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11..  INLEDNING 
 

1.1 Problembakgrund 
Långtidssjukskrivningarna har ökat kraftigt under senare år och har därmed blivit ett 

av de största samhällsproblemen i Sverige. Samhällskostnaden för långtidssjukskriv-

ningarna ökar med 25 miljoner om dagen.1 Uppskattningsvis är minst 50 procent av 

dagens långtidssjukskrivningar kopplade till villkoren i arbetslivet och arbetsmiljön. 

Av de totala långtidssjukskrivningarna är cirka 15 procent relaterade till stressen på 

arbetsplatserna.2 Situationen på arbetsplatserna skiljer sig dock mellan olika regioner, 

branscher och sektorer.3 

 

Regeringen har utarbetat en handlingsplan och har även tillsatt en utredningsgrupp för 

att försöka komma till rätta med problemet att skapa ökad hälsa i arbetslivet. Rege-

ringen anser att det är i samspelet mellan individen och arbetsplatsen som ohälsa kan 

bekämpas och ett hälsosammare arbetsliv kan skapas.4 

 

Stress är en helt individuell upplevelse som skiljer sig från person till person. Stress 

kan uppkomma av i stort sett alla typer av påfrestningar, utmaningar och krav som vi 

utsätts för.5 Ofta förknippas ordet stress med något negativt och skadligt, men för-

svarsreaktionen har till syfte att förbereda och rusta kroppen för ”krafttag” och är där-

för på kort sikt ändamålsenlig och positiv.6 

 

Stress kan i vissa fall uppfattas som positiv och i andra fall negativ.7 Uttrycket ”posi-

tiv stress” innebär ofta det tillstånd av ivrig arbetsglädje och koncentration som kan 

infinna sig då vi människor känner att arbetsuppgiften lockar och berikar. En positiv 

upplevelse av att känna sig stimulerad i sin uppgift sliter inte lika hårt på individen 

1 Thalén Ingela, http://www.okadhalsa.regeringen.se/press/artiklar.htm, Arbetslivet har blivit sjukare, 2002-05-21 
2 DN debatt, http://www.okadhalsa.regeringen.se/press/artiklar.htm , Plan mot den ökade stressen i arbetslivet, 
2002-05-21 
3 Thalén Ingela, http://www.okadhalsa.regeringen.se/press/artiklar.htm, Arbetslivet har blivit sjukare, 2002-05-21 
4 Socialdepartementet, http://www.okadhalsa.regeringen.se/press/index.htm, Ett brett åtgärdsprogram för ökad 
hälsa i arbetslivet, 2002-05-21 
5 Björkegren & Fröde, Handbok för stressade, 2000 
6 Renborg Oliver, Mänskligare Arbetsmiljö, 1991 
7 Björkegren & Fröde, Handbok för stressade, 2000 
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som i en situation där de anställda motvilligt tvingas att arbeta i en alltför snabb takt.8 

Våra egna ambitioner, mellanmänskliga situationer och relationer, alltför stora eller 

små krav på vad vi ska prestera kan orsaka obalans i våra liv med starka olustkänslor 

och då upplevs stressen som negativ.9 

 

Negativ stress kännetecknas ofta av vanmakt, vantrivsel och tristess. Stressen kan 

också vara hög under en längre tid, vilket tär på kroppens resurser och kraft. Effektivi-

teten avtar mer och mer, vi blir okoncentrerade och likgiltig inför arbetsuppgifterna 

vilket på sikt kan leda till långtidssjukskrivning.10 

 

Under senare år har förändringstakten i arbetslivet ökat i allt snabbare takt och många 

strukturella förändringar har genomförts.11 Det är vanligare att de anställda tycker det 

är tungt på jobbet, att det finns små möjligheter till att påverka sina arbetstider och sin 

situation eller att arbetarna känner att de inte får tillräcklig uppskattning från sina ar-

betskamrater och arbetsledning. Det kan också finnas inbyggda brister som till exem-

pel dåligt ledarskap, otydliga mål och orealistiska förväntningar i organisationer och 

på arbetsplatser, vilket bidrar till att orsaka alltför påfrestande miljöer.12 När tempot 

ökar i arbetslivet höjs även kraven på ledarskapet och att de ska klara av att minimera 

de uppkomna stressfaktorerna för de anställda. Ett bra ledarskap ska inte låta sina 

medarbetare bränna ut sig.13 

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt den svenska arbetsmiljölagen från 1977 vilar ansvaret för arbetsmiljön i huvud-

sak på arbetsgivaren. Arbetstagarna har dock ansvaret för sin egen arbetssituation, till 

exempel för att använda den föreskrivna skyddsutrustningen. I arbetsmiljölagen står 

det också att en målsättning är att miljön skall anpassas till människans förutsättningar 

i fysiskt och psykiskt avseende. De skall vara tillfredsställande med hänsyn till den 

sociala och tekniska utvecklingen. Miljön skall vara sund och säker, tillfredsställande 

och betryggande. Enligt lagen skall företagen sträva efter att organisera arbetet så att 

8 Renborg Oliver, Mänskligare Arbetsmiljö, 1991 
9 Levi Lennart, Stress och hälsa, 2000 
10 Assadi A, Stresshandboken, 2000 
11 Levi Lennart, Stress och hälsa, 2000 
12 Assidi A, Stresshandboken, 2000 
13 Thalén Ingela, http://www.okadhalsa.regeringen.se/press/artiklar.htm, Att stressa sig in i väggen, 2002-05-21 
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arbetstagaren själv kan påverka sin arbetssituation. Tanken är att arbetet skall anpas-

sas till människan, inte tvärtom.14 

 

Stressrelaterade sjukdomar är som tidigare nämnts ett stort samhällsproblem idag, 

men det är även företagsekonomiskt olönsamt då företagen tvingas rekrytera nya 

medarbetare och omplacera personal.15 Samtidigt växer bilden av ett ohälsosamt ar-

betsliv fram, med ökad stress och allt fler och längre sjukskrivningar. En konsekvens 

av arbetslivets förändringar är att många känner eller har uttalade krav på sig att stän-

digt vara uppkopplade och tillgängliga, beredda att ställa upp när jobbet kallar.16 Mo-

biltelefonen finns alltid med och mailen rasar in i tid och otid. Många tar med sig ar-

betet hem efter arbetsdagens slut för att kunna vara väl förberedda för nästa dags 

verksamhet. Förväntningarna om att kunna hoppa in när som helst är höga både från 

arbetarna och från cheferna. 

 

Chefen i en organisation har en stor betydelse för de anställdas prestationer och till-

fredsställelse på arbetet. De har även en viktig roll när det gäller att påverka medarbe-

tarnas arbetsmiljö för att skapa möjlighet till arbetsglädje, engagemang och trivsel. 

Det går inte att tvinga fram trivsel men chefen ansvarar för att möjligheterna ges.17 

Trots medias fokusering på ämnet och att det behandlas på regeringsnivå så hörs det 

sällan om några förbättringar, utan snarare försämringar. Vad är det som sker ute på 

företagen, saknas det kunskap om hur stress ska hanteras? Hur upplever chefen stres-

sen på arbetsplatsen? Utifrån vår diskussion framkommer att det är chefens ansvar att 

hantera stressen på arbetsplatsen. Därför vill vi öka förståelsen för hur chefer arbetar 

med stress på arbetsplatsen och följaktligen har vi valt att angripa vårt problem utifrån 

ett ledarskapsperspektiv eftersom vi anser att det är chefen som har möjlighet att på-

verka arbetsplatsens stressituation. 

14 Kindenberg Ulla & Wallin Gunhild, Den lönsamma balansen, 2000 
15 Assidi A, Stresshandboken, 2000 
16 Kindenberg Ulla & Wallin Gunhild, Den lönsamma balansen, 2000 
17 Renborg Oliver, Mänskligare Arbetsmiljö, 1991 
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1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problembakgrund och problemdiskussion har vi valt att formulera följande 

problem som därmed ligger till grund för denna studie: 

 

- Hur kan vi förstå stresshantering på en arbetsplats ur ett ledarskapsperspektiv? 

5 



MMeettoodd  

 

2. METOD 
 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp de olika metodval som vi har gjort under arbe-

tets gång. Vi har med hjälp av teoriböcker inom metodlära motiverat våra egna val. Vi 

vill med det här avsnittet ge läsaren möjlighet att få en ökad förståelse för de förut-

sättningar som ligger till grund för arbetet. 

 

2.1 Vår förförståelse 
Vi är medvetna om att vår undersökning inte presenterar någon absolut sanning ef-

tersom vi har lyft fram hur enskilda individer upplever och förstår problemet. Samti-

digt bidrar vår egen referensram till att en absolut sanning inte kan skapas, eftersom 

alla forskare innehar en förförståelse som bygger på tidigare livserfarenheter och kun-

skap. Utan förförståelsen finns det ingen möjlighet att tolka något material alls, vilket 

gör förförståelsen till ett viktigt verktyg.18 Den kommer att påverka vår studie både 

medvetet och omedvetet. 

 

Vår egen förförståelse har vi erhållit från en mängd olika erfarenheter och upplevel-

ser. Eftersom vi behandlar stress har vi givetvis tagit intryck av den pågående debat-

ten som förs i media om ämnet. Men även egna erfarenheter inom till exempel arbets-

livet har haft betydelse för vår förförståelse. 

 

2.2 Kvalitativ metod 
Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för stresshantering ur ett 

ledarskapsperspektiv. För att kunna nå denna förståelse antog vi en kvalitativ metod-

väg. Kvalitativ metod kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur människor 

uppfattar sin egen tillvaro i det sammanhang i vilket de ingår.19 

18 Patel & Tebelius, Grundbok i forskningsmedodik, 1987 
19 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Sekundärdata 

När vi hade bestämt oss för vilket ämne vi ville beröra i vår uppsats inledande fas bör-

jade vi att samla in information. Vi sökte sekundärdata i form av litteratur, tidskrifter 

och artiklar på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek, Infocenter. Vi beställde även 

en mängd litteratur från andra bibliotek runt om i Sverige. Till vår hjälp använde vi 

oss även av Internet för att söka information. Kvaliteten på informationen från Inter-

net kan vara varierande och ibland även svårbedömd.20 Det innebar att vi endast valde 

källor som kan anses tillförlitliga, till exempel regeringens hemsida. Delar av materi-

alet använde vi sedan för att bygga upp en bakgrund och problemdiskussion. 

