är en oerhört viktig del också. Jag uppskattar mer mötet. 

Mail är toppen, till en viss nivå men det är så mycket som går förbi. Det skriftliga är mer för 

att befästa det vi kommer överens om. Till viss del presentera men mest befästa. Det digitala 

växer mer och mer och vissa säger att det är personligt, men jag tycker inte det.” - chef 

 

”Förmågan att förstå varandra. Det är kommunikation. Det kan inte vara envägs utan måste 

vara tvåvägs. Kommunikation är också att vara klar och tydlig. Det är att få respons. Är att få 

folk att våga säga och prata, ha en öppen ställning.” - chef 

 

Vd:arna menar att kommunikation handlar om att utbyta information åt båda håll. Det handlar 

både om monolog och dialog. En uttalar sig om att det är oftast vid problem man märker att 

kommunikationen brister. Det är viktigt att prata med de som berörs och sprider 

informationen till de som är berörda i varje situation. Vid eventuella problem bör information 

spridas till de inblandade om vad som blivit fel, varför och hur det skall lösas. Problem bör 

ses som gemensamma vilket underlättar situationen, menar en av Vd:arna. Det handlar även 

om att kunna se utifrån olika perspektiv och att förstå att man har mer än sig själv att ta 

hänsyn till, berättar en Vd. 

 

Vi fortsatte sedan intervjuerna med att fråga hur kommunikationsvägarna är i organisationen 

och hur kommunikationen upplevs mellan cheferna och Vd:n. Kommunikationen till Vd:n 
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tycker majoriteten fungerar bra och att denna kommunikation främst sker via möten och mail. 

När det gäller kommunikationsvägarna i företaget tar de upp att det inte fanns någon hierarki 

utan att kommunikation går åt alla håll i organisationen. En chef uttrycker sig följande: 

 

”Går åt alla håll. De längst ner kan gå direkt till ägaren. Alla kan gå åt alla håll och kanter. 

På gott och ont. Finns risker med det för då skapas massa parallella spår och man vet inte 

vad som är beslutat.  Samma sak kan hända uppifrån och gå förbi mellanchefer. Helt 

plötsligt står det en mellanchef där som inte vet någonting. Det finns risker med det.” - chef 

 

Alla är ganska enade om att en bättre struktur behövs åt båda hållen men flera av cheferna 

förklarar att de är i ett förändringsarbete vilket förhoppningsvis kommer skapa bättre struktur 

i framtiden. En chef berättar att det kommer bli ännu viktigare med att få struktur på 

kommunikationen när företaget växer. 

 

”Lite mer struktur bara. Tydlighet. Varför har vi detta möte? Vad är syftet? Nu skall du och 

du göra det här. Följa upp på nästa möte. Det saknar jag. Blir lätt att man bara sitter och 

pratar och ingenting beslutas. Blir inte affärsdrivande på något sätt. Man blir klokare men 

kommer inte alltid till något beslut. Är man chef måste man kunna ta beslut. Måste komma 

vidare. Det blir inte bättre att diskutera samma sak på två möten till.”- chef 

 

”Det har ju visat sig här att vi har jobbat väldigt olika. Det har ju inte funnits en skriftlig, 

tydlig struktur på hur vi ska kommunicera. Det har ju inneburit att vissa avdelningar haft 

fungerande avdelningsmöten medan andra inte haft avdelningsmöten alls visar det sig. För 

att den chefen på den avdelningen helt enkelt inte haft möten. Och nu i och med det 

nya kommunikationsschemat så blir det också indirekt krav på chefer att en gång i månaden 

ha ett möte med sin personal vilket ger en spark i baken om att det måste ske. Och detta 

tycker jag är bra. Det kan lätt bli annars att när det är mycket att göra så kanske mötet inte 

tas.” – chef 

 

Även Vd:arna beskriver att det inte finns någon direkt hierarki i organisationen. 

Kommunikationen går kors och tvärs men att detta inte behöver betyda att alla vet allt. Alla 

Vd:ar pratar om att strukturen är under uppbyggnad och att det har blivit bättre men behöver 

ytterligare förbättring. Angående strukturen berättar en Vd följande: 

 

”Vi försöker att bli mer strukturerade i de här delarna. Vi har ett kommunikationsschema. Vi 

har jobbat fram ett kommunikationsschema som är offentligt för alla. Det har vi gjort också 

för att sätta lite krav på alla, att det verkligen skall bli av. Syftet med detta är att skapa den 

här delaktigheten och föra företaget framåt. Vi går ju från noll till ganska mycket struktur. Så 

vi måste ha tålamod. Nyckel är att alla skall förstå nyttan med det. Det är då det blir bra.” - 

Vd 

 

Människor kan tycka och tänka olika vilket ibland leder till meningsskiljaktigheter. Detta 

ställer krav på att kommunikationen fungerar. Vi ville därför höra hur cheferna och Vd i vår 

studie såg på detta i sina organisationer. En fråga under intervjuerna var om det uppstod 

konflikter mellan cheferna och Vd:n. I enighet svarar alla att konflikter hör till ovanligheten. 

Nedan följer uttalande från intervjuerna av chefer och Vd angående detta: 
 

”Det händer inte ofta. Vi har samma syn på vart vi är på väg och hur vi tar oss dit. Båda 

vägar leder åt samma mål. Vi är kompromissvilliga så länge man är på väg mot samma mål.” 

- chef   
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”Nej, inte ofta. Det kan vara att vi diskuterar det och kommer fram till lösningar. Vi har en 

ganska öppen kommunikation vilket gör att det inte sker så ofta. Det har mycket med 

ledningsgruppen att göra. Jag känner att jag kan säga mycket sen är det ju inte säkert att man 

håller med om allt.”- chef 

 

”Vd:n vill ju inte ha bara ja sägare vilket hen är tydlig med. Och jag är inte det så det blir 

väldigt rak kommunikation. Svårt att köra över Vd:n men hen är ändå lyhörd och vill att man 

ska ha olika åsikter. Man ska kunna ha olika åsikter för det är ingen lekplats här och man 

behöver ha olika åsikter.”- chef 

 

”Vi är inte alltid överens men vi summerar ihop någonting och tillslut kommer vi överens. 

Olika uppfattningar finns hela tiden. Möjligheten att prata om det är viktigt. Antingen får jag 

övertyga min chef eller så får hen övertyga mig. Ibland är vi inte övertygade men vi gör så 

ändå.”- chef 

 

”Konflikter är visserligen bra. Konfliktstadiet är bra, man skall inte vara rädd för det.  Jag 

upplever inte att det finns mycket konflikter. Jag skulle gärna vilja sett att det var lite fler.”- 

Vd 

 

Vi bad både chefer och Vd:arna att beskriva hur de upplever arbetsklimatet i organisationen. 

