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Sammanfattning 

Konsultchef har beskrivits som ett komplext yrke då man har krav från tre håll 

(konsulter, egna chefer och kunder). Syftet med denna studie var att undersöka om 

konsultchefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö annorlunda än en typisk mellanchefsroll 

(som enbart har krav från personal och egna chefer). Vidare var syftet med denna studie att se 

vilka dimensioner i psykosocial arbetsmiljö som hade störst påverkan på mellanchefers 

upplevda hälsa och välbefinnande. Genom en kvantitativ studie har en multipel variansanalys 

och en multipel regressionsanalys genomförts. Som mätinstrument användes en del av den 

digitala versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2 (COPSOQ 2). Enkäten 

skickades via mail till 22 konsultchefer och 25 mellanchefer. Datainsamlingen genererade 40 

enkätsvar fördelade på 20 av varje yrkesgrupp som analyserades. Resultaten visade ingen 

skillnad mellan yrkesgrupperna på upplevd psykosocial arbetsmiljö. Analysen av den multipla 

regressionsanalysen visade att dimensionen krav i arbetet till störst del kunde förklara 

variansen i upplevd hälsa. 
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Title: Perceived psychosocial work environment between consulting managers and middle 

managers – As well as the dimensions of the psychosocial work environment that are most 

closely related to the health and well-being of workers 

 

Abstract 

The consultant manager has been described as a complex profession with 

requirements from three directions (consultants, own managers and clients). The purpose of 

this study was to investigate whether consulting managers perceive their psychosocial work 

environment differently from a typical middle management role (which only has requirements 

from staff and their own managers). Furthermore, the purpose of this study was to see which 

dimensions in the psychosocial work environment had the greatest impact on middle 

managers' perceived health and well-being. Through a quantitative study, a multiple variance 

analysis and a multiple regression analysis were performed. Part of the digital version of 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2 (COPSOQ 2) was used as a measuring instrument. 

The questionnaire was sent by mail to 22 consulting managers and 25 middle managers. The 

data collection generated 40 questionnaires distributed among 20 of each professional group 

analyzed. The results showed no difference between the professional groups in perceived 

psychosocial work environment. The analysis of the multiple regression analysis showed that 

the dimension requirements in the work could largely explain the variance in perceived 

health. 
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Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Niklas Halin som i vått och torrt 

stöttat mig under arbetets gång. Med stort engagemang och god vägledning har du motiverat 

mig och mitt intresse för psykologins värld har aldrig sviktat. Jag vill även tacka deltagarna 

som gjort det möjligt för mig att genomföra studien.  
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Introduktion 

 

Historia 

Bemanningsarbete är relativt nytt i Sverige. Det var tidigare förbjudet enligt 1935 års 

arbetsförmedlingslag som kontrollerade uthyrning av arbetskraft och privat arbetsförmedling, 

men på grund av hög efterfrågan blev det tillåtet i början av 1990-talet. Enligt lagen 

(1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft förklaras uthyrning av 

arbetskraft som ”ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebär att 

arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra 

arbete som hör till beställarens verksamhet” (Alemar, 2009). Branschen har sedan sin start 

vuxit sig allt starkare (Åberg, 2008), med en fördubbling i storlek internationellt under 

perioden 1994-1999 och igen åren 1999-2006 (Coe, Jones & Ward, 2010). Ett stort skäl till 

den stora utvecklingen av branschen beror på den ökande konkurrensen på arbetsmarknaden 

där önskan av flexibilitet blivit allt viktigare (Bellaagh & Isaksson, 1999; Pemer, Börjeson & 

Werr, 2019). Företag strävar efter låga personalkostnader genom att ha begränsad mängd fast 

anställd personal och att istället anställa extra personal på olika former av tidsbegränsade 

kontrakt vid hög efterfrågan (Aronsson & Sjögren, 1994). Enligt Almegas årsrapport var det 

93 100 årsanställda inom konsultbranschen i Sverige år 2018, det är en uppgång från tidigare 

år med 4,7 procent medan rikets totala sysselsättning ökat med 1 procent 

(Kompetensföretagen almega. 2018). 

 

Konsultchefen och mellanchefen 

I bemanningsbranschens kärna finner vi konsultchefen (CareerBuilder, 2019). 

Konsultchefer har en arbetssituation som präglas av multipla krav (Olofsdotter, 2006), det vill 

säga där kunden, konsulten och chefen ställer krav på arbetstagaren. För det första är 

konsultcheferna konsulternas närmaste chef. De har i uppgift att se till att konsulterna mår bra 

och att överlag finnas där för konsulterna och kunna besvara deras behov. Konsultcheferna är 

den första kontakten konsulterna har vid problematik på arbetsplatsen. För det andra arbetar 

konsultcheferna även med uthyrning av konsulterna till kund. Det är därför av största vikt att 

men ser till kundens behov då det är kunden som betalar företaget och på så sätt gör att 

företaget kan bli lönsamt. Det tredje och sista kravet handlar även om att man som 

konsultchef har sina egna chefer över sig. Dessa chefer har krav på konsultcheferna att de 

säljer och löser uppdrag (Olofsdotter, 2006). Med andra ord har en konsultchef krav från tre 

olika håll. De ska se till att sina konsulter mår bra, att hen upprätthåller en bra relation med 
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sina kunder samt att hen säljer och löser uppdrag. Yrket har i tidigare studie förklarats som ett 

komplext arbete med svårigheter, just för att det ofta är svårt att prioritera mellan de olika 

kraven från konsulterna, kundföretagen och bemanningsföretaget (Olofsdotter, 2006). En 

konsultchef är en mellanchef men med tre krav då en konsult även har kundkontaktskrav 

gentemot en typisk mellanchefsroll som enbart har krav från chef ovan och personal under. 