2.3.2 Primärdata 

De kvalitativa datainsamlingsmetoderna kännetecknas av en öppen och mångtydig 

empiri samt att personliga och situationsberoende faktorer har stor inverkan. Till 

skillnad från kvantitativa metoder, som utgår från forskarens egna idéer och fokuseras 

kring förutbestämda hypoteser, utgår de kvalitativa från respondentens perspektiv. 

 

För vår insamling av primärdata använde vi oss av intervjuer med låg grad av stan-

dardisering.21 Även om vi på förhand hade skrivit ner ett antal frågor använde vi ing-

en speciell ordning på dessa under intervjun. Inte heller använde vi någon exakt for-

mulering, utan hela intervjun byggde på att situationsanpassa diskussionen. Syftet 

med detta var att vi ville samla in mjuka data om respondenternas känslor och tankar 

och då behövdes följdfrågor för att gräva djupare i olika påståenden. De förberedda 

frågorna användes istället för att kontrollera huruvida informationsbehovet täcktes.22 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Urval 

För våra intervjuer sökte vi efter respondenter som hade en ledarroll och erfarenheter 

från stresshantering i sin yrkesroll. Vårt urval begränsar sig till privata och offentliga 

organisationer i Blekinge Län. Anledningen till det var att vi inte hade möjlighet att 

20 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 1999 
21 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
22 Ibid 
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förflytta oss med egna fordon och liknande, utan var begränsade till kollektivtrafiken. 

Vi har härmed få urvalsbegränsningar för vår undersökning, men vi utgår från att alla 

organisationer upplever någon form av stress. 

2.4.2 Förberedelser inför intervjuer 

Vårt första steg blev att ta kontakt med ett antal företag för att boka intervjuer. Vi 

ringde upp och presenterade kort vårt problemområde och bad att få prata med chefer 

eller någon som hade ansvar för stressrelaterade frågor. Det visade sig vara en svår 

uppgift att få någon att ställa upp på en intervju. Att en del valde att svara nej kan bero 

på att stresshantering kan anses som ett känsligt ämne. Den vanligaste orsaken till att 

de avböjde var dock att de förberedde den kommande semestern. Det var nämligen en 

period av flera helgdagar med tillhörande klämdagar som intervjuförfarandet blev ak-

tuellt. Nu i efterhand inser vi att inbokningen av intervjuer borde ha skett på ett tidi-

gare stadium, då hade vi kunnat boka tider som låg några veckor framåt i tiden. 

 

När mötena var bokade började vi ta fram frågor till intervjutillfällena. Eftersom vi 

var intresserade av våra respondenters spontana tankar och erfarenheter valde vi att 

inte skicka några frågor i förväg till dem. Vi tyckte att det inte skulle ge ett fullgott 

resultat om de fick tänka över innehållet i intervjun. 

2.4.3 Intervjugenomförandet 

Vår första intervju skedde på Flextronics AB, där vi hade avtalad tid med personal-

chefen. Vi valde att använda bandspelare vid samtliga intervjuer eftersom vi då skulle 

ha möjlighet att gå tillbaka och studera intervjumaterialet efter det att intervjun var 

avslutad. Det kändes betryggande, eftersom vi då inte behövde känna oro över att inte 

hinna uppfatta allt som sades under den pågående diskussionen. Under intervjun såg 

vi att våra intervjufrågor fyllde sin funktion på ett tillfredsställande sätt. 

 

Efter intervjun märkte vi att ljudupptagningen var dålig, vilket medförde att en del 

meningar inte gick att tyda från kassettbandet. Vi hade dock gjort kompletterande an-

teckningar vilket gjorde att intervjun kunde sammanställas efteråt och anses som me-

ningsfull för vår datainsamling. 

8 
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Vid den andra intervjun besökte vi ekonomifunktionen på sjukhuset i Karlskrona. Vi 

hade lärt oss av misstaget från den första intervjun och hade inför den här testat band-

spelaren noga. I övrigt genomfördes intervjun på ett liknande sätt där vi ställde över-

gripande frågor för att föra diskussionen i rätt riktning. 

 

Den tredje intervjun genomfördes på Anestesiavdelningen på Blekingesjukhuset. Vi 

pratade med en person som var ansvarig för stressfrågor och rehabilitering. 

 

När vi avslutat varje intervju började vi genast skriva ner samtalet från bandet och an-

teckningarna. Den direkta uppföljningen gjorde vi för att vi ville vara säkra på att inga 

uppfattningar och upplevelser skulle glömmas bort. I skrivandet av vårt empirikapitel 

hade vi sedan goda förutsättningar att lyfta fram de mest relevanta delarna från inter-

vjuerna. 

2.4.4 Analys 

Då vi enklare skulle förstå hur stress framkallas på en arbetsplats utgick vi från Bir-

gitta Ahltorps teori om hur stress kan delas in i olika nivåer, vilket vi fann vara en bra 

utgångspunkt för analysen. Därefter analyserade vi faktorer som återkommit under 

våra intervjuer och delade in dem i tre olika kategorier; tydligt ledarskap, delaktighet 

och information. De här begreppen har vi analyserat med hjälp av klassiska teorier 

som till exempel McGregor om medarbetarinflytande och Resis Likert för att se 

huruvida de fungerar vid stresshantering i ett modernt ledarskap. Samspelet mellan 

krav, kontroll och beslutsutrymme diskuterades också under samtliga intervjuer och 

med hjälp av krav/kontroll modellen analyserade vi empirin. 

 

 

9 



VVaadd  äärr  ssttrreessss??  

 

3. VAD ÄR STRESS? 
 

I detta kapitel kommer vi att definiera begreppet stress för att bygga bakgrund för teo-

rierna vi använder oss av. Det krävs att begreppet stress definieras eftersom det är ett 

begrepp som många använder utan att tänka igenom vad det egentligen innebär. 

 

Begreppet stress gjorde sitt intåg i den vetenskapliga världen med fysiologiprofessorn 

Hans Selye på 1950-talet. Selye som brukar kallas stressforskningens fader, var verk-

sam vid det franska universitetet i Montreal i Kanada. Han införde termen stress som 

en gemensam beteckning på alla de reaktioner som utlöstes av fysiska och mentala 

påfrestningar i kroppens organsystem.23 Professor Lennart Levi, vid karolinska insti-

tutet i Stockholm, anser att stress är kroppens gemensamma reaktion på i stort sett alla 

typer av påfrestningar, utmaningar och krav. Han har en åsikt om att ordet används i 

de mest skiftande betydelser och missbrukas ofta.24 Vad menas egentligen med stress? 

 

Nationalencyklopedin definierar stress enligt följande: 

”Stress framkallas både när kraven överstiger individens förmåga (överstimulans) och 

när kraven är så låga, att man inte får tillfälle att använda och utveckla sin förmåga 

(understimulans). [...]. Modern stressforskning beskriver stress som en dynamisk pro-

cess, där individens förmåga ställs mot omgivningens krav.”25 

 

Levi menar att i teknikens språk är stress ”en kraft som deformerar kroppar”. Begrep-

pet stress har dock fått en annan innebörd i biologin och medicinen. Här syftar Levi 

på en process i organismen som skall anpassas till alla möjliga påverkningar och på-

frestningar för att hantera stressituationer.26 Enligt Levi kan dessa påfrestningar till 

exempel vara när individer påminns om en obehaglig upplevelse eller när individen 

förväntas prestera någonting som de inte tror sig kunna klara av. Det kan också vara 

när de med eller utan anledning ängslas över problem i arbetet, faktiska eller förvän-

tade. 

23 Albrecht Karl, Chefen och stressen, 1980 
24 Levi Lennart, Stress och hälsa, 2000 
25 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=117073, 2002-05-21 
26 Levi Lennart, Stress och hälsa, 2000 
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VVaadd  äärr  ssttrreessss??  

3.1 Vad framkallar stress? 
Levi anser att stress framkallas av den bristande passformen till exempel mellan vad 

vi behöver och vad miljön erbjuder och kräver av oss. Vi behöver ett visst mått av 

eget ansvar och egen bestämmanderätt för att trivas med tillvaron och känna oss sti-

mulerade, och för att få möjlighet att utvecklas. Vidare beskriver Levi att vi kan bli 

stressade om vi får för litet eget ansvar, eller om det krävs större ansvar av oss än vi 

känner att vi kan klara av. Vi kan också bli pressade om det är fel slags krav som 

ställs på oss, till exempel om vi måste arbeta allt snabbare och på en bestämd tid ut-

föra en för stor mängd av ett arbete som är enformig och föga stimulerande för oss. 

Det är varken bra att ha för mycket eller för litet att göra. Det är heller inte bra att ha 

för stora eller för små krav på sig, understryker Lennart Levi.27 Stress kan också upp-

stå när det är stora skillnader mellan de egna, kanske orealistiska, förväntningar och 

den verklighet som individen lever i. Det kan till exempel gälla i arbetslivet, där för-

väntningarna att alltid ha framgång, få uppskattning och vara omtyckt finns. Det kan 

också vara så att vi vill att omgivningen skall bete sig enligt våra förväntningar. Blir 

det inte så kan det leda till frustration och stress enligt Levi. 

 

En ytterligare anledning till stress som Levi tar upp är konflikten mellan olika roller vi 

har i olika sammanhang. Enligt Levi så har vi nämligen inte en roll utan många. Vi är 

makar eller makor. Vi är föräldrar till våra barn. Vi är barn till våra föräldrar. Vi är 

bröder och systrar. Vi är samtidigt chefer, arbetskamrater och medarbetare. Med detta 

menar Levi att när vi känner krav och förväntningar från olika håll, utan att kunna 

förena våra olika roller, så blir vi stressade, känner oss otillräckliga och får skuldkäns-

lor. Vi kan också bli stressade av stora och upprepade förändringar, i vår arbetsmiljö 

eller i vårt privatliv. Levi anser att en minsta gemensamma nämnare för alla dessa si-

tuationer är att vi saknar inflytande över vad som händer med oss. Vi kan inte styra 

våra liv. Vi saknar beslutsutrymme. Vi saknar egenkontroll. Vi saknar egenmakt.