Majoriteten av cheferna upplever arbetsklimatet som bra, avslappnande, uppmuntrande men 

att det även finns gnäll och en del friktioner. En chef berättar att arbetsklimatet blivit mycket 

hårdare och tuffare men att detta troligen har med branschens och arbetsmarknadens 

utveckling att göra. En annan chef menar att när det är intensiva och stressiga perioder så 

påverkas arbetsklimatet som då upplevs ansträngt. En Vd tar upp att arbetsklimatet varit 

relativt pressat men är på väg att bli bättre. En annan Vd beskriver arbetsklimatet följande: 

 

”Det är ett gott gäng. Jag tycker att det finns en fin gemenskap. Det finns en fin lojalitet mot 

bolaget och mot kunder vilket är bra.” - Vd  

 

6.4.1    Sammanfattning av kommunikation 

En bra sammanfattning kring hur intervjupersonerna beskriver kommunikationen är - dialog. 

Ord som öppenhet, samtala, lyssna, tydlighet och förståelse återkommer i intervjuerna. Det 

krävs att inte bara informera utan även diskutera informationen. Alla påpekar vikten av bra 

kommunikation. Överlag upplevs kommunikationen som bra mellan alla led i organisationen. 

Alla organisationer vi samarbetat med är relativt små och platta organisationer. Någon tydlig 

hierarki finns inte utan kommunikationen flödar för det mesta åt alla olika håll. Nästan alla 

efterfrågar dock en bättre kommunikationsstruktur både gällande kommunikationsvägarna 

och innehållet i kommunikationen då möten kan kännas tomma och genomförs enbart för 

sakens skull. Vissa organisationer är inne i denna förändringsprocess, i att skapa tydligare 

struktur, och kommer troligen komma starkare ur denna. Konflikter hör till ovanligheten då 

det är ett öppet klimat där koncensus uppnås genom dialog. Arbetsklimatet är överlag bra men 

kan vara stressat och ansträngt periodvis.  

 

6.4.2    Analys av kommunikationen 

I intervjuerna framkom det att kommunikationen ligger på en god nivå. Relationerna är goda 

eller mycket goda men kommunikationen saknar struktur. Teorin och tidigare forskning 

menar att en fungerande kommunikation är viktigt för att uppnå hälsa och effektivitet i 
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organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Heide, Johansson och Simonsson (2012) skriver 

att läggs mindre fokus på informationsspridning och mer fokus på diskussion och dialog är 

man på god väg att lösa de kommunikationsproblem många organisationer upplever. 

Organisationerna i vår studie verkar arbeta utefter denna tanke och vill främja dialog och detta 

sker bland annat genom ledningsgruppsmötena där alla chefer vi intervjuat samt Vd:n ingår. 

Vidare styrks vikten av delaktighet och dialog då Eriksen (2003) skriver att beslut blir mer 

rationella när de inkluderar de kommunikativa där deltagande och meningsutbyte har fokus 

istället för makt och status.  

 

Tidigare forskning genomförd av Honda, Date, Abe, Aoyagi och Honda (2015) visar att en 

bra kommunikation med ledningen och kollegorna ger en bra stöttning i arbetet. Personer med 

konflikter och lite eller ingen kommunikation med ledning och kollegor har högre risk till 

psykisk ohälsa. Alla intervjupersoner uttrycker sig om att relationen mellan dem och Vd:n och 

till kollegor är god eller mycket god. Dock behövs en tydligare struktur i kommunikationen 

vilket i många organisationer är under uppbyggnad. För att motverka ohälsa nämns bland 

annat att det behövs bra struktur för att ge stöd i arbetet (Honda, Date, Abe, Aoyagi & Honda, 

2015).   

 

I den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ingår kommunikationen som 

en parameter till att uppnå en god arbetsmiljö (AFS, 2015:4). Då kommunikationen upplevs 

som acceptabel i vår studie är organisationerna på rätt spår gällande att uppnå en god 

arbetsmiljö. 

 

Heide, Johanson och Simonsson (2013) beskriver vikten av kommunikationen och menar att 

den är en grundförutsättning för att organisationer skall skapas, existera och utvecklas. 

Medlemmarna behöver ta del av målen, få kunskap och förståelse för arbetet. Dessa punkter 

verkar de intervjuade cheferna involverade i och har förståelse kring. 

Det är viktigt att ledningen kommunicerar rätt för att mål ska uppnås menar Jacobsen och 

Thorsvik (2008) vilket chefer och Vd:ar i intervjuerna säger fungera bra. Vidare beskriver 

Heide, Johnson och Simonsson (2013) vikten av dialog och i våra intervjuer beskriver många 

vikten av just dialog. Denna dialog som de intervjuade beskriver kan jämföras med det som vi 

i teorin tar upp gällande tvåvägskommunikation och hur den processen ser ut (Eriksen, 2003; 

Jacobsen & Thorsvik, 2008; Johansson, Miller & Hamrin, 2014; Önnevik, 2010). Under 

intervjuerna nämns det att brister i kommunikation märks av när det uppstår problem vilket 

teorin menar kan vara exempel på att det finns och ges för mycket information som kan leda 

till att kontroll tappas och man upplever stress (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; 

Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Under intervjuerna nämner cheferna samt Vd:arna att det sällan uppstår konflikter. Vi kopplar 

detta med den goda gruppen som Lennéer-Axelsson och Thylefors (1991) skriver om då ett 

gott självförtroende ger en bra kommunikation då individerna vågar uttrycka sina åsikter och 

även har lättare att acceptera och respektera varandras olikheter. Olikheter och olika åsikter 

går inte att undvika och det nämner även intervjupersonerna att detta existerar men att 

koncensus nås genom dialog vilket sällan lett till någon konflikt. 

 

Organisationerna i vår studie är uppbyggda enligt Mintzbergs grundmodell och liknar den 

form som kallas för entreprenörsorganisation (Önnevik, 2010). I en entreprenörsorganisation 

fattas ofta beslut centralt med många inblandade vilket det gör i organisationerna som 

medverkat i denna studie (Önnevik, 2010). Alla chefer som medverkat i dessa intervjuer ingår 
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i ledningsgruppen, de representerar olika områden eller avdelningar inom organisationen och 

har möjlighet att påverka alla beslut som fattas.  

 

6.4.3    Slutsats kring analys av kommunikationen 

Kommunikationen inom varje organisation upplevs överlag som godkänd men kan förbättras. 

En tydligare och striktare kommunikationsstruktur bör införas. Dock är vissa av 

organisationerna på god väg och redan inne i detta förändringsarbete. En bra struktur är 

viktigt för att undvika missuppfattningar och för att undvika att någon viktig person och 

position glöms bort i informationsspridningen och fått känna sig “överkörd”. Det bör också 

skapas en tydligare struktur i innehållet av informationsspridningen så som en tydlig agenda 

på varje möte. Detta för att risken finns att mötena upplevs tomma och meningslösa samt 

risken i att uppföljning av beslut inte görs. Ledningsgrupperna verkar ha en bra 

sammansättning där alla får komma till tals och där flera ser kommunikation utifrån en 

tvåvägskommunikation.  
 