En mellanchef definieras enligt Gennow, Reinertz & Uptaite (2010) som någon som 

har ett uppåt- och nedåtperspektiv. Medan mellanchefens befogenheter tilldelas uppifrån är 

det personalen underifrån som tillskriver chefen legitimitet som ledare. Yrkesrollen handlar 

om att vara lojal mot cheferna över en samtidigt som han eller hon måste se över personalens 

intressen. Resultatet kan bli slitningar i konflikt mellan över och underordnade.  

 

Problematiken med yrket 

Det har i en tidigare studie visat på att ha flera krav på sig i arbetet (Maxwell & Riley, 

2016) som exempelvis krav på fin klädsel på arbetsplatsen, att nå upp till sina säljresultat och 

att slutföra sina uppgifter i tid kan resultera i utmattning. Det har även i en annan studie visat 

på att ha motstridiga krav där olika personer ställer krav på en som strider mot varandra 

(kravkonflikter) (Fagerlind Ståhl, Ståhl & Smith, 2018), som exempelvis när ens kund vill ha 

uthyrningskostnaden på konsulten billigare än vad ens egna chef vill, kan resultera i 

utmattning. I en studie gjord på arbetare i Sverige och i Danmark har det visats att arbetare 

som har motstridiga krav i sitt arbete har använt sig i högre grad av antidepressiva medel än 

arbetare som inte haft motstridiga krav (Stenfors, Magnusson Hanson, Oxenstierna, Theorell 

& Nilsson, 2013) och enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån är motstridiga krav i sitt arbete en 

av de faktorerna som kan leda till dålig psykosocial arbetsmiljö hos arbetstagaren (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2019). 

 

Psykosocial Arbetsmiljö 

Hur tillkom den psykosociala arbetsmiljön och vad betyder den? Psykosociala 

problem uppmärksammades mer på arbetsplatser kring 1970-talet och breddades till ett större 

fokus på individen (Nylén, 2017). Fokuset på individen handlade om hur viktigt individers 

möjlighet till utveckling, kontroll, självbestämmande och ansvar var och det blev även rätt 

tydligt att det ej gick att följa upp arbetsmiljön enligt tidigare klassiska metoder av generella 

regler och kontrollerbara experiment (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & 

Torbjörn, 2012) då arbetsplatsernas psykosociala arbetsmiljö visade sig vara komplex och 

svårkontrollerad. Den fortsatta ökningen av uppmärksamheten runt den psykosociala 
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arbetsmiljön tillsammans med arbetsgivarens ansvar att arbeta systematiskt med arbetsmiljön 

har resulterat i att organisationer utvecklas ett praktiskt engagemang med olika förebyggande 

åtgärder avseende psykosociala faktorer och arbetstagarnas hälsa och välbefinnande (Källestål 

& Bjurvald, 2004). I breda drag handlar den psykosociala arbetsmiljön om hur individen 

upplever och responderar till sin arbetsomgivning och i studier kännetecknas termen 

”psykosocial arbetsmiljö” av en strävan efter att förstå hur sociala strukturer, 

miljöexponeringar och psykologiska och psyko-fysiologiska processer kan påverka individens 

hälsa (Rugulies, 2018). 

  Att sträva efter en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen är viktigt 

eftersom en god psykosocial arbetsmiljö kan göra arbetstagare mer effektiva (Putri, 

Triatmanto & Setiyadi, 2018), ger individer möjligheter att utveckla sin kompetens och bidra 

till företagets framgång och förbättrar hälsan överlag (Nylén, 2017) samtidigt som en dålig 

psykosocial arbetsmiljö inte bara ger obehag, utan ökar även risken för arbetsrelaterade besvär 

(Welander, Astvik & Hellgren, 2017), som långvarig sjukfrånvaro (Norlund, 2011) och kan 

leda till allvarlig ohälsa (Simmons & Swanberg, 2008; Stenfors et al., 2013).  

 

Olika dimensioner i den psykosociala arbetsmiljön 

Enligt Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg (2005) kan man dela upp den psykosociala 

arbetsmiljön i olika områden med dimensioner kopplade till varje område. Det är omfattande 

områden som bygger på psykosociala faktorer i arbetet och på empirisk forskning istället för 

kopplat till just en specifik teori. Med hjälp av centrala dimensioner av de sju teorier om 

psykosocial arbetsmiljö som var identifierade som de mest inflytelserika av Kompier (2003) 

är dimensionerna följande: (1) “The Job Characteristics Model” är en teori som är baserad på 

idén att en uppgift i sig självt är nyckeln till en arbetstagares motivation. Exempel är att en 

person som har ett monotont arbete har svårare att upprätthålla en hög motivation. (2) “The 