27 Levi Lennart, Stress och hälsa, 2000 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Följande teorier valdes för att vi anser att de är bäst lämpade till att skapa en bra ut-

gångspunkt för vår analys. Eftersom vi inte fann några teorier som behandlade både 

ledarskap och stress, valde vi att söka de här teorierna var för sig. Vårt arbete blev se-

dan att själva koppla ihop dem. Vår utgångspunkt är dock att skildra stresshantering 

ur ett ledarskapsperspektiv och därför är teorierna om ledarskap, tyngdpunkten i refe-

rensramen. 

 

4.1 Ledarskap och chefskap 
Begreppen ledarskap och chefskap används ofta synonymt, men de har egentligen 

olika innebörd. Att vara chef är en formell roll och hänger samman med vilka ansvar- 

och befogenhetsområden de har. Att vara chef är att ha en formell funktion i organi-

sationen, vilket innebär att de har en angiven ruta i organisationsschemat. När en ny 

chef tillträder blir hon eller han inte automatiskt en ledare. Ledarskap är något som 

växer fram underifrån i en informell process. Till skillnad från chefskapet behöver en 

ledare inte ha några formella ansvarsområden eller befogenheter. Informella ledare 

vid sidan om chefen kan utveckla problem och skapa en kamp om vem som fattar be-

slut och bestämmer.28 Bruzelius & Skärvad anser att ledarskap är en relation mellan 

ledare och ledda. När ett ledarskap fungerar väl växer medarbetarnas respekt, tillit och 

förtroende för ledaren och då förstärks ledarens auktoritet, legitimitet och ledarställ-

ning. Vid ett dåligt ledarskap avtar medarbetarnas respekt, tillit och förtroende. Leda-

ren måste ha god kunskap om bland annat individers motivation, gruppers sätt att fun-

gera och kulturens påverkan på beslut och handling för att klara denna uppgift.29 En 

ledares uppgift är att finna metoder för att få de anställda att minska och behärska den 

stress de känner. Anledningen är att om de anställda i organisationen känner att de är 

för stressade kommer de inte att känna motivation till arbetet och företaget kommer 

inte att fungera så effektivt som det borde.30 

28 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, om chefsroller och ledarstilar i strategisk samverkan, 1998 
29 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995 
30 Albrecht Karl, Chefen och stressen, 1980 
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4.1.1 Ledaregenskaper 

Av ledaren krävs många egenskaper, enligt Bruzelius & Skärvad. Ledaren måste till 

exempel väl känna till den grupp eller organisation som ska ledas och den uppgift som 

gruppen/organisationen ska utföra. Ledaren måste även kunna fatta snabba beslut, 

ibland utan tillräcklig information. Vilka egenskaper som är viktiga beror på situat-

ionen. Därmed är det också givet att den som är en god ledare i en situation kan vara 

dålig i en annan. Ledarskap innebär att ha inflytande och kunna påverka. Ledarskap 

är, enligt Bruzelius & Skärvad, en process att påverka i syfte att få andra människor 

att frivilligt och gärna engagerat, agera för att uppnå vissa mål. Ledarskapet handlar 

om att bryta upp stela och hierarkiska strukturer. Det gäller att skapa delaktighet, 

samhörighet och handlingsutrymme för medarbetarna. Individen ska ses som en an-

svarstagande, självständig och rationell person med egna föreställningar och egen 

kunskap. Kraven på dagens och morgondagens ledare är höga. Det räcker inte med att 

vara specialist med viss administrativ begåvning. De rent personliga egenskaperna får 

allt större betydelse. Förmågan att bygga relationer, vara en bra coach och inspirera 

medarbetarna är några exempel på egenskaper som en bra ledare bör besitta.31 

 

I boken ”Nya perspektiv på organisation och ledarskap” redogörs för McGregors och 

Argyris syn på utvecklingen av ledarskap.32 De anser att organisationers ledare tidi-

gare skapade system som tvingade de anställda att bli beroende av överordnade och 

gav dem mycket liten kontroll över sitt arbete. De anser att lösningen på problemet är 

att låta de anställda påverka besluten som tas och att de får känna att de har medinfly-

tande på arbetsplatsen. Många studier har genomförts och visat att när de anställda 

kan påverka sin arbetstakt har både moral och produktivitet ökat. Ur det här föddes ett 

intresse under 70-talet för att bli en mer demokratisk ledare, vilket har bidragit till 

mindre enväldiga chefer. Dock anser författarna att delat ledarskap existerar mer som 

en myt än som verklighet. Det är oftast cheferna som tror på medinflytande medan 

deras anställda känner att de inte har något inflytande.33 Vi behöver ett visst mått av 

eget ansvar och egen bestämmanderätt för att trivas med tillvaron och känna oss sti-

mulerade. Vi kan bli stressade om vi får för litet eget ansvar.34 

31 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995 
32 McGregor D (1960), Argyris C (1957, 1964) i Bolman Lee G och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organi-
sation och ledarskap, 1995 
33 Bolman Lee G och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 1995 
34 Levi Lennart, Stress och hälsa, 2000 
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4.1.2 Ledarstilar 

I en studie vid Universitetet i Michigan i slutet av 40-talet började en grupp forskare 

ta fram enkäter för att mäta de mänskliga faktorerna i organisationer som motivation, 

kommunikation, ledarstilar och organisationsklimat. Resis Likert var initiativtagare 

till undersökningen och han hävdade att många tidigare förnuftsideér om effektivt le-

darskap varit fel. De glömde helt enkelt bort den mänskliga aspekten. Likert valde att 

skilja på uppgiftsorienterade och medarbetarorienterade ledarstilar. Uppgiftsoriente-

rade chefer beslutar om hur arbetet ska utföras och ser till att uppgiften blir rätt utförd. 

Att vara medarbetarorienterad chef innebär att chefen fokuserar på mänskliga 

aspekter. Han kunde genom enkäterna visa på att de vanligtvis lyckades skapa högre 

produktivitet än uppgiftsorienterade avdelningar om de hade mer medarbetarorienterat 

chefskap.35 En arbetsgrupp agerar alltid på två nivåer. Det är dels efter vilken uppgift 

de har att utföra, men det förekommer även en process på mer informellt plan som bör 

hanteras. De viktigaste frågorna som gäller processen är bland annat informella roller, 

konflikter och ledarskap.36 När det i modern tid först började diskuteras om ledarskap 

handlade det mest om skyldigheter och befogenheter, enligt Jan Wisén.37 Så små-

ningom studerades olika sätt att leda människor, och det talades om demokratiska, 

auktoritära och ”låt gå” ledare. Forskningen visade att den demokratiske ledaren i 

längden var den mest framgångsrike, medan den auktoritäre var framgångsrik endast 

på kort sikt. Det framstod klart att vissa individer tog skada av att utsättas för det auk-

toritära ledarskapet. ”Låt gå” ledaren skapade kaos och informella ledare tog över. 

Wisén menar att framgångsrika ledare är både demokratiska och auktoritära (persona-

lorienterade och uppgiftsorienterade). De personalorienterade tänker i första hand på 

personalens trivsel, att personalen fungerar bra och utvecklas, och där kommer upp-

giften i andra hand. De uppgiftsorienterade vill främst nå resultat och lösa uppgiften 

och bryr sig inte så mycket om hur personalen mår. För att bli framgångsrik som le-

dare måste de två stilarna kunna kombineras, enligt Wisén.38 

35 Likert R (1961) i Bolman Lee G och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 1995 
36 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, om chefsroller och ledarstilar i strategisk samverkan, 1998 
37 Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2001 
38 Ibid 
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4.2 Krav/kontrollmodellen 
Töres Theorell, professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet och 

chef för Institutet för psykosocial medicin, anser att i medicinen används oftast det 

stressbegrepp som introducerades av Hans Seyle som beskrev den uppvarvning krop-

pen uppvisar när en människa ställs inför en utmaning eller ett hot. I den psykologiska 

traditionen betonas att stress uppstår i samspelet mellan individ och omgivning. Upp-

levelse av bristande kontroll har genom omfattande, bland annat svensk, forskning på 

ett övertygande sätt visats vara en viktig faktor som leder till negativ stress. Om dess-

utom det sociala, instrumentella, praktiska, och emotionella stödet från chef och ar-

betsledning saknas förvärras stressituationen.39 

 

En förklaringsmodell, som diskuterats mycket inom stress- och arbetsmiljöforskning, 

är krav/kontrollmodellen. I denna modell sammanförs de två aspekterna arbetskrav 

och kontroll. Karasek & Theorell har i många år forskat om vad psykosociala faktorer 

i arbetsmiljön har för effekt på sjuklighet och för tidig död. Negativ stress i arbetssitu-

ationen är en viktig riskfaktor. Han anser att kombinationen av höga krav och litet be-

slutsutrymme i arbetet innebär en psykisk påfrestning och därmed en ökad risk för 

olika sjukdomar. Karasek & Theorell beskriver relationen med hjälp av en modell, 

som den amerikanske forskaren Robert A Karasek har utarbetat.40 

 
Figur1: Krav/kontrollmodellen visar hur relationen mellan krav och kontroll i arbetet styr 

stressnivån 

Källa: Egen bearbetning utifrån Karasek, R and Theorell, T, Healthy work 

39 Karasek Robert & Theorell Töres, Healthy work, 1990 
40 Ibid 
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4.2.1 Spänt arbete är farligast 

Den amerikanske sociologen Karasek har förklarat olika typer av arbetssituationer i en 

krav/kontrollmodell. Grundtanken i modellen är att höga krav i kombination med ett 

litet beslutsutrymme är farligt. Detta kallas för ett spänt arbete. Om höga krav förenas 

med ett stort beslutsutrymme kallas det för aktivt arbete. Låg mental belastning och 

litet beslutsutrymme kallas passivt arbete, vilket också kan vara stressande men inte 

på samma sätt. Låga krav och högt beslutsutrymme kallas för avspänt arbete. Den far-

ligaste arbetssituationen är alltså det spända arbetet, där stressen orsakas av mycket 

arbete och höga krav som individen själv inte kan påverka. Vid spänt arbete samlas 

stressen och blir till en kronisk spänning. Spänningen försvårar inlärning och utveckl-

ing och försvagar kroppens motståndskraft. Till slut kan det leda till ”utbrändhet” och 

flera års sjukskrivningar.41 

4.2.2 Beslutsutrymme är nyckeln 

Likt McGregor och Argyris42 anser också Karasek att det aktiva arbetet innebär att 

individen går på högvarv, men till skillnad från det spända arbetet skapar beslutsut-

rymmet psykisk tillfredsställelse och ökad motivation. Individen kan därför hantera 

det aktiva arbetet men bara under kortare perioder med vila emellan. Det passiva arbe-

tet, utan vare sig krav eller beslutsutrymme, är givetvis understimulerande och passi-

viserande i långa loppet, påpekar Karasek. Det ideala arbetet är det avspända, där in-

dividen själv påverkar sin arbetsmängd, är med och sätter upp mål och bestämmer 

över sin arbetsplanering och helt enkelt utnyttjar sitt beslutsutrymme. Ett bra besluts-

utrymme enligt Karasek, innebär att det är demokrati på arbetsplatsen, att de anställda 

vid regelbundet återkommande möten får information och kan diskutera förhållanden 

samt att de ständigt lär sig nya saker så att de kan hantera oväntade situationer.43 