6.5    Psykosocial arbetsmiljö 
 

Det sista och det femte temat handlar om chefernas psykosociala arbetsmiljö. De tidigare 

temana speglar sig på chefernas psykosociala arbetsmiljö och denna omfattar allt på 

arbetsplatsen. När cheferna beskriver sin känsla då de är på väg till jobbet beskriver 

majoriteten den som bra. Flertalet berättar att de trivs på jobbet och att de sällan upplever 

jobbrelaterad stress. Dock varierar detta under året och periodvis beskriver cheferna att de 

upplever jobbrelaterad stress och ältar arbetet även på fritiden. Flera nämner att på väg till 

jobbet börjar planeringen av hur dagen förväntas att bli. När det är dags att gå hem beskriver 

många känslan som neutral eller ganska bra men att de nästan alltid lämnar några 

arbetsuppgifter som inte hanns med under dagen. Flera nämner att dagen “springer iväg” och 

att man är alltid lika förvånad när det är dags att gå hem. En chef säger att det är sällan man 

går hem och känner att man hann med alla tänkta arbetsuppgifter vilket upplevs betungande. 

Arbetet följer med de flesta hem och de flesta är tillgängliga via telefon och mail även efter 

arbetstid. Vad gäller sömnen sover majoriteten bra men att den periodvis påverkas negativt. 

Angående att ta med sig jobbet hem uttrycker sig en Vd följande: 

 

”...Sen tror jag även att den nya telefonin påverkar mycket. Jag tycker det är okej att man 

slutat för dagen. Vill folk något så kan de ju ringa mobilen men man ska ju inte ta vilket 

samtal som helst utan bara kris. Vissa säger att man måste ta alla samtal för att vara bra. 

Men vad händer när du inte kan ta det där samtalet en söndag, är du bra då? Varför ska vi 

utsätta oss för att vara dålig. Då är det ju bättre att om de får tag på oss så är vi ju bra 

istället. Jag tror att vi bygger upp stressen själva väldigt mycket.”- Vd 
 

Ledningens intresse för personalens hälsa upplevs som mycket positiv. Hälsan har satts mer i 

fokus och nya satsningar har startats den senaste tiden vilket förhoppningsvis ger positiva 

resultat i framtiden. Vid eventuella jobbrelaterade eller privata problem finns stöd och 

förståelse från ledningen och hjälp i form av samtal finns att få. En chef berättar att en 

hälsoinspiratör nyligen blivit tillsatt i organisationen. En annan chef berättar dock att hen inte 

upplever att hälsan prioriteras utan det bör bli bättre. Hälsokontroller, sjukvårdsförsäkring, 

massage, kurser, föreläsningar, friskvårdspeng och gemensam träning under arbetstid är några 

aktiviteter som nämns och förekommer på arbetstid. Gemensam träningen är något en chef 

nämner är skitkul, just för gemenskapen. Några chefer nämner att tyvärr är det inte alla som 

medverkar på dessa aktiviteter. Det är svårt att vara alla till lags påpekar en chef. En annan 
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chef berättar att den första punkten på agendan i varje ledningsgruppsmöte är om det skett 

några tillbud, vilket visar att hälsan har ett stort fokus i organisationen. Några av cheferna 

uttrycker sig om hälsan i organisationerna följande:  

 

”Det tycker jag är bra i jämförelse med andra arbetsplatser. Mycket fokus nu på 

förebyggande saker är det. Bättre att främja vilket jag tycker är rätt väg att gå.”- chef 

 

”Mängden arbetsskador av fysisk karaktär jämfört med hur folk mår psykiskt, det är ganska 

anmärkningsvärt. Det är inga förslitningsskador på axlar som är problemet på arbetsplatser 

längre, det är ju i huvudet eller i själen. Vi pratar mycket om hållbarhet. Hållbarhet är hur 

vår personal håller.” - chef 

 

Under intervjuerna frågades Vd:arna om hur de arbetar med den nya föreskriften som började 

gälla den 31 mars. Vid intervjutillfället hade denna föreskrift enbart varit i bruk en vecka och 

svaren var att arbetet med denna var under uppbyggnad. En Vd nämner att mycket som 

föreskriften reglerar redan var genomfört, utan att ha vetat att den skulle träda i kraft. Hen 

menar att arbetsmiljö har mycket med produktivitet att göra och att hälsa och produktivitet 

göder varandra. En Vd menar att gemensamma aktiviteter är en engångssumma som troligen 

genererar med lönsamhet i framtiden än kostnaden för aktiviteten. En Vd pratar om vikten av 

delaktighet och att en aktivitetskommitté numera finns som planerar gemensamma aktiviteter.  

 

6.5.1    Sammanfattning av psykosocial arbetsmiljö 

Överlag verkar alla intervjupersoner trivas med sitt arbete och upplever sällan jobbrelaterad 

stress. Tid upplevs som en bristvara då de tänkta arbetsuppgifterna sällan hinns med på en 

arbetsdag. Nästan alla ser till att vara tillgängliga även efter arbetsdagens slut. Periodvis 

upplevs jobbet som stressigt och en aning betungande. Under dessa perioder kan sömnen 

påverkas negativt men annars sover cheferna bra. Organisationen arbetar mycket för 

personalens hälsa i form av aktiviteter på arbetstid så som föreläsningar och gemensam 

träning. Den gemensamma träningen bidrar lika mycket till gemenskap som fysisk hälsa. 

Både chefer och Vd:ar önskar dock att fler skulle delta. Det är mer och mer fokus idag på att 

främja hälsa vilket ses som positivt. Många av de områden den nya föreskriften reglerar var 

redan uppfyllda eller under uppbyggnad. Förståelse verkar finnas om att en bra arbetsmiljö 

även leder till ökad produktivitet.   

 

6.5.2    Analys av psykosocial arbetsmiljö 

Överlag trivs alla chefer med sitt arbete och det är olika faktorer som är grunden till denna 

trivsel. Angelöw (2013) listar olika faktorer som krävs för att medarbetarna skall uppnå 

tillfredsställelse och hälsa i arbetet. Några av dessa faktorer är tydliga mål och krav, formell 

och tydlig besluts- och ledningsstruktur och möjligheten till att påverka beslut. Alla dessa 

faktorer tycks finnas och upplevs finns i organisationerna vilket enligt Angelöw (2013) bidrar 

till ökad hälsa vilket cheferna också själva upplever. Den tidigare forskningen gjord av 

Berntos, Wallin och Härenstam (2012) styrker detta ytterligare då deras forskning visar att 

chefer upplever ökad hälsa då de hade någon form av bärande och viktig position i 

organisationen vilket cheferna i denna studie har. Vidare belyser samma tidigare studie vikten 

av det sociala stödet och erkännande för att uppnå hälsa. Detta beskriver majoriteten av 

cheferna att de upplever och erkännandet upplevs då de beskriver att de vet att Vd står bakom 

dem. Tidigare forskning genomförd av Honda, Date, Abe, Aoyagi och Honda (2015) visar 

också på vikten av stöd för att uppnå god hälsa.  
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Rostila (2004) menar att ohälsa ökar mer och mer hos de som har ett aktivt jobb (höga krav, 

hög kontroll och högt socialt stöd) då dagens arbetsmarknad blivit mer flexibel och påverkar 

människan på andra sätt än förr. Karaseks krav och kontrollmodell menar istället att dessa 

jobb bidrar till ökad hälsa om man tillhör de med aktivt jobb (Theorell, 2003). Utifrån dessa 

studier och teori har cheferna i denna studie aktiva jobb och borde ha förutsättningar till en 

bra hälsa men det kan likaväl vara kopplat till ohälsa om man sätter det i relation till dagens 

flexibla arbetsmarknad som Rostila (2004) anser man borde ta hänsyn till när man analyserar 

dagens aktiva jobb efter Karaseks modell. Det varierar från person till person vad som är 

“lagom” arbetsbelastning menar Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) vilket gör att 

cheferna i denna studie som har aktivt jobb kan påverkas i sin hälsa både positivt och negativt 

beroende på vad de är för typ av person. Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) menar vidare 

att vissa personer behöver bli styrda och andra behöver mer frihet vilket påverkar personens 

psykiska välmående. En chefsroll och utifrån intervjuerna innebär arbetet mycket frihet under 

ansvar vilket majoriteten av cheferna är bekväma med som borde påverka deras psykiska 

välmående på ett positiv sätt.       
 