Michigan Organization Stress Model” menar på att mekanismer av varje individ på olika 

variabler och upplevelse av ens arbetsmiljö kan ha en inverkan på ens emotionella, kognitiva, 

beteende och fysiologiska resultat. (3) “The job demands-control model” fokuserar på 

balansen mellan anställdas önskemål och deras autonomi. Den visar på att personer som har 

en hög grad av arbetstryck och en låg grad av kontroll har en ökad risk för stress. (4) “The 

sociotechnical Approach” menar på att sociala och tekniska system inte kan bli sedda 

oberoende av varandra. Interaktionen och kompatibiliteten mellan de tekniska och sociala 

systemen avgör effektiviteten hos ett arbetssystem. (5) “The Action-Theoretical Approach” 

handlar om studie av den sociala ordningen med de strukturella och volontäriska aspekterna 
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av makro- och mikrofaktorer. (6) “The Effort-Reward Imbalance Model” teorin syftar till att 

identifiera en stressfull psykosocial arbetsmiljö och förklara dess negativa effekter på hälsan 

och (7) “The Vitamin Model” som visar på utmaningarna med att förstå de olika faktorerna 

som påverkar välbefinnandet på arbetet. Dimensioner samt underliggande skalor som är 

aktuella för den här studien och som Kristensen et al. (2005) tog fram är krav i arbetet, 

arbetets organisering och innehåll, samarbete och ledning och hälsa och välbefinnande. Nedan 

följer en genomgång av dessa dimensioner.  

 

Krav i arbetet 

Krav i arbetet delas enligt Kristensen et al. (2005) in i tre skalor. Den första skalan 

handlar om kvantitativa krav som handlar om hur mycket man ska uppnå i sitt arbete. Det 

innefattar bland annat om möjliga missförhållande mellan arbetsuppgifternas omfång och den 

tid som är tillgänglig för att utföra dessa på ett tillfredställande sätt. Om det konstant finns 

höga kvantitativa krav kan utmattning uppstå hos individen (Maxwell & Riley, 2016) samt 

lägre trivsel på arbetsplatsen (Nylén, 2017). Den andra skalan handlar om arbetstempo då 

vissa arbeten lägger enbart vikt vid högt tempo istället för flera krav och deadlines. Högt 

tempo kallas också intensifiering av arbetet och högt arbetstempo kan enligt Nylén (2017) 

resultera i påfrestningar hos individen. Skala tre handlar om känslomässiga krav och uppstår 

nästan alltid när man arbetar med människor. Krav i arbetet har enligt Nylén (2007) stor 

påverkan på den psykosociala arbetsmiljön och brist på hur man hanterar kraven kan resultera 

i att arbetstagaren kan uppleva stress och brist i sin personliga utveckling,  

 

Arbetets organisering och innehåll 

Dimensionen “arbetets organisering och innehåll” delas in i fyra skalor (Kristensen et 

al., 2005). Den första skalan handlar om inflytande, det vill säga hur mycket inflytande i 

arbetet den anställde har. Den anställdes egna arbetssituation är en mycket viktig del av den 

psykiska arbetsmiljön (Kristensen et al., 2005) och enligt flera studier (Narhgang, Morgeson 

& Hofmann, 2011; Saber, 2014; Zangaro & Soeken, 2007) har forskning visat på att ha 

inflytande på sin arbetsplats ökar arbetstrivseln, ökar engagemanget (Bailey, Madden, Alfes 

& Fletcher, 2015; Nahrgang, Morgeson & Hofmann, 2011) och minskar viljan att avsluta sin 

anställning (Nei, Snyder & Litwiller, 2015). När det kommer till hälsorelaterade utfall har 

inflytande påvisat en korrelation med lägre grad av sjuknärvaro (Johns & Miraglia, 2015) och 

mindre psykisk ohälsa (Häusser, Mojzisch, Niesel & Schultz, 2010; Nahrgang et al., 2011; 

Stansfield & Candy, 2006). Den andra skalan handlar om utvecklingsmöjligheter. Ett 
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utvecklande arbete innebär utmaningar för den anställde och ger förutom professionell 

utveckling även utveckling på det personliga planet. Att sakna utvecklingsmöjligheter kan 

skapa hjälplöshet, passivitet och apati hos arbetstagaren (Kristensen et al., 2005). Skala 3 

handlar om variation i arbetet. Denna skala handlar om huruvida arbetet är varierat eller ej. Ett 

monotont arbete kännetecknas till stor del av både låga utvecklingsmöjligheter och lågt 

inflytande (Kristensen et al., 2005). Skala 4 handlar om involvering på arbetsplatsen och 

handlar om hur involverad man upplever sig vara på sin arbetsplats. Fokuset här ligger inte på 

arbetet i sig själv eller på gruppen utan företaget man är anställd i (Kristensen et al., 2005).  