4.2.3 Kontroll inom eller utanför oss själva 

Karasek förklarar att varje individ reagerar olika i stressade situationer. Bland annat 

beror stressituationerna på hur vi placerar kontrollen över tillvaron. Placerar vi kon-

trollen hos oss själva, så klarar vi krissituationer bättre eftersom vi då agerar och tror 

oss kunna förändra situationen. Om vi däremot placerar kontrollen utanför oss själva, 

41 Karasek Robert & Theorell Töres, Healthy work, 1990 
42 McGregor D (1960), Argyris C (1957, 1964) i Bolman Lee G och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organi-
sation och ledarskap, 1995 

43 Karasek Robert & Theorell Töres, Healthy work, 1990 
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till exempel hos chefen eller systemet, så blir vi offer för tillvarons nycker. Var en 

person placerar kontrollen beror på erfarenheter. Medarbetare med positiva erfaren-

heter av hur de själva förbättrat sin arbetssituation, blir mer stresståliga. De känner 

och vet att de kan påverka, vilket i sig är avstressande. Om medarbetarna kan påverka 

sin situation och överblicka den så klarar de påfrestningarna bättre.44 

4.2.4 Socialt stöd 

Enligt Karasek kan en svår arbetssituation kompenseras av bra kamratstöd på många 

arbetsplatser. Med hjälp av krav/kontrollmodellen beskriver Karasek & Theorell hur 

socialt stöd kan påverka den psykosociala hälsan på jobbet. Ett förbättrat beslutsut-

rymme och förbättrat klimat är självklara mål för dem som arbetar mot en bättre ar-

betsmiljö. Karasek anser att en viktig målgrupp är cheferna på våra arbetsplatser. Om 

cheferna kan höja sin kompetens när det gäller stress och arbetsorganisation skulle 

mycket kunna bli bättre i arbetslivet. Enligt Karasek & Theorell kan fyra slags socialt 

stöd urskiljas som vart och ett har en viktig funktion när det gäller att klara av stressen 

på arbetsplatsen: 

 Instrumentellt stöd: betyder att på ett handgripligt sätt få hjälp i jobbet när 

det kärvar till. Det kan gälla en tillfällig ”avbytare”, så att den anställde kan gå 

ifrån ett tag. Det kan också handla om att extra personal kallas in när arbetsbe-

lastningen är för hög. 

 Informativt stöd: innebär att arbetskamrater och chefer bistår med råd, så att 

den anställde lyckas med en uppgift som är för svår att klara av på egen hand. 

 Värderande stöd: sker i form av feedback, och det betyder att personer på ar-

betsplatsen talar om hur bra de anställda presterar. 

 Emotionellt stöd: tillgodoser behovet av trygghet, gemenskap och uppskatt-

ning. Hit hör att ha kamrater att prata med under en arbetsdag när allt går fel 

och att det finns personer som bryr sig om att fråga varför någon är ur balans. 

Det emotionella stödet främjar också välbefinnandet och hälsa på arbetet.45 

 

4.3 Omgivningens krav och individens hälsa 
Som tidigare nämnts så uppstår stress i samspelet mellan individ och omgivning. 

Stress kan alltså uppträda då förväntningar och krav från omgivningen inte stämmer 

44 Karasek Robert & Theorell Töres, Healthy work, 1990 
45 Ibid 
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överens med en individs förmågor och behov. Detta innebär att vi blir stressade då vi 

inte har förmågan att hantera de påfrestningar vi utsätts för men också då våra behov 

är större än omgivningens krav som till exempel vid ostimulerande arbetsuppgifter. 

Marianne Frankenhaeuser, psykologiprofessor vid karolinska institutet, beskriver 

samspelet mellan omgivningens krav och individens hälsa, välbefinnande och prestat-

ionsförmåga. Hon anser att samspelet påverkas av många olika förhållanden, och hit 

hör även varje individs personliga egenskaper.46 

 

Vidare menar Marianne Frankenhaeuser att vi alla är olika, både ifråga om vad vi har 

upplevt, lärt oss och vårt medfödda arv. Frankenhaeuser tar även upp skyddande fak-

torer i omgivningen som vi påverkas av och som kan dämpa skadliga stresseffekter. 

Dessa skyddande faktorer kallar hon för ”stressbuffert”, som är människors stöd till 

varandra, inte bara i krissituationer utan också i det dagliga slitet på jobbet.47 

 

 
Figur2: Samspel mellan omgivningens krav och individens hälsa så som Frankenhaeuser beskrivit den 

Källa: Frankhaeuser Marianne, Kvinnligt Manligt Stressigt 

 

Modellen beskriver samspelet mellan omgivningens krav och individens hälsa. När en 

individ ställs inför krav från omgivningen gör hjärnan en bedömning. Om det råder 

46 Frankenhaeuser Marianne, Kvinnligt manligt stressigt, 1997 
47 Ibid 
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balans mellan kraven och den egna förmågan känns utmaningar stimulerande och den 

positiva stressen eller den glada stressen kan upplevas. Men om kraven är för höga, 

eller för låga, kan stressen bli en plåga. Som tidigare nämnts och som Frankenhaeuser 

nämner så är stöd från medmänniskor ett gott skydd mot det negativa stressen.48 

 
 

48 Frankenhaeuser Marianne, Kvinnligt, Manligt, Stressigt, 1997 
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5. ERFARENHETER FRÅN INTERVJUER 
 

Denna empiridel har hämtats från de intervjuer som gjorts på Flextronics och Blek-

ingesjukhuset i Karlskrona. 

 

5.1 Flextronics 
Den första intervjun utförde vi på Flextronics som är ett telecomföretag. Företaget 

tillverkar hårdvara för kommunikationsutrustning. Idag finns cirka 1200 anställda 

men är på väg ner mot 1000 anställda. Företaget befinner sig i en turbulent bransch 

där besked om uppsägningar har avlöst varandra. För vår intervju hade vi avtalat tid 

med företagets personalchef. 

5.1.1 Beskrivning av intervju på Flextronics 

På grund av att företaget är kundorderstyrt kan de anställda inte själva påverka sin ar-

betstakt, säger personalchefen. Orderingången avgör hur mycket det finns att göra, en 

del perioder har de mycket att göra och det kan vara svårt för personalen att hinna 

med. Under andra perioder när orderingången är låg kan det vara stressande att inte ha 

tillräckligt med arbetsuppgifter. Kunderna har krav på korta ledtider, hög leveranspre-

cision, låga priser och hög kvalité. Det är de här kraven som måste balanseras och 

hanteras för att de anställda inte ska känna sig för stressade. 

 

En annan anledning till stress på företaget är att det förekommit mycket varsel om 

uppsägningar. Det skapar mycket turbulens på företaget och osäkerhet för de an-

ställda. Personalchefen talar också om att de anställdas arbetstider inte är synkronise-

rade med deras önskemål och inte med kundernas tider att lägga order. 

 

”Det borde vara optimalt att de anställda själva kunde bestämma sina arbetstider.” 

 

På företaget genomförs attitydundersökningar två gånger per år, den senaste har ge-

nomförts i mars i år. Dessa undersökningar används som ett mätinstrument för att få 

reda på hur personalen mår på arbetsplatsen. Resultatet från den senaste undersök-

ningen var förvånansvärt bra, trots de många uppsägningar som drabbat företaget. Det 
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senaste året har företaget blivit cirka trehundra personer färre, men ändå lyckas till-

verka nästan lika mycket som tidigare. Personalchefen tror att det beror på den så kal-

lade ”Hawthorne-effekten” som innebär att personalen får uppmärksamhet av olika 

anledningar. 

 

Företaget har inga uttalade strategier för att hantera stressen på arbetsplatsen, utan de 

använder sunt förnuft enligt personalchefen. Han tror inte att det fungerar med olika 

program, policys och utbildningar för att lära sig hantera stressen. Han tror att stress 

kan förebyggas med enkla medel genom till exempel prata med medarbetarna och 

fråga dem hur de mår och känner. 

 

”Många får säkert aldrig frågan av sina chefer om hur de mår och hur det går med 

jobbet” 

 

För att förebygga att stress uppkommer talar personalchefen om samhörighet och hur 

den skapar en bra stämning på arbetsplatsen. Han anser att det är en av företagets 

styrkor att deras arbetsgrupper har en hög samhörighetskänsla och att det inte i någon 

stor utsträckning finns rivalitet mellan dem. Personalchefen tycker att det är mycket 

viktigt att ta tag i konflikter som uppkommer. Han säger också att det inte är något 

roligt jobb att hantera konflikter, men att det är nödvändigt. Anledningen till att de 

lyckats med detta är att de valt folk som passar för sina arbetsuppgifter. Det finns 

även chefer som är ute i verksamheten och verkar informativt. Att de anställda känner 

sig motiverade är en annan viktig faktor. När det gäller motivation tror inte chefen att 

det är lönen som är avgörande, utan hur de anställda trivs på jobbet som är viktigast. 

Från en artikel som sitter på väggen på hans kontor läser han upp ”pengar får inte per-

sonalen att stanna”. 

 

Om huruvida personalen har möjlighet att påverka och organisera sitt arbete själv på 

arbetsplatsen påstår personalchefen att det är utan tvivel de som utför arbetsuppgifter-

na som vet bäst hur deras arbete ska organiseras. Samtidigt anser han att det måste 

finnas en formell chef som styr verksamheten. 