Besvär som sömnstörningar, ohanterlig stress och depression ligger högt på listan gällande 

psykisk ohälsa och uppkommer mest hos de som upplever otillräckligt mandat (André, 2013; 

Hillvesson, 2014; Hillvesson & Lomberg, 2015). Vi tycks se små tendenser till detta men 

överlag finns inte denna ohälsa i organisationerna. 
 

Organisationerna jobbar för personalens fysiska- och psykiska hälsa i form av olika aktiviteter 

och föreläsningar. Detta stämmer överens med den nya föreskriften (AFS 2015:4) som skriver 

att hälsa på arbetsplatsen gynnar effektiviteten, minskar kostnader för sjukfrånvaro och 

rehabilitering, vilket är målet för organisationerna i denna studie. Förståelse i att en god 

arbetsmiljö leder till produktivitet verkar finnas.   

 

6.5.3    Slutsats kring analys av psykosocial arbetsmiljö 

Utifrån det empiriska materialet drar vi slutsatsen att majoriteten av cheferna som medverkat i 

denna studie upplever en bra psykosocial arbetsmiljö och de upplever för det mesta hälsa och 

tillfredsställelse. Tid upplevdes dock som en bristvara då den inte räckte till att genomföra 

dagens arbetsuppgifter. Tiden har vid flera tillfället nämnts som en brist och påverkar de 

anställa negativt på ett eller annat sätt. Flertalet av organisationerna jobbar redan främjande i 

hälsofrågor vilket gör att den nya föreskriften inte blir något större projekt att behöva ta till 

sig. 

 

6.6   Slutsats i relation till studiens syfte 

Syftet i denna studie är att undersöka vilka faktorer som kan påverka mellanchefers 

psykosociala arbetsmiljö med ett fokus på den interna kommunikationen. Nedan kommer vi i 

punktform besvara våra frågeställningar. 

 

 Hur ser organisationerna på ledarskap? 

Ledarskapet i organisationerna vi genomfört denna studie påminner mycket om det 

kommunikativa ledarskapet som präglas av dialog, feedback, delaktighet och där 

klimatet är öppet och involverande (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). I våra 

intervjuer beskriver både chefer och Vd situationer som stämmer överens med det 

kommunikativa ledarskapet. Detta gynnar både medarbetarnas hälsa samt beslutens 

rationalitet och hållbarhet och ger samtidigt förutsättningar för en bra psykosocial 

arbetsmiljö.  
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 Hur ser kraven på mellancheferna ut? 

Cheferna i studien anser att kraven och förväntningarna på dem är tydliga och att de 

kan vara med att påverka beslut i organisationen vilket Angelöw (2013) tar upp som 

faktorer för att främja hälsa hos individer. Enligt Karaseks krav och kontrollmodell 

(Theorell, 2003, s. 17) har cheferna ett aktivt jobb med höga krav och hög kontroll och 

denna arbetssituation skapar engagerade individer vilket ger förutsättningar till en god 

psykosocial arbetsmiljö. Kontrollen kan dock diskuteras då cheferna svarar både ja 

och nej på om de kan påverka mängden arbete.  

 

 Vilka kontrollmöjligheter har mellancheferna? 

Cheferna i studien menar att de kan påverka mängden arbete genom delegering eller 

att säga nej men att det inte sker ofta. Samtidigt styr deadlines och orderflöde det 

dagliga arbetet vilket gör att kontrollmöjligheterna påverkas. Skulle kontrollen enligt 

detta anses som låga blir chefernas arbetssituation spända enligt Karaseks krav och 

kontrollmodell. Dock menar Karasek att om makt finns i arbete finns även kontrollen 

(Theorell, 2003). Rostila (2004) skriver i sin forskning om att de anställda idag 

använder sin höga kontroll till att arbeta mer övertid, ha en högre sjuknärvaro eller 

arbeta mer på fritiden vilket stämmer överens med cheferna i studien. Detta gör att 

Karaseks krav och kontrollmodell kan bli missvisande. Kontrollen i detta perspektiv 

kan vara en faktor som påverkar chefernas psykosociala arbetsmiljö till det negativa. 

 

 Vad för socialt stöd har mellancheferna? 

Cheferna i denna studie har en bärande och viktig position samt upplever att bra stöd 

finns inom organisationen vilket kan relateras till Berntos, Wallin och Härenstams 

(2012) forskning som menar att detta gynnar hälsan. Bra stöd gällande områden där 

cheferna saknar kompetens finns i organisationen vilket forskning visar främjar hälsa 

(Honda, Date, Abe, Aoyagi & Honda, 2015). Vid ett bra socialt stöd minskar känslan 

av negativ stress och förebygger ohälsa. Utifrån detta har organisationen i vår studie 

en bra framtidsprognos gällande att motverka ohälsa genom socialt stöd då alla 

intervjupersoner upplever att de har ett tillräckligt socialt stöd både från ledning, 

kollegor och familj (Theorell, 2003). Även om det sociala stödet upplevs som 

tillräckligt hos alla chefer finns det utrymme för förbättring enligt dem då 

uppskattning enbart existerar i en liten grad. 

 

 Hur beskriver mellancheferna den interna kommunikationen? 

Cheferna beskriver kommunikationen överlag som bra men att den kan förbättras. Alla 

intervjupersoner uttrycker sig om att relationen mellan dem och Vd:n och till kollegor 

är god eller mycket god. Dock behövs en tydligare struktur i kommunikationen vilket i 

många organisationer är under uppbyggnad. För att motverka ohälsa nämns bland 

annat att det behövs bra struktur för att ge stöd i arbetet (Honda, Date, Abe, Aoyagi & 

Honda, 2015). Vissa möten beskriver cheferna ibland kan upplevas meningslösa som 

riskerar att beslut inte följs upp. Även detta kan behöva struktureras bättre. De 

beskriver ledningsgruppen som bra där alla får komma till tals och där flera ser 

kommunikation utifrån en tvåvägskommunikation. Olikheter och olika åsikter går inte 

att undvika och det nämner även cheferna att detta existerar men att konsensus nås 

genom dialog vilket sällan lett till någon konflikt. Teorin och tidigare forskning menar 

att en fungerande kommunikation är viktigt för att uppnå hälsa och effektivitet i 
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organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008) vilket ser positivt ut gällande 

organisationerna i denna studie.  

