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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med denna studie var att undersöka och skapa större förståelse för arbetsledares 

upplevelse av stress och stressorers påverkan på deras ledarskap och arbete. Artiklar, litteratur 

och elektroniska dokument med fokus på pedagogik, ledarskap, stress och socialt stöd har 

studerats för att få fram fakta på hur stress och stressorer påverkar individen i arbetsmiljön. 

En kvalitativ metod med intervjuer, med utgångspunkt i en fenomenografisk forskningsansats, 

användes för att ta reda på hur arbetsledare upplevde att stress och stressorer påverkade deras 

ledarskap och arbete. Den teoretiska referensramen bestod av Karasek & Theorells krav-

kontroll-stöd modellen, Siegrists ansträngnings/belöningsmodellen och Antonovskys 

KASAM modellen. Resultatet av undersökningen visade att det fanns ett tydligt samband 

mellan arbetsrelaterad stress och ett bristande pedagogiskt ledarskap. Vidare påvisades även 

kopplingar till att bristande socialt stöd, i form av svag eller utebliven feedback från chefer, 

kraftigt underminerade arbetsledarnas produktivitet och kvalitet i både ledarskapet och 

arbetet. Vi anser att det är av största vikt att eliminera onödiga stressorer i arbetsmiljön, samt 

att arbetsledarna får kontinuerlig feedback av cheferna, för att de ska kunna ges bästa möjliga 

förutsättningar för att prestera det optimala i både ledarskapet och det övriga arbetet.  

 

 

Nyckelord: Arbetsledare, ledarskap, arbete, stress, arbetsrelaterad stress, pedagogik, 

pedagogiskt ledarskap, socialt stöd, arbetsmiljö. 
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1. INLEDNING 
Människan har under många miljoner år utvecklats till den art hon är idag. Genom 

evolutionen har hon gradvis anpassats till den miljö hon lever i. När den industriella 

utvecklingen i samhället började accelerera under 1900-talet, hann inte hennes fysiologiska 

system med att utvecklas i samma takt (Ekman & Arnetz, 2002). Detta har lett till att 

jämvikten mellan människan och miljön rubbats allvarligt, vilket har fått allvarliga 

konsekvenser i bland annat hennes arbetsmiljö där obalansen är en orsak till arbetsrelaterad 

stress (Frankenhaeuser, 1993). Stressorerna i den moderna människans miljö är idag av mer 

psykosocial och känslomässig karaktär än tidigare, vilket har lett till att stressreaktionen som 

förr var så viktig för människans överlevnad, i dag har blivit ett allvarigt hot mot hennes 

hälsa.  

De allra flesta förvärvsarbetande tillbringar den största delen av dagen på arbetet. Därför är 

det viktigt att det finns en god balans mellan arbetsuppgifter, arbetsmiljön och de sociala 

relationerna på arbetsplatsen. Detta är nödvändigt, inte bara för att individen skall känna sig 

trygg och tillfreds med sin tillvaro, utan även för att det ska kunna skapas en god balans i 

kommunikationen mellan arbetsledare och medarbetare. Bristande handlingsutrymme och 

höga krav, dåligt socialt stöd och bristande kompetens är några stressorer som är vanligt 

förekommande på många arbetsplatser (Frankenhaeuser, 1993). En god arbetsmiljö utan 

onödiga stressorer är grunden för att ett bra pedagogiskt ledarskap ska kunna genomföras 

(Their, 1996).  

Genom media och forskning har kunskapen om arbetsrelaterad stress och utbrändhet ökat och 

även orsakerna till det. I samhället har även intresset för de anställdas engagemang och 

upplevelse av stress ökat, enligt Schmidt (2007). Medias fokus ofta har riktats mot 

verksamheter och organisationer där risken ansets hög för att drabbas av arbetsrelaterad stress 

och utbrändhet, dock har inte samma intresse riktats mot arbetsledare och hur de upplever 

arbetsrelaterad stress. Enligt författarnas mening är det är lika viktigt för allmänheten att 

skaffa sig förståelse för hur arbetsledares arbetssituation och miljö ser ut, likväl som det är att 

skaffa sig förståelse och empati för hur medarbetare på golvet har det. Denna studie visar en 

undersökning om arbetsledares arbetsrelaterade stress, just för att få en större förståelse för 

hur arbetsledare upplever att stressen och stressorerna påverkar deras ledarskap och arbete. 
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2. BAKGRUND 