 

”Om det inte finns formella chefer utvecklas informella chefer, vilket är en grogrund 

till konflikter” 
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Chefen har därmed en uppgift att lyssna på medarbetarnas önskemål, men ändå finns 

det en begränsning till flexibilitet främst på grund av kundorderstyrningen. Chefens 

roll är enligt honom själv att vara informativ och uppmuntra sin personal i situationer 

då det är ökad press på arbetsplatsen. 

 

”Alla människor är i behov av bekräftelse och uppmärksamhet” 

 

På ett stort företag som Flextronics går det nästan alltid att ordna enklare arbetsupp-

gifter om någon känner att de inte klarar av sina ordinarie. Chefen menar dock att det 

är sällan att någon vågar säga till, vilket gör att det inte kommer fram förrän det är för 

sent. Det medarbetarna vill visa är att de klarar av sina arbetsuppgifter och kanske 

känner sig misslyckade annars. Därför är det viktigt för cheferna att vara uppmärk-

samma och tala med sin personal och försöka känna av hur de mår och om de klarar 

av sina arbetsuppgifter. 

 

”Kravnivån av vad varje individ klarar av är mycket individuell.” 

 

5.2 Ekonomifunktionen på Blekingesjukhuset i Karlskrona 
Blekingesjukhuset består av en stab med fem olika funktioner där den ekonomiska 

funktionen är en av dessa. Avdelningen arbetar med traditionella ekonomiska uppgif-

ter såsom redovisning, budgetering och avgiftsfrågor. För vår intervju hade vi avtalat 

tid med ekonomichefen. 

5.2.1 Beskrivning av intervju på ekonomifunktionen 

Ekonomichefen förklarar att stressituationen just nu är mycket hög eftersom de befin-

ner sig i en bokslutsperiod. Alla på avdelningen har under de här perioderna mycket 

att göra men hon tror att det upplevs som positivt eftersom det ger en ”adrenalinkick” 

att vilja prestera något bra. Att ändra rutiner eller arbeta förebyggande under just 

dessa perioder anser ekonomichefen inte vara möjligt. Det mesta som ska göras i re-

dovisningen, kräver ett ordentligt underlag. Det går att förbereda sig inför boksluten, 

men det är också mycket annat som ska göras mellan bokslutsperioderna. Perioder 

med positiv stress är enligt ekonomichefen lika viktiga som de lugna perioderna. Om 

det alltid var lugnt på arbetsplatsen skulle det leda till passivitet hos individerna och 

viljan att prestera skulle minska, tror hon. Som ekonomer på arbetsplatsen är de med-
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vetna om att stressen är hög under bokslutsperioder. Ekonomichefen påstår att det 

egentligen inte är stress det handlar om, utan att det helt enkelt är mycket att göra. 

Och i detta finns en väsentlig skillnad. 

 

”Det ska vara stress på arbetsplatsen ibland” 

 

Positiv stress skapas hos personalen genom att de har möjligheter till vila efter bok-

slutsperioderna. Negativ stress definierar ekonomichefen som att ständigt ha för 

mycket att göra, utan möjlighet till vila och återhämtning. Den positiva stressen bör 

inte hanteras, utan hon menar istället att: 

 

”Det är bara att jobba på och ta igen det senare, vilket personalen här oftast kan 

göra.” 

 

Det finns andra problem som leder till negativ stress på arbetsplatsen. Hon nämner 

exempelvis konflikter och samarbetsproblem som skapar irritation och enligt hennes 

uppfattning i större utsträckning leder till negativ stress. Det gäller att på ett tidigt sta-

dium ta tag i sådana problem, så att de inte behöver leda till negativ stress. Hennes 

roll blir i de här situationerna att fungera informativt och lösa konflikter mellan de 

som jobbar på avdelningen. Ibland pratas det om att negativ stress har att göra med 

dålig arbetsledning. Det kan då handla om att personalen inte får tillräckligt med stöd, 

tillräckligt med uppmuntran eller att det inte ges feedback för det som görs. Hon för-

söker själv tänka på att uppmuntra sin personal och ibland är hon väldigt bra på det 

och ibland inte. 

 

”Det är väldigt viktigt med feedback till personalen, men det är betydligt lättare att 

ge positiv feedback. Detta är ett sätt att hantera stressen.” 

 

Det är också viktigt att som ledare försöka ha ett ”öppet klimat”, och med det menar 

ekonomichefen att avståndet mellan chefen och personalen bör minskas. Personalen 

ska känna att de kan komma till chefen med problem och att chefen alltid finns till-

gänglig för sina anställda. 
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Om att de anställda har möjlighet att själva bestämma över sina arbetstider, säger 

ekonomichefen att alla på avdelningen har flextid mellan sex på morgonen till åtta på 

kvällen. Flextid tillämpades redan på 80-talet och det är något som upplevs positivt. 

 

”Speciellt positivt upplever småbarnsföräldrar det, de ska ju inte behöva stressa för 

att de ska lämna barnen på dagis på morgonen” 

 

För att känna av hur atmosfären är på arbetsplatsen har cirka 25-30 personer, som 

kommer från olika avdelningar, gemensamma träffar en gång i månaden. På dessa 

träffar görs en ”psykosocial enkät” och enkäten är ett verktyg för att kunna förbättra 

arbetsmiljön för alla anställda. Hittills har ekonomiavdelningen fått goda resultat. Det 

enda de upptäckt efteråt och som de måste bli bättre på är att informera personalen om 

vad som sker på arbetsplatsen. Detta skapar en känsla av delaktighet hos dem. De för-

söker att utveckla dessa möten så att alla ska känna att de kan ”göra sin röst hörd”. På 

ekonomiavdelningen finns också tillfällen där de pratar om semesterplanering och di-

rekta arbetsfrågor som bara berör ekonomerna. 

 

Ibland upplever hon att informationen inte når ut till alla på ett bra sätt. Hon tycker att 

personalen hela tiden blir informerade med hjälp av mail och möten, men ändå kan 

vissa känna att de inte fått tillräckligt med information. Ekonomichefen känner att hon 

har stor påverkan på personalen och att hon jobbar mycket med information och att 

skapa delaktighet. 

 

”Man gör ju saker hela tiden och ibland tror man att det är det enda rätta, men det 

uppfattas inte alltid så av personalen” 

 

Ekonomichefen hoppas på att de anställda känner förtroende för henne att tala om ar-

betsbelastningen blir för hög. “I annat fall har man en arbetsmiljö som inte är bra”. 

Men det hade ju säkert varit mycket lättare om arbetet varit jämnt fördelat. Men hon 

anser också att det är väldigt individuellt, en del påverkas mycket av arbetsbelastning-

en och en del inte. En anledning till att personalen inte lider av den tillfälliga stressen 

är nog att de känner att de kan påverka det de gör och att de har någonting att se fram 

emot, att ha det lugnare under kommande perioder. 
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Ekonomichefen anser att det är skillnad på att vara stressad eller pressad. Press defini-

erar hon som att ”det finns mycket att göra, men får jag bara vara i fred så ordnar det 

sig”, medan stress definierar hon som att ”du kan sitta stilla på en stol och inte göra 

något speciellt, men ändå känna att du är hyperstressad”. 

 

De flesta ledare är inte dåliga på att ta hand om andras stress, men de är nog dåliga på 

att ta hand om sin egen stress. Det har en stor betydelse hur chefen skall hantera ar-

betsplatsens stress. Personalen märker av att chefen är stressad, och det kan då leda 

till att de undviker att prata om sin egen situation. När de ser en stressad chef som har 

mycket att göra, vill de nog inte komma med ytterligare saker som chefen ska ta hand 

om. Hon anser att den viktigaste uppgiften som chef är att fördela arbetet jämnt. Alla 

människor är olika och det måste hon ta hänsyn till. 

 

5.3 Anestesikliniken på Blekingesjukhuset i Karlskrona 
Anestesikliniken är en enhet på Blekingesjukhuset som består av en intensivvårdav-

delning, en akutmottagning och en operationsavdelning. Totalt har avdelningarna 205 

anställda och tre olika chefer. Två av avdelningarna är så stora att de behöver under-

chefer för att kunna hantera sin verksamhet vid till exempel utvecklings- och löne-

samtal. Vår respondent har själv varit chef för operationsavdelningen men jobbar nu 

som vårdutvecklare med ansvar för den friskvårdspolicy som är framtagen för klini-

ken. Hon arbetar även med rehabiliteringsfrågor och sjukskrivningar. 

5.3.1 Beskrivning av intervju på Anestesikliniken 

Vi började diskutera chefens roll och arbetsplatsens stressituation. Det första hon själv 

tar upp är att ett tydligt ledarskap är avgörande. Enligt henne innebär ett tydligt ledar-

skap att sätta upp ramar och mål om vad som ska gälla på arbetsplatsen och att samti-

digt vara öppen för att ta med sina medarbetare i verksamheten och att delegera och se 

till att medarbetarna känner sig delaktiga. 

 

”En chef bör känna att de tycker om att arbeta med människor och bör också vara 

trygga i sig själv och veta vilka styrkor och svagheter de har som person och i sitt 

ledarskap.” 
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Hon är övertygad om att stressituationen påverkas negativt av att de har så stora avdel-

ningar. Eftersom många av deras patienter kommer in akut är det svårt att planera verk-

samheten i förväg, vilket i sig är en stressfaktor. De som jobbar på avdelningen har där-

för specialutbildning för att klara av den skiftande arbetsbelastningen. För att ta reda på 

hur de anställda kan hantera den skiftande belastningen har det genomförts psykosoci-

ala enkäter på avdelningarna. Resultatet av enkäterna visade att de anställda anser att de 

kan hantera arbetsbelastningen väl. Hon anser att det är en form av positiv stress och att 

den därför kan hanteras av de anställda. Dock förekommer det i deras arbeten många 

olycksfall och dödsfall som kan vara svåra att hantera på egen hand. 

 

”Det är viktigt för de anställda att få prata av sig i de här situationerna så att de inte 

lagrar de svåra händelserna som skett. Om de inte gör det kan det leda till en form av 

negativ stress.” 

 

Den friskvårdspolicy som finns på arbetsplatsen är till för att öka välbefinnandet för 

medarbetarna. Det är viktigt att verka förebyggande för att i ett tidigt skede ta hand om 

personalen som om de känner sig stressade. 