 

Något som är återkommande under intervjuerna har med tidsbrist att göra vilket cheferna ser 

som det problematiska i arbetet. Vi kommer i diskussionen nedan bland annat prata om denna 

faktor som kan ha stor påverkan på chefernas psykosociala arbetsmiljö.  

 

7. Diskussion 
 

Nedan följer en öppen diskussion med våra tankar, åsikter och funderingar kring denna studie.  
 

Kommunikativt ledarskap 
En slutsats kring all teori och tidigare forskning vi valt att ha med i denna studie är att den 

bästa typ av ledarskap är det kommunikativa ledarskapet då den främjar dialog som i sin tur 

främjar välmående och hälsa. Ledarskapet i organisationerna vi genomfört denna studie i 

påminner mycket om det kommunikativa ledarskapet som präglas av dialog, feedback, 

delaktighet och där klimatet är öppet och involverande (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). I 

våra intervjuer beskriver både chefer och Vd:arna situationer som stämmer överens med det 

kommunikativa ledarskapet. Detta gynnar både medarbetarnas hälsa samt beslutets rationalitet 

och hållbarhet. Skulle organisationerna istället speglats av ett auktoritärt ledarskap som inte 

lägger vikt på delaktighet eller medbestämmande hade detta troligtvis påverkat medarbetarnas 

hälsa negativt. Det moderna sättet att leda organisationer är att involvera andra. Begreppet 

kommunikativt ledarskap är enbart cirka tio år gammalt. Vd:arna i denna studie var relativt 

unga och detta kan vara en bidragande faktor till detta moderna tankesätt men även att 

organisationerna rekryterat rätt typ av personligheter som har denna typ av ledarskap. Om det 

kommunikativa ledarskapet breder ut sig på arbetsmarknaden skulle troligtvis ohälsan på 

många håll att minska.  
 

Organisationsmodell 
Mintzbergs grundmodell visar hur en organisation är uppbyggd och dess olika led. Alla 

organisationer vi samarbetat med i denna studie är relativt små. Mintzberg beskriver de tre 

olika leden i en organisation: strategisk ledning, mellanchefer och den operativa kärnan 

(Önnevik, 2010). Alla mellanchefer vi intervjuat ingår i den strategiska ledningen vilket gör 

att denna grundmodell komprimeras. Då mellancheferna ingår i ledningsgruppen och har stor 

möjlighet till påverkan minskar detta känslan av att bli överkörd av ledningens beslut vilket 

genererar hälsa och välmående. Detta är troligen en av några parametrar som bidrar till en god 

arbetssituation hos mellancheferna i denna studie. Vidare skriver Önnevik (2010) om 

Entreprenörsorganisationen som präglas av ett beslutsfattande som omfattar många 

inblandade och där kompetensen är relativt spridd. I de organisationer vi genomfört våra 

intervjuer är många mellanchefer och Vd inblandade i olika områden i organisationen. Alla 

organisationer i denna koncern ser vi som Entreprenörsorganisationer då de bland annat är ett 

familjeföretag som är uppbyggt genom en enkel struktur.  

 

I detta fall, då alla mellanchefer ingår i ledningsgruppen och då enligt Mintzbergs modell 

även i den strategiska ledningen kanske dessa mellanchefer snarare skall benämnas som 

enbart “chefer” istället för “mellanchefer”. Tidigare skriver vi om att nio av tio chefer trivs 

med sin arbetssituation. Att understryka är då skillnaden på att vara mellanchef och chef. Om 

man söker på begreppet “chef” på Wikipedia är beskrivningen: En person som leder en grupp 
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eller verksamhet. Chefskapet kan innefatta beslutsfattande, förmedling och inhämtning av 

information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Denna beskrivning 

stämmer överens med de intervjupersoner vi intervjuat. I de fall då mellanchefer upplever 

ohälsa är främst i de situationer de inte har mandat eller några beslutsbefogenheter. Oavsett 

om vi kallar dessa intervjupersoner för mellanchefer eller chefer, kan den största anledningen 

till välmående vara deras medverkan i en fungerande ledningsgrupp där den interna 

kommunikationen är väl fungerande. 

 

Om vi istället hade genomfört vår studie i större organisationer tror vi att resultatet hade blivit 

annorlunda. Troligtvis hade vi då fått intervjua chefer som varken suttit med i ledningsgrupp 

eller haft tillräckligt mandat vilket hade gett andra resultat eftersom detta påverkar människas 

känsla av meningsfullhet som i sin tur påverkar hälsan. Det är ofta flera hierarkiska led i 

större organisationer vilket gör det svårare att ha den nära kontakten med Vd:n som cheferna i 

vår studie beskriver. Små organisationer är mer familjära och ju mer de växer, ju mer växer 

även relationerna isär vilket troligen påverkar chefers hälsa och välmående. Vi människor mår 

bra av relationer där vi kan vara oss själva och detta kan vara svårt i stora organisationer där 

man träffar på “främlingar” varje dag. Det hade vart intressant att göra ytterligare en studie 

fast då i större organisationer och göra en jämförelse med resultatet från denna studie och se 

hur det eventuellt hade skiljt sig åt. Den interna kommunikationen blir bara viktigare ju mer 

en organisation växer då fler personer blir inblandade och fler personer behöver nås av 

information. 
 

Den goda gruppen 
Lennéer-Axelsson och Thylefors beskriver hur den goda arbetsgruppen är uppbyggd. Dessa 

faktorer ser vi finns i de organisationer vi samarbetat med i denna studie. Det verkar finnas ett 

gott självförtroende mer eller mindre hos alla intervjupersoner. Ett gott självförtroende 

speglar en mängd positiva effekter i organisationen så som en bra kommunikation, acceptans 

och respekt till andra och andras åsikter. En bra kommunikation skriver vi ovan är en av 

huvudnycklarna till en framgångsrik organisation. Stöd och delaktighet är också två 

parametrar som är viktiga för att förebygga ohälsa. Ett gott självförtroende minskar risker för 

konflikter och istället ökar det sociala stödet då konflikter uteblir och konsensus uppnås 

genom öppna dialoger. Ett gott självförtroende bör finnas hos varje chef men existerar inte 

hos alla. Ett gott självförtroende smittar av sig på kollegor och anställda. Är chefen osäker och 

inte tror på sig själv, vem gör det då? Troligen inte de anställda och inte heller dennes chef. 

Personen med dåligt självförtroende kan då tyckas behöva bevakning och kan leda till att hens 

beslutsbefogenheter minskas då högre uppsatta personer kommer tvivla på individens 

omdöme och förmåga. Att alla chefer behöver ha ett gott självförtroende är lätt att säga men 

inte lika lätt att uppfylla. Hur skulle en organisation kunna upprätthålla och främja chefers 

självförtroende är något vi funderar kring. En idé kan vara att låta cheferna några gånger om 

året träffa en coach som är insatt i deras roll och som kan stötta och motivera dem. Av egna 

erfarenheter från föreläsningar eller teambildningar vet vi vad några ord eller andra tankesätt 

kan öka motivationen och trivseln. Kollegor är bra men att få någon utifrån som ser på saker 

och ting från andra perspektiv kan vara väldigt givande. 
 