 

Samarbete och ledning 

Dimension “samarbete och ledning” delas in i åtta skalor. Den första skalan handlar 

om förutsägbarhet och handlar om att undvika ovisshet och osäkerhet. Det kan uppnås genom 

att ge de anställda relevant information vid rätt tidpunkt. I den här skalan ligger vikten vid “de 

stora dragen” istället för förutsägbarhet vid detaljer i vardagen. Den andra skalan handlar om 

klarhet i rollerna, det vill säga om den anställdes förståelse för sin roll i arbetet. Det innefattar 

vad som förväntas samt ansvarsområde. Hög grad av rollklarhet anses överlag vara bra 

eftersom det har betydelse för om man trivs i sitt arbete medan låg rollklarhet kan ge stress 

enligt Kristensen et al. (2005) och lägre arbetstrivsel (Gilboa, Shirom, Fried & Cooper, 2018; 

Saber, 2014). Kristensen et al. (2005) menar även på att det bör finnas en balans mellan att 

allt är schemalagt och beskrivet i detalj samt nödvändig frihet och kreativitet. Skala 3 handlar 

om rollkonflikter. Rollkonflikter kan enligt Kristensen et al. (2005) handla om två saker. 

Olika krav och förväntningar från olika människor (motstridiga krav) och konflikt mellan 

förväntningar hos den anställde och hos andra. Rollkonflikter kan leda till stress hos individen 

(Kristensen et al., 2005) och utmattning (Fagerlind Ståhl, Ståhl & Smith, 2018). Skala 4 

handlar om ledningskvalitet. Det vill säga om hur den anställde upplever den närmsta chefens 

ledarskap i olika sammanhang. Enligt Nylén (2017) är det viktigt att man har en ledning som 

konsekvent arbetar med att utveckla en god arbetsmiljö för att kunna upprätthålla en god 

arbetsmiljöutveckling. Skala 5 handlar om socialt stöd från överordnade. Skalan fokuserar på 

hjälp, återkoppling och den närmsta chefens vilja att lyssna. Det är av stor vikt att stöd och 

hjälp ges på ett konstruktivt sätt i rätt tid och på rätt plats (Kristensen et al., 2005) och enligt 

Karasek & Theorell (1990) är lågt socialt stöd en av de faktorerna som kan resultera i dålig 

psykosocial arbetsmiljö. Skala 6 handlar om socialt stöd från kollegor. Att ha socialt stöd från 

kollegor är en viktig del av det sociala nätverket på arbetsplatsen. Stöd handlar om att få den 

rätta hjälpen vid den rätta tidpunkten. Enligt Kristensen et al. (2005) handlar det också om att 
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få relevant kritik men på ett sådant sätt att arbetstagaren inte går i försvarsställning. Skala 7 

handlar om belöning och de viktigaste belöningsformerna är lön, erkännande och 

karriärmöjligheter (Kristensen et al., 2005). Skalan fokuserar på det dagliga erkännandet efter 

det att man utfört ett bra arbete och enligt Kristensen et al. (2005) är belöning en central del i 

den psykiska arbetsmiljön eftersom belöning handlar om upplevelsen av rättfärdighet. De 

menar även på att anställda som inte upplever att de får rimlig belöning för sina insatser ofta 

reagerar genom att minska den egna insatsen vilket kan resultera i mindre produktiva och 

engagerade medarbetare. Den sista skalan i den här dimensionen handlar om social 

gemenskap i arbetet. Dimensionen handlar huruvida de anställda samarbetar bra och om det 

finns en känsla av gemenskap. Den sociala gemenskapen är enligt Kristensen et al. (2005) 

betydande för trivsel och stämning på en arbetsplats. 

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är den centrala delen i psykosocial arbetsmiljö och vad psykosocial arbetsmiljö 

strävar efter (Nylén, 2017). Dimensionen innehåller enligt Kristensen et al. (2005) fyra skalor. 

Den första heter självskattad hälsa och handlar om personers värdering av sitt eget samlade 

hälsotillstånd. Det har enligt Kristensen et al. (2005) visat sig att denna värdering hänger ihop 

med exempelvis frånvaro, tidig pension, användande av hälsovård och dödlighet. Den andra 

skalan heter stress och stress definieras ofta som en kombination av spänning och olust 

(Kristensen et al., 2005). Korttidsstress kan vara nyttig och bra när man ska prestera lite mer 

än normalt (Kristensen et al., 2005). Däremot är en förhöjd stressnivå över en längre period 

skadlig både för livskvaliteten, arbetsinsatsen och hälsan (Kristensen et al., 2005). Långvarig 

stress ökar bland annat risken för hjärtsjukdomar, olika magbesvär och depression (Kristensen 

et al., 2005; de Vente, van Amsterdam, Olff, Kamphuis & Emmelkamp, 2019). Skala 3 

handlar om utbrändhet med graden av fysisk och psykisk trötthet/ utmattning hos individen. 

Den fjärde skalan heter sömnbesvär. Dålig sömnkvalité visar sig vanligen på två sätt. Att man 

sover för lite eller att man sover oroligt. En god sömn är en förutsättning för att kunna 

prestera på arbetet utan att man blir utsliten. Sömnbesvär ökar risken för hjärtsjukdomar 

(Kristensen et al., 2005).  

Dimensionen ”arbete och privatliv” är ej med i studien då den delvis hade väldigt få 

frågor men även för att dimensionen inte ansågs vara relevant och viktig för studiens syfte.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om konsultchefer upplever en annan psykosocial arbetsmiljö 

jämfört med mellanchefer samt undersöka vilka dimensioner i den psykosociala arbetsmiljön 

som är den tydligaste prediktorn till hälsa och välbefinnande hos dessa typer av chefer. 