 

”Vår friskvårdspolicy ska stimulera medarbetarna till att själva ta ansvar för sin 

hälsa.” 

 

På arbetsplatsen erbjuder de kurser, studiecirklar, friskvårdsdagar och möjligheter till 

motion för att få de anställda att motionera mer, äta rätt och inte röka. De effekter som 

hon personligen upplevt av friskvården är att den bidragit till bättre stämning på arbets-

platsen. 

 

Chefernas uppgift är att uppmärksamma om någon inte verkar mår bra för att de känner 

sig stressade. De anställda ska erbjudas samtalsstöd och handledning av cheferna. Om 

verksamheten tillåter får de anställda möjlighet till att utföra en timmes aktivitet på ar-

betstid. Det kan vara att gå en promenad, styrketräning, gymnastik eller att träffas och 

prata i studiecirklar. 

 

Hon anser att de som är stressade på arbetsplatsen inte är det enbart på grund av arbe-

tet, utan att det även finns andra faktorer som påverkar. Hon förnekar inte att de struk-
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turella förändringar som skett inom vården har haft en negativ påverkan. Hon anser att 

det är en allmän trend i samhället att det finns större krav på oss som individer. Det är 

omgivningens krav tillsammans med individens egna krav som leder till en allt för 

stressande situation. Vi har flera roller och vi vill prestera bra inom alla, vilket kan 

vara svårt att hantera. 

 

”Det går inte att hantera arbetssituationen utan att ta in personens privata liv utan-

för jobbet.” 

 

Under de tjugo år som hon jobbat med rehabilitering anser hon att det idag är vanligare 

med utmattningssymtom och stressrelaterade sjukdomar än tidigare. Hon är helt över-

tygad om att det både är arbetet och det privata livet som påverkar. 

 

Hon talar om att det är viktigt att trivas på sin arbetsplats och att det är chefens ansvar 

att förutsättningarna ges för att de anställda ska trivas. Dock måste de anställda själva 

bjuda till för att skapa en trivsam miljö. 

 

”De anställda måste själva ta ansvar och vilja förbättra sina vanor för ett hälsosam-

mare och mindre stressigt arbete.” 

 

Kommunikation är en annan viktig faktor för att skapa det positiva klimat hon talar om. 

Det förekommer både en verbal och icke verbal kommunikation på arbetsplatsen. Hon 

talar vidare om att det är lätt att det skapas missförstånd genom att alla uppfattar in-

formation på olika sätt. 

 

”Information är bland det svåraste att hantera för en chef.” 

 

Chefen upplever kanske sig själv som tydlig, men alla kanske inte uppfattar det så utan 

de tycker att de inte får tillräckligt med information. Hon anser att det inte bara är che-

fens ansvar utan som anställd själv söka information för att få reda på saker. 

 

”Informationen ska ske i ett samspel mellan chefen och de anställda. Det är viktigt att 

denna dialog fungerar.” 
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Hon anser även att delaktighet kan minska stressen för de anställda. På avdelningen har 

de anställda möjlighet att tillsammans med cheferna ta fram en plan och ett mål för 

verksamheten. Ett annat sätt för de anställda att påverka är genom att själva välja sina 

arbetstider för varje ny femveckas period. De kan även påverka sina arbetsuppgifter 

inom ramen för vad som ska göras på arbetsplatsen. När vi frågar om de når ut till alla 

med sina friskvårdsaktiviteter, samtal och dylikt svarar hon: 

 

”En del når man aldrig. Det finns alltid så kallade ”gnällspikar” som tycker att de 

inte får någon information eller erbjuds något.” 
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6. ANALYS 
 

Vår analys bygger på tolkningar med hjälp av teorier och det empiriska material vi 

samlat in under våra intervjuer. Löpande i texten använder vi oss av citat som fram-

kommit under de intervjuer vi genomfört. 

 

6.1 Stress på arbetsplatsen och dess hantering 
Det kan finnas flera anledningar till att det uppstår stress på en arbetsplats. Vi har uti-

från våra intervjuer uppmärksammat att det kan dels vara arbetsuppgifterna, dels kon-

flikter och samarbetsproblem som kan leda till stress på arbetsplatsen. Konflikter och 

samarbetsproblem mellan de anställda kan leda till ett dåligt arbetsklimat enligt våra 

intervjupersoner. Vidare talar de också om att det ofta förekommer skiftande arbets-

uppgifter på arbetsplatserna, vilket kan framkalla stress. Att inte själva kunna be-

stämma sin arbetssituation kan vara stressande för många av de anställda. Enligt de 

intervjuade har de anställda inte möjlighet till att bestämma sin arbetssituation om det 

till exempel uppkommer oväntade arbetsuppgifter. 

 

Birgitta Ahltorp49 tar upp att stressen på arbetsplatsen kan delas in i två nivåer. Den 

ena nivån är kopplad till arbetsuppgifterna de anställda har och den stress som uppgif-

terna kan orsaka. Den andra nivån uppstår i den informella processen mellan de an-

ställda. Stressen som uppstår här orsakas av informella roller, konflikter och dålig le-

darskap/chefskap. Det är svårare och mer komplicerat att hantera de problem som är 

relaterade till den informella processen som en chef inte på samma sätt är medveten 

om som de arbetsuppgifter som ska utföras. En av de intervjuade kunde uppleva att 

arbetsbelastning var hög periodvis och det kan bidra till en ökad prestationsnivå istäl-

let för stress. Enligt Frankenhaeuser50 kan individer uppleva positiv stress om det 

finns en balans mellan krav och den egna förmågan. Själv definierar intervjupersonen 

positiv stress som att känna att det ger en ökad prestation av att ha mycket att göra.  

49 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, 1998 
50 Frankenhaeuser Marianne, Kvinnligt, Manligt, Stressigt, 1997 
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Negativ stress beskriver intervjupersonen som att ständigt ha för mycket att göra och 

att det inte finns möjlighet till återhämtning. 

 

”Det ska vara stress på arbetsplatsen ibland.” 

 

De anställda behöver känna att de får möjlighet till vila och återhämtning för att den 

skiftande arbetsbelastningen ska upplevas positiv menar de intervjuade. Frankenhaeu-

ser anser att stressen kan upplevas som en plåga om kraven inte stämmer med indivi-

dens förmåga. Att få stöd från medmänniskor, vilket kan vara en chef på en arbets-

plats, kan det fungera som ett skydd mot den negativa stressen. Att skapa en samhö-

righetskänsla bland de anställda är således viktig för att minska upplevelsen av nega-

tiv stress. Intervjupersonerna talar också om att cheferna har ansvar att fördela arbets-

uppgifterna efter vad varje individ klarar av. En chef berättade att anledningen till att 

de har lyckats med att skapa en trivsam miljö är att de valt folk som passar för att ar-

beta där. Vi har också uppfattat att om någon känner att arbetsbelastningen är för hög 

finns det oftast möjligheter till att bli omplacerade eller få stöd på något sätt från före-

tagen, bara de själva säger ifrån och gör sin chef uppmärksam på problemet. 

 

I vår empiriska studie har det visat sig att i samspelet mellan de anställda har chefen 

en viktig roll att hantera konflikter och samarbetsproblem som uppstår. Chefen bör i 

förebyggande syfte försöka skapa ett bra klimat på arbetsplatsen. Det innebär att de 

ska skapa en samhörighetskänsla som gör att medarbetarna trivs. En av respondenter-

na talade om att det är ledarens ansvar att ge förutsättningar för att de anställda ska 

trivas. Förekommer det konflikter mellan anställda på ett företag innebär det enligt 

Karl Albrecht51 att de anställda inte kan känna den livskvalité som de har rätt till och 

det bidrar till att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter som de ska. En av intervjuper-

sonerna tog upp att en viktig egenskap för en chef är att ha en tro på människans för-

måga. Han ansåg vidare att det var en av anledningarna till att han själv var en chef 

var att han hade ett genuint människointresse. Bolman och Deal52 anser att en ledare 

ska ha många egenskaper för att skapa trivsel på arbetsplatsen. 

51 Albrecht Karl, Chefen och stressen, 1980 
52 Bolman Lee G och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 1995 

30 

                                                



AAnnaallyyss  

 Några exempel på egenskaper är bland annat förmågan att bygga relationer och inspi-

rera medarbetarna. 

 

”En chef bör känna att de tycker om att arbeta med människor och bör också vara 

trygga i sig själva och veta vilka styrkor och svagheter de har som person och i sitt 

ledarskap.” 

6.1.1 Tydligt ledarskap 

Utifrån vår empiri har vi fått fram att tydligt ledarskap är en grundläggande faktor för 

att få de anställdas förtroende. Det framkom att en tydlig ledare/chef innebär att ge 

mål och ramar för de anställda och samtidigt vara öppen och att lyssna på deras åsik-

ter. En formell chef blir inte alltid automatiskt ledaren på en arbetsplats. Enligt Bol-

man och Deal53 finns det olika definitioner på att vara en chef och att vara ledare. Är 

inte chefen tydlig kan det leda till att informella ledare tar över en chefs roll att styra. 

 

En av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt med tydliga chefer för att det annars 

finns en risk för att informellt ledarskap skapas. Vidare anser han att det egentligen 

vore bäst om de anställda själva fick bestämma hur arbetet ska utföras. Men respon-

denten säger samtidigt att: 

 

”Om det inte finns formella chefer utvecklas informella ledare vilket är en grogrund 

till konflikter” 

 

En chef har enligt Bolman och Deal 54 en formell funktion i en organisation, medan 

en ledare inte behöver ha några formella ansvarsområden alls. Informellt ledarskap är 

något som växer fram underifrån som en informell process genom att de bygger upp 

ett förtroende hos medarbetarna. Om chefen inte tar sitt ansvar kan det uppkomma 

konflikter genom att många andra vill försöka styra åt olika håll. Det kom fram under 

våra intervjuer att det är viktigt som chef eller ledare att agera förebyggande. Det in-

nebär att som chef på tidigt stadium försöka uppmärksamma och hantera problem som 

uppkommer för att det inte ska leda till stress. Tar inte chefen tag i problemen skapas 

irritation och konflikter bland de anställda. När chefen på ett bra sätt hanterar proble-

53 Bolman Lee G och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 1995 
54 Ibid 
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men kan de anställda känna sig trygga och det får en stor betydelse för hur alla kom-

mer att trivas på arbetsplatsen. Det som får de anställda att stanna kvar på en arbets-

plats är enligt de intervjuade inte pengar utan en trivsam arbetsmiljö. En av respon-

denterna nämner också att det är viktigt att de anställda känner sig motiverade och de 

gör de inte om det finns konflikter eller samarbetsproblem. 