Rätt man på rätt plats? 
Allt går runt i en spiral och positivitet föder ny positivitet som bidrar till gynnsamma 

situationer. Organisationerna i denna studie har hamnat i denna positiva spiral som genererar 

fler positiva effekter. Att organisationen befinner sig i denna positiva situation har bland annat 

att göra med att rätt man har hamnat på rätt plats. Rätt ledare med bra och framgångsrika 

värderingar. Ett flertal av intervjupersonerna nämner att många av värderingarna som finns i 
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organisationerna kommer ifrån koncernens ägare som alltid har sin dörr öppen och dagligen 

sprider glädje. En ägare med hög social kompetens och goda mål och goda värderingar i hur 

en organisation bör bedrivas har troligen genomsyrat hur varje enskild organisation styrs 

vilket har lett till framgång och glada anställda. Mycket är även beroende på människans 

personlighet, personliga behov, ambitioner eller erfarenheter. Något som kan upplevas som 

stimulerande och tillfredsställande för en person kan upplevas som stressigt, jobbigt och 

ångestskapande för någon annan. Vad som avgör om arbetsbelastningen är “lagom” varierar 

från person till person (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Kanske att denna organisation 

har haft duktiga rekryterare och lyckats rekrytera “rätt” personer.  

 

Cheferna är anställda för att leda 
En chef är anställd för att leda. En ledare skall visa vägen och visa sig stark och tro på 

situationen och organisationen för att “föregå med gott exempel” mot medarbetare och de 

övriga anställda. Chefen är anställd i förtroende av högre positioner och dessa högre 

positioner förväntar sig lojalitet från cheferna. Kanske att denna lojalitet färgade intervjuerna i 

denna studie en aning då cheferna kanske talade utifrån hur det bör vara och inte hur det 

faktiskt är. Det finns en risk att detta kan ha påverkat resultatet till det bättre. Kanske att 

intervjupersonerna har beskrivit yrket och rollen hur den är tänkt att vara istället för att 

förklara hur det faktiskt är. Som chef är det inte lätt att visa sig svag vilket göra att man 

kanske bygger upp en fasad. Intervjuerna vi genomförde kändes trots detta ärliga då det inte 

bara var “guld och gröna skogar” som de beskrev. Alla intervjuer delade med sig av både ris 

och ros vilket styrker vår studie. 
 

Tid är en viktig resurs 
Något som är återkommande i varje tema är den bristande tiden vilket påverkade relationer 

och det sociala stödet. Är mer tid den rätta lösningen? Hur kan detta då skapas? Vi såg ett 

intressant klipp på Tv4 (Nyhetsmorgon, 2016) angående att få ihop sitt livspussel. Kvinnan i 

klippet ifrågasatte ordet ”tidsbrist” och menade att vi snarare ska prata om ”tidspress” och att 

felet vi människor gör är att planera in för mycket på en dag. Hon visade exempel på hur en 

dag ser ut. Vi har 24 timmar på ett dygn där tanken är att sova sju timmar, jobba åtta, två 

timmar för förberedelser och att ta sig till och från jobb och fyra timmar hemarbete varje dag 

(handla, diska, städa osv.). 21 timmar har då gått och det finns tre timmar kvar som skall 

räcka till träning, egentid, övertid, föräldramöte, barnens aktiviteter och så vidare. Det går inte 

att trycka in 28 timmar på ett dygn även om vi hade behövt det och det som måste göras är att 

välja bort vissa aktiviteter, vilket kan vara svårt. En stressad person anser sig bara göra 

nödvändiga saker. Om vi inte minskar på aktiviteterna kommer hälsan att påverkas negativt. 

Hon tar upp exempel som sömnsvårigheter, irritation, raseriutbrott, nedstämdhet och att bära 

på känslan av att inte räcka till. 

 

För att flytta fokus till denna studie angående denna problematik berättade flera 

intervjupersoner om just känslan av att inte räcka till. Hur ska dessa timmar gå ihop när alla 

chefer jobbar mer än 40 timmar i veckan? Visst, man kan be dem sätta sig ner var för sig för 

att strukturera och prioritera bättre men det kan vara svårt att tänka utanför sin egen ram. Ett 

förslag är att få höra andras åsikter och tankar med dem som befinner sig i liknande 

situationer. Vad gör och vad gör inte andra chefer och hur tänker Vd:n kring detta? En tanke 

vi har är att det kan arrangeras workshops för detta (först varje organisation för sig för att 

sedan en gemensam). Varför inte låta den heta ”Jobba åtta timmar, stäng ner och gå 

hem…Tidspress någon?”. Denna workshop kan exempelvis handla om vad normen säger om 

att vara chef och ifrågasätta den. Det kan handla om hur man gör sitt jobb tillräckligt bra och 

att sänka sin ambitionsnivå eller hur man delegerar arbetsuppgifter och att våga säga nej. 
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Under intervjuerna nämner cheferna att det kan vara svårt att delegera uppgifter för att 

underlätta sitt eget arbete för att på så sätt få mer tid. Samtidigt menar Vd:arna att de måste 

kunna delegera. Här ser vi situationer som är viktiga att diskutera och som visar på vikten av 

en bra kommunikation. Under intervjuerna berättar en Vd om vikten av att sänka sin 

ambitionsnivå och göra sina uppgifter på ett ”tillräckligt bra” sätt. Detta är en viktig sak att 

diskutera och formulera i organisationerna då alla i studien verkar vara väldigt ambitiösa och 

plikttrogna i sin roll och verkar tar sig an alla arbetsuppgifter med högsta ambitionsnivå. Vi 

relaterar detta till det som Sennett (2008) skriver om att göra sitt jobb ”good enough”, 

tillräckligt bra. För att må som bäst vill man nå det han beskriver som ”excellent” arbete men 

att det inte är lätt i dagens arbetsliv då dels tidspress är en av anledningarna. Det viktiga är då 

att få cheferna i denna studie att känna att ”good enough” är bra nog och att ändå vara nöjda 

med sina prestationer. Det positiva som kan komma från denna workshop kan dels vara att 

cheferna och Vd:arna får tid att reflektera och kommunicera med varandra, vilket kan leda till 

förståelse, engagemang och motivation. Det kan minska pressen på cheferna och skapa en 

känsla om att inte vara ensam med sina känslor och åsikter. Det kan leda till att de börjar 

tänka och prioriterar annorlunda när de fått idéer av andra. Känslan av att duga som chef, 

även om man inte lagt sin högsta ambition i varje uppgift, är viktig att få bekräftat. Vi tror på 

att ordna träffar med enbart en sak på agendan då detta underlättar att fokusera och reflektera, 

vilket bör vara tidspress.  
 