 

Frågeställning 

Studien utgick från följande frågeställningar:  

- Är det någon skillnad i upplevd psykosocial arbetsmiljö mellan konsultchefer som har 

krav från tre håll gentemot en typisk mellanchefsroll som har krav från enbart två 

faktorer? 

- Vilka dimensioner (krav i arbetet, arbetets organisering och innehåll samt samarbete 

och ledning) i den psykosociala arbetsmiljön kan till störst del predicera hälsa och 

välbefinnande hos konsultchefer och mellanchefer? 
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Metod 

Deltagare och urval 

Kriterierna för bekvämlighetsurvalet av undersökningsgrupperna bestod av att 

respondenterna antingen skulle arbeta som konsultchef eller som mellanchef med krav från 

två håll, alltså chefer som både har krav från sin personal samt sina chefer över sig. Personer 

kontaktades från flera olika arbetsplatser för en bättre spridning där risken då minimeras att 

själva arbetsplatsen skulle färga den upplevda arbetsmiljön för mycket. Totalt lämnades det ut 

22 enkäter för konsultchefer och 25 enkäter för mellanchefer där 20 konsultchefer svarade och 

20 mellanchefer. Svarsfrekvensen för konsultchefer var 90% och för mellanchefer 80%. Av 

konsultcheferna som besvarade enkäten var 85% kvinnor och 15% män och av 

mellancheferna som besvarade enkäten var 80% kvinnor och 20% män. Den genomsnittliga 

åldern på konsultcheferna var 35 år och den genomsnittliga åldern på mellancheferna var 50 

år. 

Material/ mätinstrument 

 Som undersökningsmetod genomfördes en kvantitativ enkätstudie. För att mäta 

individernas upplevelse av deras psykosociala arbetsmiljö användes enkäten COPSOQ 2 

(Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2), där den svenska versionen användes 

(Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 2014). Underlag för dimensioner är tagna 

från COPSOQs hemsida (2019). I linje med studiens syfte, tydligare bild och inte avskräcka 

respondenter med för många frågor användes en modifierad version av enkäten där 

dimensionerna samspel jobb-individ, värderingar på arbetsplatsen och kränkande beteende 

tagits bort. Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor om bransch, kön och ålder. Vidare följde 

60 påståenden som berörde 5 dimensioner från COPSOQ 2. (1) “Krav i arbetet”, (2) “Arbetets 

organisering och innehåll”, (3) “Samarbete och ledning”, (4) “hälsa och välbefinnande” och 

(5) arbete och privatliv. Ur dessa delar finns i studien skalorna “Kvantitativa krav”, 

“känslomässiga krav”, “arbetstempo”, “inflytande”, utvecklingsmöjligheter”, “variation”, 

“mening i arbetet”, “involvering på arbetsplatsen”, “förutsägbarhet”, “klarhet i rollerna”, 

“rollkonflikter”, “socialt stöd från kollegor”, “erkännande”, “social gemenskap i arbetet”, 

“stress”, “utbrändhet”, “sömnbesvär” och ”konflikt mellan arbete och privatliv”. I studien 

togs ett beslut att inte ta med dimensionen ”arbete och privatliv” i analysen då den dels enbart 

innehöll en skala men även för att den inte ansågs vara relevant för studiens syfte. På grund av 
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en miss vid skapandet av enkäten som användes i denna studie fanns inte alla skalorna från 

COPSOQ 2 med. De som saknades var “ledningskvalitet”, “socialt stöd från överordnad” och 

“konflikter och kränkande beteende”. För att kunna bedöma en skala på bästa sätt, ställs ofta 

flera frågor om samma skala då det finns en chans att ge bättre tillförlitlighet och precision 

(Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 2014). Genom en analys med Cronbach¨s 

alfa undersöktes mätverktygets reliabilitet, se tabell 1. Av analysen framkom att dimension 

hälsa och välbefinnande hade högst intern konsistens medan dimensionerna krav i arbetet och 

samarbete och ledning hade lägst. Svaren lämnades på en femgradig likertskala och nio 

påståenden i enkäten var negativt formulerade (exempel: ställs det krav som strider mot 

varandra i ditt arbete?), dessa påståenden vändes sedan före analysen. Detta för att höga 

värden på samtliga påståenden skulle generera höga värden på dimensionerna. De totalt 60 

skalfrågorna presenterades blandade, inte dimensionsvis i enkäten för att motverka 

ordningseffekter hos deltagarna (Hayes, 2009; Kylén, 2004). 

 

Tabell 1. Cronbach’s alfa för varje dimension. 

Dimensioner N = 40 

Krav i arbetet .66 

Arbetets organisering och innehåll .74 

Samarbete och ledning .66 

Hälsa och välbefinnande .87 
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Tillvägagångsätt 

Konsultchefer och mellanchefer i två storstäder kontaktades genom mail. I mailet 

fanns inledningsvis ett missiv (se bilaga 2) där information om syftet med studien, att det var 

frivilligt att delta, att svaren behandlades konfidentiellt samt att deltagarna var anonyma stod 

med. Även information om att enkäten förväntades ta 5 minuter, hur personen skulle gå 

tillväga för att ta del av resultatet samt telefon och mail till huvudforskningsman och mail till 

handledare. I samband med missivbrevet fanns även länken till själva enkäten, där 

konsultchefer fick en länk och mellanchefer fick en länk.  