2.1. Pedagogik 
Pedagogik är en form av mänsklig påverkan som förekommer i alla sociala miljöer och 

kulturer i samhället och dess syfte är att hjälpa individen att anpassa sig i den miljö och/eller 

kultur som hon befinner sig i (Leino & Leino, 1998). En viktig del av den pedagogiska 

vetenskapen är att utreda sambandet mellan påverkansfaktorer och den pedagogiska 

processen, därför kan den pedagogiska vetenskapen definieras som den vetenskap som 

undersöker pedagogiska processer, de faktorer som påverkar den samt förhållandena mellan 

dessa. (Leino & Leino 1998, s. 17).   

2.1.1. Kommunikation 

Ett viktigt framgångskriterium för ett gott pedagogiskt ledarskap är att personen i en 

ledarskapsposition har en bred kommunikationskompetens, som omfattar både rationella och 

emotionella individegenskaper (Engquist, 1997). En god kommunikation utmärks av att 

individer i dialog tillsammans ges möjlighet att nå sina respektive mål på ett socialt sätt 

(Ibid.). 

2.2. Stress 
Den österrikiske stressforskaren Hans Selye myntade 1936 begreppet stress i en biologisk 

definition (Ekman & Arnetz, 2002). Han förklarar att en individ, människa eller djur, har 

samma generella och stereotypiska reaktionsmönster, som aktiveras av ett brett spektrum av 

fysiska och psykiska påfrestningar (Sapolsky, 2003). Förenklat kan detta förklaras som ”det 

stereotypa sätt på vilket människans system svarar på överbelastning.” (Ekman & Arnetz, 

2002, s. 235). Alarmreaktionen (General Adaptic Syndrom) är den vanligaste stressreaktionen 

vid akut fysisk eller psykisk påfrestning (Ibid.).  

Psykologiprofessor Richard S. Lazarus betonade i en psykologisk teori på 1960-talet, hur 

viktig dynamiken är i samspelet mellan människan och hennes miljö och att olika människor 

reagerar olika på samma stressorer, beroende på vilken psykologisk betydelse stressorn har 

för den enskilda individen (Frankenhaeuser, 1993.). Enligt Ivancevich et al. (1990) beror 

stress på en kombination av individens samspel med miljön och hur hon tolkar den utifrån sin 

psykologiska och referensram. Ivancevich et al. (1990) betonar också att den mesta forskning 

som rör människans stressbeteende, grundar sig på psykologiska och fysiologiska faktorer. 

Beroende på om den psykologiska och psykosociala miljön som individen befinner sig i 
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upplevs trygg eller hotfull så reagerar hon också olika på samma stressor (Frankenhaeuser, 

1993). Lundberg & Wentz (2004) menar att bedömningen av stressorn är avgörande för hur 

individen beter sig i en pressad situation, som enligt Lazarus et al. (1986) också är avgörande 

för hur en individ väljer att hantera situationen. Folkman & Lazarus definition av stress: 

”stress is defined as a relationship between the person and the environment that is appraised 

by the person as relevant to his or her well-being and in which the person's resources are 

taxed or exceeded” (Lazarus & Folkman, 1985).  

2.2.1. Positiv/negativ och långvarig stress 

Vid positiv stress finns en balans mellan individens kapacitet och de krav hon ställs inför. 

Hon upplever sig ha kontroll över situationen och anser sig kunna hantera påfrestningen hon 

utsätts för (Frankenhaeuser, 1993). När påfrestningen är eliminerad återgår kroppens 

fysiologiska system till ett balanserat normalläge igen (Ellneby, 2000). Negativ stress uppstår 

då individen upplever sig ha högre krav på sig än vad hon har kapacitet för att hantera 

(Lundberg & Wentz, 2004). Negativ stress kan även orsakas av att kraven upplevs som för 

låga i för hållande till individens kapacitet ( Sapolsky, 2003). Vid långvarig stress utan vila 

förstörs kroppens reglage av stresshormoner så att stressystemen antingen gasar på för fullt 

och eller bromsar allt vad det går (Ekman & Arnetz, 2002). Processen bryter ner och stör de 

uppbyggande och reparerande mekanismerna i kroppen och gör den mer mottaglig för skador 

och sjukdomar (Stressmottagningen).  