Tid är en viktig resurs som vi ovan diskuterat men tiden kan även relateras till annat. Om vi 

istället ser på tiden från ett annat perspektiv ifrågasätter vi om det är tiden som är problemet 

eller om det är att arbetsbelastningen som är för hög? Det finns ett samband mellan dessa två. 

Hade inte arbetsbelastningen varit för hög hade det funnits mer tid, kontrollmöjligheterna 

hade varit större och det sociala stödet varit bättre. Nedan kommer vi diskutera Karaseks krav 

och kontrollmodell där vi ger förslag om att arbetstid kan vara en dimension att lägga till för 

att modellen skall bli mer tillförlitlig och anpassningsbar till dagens arbeten.  
 

Karaseks krav och kontrollmodell 
Karaseks krav, kontroll och stödmodell utvecklades för cirka 30 år sedan. Arbetsmarknaden 

har ändrats mycket på 30 år och vissa forskare menar att även Karaseks modell bör 

moderniseras och anpassas till detta. Rostila (2014) föreslår en ytterligare dimension. Ett 

exempel på en ny dimension kan vara arbetstid, då aktiva arbeten idag använder sin 

flexibilitet till att arbeta mer övertid, ha en ökad sjuknärvaro och arbeta mer på fritiden. Detta 

har bidragit till ökad ohälsa bland aktiva arbeten (Rostila, 2014). Detta problem hade 

synliggjorts om en ytterligare dimension av arbetstid lagts till i modellen. Den högsta 

accepterade arbetstiden per vecka är 40 timmar enligt den Svenska Arbetstidslagen. 

Arbetstidslagen reglerar även den tillåtna övertiden som är max 50 timmars övertid i månaden 

och 200 timmar på ett år (ATL). Vissa av cheferna i denna studie beskriver i intervjuerna att 

de jobbar cirka 60 timmar i veckan vilket är 80 timmars övertid på en månad. Detta är 30 

timmar mer övertid än vad Arbetstidslagen godkänner. Denna regel går dock att få dispens 

från vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Denna lag är stiftad av en anledning, att inte slita ut 

personalen. För att få en bättre uppfattning om dagens arbeten kan denna dimension hjälpa 

Karaseks modell att bli mer tillämpningsbar på dagens arbetsmarknad.  
 

Förslag till förbättringsåtgärder 
Något som kan förbättras i organisationerna är kommunikationsstrukturen. Flera 

organisationer i denna studie är inne i denna förändringsfas och andra ligger steget efter. 

Denna struktur efterfrågas inte bara av cheferna utan även av Vd:arna. Vi har valt att fokusera 

på kommunikationen mellan cheferna och ledningen i denna studie som visar sig vara bra 
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men att deras arbetssituation verkar påverkas av kommunikationen från övriga håll i 

organisationerna. Att ha hierarkiska nivåer inom en organisation behöver inte vara negativt. 

När vi genomförde intervjuerna och vi frågade om det fanns någon hierarki svarade 

intervjupersonerna stolt: “Nej, vi är en platt organisation”. Det kan visserligen vara bra, men 

hierarkiska led kan behövas, vilket även efterfrågas. Hierarkiska led är enligt oss synonymt 

med kommunikationsstruktur och att inte ha en tydlig kommunikationsstruktur kan bidra till 

negativa effekter. 

 

En annan möjlig förbättringsåtgärd är det sociala stödet från Vd:n. Det sociala stödet upplevs 

som tillräckligt men utrymme finns för ett starkare stöd vilket vissa chefer önskar. Något 

intressant som vi fastnade för under intervjuerna var frågan angående hur uppskattning visas. 

Majoriteten svarar: ”Genom att inte säga något alls”. Att känna sig uppskattad är en viktig del 

i livet. Då vi spenderar mestadels av våra liv på arbetet är detta något att belysa. Kanske är det 

tidsbrist som gör att annat går före eller så är det att personer visar uppskattning på ett sätt 

som inte syns så tydligt. Vad det än är som gör att uppskattningen inte visas tillräckligt, bör 

detta prioriteras. 

 

Kritisk reflektion kring vald teori 

Som nämnt ovan i studien har vi valt att ta med teori och tidigare forskning som rör relationer 

mellan medarbetare och chef. Vi har ändå valt att använda denna teori då vi anser att 

relationen mellan mellancheferna och deras chefer som i denna uppsats även är Vd:arna i 

organisationen är lik relationen mellan medarbetare och chef. Situationen är den samma men 

med olika arbetstitlar. Man kan dock ställa sig kritiskt till detta då mellanchefer och deras 

chefer kan befinna sig i en mer lik kontext än vad medarbetare och chefer gör. De bär mer 

ansvar än vad medarbetare gör och kan på så sätt inte jämföras i vissa delar. Det vi menar att 

man kommer åt är ändå relationen till sin chef, i detta fall relationen till Vd:n i de olika 

organisationerna vi studerat.  

 

Vetenskapligt bidrag och förslag på fortsatt forskning 
Reliabiliteten och generaliserbarheten i denna studie är inte så hög då resultatet troligen hade 

blivit något annat som studien genomförts på någon annan tidpunkt samt i någon annan 

koncernen, som även nämnts ovan. Dock anser vi att vi har bidragit med kunskap om hur ett 

arbete bör bedrivas. Mellancheferna i denna studie är nöjda med sina arbetssituationer och 

detta mycket tack vare en fungerande ledningsgrupp. Vidare visar denna studie på vikten av 

en bra kommunikationsstruktur samt ett gott stöd från individernas chefer och i detta fall finns 

men bör förbättras. Dessa resultat anser vi kan vara värdefulla för andra organisationer att ta 

till sig och anamma i andra organisationer.  

 

Det hade varit intressant att göra en ytterligare studie fast då i en större organisation och se 

hur resultatet eventuellt skiljer sig åt. Kanske att problem ökar i denna studies frågeställningar 

då organisationerna är större med fler hierarkiska led eller kanske att individernas välmående 

ökar eftersom organisationerna är större och har bättre struktur. Ytterligare intressanta 

vidarestudier hade varit att undersöka vikten av en stabil och välutvecklad 

kommunikationsstruktur som i denna studie efterfrågas och se hur de påverkar de anställdas 

välmående och hälsa. I denna studie anser intervjupersonerna att en välfungerande 

kommunikationsstruktur löser många problem och det hade då varit intressant att undersöka 

om det är den bästa lösningen.  
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide till mellanchefer  
 

Inledning 
Presentation om oss och examensarbetet 

Syfte med intervjun 

Anonymitet 

 

Bakgrund 
 

1. Ålder? 

 

2. Vad har du för yrkestitel? 

 

3. Berätta lite om hur din (karriär) resa sett ut fram tills du fick denna roll? 

Hur hamnade du här? 

Hur länge har du haft denna roll? 

Tidigare erfarenheter av chefsroll? 

 

4. Beskriv hur en typisk dag för dig kan se ut på jobbet? 

 

Ledarskap 
 

5. Vilka egenskaper (kvalitéer) tycker du utmärker en bra chef? 

Anser du att du besitter några av dessa? 