 

Design och dataanalys 

Studien använde sig av en mellanpersonsdesign där den oberoende variabeln var antal 

krav (mellanchef med krav från två håll och konsultchef med krav från tre håll), och de 

beroende måtten var medelpoängen varje deltagare hade för de respektive dimensionerna som 

avsåg att mäta den upplevda psykosociala arbetsmiljön dvs. krav i arbetet, samarbete och 

ledning, arbetets organisering och innehåll samt hälsa och välbefinnande. För att besvara den 

andra frågeställningen analyserades data med en multipel regressionsanalys. Alla analyser 

gjordes i IBM Statistics 24 (SPSS) med signifikansnivån satt till p < .05. som enligt Dancey 

och Reidy (2014) är den rekommenderade signifikansnivån. I den multipla 

regressionsanalysen var dimensionen hälsa och välbefinnande utfallsvariabeln och 

dimensionerna krav i arbetet, arbetets organisering och innehåll samt samarbete och ledning 

var prediktorer.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Det har tagits hänsyn till forskningsetiska principer i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2002) där anonymitets- och konfidentialitetskravet är en av de forskningsetiska riktlinjer som 

skall användas vid genomförande av vetenskapliga studier, och för att kunna se till 

respondenternas säkerhet och integritet vid deltagandet utkrävdes varken namn eller andra 

personuppgifter vid enkätstudien. Deltagarna fick även information om att inga obehöriga 

skulle kunna ta del av materialet. Hänsyn togs även till samtyckeskravet och information om 
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att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att avbryta när som helst fanns med i missivet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 Resultat 

Som tabell 1 visar hade gruppen mellanchefer med krav från två håll något högre 

medelvärden på dimensionerna ”krav i arbetet”, ”samarbete och ledning” och ”hälsa och 

välbefinnande” medan gruppen konsultchefer hade högre medelvärde på dimensionen 

”arbetets organisering och innehåll”. En oberoende MANOVA med ”antal krav” 

(mellanchefer med krav från två håll och konsultchefer med krav från tre håll) som den 

oberoende variabeln och med ”krav i arbetet”, ”samarbete och ledning”, ”arbetets 

organisering och innehåll” samt ”hälsa och välbefinnande” som beroende variabler visade att 

det inte fanns någon skillnad mellan de två undersökta grupperna, F(4,35) = 1.00, p = .420 

Wilks’ lambda = 0.90. Eftersom resultatet av MANOVAn visade att det inte fanns någon 

skillnad mellan grupperna presenteras inga resultat för de univariata analyserna. 

  

 

Tabell 1. Medelvärde (standardavvikelser) på självrapporteringsenkäten (t.ex. 1= indikerar 

låg känsla av krav i arbetet och 5= indikerar hög känsla av krav i arbetet) 

 på mellanchefer med två krav och konsultchefer med tre krav på upplevd psykosocial 

arbetsmiljö.  

 Mellanchef 

med krav 

från två 

håll 

 Konsultchef 

med krav 

från tre håll 

 

Dimensionerna M SD M SD 

Krav i arbetet 3.45 0.52 3.44 0.45 

Samarbete och 

ledning 

2.14 0.43 2.04 0.33 

Arbetets 

organisering 

och innehåll 

1.88 0.35 2.08 0.48 

Hälsa och 

välbefinnande 

2.60 0.74 2.53 0.85 
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Vilka dimensioner har störst samband med hälsa och välbefinnande 

En multipel regressionsanalys med samtliga 40 deltagare (konsultchefer och 

mellanchefer) genomfördes för att se vilken av de tre dimensionerna (krav i arbetet, samarbete 

och ledning och arbetets organisering och innehåll) som till störst del kunde förklara 

variansen i hälsa och välbefinnande (se tabell 2). Den multipla regressionsanalysen visade att 

de tre prediktorerna (krav i arbetet, samarbete och ledning och arbetets organisering och 

innehåll) tillsammans förklarade 36 % av variansen i upplevd hälsa och välbefinnande och att 

denna modell var signifikant, F(3,36)=8.28, p< .001, R2
adj=.36. Resultatet visade också att av 

de tre prediktorna var krav i arbete den starkaste prediktorn (B=.78, t=3.59, p=.001), följt av 

samarbete och ledning (B=.69, t=2.48, p=.018), medan arbetets organisering och innehåll inte 

förklarade en signifikant del av variansen i hälsa och välbefinnande (B=.01, t=0.53, p=.958). 

 

Tabell 2. Regressionsanalys för de 3 prediktorerna. N=40. 

Prediktorer B Beta T Sig. 