2.2.2. Arbetsrelaterad stress 

Europeiska Kommissionens definition på arbetsrelaterad stress förklaras som: 

“An emotional and psycho-physiological reaction to aversive and noxious aspects of work, 

work environments and work organisations. It is a state characterised by high levels of 

arousal and distress and often by feelings of not coping” (Health & Safety Executive, s. 2 ). 

Med arbetsrelaterad stress menas att individen under en längre tidsperiod, systematiskt utsätts 

för förhöga krav i förhållande till hennes kompetens, ofta i kombination med dåligt inflytande 

på arbetets utformning (Levi, 2001). Karasek & Theorell menar att stress i arbetsmiljön, i 

huvudsak beror på bristande kontroll i kombination med dåligt inflytande över 

arbetssituationen, samt bristande socialt stöd (Leander & Theorell et al. 2002). För höga krav 

i förhållande till individens kapacitet att hantera påfrestningen är den största hälsorisken för 

den enskilda individens hälsa (Theorell, 2004). Stora brister i organisationen vad gäller 
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interaktionen bl a mellan psykosociala förhållanden och fysiska arbetskrav förläggning 

försämrar arbetsmiljön ytterligare, anser Dr. Ørbæk, P. (Läkartidningen, 2002) och Europa 

Kommissionen. Förändringar i arbetsplatsens organisation innebär en ökad risk för utveckling 

av stress, även om en förändring på sikt innebär en förbättring för individen. Det beror enligt 

Whärborg (2002) mest sannolikt på att etablerade sociala stödresurser och nätverk som byggts 

upp ändras eller förstörs.  

2.3. Ledarskap och ledare 
”Ledarskap och ledare innebär ”att leda”, vilket indikerar en aktivitet, en strävan i rörelse 

mot eller en förändring till någonting” (Their 1996, s. 25). En person, som oberoende av sin 

formella position, har förmåga och möjlighet att utöva makt och ledarskap över medarbetarna 

är en ledare (Rosell & Lundén, 1998). Ledarskap är ett socialpsykologiskt begrepp och avser 

det inflytande som en ledare utövar på andra människor (Ibid.) För att det ska skapas en bra 

relation mellan ledare och medarbetare på en arbetsplats krävs det att ledaren är prestigelös 

och öppen för andra människors synsätt och förslag. Det är även bra om ledare har förmåga 

att uttrycka åsikter och tankar. (Mossboda et al. 1998) Ledarskap handlar om ömsesidig 

påverkan där tanke, känsla och handling förenas och skapar samarbete mellan både ledare och 

ledda, utifrån gemensamma syften och värderingar (Bolman & Deal, 2005). Enligt Klein 

(1976) handlar ett effektivt ledarskap om att skapa funktionella metoder i syfte att leda 

gruppen till gemensamma mål. Vidare menar Klein (1976) att en ledare ska undvika sådana 

aktiviteter och/eller handlingar som inte är relevant för målet. 

2.3.1. Pedagogiskt ledarskap 
Att vara ledare är att fungera som en pedagogisk stödperson. En pedagogisk ledare fattar inte 

beslut för andras del, utan hjälper andra att fatta sina egna beslut (Their, 1996). Their (1996) 

menar också att det pedagogiska ledarskapet baserar sig på ledarens självuppfattning och 

dennes människosyn, dvs ledarens grundsyn på hur människors uppfattningar, kunskaper och 

värderingar är. De flesta organisationer har ofta en grundidé eller basfilosofi, men oftast 

känner inte alla anställda i organisationen till vilken den är. Pedagogiska ledare ansvarar för 

att diskussioner förs så att samtliga verksamma i organisationen, även tillfälligt sådana, får en 

klar och lätt utformning av denna grundidé eller basfilosofi. (Ibid.) Diskussionen bör ske på 

ett så brett perspektiv som möjligt för att individens kunskapsbank ska få bästa förutsättningar 

att växa och fördjupas (Ryberg, 2001).  
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2.3.2. Ledarskapsstilar 