 

6. Vad har du för ansvarsområden? (Ex personalansvar, ekonomiansvar) 

Anser du att du har en tydlig rollbeskrivning?   

 

7. Vad har du för arbetsuppgifter? (Ex medarbetarsamtal, bokföring osv) 

Vilket/vilka av dessa anser du är de viktigaste? 

Hur prioriterar du dessa? 

 

8. Beskriv hur arbetsfördelningen ser ut till er chefer? 

Är du nöjd? Är det rättvist? 

 

Krav och kontroll 
 

9. Kan du påverka mängden arbete du får? 

 

10. Beskriv din arbetssituation? 

(Stressande & splittrad? Hanterbar & tillfredsställande? 

Stressande & tillfredsställande, hanterbar & sprittrad, stressande & hanterbar, 

osv) 

 

11. Om du skulle värdera din arbetssituation från 1-10, vad skulle du välja? 

1= Inte nöjd alls med min arbetssituation 
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10= Mkt nöjd med min arbetssituation 

Vad fick dig att välja den siffran? 

Vid låg siffra: Vad skulle du behöva eller vad saknas för att få dig att välja en 

högre siffra? 

 

12. Brukar du vanligtvis hinna med det du föreställt dig att du ska hinna på en dag? 

Inte?- Jobbar du över? lämnar det till nästa dag? eller tar med det hem? 

 

13. Går du till jobbet även om du känner dig krasslig? 

Ja – Varför då? 

 

14. Vad tror du att ledningen förväntar sig av dig som chef?  

Vad har du för krav på dig? 

 

15. Vad tycker du om de resurser som du har för att du ska kunna utföra ditt arbete bra? 

Tid, pengar, utrustning, kunskap, anställda osv 

 

16. Anser du att du kan vara med och påverka viktiga beslut som tas i företaget? 

Ja- På vilket sätt? 

Nej-Varför? 

 

Socialt stöd 
 

17. Hur ser din relation ut till Vd/ledningen?  

Har ni mycket kontakt? 

Pratar ni bara jobb eller hur ser oftast ert samtal ut? 

 

18. Hur ser din relation ut till kollegorna? 

Har ni mycket kontakt? 

Pratar ni bara jobb eller hur ser oftast ert samtal ut? 

 

19. Vad för typ av stöd har du i ditt arbete? 

Av kollegor, ledning, medarbetare, familj, organisation 

Känns det tillräckligt? 

 

20. På vilket sätt visar din chef (ledningen/vd) uppskattning? 

  

Kommunikation 
 

21. Vad är kommunikation enligt dig?  

 

22. Hur skulle du beskriva kommunikationsvägarna i företaget?  

Uppifrån och ner? Eller Åt alla olika håll? 

Hur är kommunikationen mellan dig och din chef (ledningen/Vd)? 

Får du någon feedback? 

Hur kommunicerar ni mest? (möte, telefon, mail etc) 

 

23. När det blir meningsskiljaktigheter mellan dig och ledning/vd. Hur kan de se ut? 

Händer det ofta? (konflikt) 

Nej – Vad tror du att det beror på? 
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Ja - Vad beror det på tror du? 

 

24. Beskriv arbetsklimatet på företaget? 

(Stel, avslappnad, stödjande, uppmuntrande, konkurrerande?) 

 

Psykosocial hälsa 
 

25. Beskriv din känsla när du är på väg till jobbet. 

 

26. Beskriv din känsla när du är på väg från jobbet. 

 

27. I vilken utsträckning anser du att ledningen intresserar sig för personalens hälsa och 

välbefinnande? (Här gäller det att vi håller isär och vara uppmärksamma på om de 

beskriver hur det faktiskt är eller hur det bör vara)   

 

28. Sover du bra om nätterna? 

 

29. Finns det någonting som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide till Vd 

 

Inledning 
Presentation om oss och examensarbetet 

Syfte med intervjun 

Anonymitet 

 

Bakgrund 

 
1. Ålder? 

 

2. Vad har du för yrkestitel? 

 

3. Berätta lite om hur din (karriär) resa sett ut fram tills du fick denna roll? 

Hur hamnade du här? 

Hur länge har du haft denna roll? 

Tidigare erfarenheter av chefsroll? 

 

4. Beskriv hur en typisk dag för dig kan se ut på jobbet? 

 

Ledarskap  
 

5. Vilka egenskaper (kvalitéer) tycker du utmärker en bra chef? 

Känner du att de lever upp till dessa? 

 

6. Vad innebär en roll som chef hos er? 

Finns det en tydlig rollbeskrivning och hur ser den ut? 

 

7. Vad har cheferna för arbetsuppgifter? 

Vilket/vilka av dessa anser du är de viktigaste? 

Hur tycker du att de ska prioritera dessa?  

Når de det de ska? 

Sköter dom sig? 

 

8. Hur fördelas arbetet till cheferna? 

Är cheferna nöjda med dessa? 

 

Krav och kontroll 
 

9. Hur kan cheferna påverka mängden arbete de får?  

 

10. Hur upplever du chefernas arbetssituation? 

(Stressande & splittrad? Hanterbar & tillfredsställande?) 

 

11. Vad har du för förväntningar på cheferna? 

Vad för krav ställer du? 
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12. Hur ser du på de resurser som cheferna har i sitt arbete? 

Tid, pengar, utrustning, kunskap, anställda osv 

Anser du att cheferna har tillräckligt med resurser för att kunna utföra sitt 

arbete bra? 

 

13. Hur kan cheferna vara med och påverka viktiga beslut som tas i företaget?  

Ja- På vilket sätt? 

Nej-Varför? 

 

Socialt stöd 
 

14. Hur ser din relation ut till cheferna? 

Har ni mycket kontakt? 

Pratar ni bara jobb eller hur ser oftast ert samtal ut? 

 

15. Vad för typ av stöd finns för cheferna? 

Hur stöttar du/ni cheferna? 

Upplever du att det är tillräckligt? 

 

16. På vilket sätt visar du/ni uppskattning till cheferna? 

 

Kommunikation 
 

17. Vad är kommunikation enligt dig? 

 

18. Hur skulle du beskriva kommunikationsvägarna i företaget? 

Uppifrån och ner? Eller åt alla olika håll? 

Hur är kommunikationen mellan dig och dina chefer? 

Ger du cheferna någon feedback? 

Hur kommunicerar ni mest? (möte, telefon, mail etc) 

 

19. När det blir meningsskiljaktigheter mellan dig och cheferna/chefen. Hur kan de se ut? 

Händer det ofta? (konflikt) 

Nej – Vad tror du att det beror på? 

Ja - Vad beror det på tror du? 

 

20. Beskriv arbetsklimat på företaget? 

(Stel, avslappnad, stödjande, uppmuntrande, konkurrerande?) 

 

Psykosocial hälsa 
 

21. Hur arbetar ni med den nya föreskriften angående den organisatoriska och sociala 

miljön som började gälla nu i slutet på mars? 

 

22. Hur arbetar ni med personalens friskvård (och trivsel)?  

 

23. Finns det någonting som du skulle vilja tillägga? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Louise Rosell och Sussi Andersson