Krav i arbetet .78 .48 3.59 .001* 

Arbetets 

organisering 

och innehåll 

.01 .01 0.05 .958 

Samarbete och 

ledning 

.69 .34 2.48 .018* 

*P = <.05 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna enkätstudie var att dels undersöka om det förelåg några 

skillnader i upplevd psykosocial arbetsmiljö mellan konsultchefer och mellanchefer på grund 

av de olika mängd krav som finns i de olika yrkesrollerna. Resultatet i denna studie visade 

ingen signifikant skillnad mellan yrkesrollerna när det kom till upplevd psykosocial 

arbetsmiljö. Det andra syftet med denna studie var att undersöka om de tre dimensionerna 

(krav i arbetet, samarbete och ledning och arbetets organisering och innehåll) tillsammans kan 

förklara en signifikant del av variansen i hälsa och välbefinnande, och i så fall, vilken av 

dimensionerna som är de starkaste prediktorn till hälsa och välbefinnande. Det framkom att 

höga poäng på krav i arbetet predicerade högst hälsa och att dimensionen samarbete och 

ledning predicerade näst högst hälsa. 
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Resultatdiskussion 

En potentiell förklaring till att studien inte visade någon signifikant skillnad 

mellan yrkesrollerna när det kom till upplevd psykosocial arbetsmiljö kan ha att göra med att 

det inte spelar någon roll om man har två eller tre krav utan bara om kraven är orimliga. 

Orimliga krav har nämligen i tidigare studie påvisat resultera i ohälsa (Welander et al., 2017) 

och utifrån den här studien kan man se att även mellanchefer med två krav upplever orimliga 

krav ibland då det inte fanns en signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna. En annan möjlig 

förklaring kan ha att göra med att krav i arbetet även innefattar (förutom flera krav) 

känslomässiga krav i form av känslomässig belastning, något som alltid finns när man arbetar 

med människor (Kristensen et al., 2005). En annan orsak kan vara hur hanterbara kraven är 

(Nylén, 2007) och enligt Karasek & Theorell (1990) innefattar krav i arbetet även att 

deadlines följs och att produktiviteten hålls igång. Med andra ord skulle man kunna konstatera 

att det inte är om man har två eller tre krav som har en påverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön, utan snarare om kraven är hanterbara och att kraven ej är för känslomässigt 

påfrestande. 

 En annan förklaring till att det framkom att krav i arbetet var den starkaste 

prediktorn till hälsa och välbefinnande kan ha att göra med att enligt Arbetsmiljöverket (2019) 

är många krav i arbetet ett av de större problemen som bidrar till psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket (2019) menar på att ökade resurser och att minska kraven är 

åtgärder som kan minska arbetsrelaterad stress, och omfattande forskning visar på att 

kombinationen av höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd kan resultera i ökad förekomst 

av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, sämre psykologisk hälsa, ökad sjukfrånvaro och 

försämrad arbetstrivsel (Jeding et al., 1999). Med andra ord kan det vara av stor vikt med ett 

ökat socialt stöd för en arbetstagare som upplever sig ha högt på krav i arbetet och att även se 

till att arbetstagaren ska ha kontroll över sin arbetssituation. 

 

Samarbete och ledning predicerar näst högst hälsa och välbefinnande och en 

eventuell förklaring kan vara att enligt Nylén (2017) är bland annat högt socialt stöd (som 

finns i dimensionen samarbete och ledning) en viktig faktor för att kunna ge bäst 

förutsättningar för välbefinnande i arbetet. En annan skala som finns i den här dimensionen är 

social gemenskap på arbetsplatsen och enligt flera studier är samhörighet och gemenskap ett 

viktigt behov och en grundpelare i mänsklig acceptans och lycka (Van den Broeck, 

Vansteenkiste, De Witte, Soenes & Lens, 2010), där behovet är en inre önskan av trygghet 

och anknytning. Gagné & Deci (2005) menar på att människor blir motiverade och motiverar 



 

17 

 

varandra genom att umgås vilket kan leda till det personliga utvecklandet som är en viktig 

komponent för den inre motivationen och samhörigheten. Rollkonflikter finns även med i den 

här dimensionen och enligt Finne, Christersen och Knardahl (2014) är rollkonflikter den 

största faktorn till att utveckla arbetsrelaterad depression och ångest.  

 

Dimensionen arbetets organisering och innehåll visade ingen signifikant relation 

till hälsa och välbefinnande. Det saknas studier som påvisar att denna dimension skulle ha 

svagare samband med hälsa. Däremot finns det studier som visar på att ha inflytande på 

arbetsplatsen (som är med i dimensionen) har samband med hälsa (Nahrgang et al., 2011; 

Saber, 2014; Zangaro & Soeken, 2007) och utvecklingsmöjligheter (som även är med i 

dimensionen) har ett samband med psykisk hälsa (Kristensen et al., 2005). En förklaring till 

att studien inte fick ett samband kan möjligen vara utformningen av dimensionens skalor.  

 

Metoddiskussion 

Forskning i psykosociala faktorer på arbetet har flera olika möjliga förfaranden 

för att hämta information från den arbetande befolkningen och den kan innefatta både 

kvalitativa, kvantitativa och blandade metoder (Ballard, 2004). En av de mest använda är 

numera metoden för självrapportfrågor och som den här studien använde sig av. Den ger, 

förutom möjligheten att få användbar beskrivande data om arbetsmiljön, möjlighet att samla 

in ytterligare information om arbetsförhållanden och upplevda faktorer relaterade till 

arbetsmiljön, som exempelvis trötthet, tillfredsställelse socialt stöd och arbetsstress. Bland 

dessa är modellerna Job Demand-Control (JDC; Karasek, 1998) och Effort-Reward Imbalance 