6.1.2 Delaktighet  

Enligt de intervjuade är det viktigt att de anställda känner att de har medarbetarinfly-

tande. McGregor och Argyris55 redogör för hur ett ledarskap med medarbetarinfly-

tande kan bidra till hög moral och ökad produktivitet. För att kunna låta de anställda 

få inflytande bör chefen ha intresse för människor och deras förmåga att själva kunna 

ta beslut enligt en av intervjupersonerna. 

 

”Jag anser att jag har ett genuint människointresse och en tro på mäniskors förmåga, 

alla vill komma till sin arbetsplats och känna sig behövda.” 

 

Om chefen är allt för inriktad på uppgiften och egenkontroll får inte medarbetarna ut-

rymme för att utvecklas och känner sig inte uppskattade och behövda anser Bolman 

och Deal.56 

 

”Alla människor är i behov av bekräftelse och uppmärksamhet.” 

 

Resis Likerts57 teori tas upp i boken, Nya perspektiv på ledarskap, och han anser att 

det är farligt att glömma bort den mänskliga aspekten. Likert delar även in chefskap i 

två inriktningar en uppgiftsorienterad och en medarbetarorienterad. Därefter genom-

fördes enkäter som visade att det också bidrog till att höja moralen och produktivite-

ten om de var medarbetarinriktade. Vi tolkar att de vi intervjuat varit medvetna om att 

det är viktigt att vara medarbetarinriktad. De förstår att de inte får glömma bort män-

niskan bakom arbetsprestationerna och prata med de anställda om hur de upplever sin 

arbetssituation. Om de anställda får vara med och bestämma om sin egen arbetssituat-

ion känner de att de kan påverka och det kan i sin tur leda till att de trivs. Att ha med-

55 McGregor D (1960), Argyris C (1957, 1964) i Bolman Lee G och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organi-
sation och ledarskap, 1995 
56 Bolman Lee och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 1995 
57 McGregor D (1960), Argyris C (1957, 1964) i Bolman Lee G och Deal Terrence E, Nya perspektiv på organi-
sation och ledarskap, 1995 
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bestämmande kan även innebära att få tillgång till information, att medarbetarna kan 

känna att de är med och påverkar har vi uppfattat utifrån empirin. Medbestämmande 

kan därmed vara viktigt för att minska stressen hos de anställda. 

 

”Många får säkert aldrig frågan av sina chefer om hur de mår och hur det går med 

jobbet” 

 

För att ta reda på hur de anställda kan hantera sin arbetssituation genomför cheferna i 

organisationerna vi har varit i kontakt med psykosociala enkäter. Det har varit till stor 

hjälp på arbetsplatserna för att se vad det är som bidrar till olika problem. Det funge-

rar som ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna genom att cheferna 

tar reda på vad de anställda inte är nöjda med. Det är dock enligt de vi intervjuat vik-

tigt att ha regelbundna samtal med de anställda för de anser att det är det bästa sättet 

att får reda på hur de mår och hur de klarar av sitt arbete. Det har även framkommit att 

de anställda upplever sin arbetssituation tillfredsställande om de själv kan vara med 

och påverka till exempel sina arbetstider. 

 

”Det borde vara optimalt att de anställda själva kunde bestämma sina arbetstider.” 

6.1.3 Information 

En förutsättning för att en ledare ska vilja få sin personal att trivas är, som vi tidigare 

nämnt, att vara en tydlig ledare. Utifrån vår empiri ser vi en viktig aspekt som ingår i 

att vara tydlig som ledare och det är att förmedla information. Det handlar om att för-

medla informationen i olika bemärkelser för att förhindra problem som kan leda till 

stress. En av de intervjuade talade om att det viktigaste är att vara en informativ ledare 

när det gäller att skapa trygg arbetsmiljö för de anställda. Dock anser intervjupersonen 

att det är svårt att veta hur mycket information som de anställda fångar upp av chefen. 

Ibland kan cheferna anse sig själva som tydliga och att de informerat sina anställda på 

ett tillfredsställande sätt. De anställda kan däremot uppleva att de inte fått tillräcklig 

med information och det kan skapa en viss osäkerhet hos medarbetarna. Karasek & 

Theorell anser att det är väldigt viktigt med informativt stöd på arbetsplatsen. Det gäl-

ler att chefer bistår med råd så att medarbetarna klarar av uppgifterna som kanske är 

för svåra att klara på egen hand. Intervjupersonerna upplevde att vara informativ och 
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samtidigt vara säker på att informationen har nått ut till medarbetarna är en av de 

svåraste uppgifterna en chef har. 

 

”Information är bland det svåraste att hantera för en chef.” 

 

Att förmedla information är chefernas ansvar enligt en av våra intervjupersoner. Dock 

bör de anställda själva söka den information som de behöver och även uppmärk-

samma chefen om de saknar information. Bruzelius & Skärvad anser att det gäller för 

chefen att skapa handlingsutrymme för medarbetarna. Det innebär att de anställda ska 

ses som ansvarstagande personer med egna föreställningar, att de själva kan avgöra 

hur mycket information de behöver och ta ansvar för att ta reda på information. 

 

”Information ska ske i ett samspel mellan chefen och de anställda. Denna dialog är 

viktig att den fungerar.” 

 

6.2 Höga krav och litet beslutsutrymme 
Utifrån vår empiri framkom det att på olika arbetsplatser skiljer medarbetarnas be-

slutsutrymme sig åt. En del arbetsplatser är till exempel styrda av kunder vilket gör att 

medarbetarna inte kan påverka sin arbetstakt. Det kan bero på att det är orderingången 

som bestämmer arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Enligt en av våra intervjuperso-

ner så har medarbetarna under vissa perioder mycket att göra och då är arbetsbelast-

ningen hög och det kan då upplevas som stressande för de anställda. Samtidigt som de 

anställda måste klara av den höga arbetsbelastningen så måste de också utföra kun-

dernas höga krav. Höga krav kan vara att kunden kräver att det ska vara korta ledtider 

eller att det ska vara hög leveransprecision. 

 

Karasek & Theorell tar upp att en kombination av höga krav och litet beslutsutrymme 

har negativa effekter på hälsan och kallas för det spända arbetet. Det framkom under 

våra intervjuer, att medarbetarna måste prestera efter kundernas krav och att de inte så 

stort beslutsutrymme när det gäller deras arbetssituation. Ju mer okontrollerbar en si-

tuation är, desto större är sannolikheten att den upplevs som stressande av medarbe-

tarna. Om medarbetarna kan påverka sin situation och överblicka den så klarar de på-

frestningarna bättre enligt Karasek & Theorell. Enligt intervjupersonerna så är kon-
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troll över tillvaron viktigt för att de anställda ska kunna känna en tillfredställelse med 

arbetet. Vidare anser intervjupersonerna att det borde vara optimalt att de anställda 

själva kunde bestämma sina arbetstider. Det här är ett tydligt exempel på att kontroll 

över en situation och arbetssituationen har en stor betydelse för medarbetarnas välbe-

finnande på arbetet. Det är en självklarhet att en arbetssituation med höga krav och 

litet beslututrymme kan vara påfrestande för en del av de anställda, anser intervjuper-

sonerna. Dock anser en av intervjupersonerna att det sällan är någon som vågar säga 

till, vilket gör att problemet inte kommer upp förrän det är för sent. Vidare visar vår 

empiri att orsaken till att en del av de anställda inte vågar säga till är för att de vill visa 

att de klarar av sina arbetsuppgifter och kanske känner sig misslyckade annars. Därför 

är det viktigt att cheferna är uppmärksamma och att de ska tala med medarbetarna och 

försöka känna av hur de mår och om de klarar av sina arbetsuppgifter. Det är ett sätt 

att förebygga stress på arbetsplatsen, enligt våra intervjupersoner. 

 

6.3 Höga krav och stort beslutsutrymme 
Under våra intervjuer har det framkommit att en del arbetsplatser använder sig av till 

exempel flextid, vilket de anställda ser som en möjlighet att kunna påverka sin arbets-

situation. Här har då medarbetarna ett stort beslutsutrymme, där de både kan be-

stämma sina arbetstider och sin arbetssituation. Även om det finns höga krav på de 

anställda så är det inte påfrestande för de på grund av att de kan vara med och påverka 

sin arbetssituation, menar intervjupersonerna. Vidare menar de att det är en självklar-

het att höga kraven skapar en viss stress hos de anställda, men det är den positiva 

stressen. Medarbetarna kan uppleva den positiva stressen på grund av att dels de kan 

vara med och bestämma sina arbetstider och dels att de får möjlighet till viloperioder 

emellanåt.  

 

”Speciellt positivt upplever småbarnsföräldrar det, de ska ju inte behöva stressa för 

att de ska lämna barnen på dagis på morgonen” 

 

Karasek & Theorell58 anser att de anställda befinner sig i det aktiva stadiet när just 

höga krav med stort beslutsutrymme kombineras. Det aktiva arbetet innebär enligt 

intervjupersonerna att de anställda går på högvarv, och det stora beslututrymmet 

58 Karasek Robert & Theorell Töres, Healthy Work, 1990 

35 

                                                



AAnnaallyyss  

skapar psykiskt tillfredställelse och ökad motivation. Vidare anser Karasek & Theorell 

att de anställda kan hantera det aktiva arbetet men bara under kortare perioder med 

vila. Det som framkom av våra intervjuer var att det är viktigt med viloperioder för att 

medarbetarna ska kunna arbeta under perioder med mycket arbete. Att medarbetarna 

får dels möjlighet till att vara med och påverka och dels att de får möjlighet till vila 

och återhämtning är ett annat sätt för cheferna att hantera stressen på arbetsplatsen. 

 

6.4 Omgivningens krav och medarbetarnas förmåga 
Enligt våra intervjupersoner är det viktigt att omgivningens krav och medarbetarnas 

egen förmåga balanseras för att arbetssituationen inte ska vara stressande. Omgiv-

ningens krav kan till exempel vara krav från kunderna.  De menar vidare att det är 

väldigt individuellt för hur mycket varje individ klarar av och det är chefen som måste 

ta hänsyn till det. Det är även viktigt att chefen fördelar arbetet beroende på hur 

mycket varje medarbetare klarar av. 