(ERI; Siegrist, 2002) de mest adresserade i den empiriska litteraturen. Men även om de 

modeller som nämns ovan för studier av arbetsrelaterad stress ger en bra kvalitativ och 

kvantitativ datakälla för arbetsforskning, utgör den progressiva utvecklingen av Köpenhamns 

psykosociala frågeformulär (COPSOQ; Kristensen et al., 2014) ett bredare tillvägagångsätt i 

studier med ytterligare faktorer som kan innebära psykosociala risker för arbetstagarna. I detta 

hänseende är en annan obestridlig fördel med detta instrument den bredare jämförbarheten 

med fler faktorer mellan olika yrkesgrupperna (Kristensen et al., 2005; Moncada et al., 2013; 

Nübling, Burr, Moncada & Kristensen 2014). Dessutom är forskarna eniga om att väl 

validerade standardiserade frågeformulär är betydelsefulla instrument i arbetsforskning, 

eftersom de är ett nödvändigt steg för utformning och implementering av praktiska 

förebyggande åtgärder (Kristensen et al., 2005). I detta avseende har tillämpade studier stött 

det faktum att frågeformulär som undersöker de upplevda arbetsvillkoren möjliggör för 
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yrkesforskare och chefer att få mer kännedom och relevant information (Sturm, Finotello, 

Petitprez, Zhang, Baumbach & Fridman, 2019). En analys av mätverktygets reliabilitet visade 

att dimensionen krav i arbetet hade .66 på Cronbach’s alfa, dimensionen arbetets organisering 

och innehåll hade .74, dimensionen samarbete och ledning hade .66 och dimensionen hälsa 

och välbefinnande hade .87. En aspekt till att reliabiliteten var relativt låg på dimensionen 

samarbete och ledning kan ha att göra med att skalorna ledningkvalitet och socialt stöd från 

överordnade föll bort.  

Det fanns ett intresse i studien av att försöka inte ta för många från samma 

företag för på så sätt försöka skydda att företaget inte skulle färga resultatet, men det förekom 

dock på grund av att finna deltagare att sju konsultchefer kom från samma företag samt sju 

mellanchefer kom från samma företag (dock inte samma som konsultcheferna) och i studien 

var det en ganska stor medelåldersskillnad mellan grupperna. Den genomsnittliga åldern på 

konsultchefer var 35 år och den genomsnittliga åldern på mellanchefer med två krav var 50 år, 

något som kan ha färgat resultatet på grund av den 15-åriga åldersskillnaden. Exempelvis kan 

det vara så att äldre personer tenderar att värdera samarbete högre än yngre personer, 

samtidigt som yngre personer kan värdera inflytande högre. Vidare visade dimensionen 

arbetets organisering och innehåll ingen signifikant effekt till hälsa och välbefinnande. En 

möjlig förklaring till detta uteblivna resultat kan potentiellt bero på det låga deltagarantalet i 

studien bestående av 40 respondenter. Med en större svarsfrekvens hade chansen för att kunna 

finna signifikanta resultat i studien ökat samt då kunna diskutera och kopplat detta till andra 

studier.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Till framtida forskning kan det vara av intresse att genomföra en liknande studie 

med färre personer från samma företag samt ett större antal deltagarantal för att på så sätt 

sträva efter ett säkrare resultat. Jag önskar se flera framtida studier som på olika sätt belyser 

vikten av en god psykosocial arbetsmiljö samt där andra dimensioner som inte var med i 

denna studie bör ses över och undersökas. Vid vidare studier av konsultchefens psykosociala 

arbetsmiljö ökar chansen att ge en större klarhet i vilka typer av resurser konsultchefer 

behöver i form av stöttning eller liknande insatser för att uppnå och bibehålla en god och 

hållbar arbetsmiljö. 
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Resultatets praktiska relevans 

Mellanchefer med tre krav (konsultchefer) visar ingen skillnad på upplevd 

psykosocial arbetsmiljö än mellanchefer med två krav. Med andra ord kan vi behandla 

konsultchefsrollen som en typisk mellanchefsroll i arbetet med att upprätthålla god 

psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen och behöver ej separera dem två. Vidare påvisade 

studien att när det kommer till arbetet med att upprätthålla god psykosocial arbetsmiljö på 

arbetet bör det fokuseras på dimensionen krav i arbetet först då den har störst samband med 

hälsa och välbefinnande med dimensionen samarbete och ledning därefter. 
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Bilaga 2. Missivbrev 

 

Vill du delta i en studie om psykosocial arbetsmiljö? 

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur chefer i olika branscher upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö med hjälp av en enkätundersökning samt att se vilka dimensioner i psykosocial 

arbetsmiljö som har störst påverkan på hälsa och välbefinnande. Att besvara enkäten är 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt och du som deltagare är anonym. Enkäten uppskattas ta cirka 5 minuter att 

besvara. Resultatet av undersökningen kommer under hösten att presenteras i ett 

examensarbete i psykologi C vid Högskolan i Gävle. För att ta del av resultatet eller ställa 

eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 

  

Forskningshuvudman: Sebastian Ragnarsson 0733906xxx, (xxx@gmail.com). 

Handledare: Niklas Hallin, (xxx@hig.se).  

  

Tack för din medverkan! 

 

 