 

”Kravnivån av vad varje individ klarar av är mycket individuell” 

 

Marianne Frankenhaeuser59 anser att det är viktigt att ha en balans mellan omgivning-

ens krav och hur mycket varje individ klarar av. Om det finns en balans upplevs ut-

maningar stimulerande och arbetssituationen behöver inte upplevas ansträngande för 

de anställda. Det finns således enligt Frankenhaeuser en positiv stress, även om ordet 

stress för de flesta av oss har en negativ klang. Att få känna motivation och utveckla 

sina talanger genom att sätta upp rimliga mål kan frigöra adrenalinet och istället ge en 

positiv stress. Utifrån empirin framkommer det att perioder med positiv stress är lika 

viktiga som de lugna perioderna. Kan kraven och medarbetarnas förmåga balansera så 

kan de uppleva den positiva stressen vilket ger en ökad prestationsnivå under perioder 

med mycket arbete påpekar en av intervjupersonerna. 

 

6.5 Socialt stöd 
En arbetssituation där medarbetarna har höga krav på sig och litet beslutsutrymme kan 

upplevas olika från person till person. Utifrån vår empiri framkommer det att en del 

anställda inte upplever en sådan arbetssituation stressande. Anledningen till det kan 

59 Frankenhaeuser Marianne, Kvinnligt, Manligt, Stressigt, 1997 
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vara enligt intervjupersonerna att de anställda får stöd från cheferna vilket Franken-

haeuser60 anser dämpa stressen på arbetsplatsen. Vidare visar vår empiri att stöd före-

kommer i form av uppmärksamhet, uppmuntran och uppskattning, speciellt då pressen 

på de anställda ökar. 

 

Enligt Karasek & Theorell61 kan en svår arbetssituation kompenseras av stöd där che-

ferna kommer med förslag och råd för att hjälpa medarbetarna med deras arbetsupp-

gifter. Enligt våra intervjupersoner är det viktigt att det finns värderande och emotion-

ellt stöd, och det innebär att cheferna ger feedback och visar uppskattning till sina an-

ställda och talar om hur bra de anställda presterat. Det är av stor betydelse att få upp-

skattning för det de anställda presterat och få både positiv och negativ feedback. Det 

här ett ytterligare ett exempel på hur cheferna hindrar uppkomsten av stress på arbets-

platsen. 

 

”Det är väldigt viktigt med feedback till personalen, men det är betydligt lättare att ge 

positiv feedback. Det är ett sätt att hantera stressen” 

 

 

 

 

 

 

60 Frankenhaeuser Marianne, Kvinnligt, Manligt, Stressigt, 1997 
61 Karasek Robert & Theorell Töres, Healthy work, 1990 

37 

                                                



SSlluuttssaattss  

 

7. SLUTSATS 
Utifrån vår frågeställning ”hur kan vi förstå stresshantering på arbetsplatsen ur ett le-

darskapsperspektiv” har följande slutsatser dragits. För att chefen ska kunna hantera 

stress har vi utifrån analysen kommit fram till tre viktiga punkter nämligen trivsel 

bland de anställda, trygghet i arbetsuppgifterna och information mellan de anställda 

och cheferna. 

 

7.1 Trivsel på arbetsplatsen 
För att skapa trivsel på arbetsplatsen ska en chef ha förmågan att bygga relationer och 

inspirera medarbetarna. Med trivsel menar vi arbetsklimatet på arbetsplatserna. Om de 

anställda är missnöjda med arbetsklimatet, kan det leda till stress hos medarbetarna. 

Chefen kan skapa trivsel genom att på ett tidigt stadium hantera de konflikter som 

uppstår på arbetsplatsen och vara en tydlig ledare. Förekommer det konflikter på ar-

betsplatsen kan de anställda inte uppleva den livskvalitén de har rätt till. Vi anser 

också det är av stor betydelse att chefen skapar en samhörighet bland medarbetarna på 

arbetsplatsen och det kan göras genom att vara uppmärksam på och hantera problem. 

Chefen ska också skapa en förståelse för hur mycket varje individ klarar av och ta 

hänsyn till det. Det är även betydelsefullt att chefen bryr sig om hur de anställda mår. 

Förekommer det trivsel på arbetsplatsen kan de anställda lättare hantera stressen inom 

andra områden till exempel om arbetsbelastningen är hög. 

 

7.2 Trygghet i arbetsuppgifter 
Trygghet och känsla av att kunna klara av sina arbetsuppgifter är av stor betydelse för 

de anställda. En viktig faktor är att de anställda ska kunna påverka sin situation för att 

kunna klara av påfrestningar bättre. Vi anser att det är viktigt att de anställda ska få 

känna att de har medinflytande på arbetsplatsen. Det räcker inte bara med uppgiftsori-

enterade chefer, utan det är av stor betydelse med medarbetarorienterade chefer som 

innebär att chefen koncentrerar sig även på hur medarbetarna mår. Chefen behöver 

lyssna på de anställda och även ge dem stöd i form av feedback och uppmuntran. Om 

de anställda känner att chefen lyssnar får de en bra kontakt, vilket gör det lättare för 

chefen att uppmärksamma om det förekommer problem bland medarbetarna. Det är 

viktigt att chefen lyssnar på de anställda och se till att de får möjlighet att framföra 
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sina åsikter. Genom att chefen på det sättet engagerar sig i medarbetarna skapas ett 

förtroende för chefen. Om de har förtroende för cheferna hör medarbetarna lättare av 

sig då något inte står rätt till, vilket gör att många problem inte behöver växa till 

stress. Vi anser att tryggheten i arbetsuppgifterna skapas ur ett förtroende för chefen. 

Att skapa trygghet i arbetsuppgifterna anser vi vara ett förebyggande instrument för 

att hantera stress på arbetsplatsen. 

 

7.3 Information mellan medarbetare och chefer 
Något som vi förstått som utmärkande är information och huruvida chefen agerar in-

formativt under pressade situationer. Information är viktig för att förebygga så väl 

missförstånd som kan leda till konflikter som otydlighet vad det gäller arbetsuppgif-

terna. Genom att chefen verkar informativt under pressande situationer kan det göra 

att ledaren kan minska den stress som de anställda känner. Det är både de anställdas 

och chefens ansvar att ta reda på information och att informera, det är ett samspel som 

måste fungera. Vi anser att det är viktigt med informativt ledarskap på arbetsplatsen, 

där cheferna stödjer medarbetarna med råd. Det är även av betydelse att cheferna 

skapar handlingsutrymme för de anställda, så att de själva kan bedöma hur mycket 

information de behöver. 

 

7.4 Reflektion över teorierna 
Våra teorier talar om att det är viktigt att en ledare både är uppgiftsorienterad och 

medarbetarorienterad. Att vara medarbetarorienterad kan enligt vår uppfattning inne-

bära olika saker dels att ha inflytande över sina arbetsuppgifter och dels att cheferna 

bry sig om dem. Vi har sett att det kan skapa en hög produktivitet utan att de anställda 

har inflytande över sina arbetsuppgifter i någon stor utsträckning. Det kan bero på att 

de anställda känner att chefen bryr sig om hur de mår och uppskattar det de gör. Vi ser 

detta som en utveckling av de klassiska enkla modellerna och gör en ytterligare indel-

ning om vad medarbetarinflytande kan innebära. Enligt vår uppfattning ska en bra le-

dare ha alla olika egenskaper för att kunna vara medarbetarorienterad och även se till 

att arbetet utförs. Dock kan det fungera bra på en arbetsplats trots att de anställda inte 

kan påverka sin arbetssituation för att chefen ger stöd till sina anställda i form av till 

exempel feedback och uppskattning. Detta stämmer överens med vår teori som talar 

om att socialt stöd har en viktig funktion för medarbetarnas välbefinnande 
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7.5 Slutord 
Avslutningsvis anser vi att det finns en medvetenhet hos chefer på företagen idag och 

att de jobbar för att motverka problemen. Dock kan vi inte veta i vilken utsträckning 

de i verkligheten jobbar med den hanteringen de talar om, då vår uppsats inte behand-

lat de anställdas uppfattning. Vi ställer oss frågan om chefen jobbar tillräckligt med 

stresshantering, med tanke på de ständigt ökande sjukskrivningarna. Det hade varit 

intressant att se hur de anställda uppfattar att det fungerar och hur de ser på chefens 

roll, vilket skulle kunna ge en mer heltäckande bild av hur stress egentligen hanteras 

på arbetsplatsen. Detta är vårt förslag till vidare forskning. 
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Intervjufrågor 
 

Stress 
 

1. Hur upplever du stressen på arbetsplatsen? 

 

2. I vilka situationer tror du att dina medarbetare kan känna stress? 

 

3. Hur skulle du vilja hantera dessa situationer? Har du möjlighet att hantera 

dem? 

 

4. Hur gör du på arbetet för att reducera negativ stress? 

 

5. Vad anser du vara mest effektivt för att reducera negativ stress? 

 

6. Hur arbetar du stressförebyggande på arbetsplatsen? 

 

7. Hur tror du att du kan påverka stressbilden på arbetsplatsen? 

 

Ledarens uppgift 
 

1. Hur kan du som ledare påverka personer i sin omgivning? 

 

2. Anser du att du fördelar arbetsuppgifter och resurser på ett tillfredsställande 

sätt mellan enskilda individer och grupper bland dina medarbetare? 

  

Arbetsmiljön 

 

1. Om de anställda anser att de har för mycket att göra, vad kan ni då göra för 

dem? 

 

2. Har ni regelbundna möten för att diskutera förhållandena på arbetsplatsen och 

dylikt?

 



BBiillaaggaa      22//22  

Socialt stöd 
1. Ges det utrymme för arbetskamraterna att ge socialt stöd till varandra i det 

dagliga arbetet och i så fall hur? 

 

2. Bedömer du att det ger resultat och i så fall på vilket sätt? Berätta om bra 

/dåliga satsningar och deras utfall. På vilket sätt får personalen stöd från dig?  

 

Krav och kontroll 

 
1. Finns det utrymme för de anställda att påverka sitt arbete? (Visa modellen!) 

 

2. Om dina medarbetare befinner sig i det spända, hur hantera du det? 
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