Enligt Engquist (1997) finns det två typer av ledarskapspersonligheter. Den rationelle 

förnuftsledaren har ett mer linjärt tänkande och ser ett klart samband mellanåtgärd och 

resultat. Dessa ledare föredrar en kort manual om ett exakt och förutsägbart tillvägagångssätt 

och bryr sig mindre om andra människors känslor eller värderingar (Ibid.). Den känslosamme 

ledaren har en mer tolerant människosyn och förstår att en människa inte reagerar linjärt, utan 

obeständigt. För dessa ledare är den personliga kontakten med medarbetarna mer viktig, men 

på grund av rädsla att stöta sig med medarbetare kan de ha svårt för att sätta gränser och 

undviker därför att sätta sig i konflikter (Ibid.).  

2.4. Arbetsmiljölagen 
Företag och arbetsorganisationer har enligt arbetsmiljölagen skyldighet att anpassa 

arbetsförhållandena på arbetsplatsen efter sina anställdas behov (Arbetsmiljöverket [AV]). 

Det innebär bl a att arbetet ska stimulera till personlig och yrkesmässig utveckling och 

fortbildning av personalen ska ske om så behövs (Levi, 2001). En sund arbetsorganisation, 

med en god arbetskultur, har bra förutsättningar att tillmötesgå de anställdas behov och 

arbetsförmågor (Ryberg, 2001). Arbetsmiljökommissionen belyser arbetsmiljölagens syfte: 

”En av de viktigaste förutsättningarna för ett bättre arbetsliv är ett rikt arbetsinnehåll och 

den enskildes möjlighet att själv påverka sin arbetssituation. Den som i sitt arbete ständigt lär 

sig nya saker, får ta ansvar, får möjlighet till samarbete med andra, har överblick över den 

verksamhet han deltar i, förstår den och har möjlighet att påverka arbetet – han/hon kan 

trivas och växa som människa”. (http://www.av.se/teman/stress/regler/) 

2.5. Socialt stöd 
Socialt stöd är en viktig komponent för den mentala hälsan och för en god arbetsmiljö (AV). 

Genom konstruktiva reaktioner (feedback) där både positiv och negativ kritik ges på ett 

sakligt sätt, får de anställda veta om det utförda arbetet uppfyller de krav och förväntningar 

som arbetsgivaren ställer (AV). Feedback etablerar och stärker kommunikationen och den 

sociala kontakten mellan arbetsplatsens anställda (Ibid). Det gör att feedback är ett mycket 

viktigt verktyg i ett bra pedagogiskt ledarskap (Their, 1996). Oberoende av vilken position en 

anställd har i organisationen behöver individen konstruktiv feedback från omgivningen för att 

göra ett bra jobb (AV). Individer som får feedback på både positivt och negativt stimuli, har i 

allmänhet ett bättre emotionellt välmående (Klein & Verbeke, 1999). Inflytande på 
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arbetsuppgifterna och stöd från omgivningen bidrar till att mildra stressens påverkan i 

arbetsmiljön och ökar förutsättningarna för de anställda att lära och utvecklas i arbetet (AV.). 

Enligt Klein & Verbeke (1999) är höga krav i kombination med låg feedback starkt relaterat 

till emotionell utmattning. 

2.6. Teoretiska referensramar 

2.6.1.  Krav-kontroll-stödmodellen 
I modellen visar den amerikanske sociologen och stressforskaren Karasek, R., tillsammans 

med sin kollega Theorell, T., professor vid Karolinska Institutet i Stockholm, att stress beror 

på obalans mellan krav och kontroll hos individen och den omgivande miljön (Leander & 

Theorell et al. 2002), vilket även Ivancevich et al. (1990) hävdar. Krav-kontroll-stöd modellen 

används ofta då man av olika skäl vill beskriva de psykosociala arbetsförhållandena. (För en 

utförligare beskrivning av modellen, se bilaga 2).  

2.6.2. Ansträngnings/belöningsmodellen  
Johannes Siegrist beskriver i sin teori (Effort-Reward Imbalance Model [ERI]) hur obalans 

mellan arbetsinsats (ansträngning) och belöning påverkar hälsan negativt (Tse et al, 2007). 

Enligt ERI-modellen kan en hög arbetsinsats där belöningen är låg orsaka stress hos 

individen. Ju mer ansträngande ett arbete/insatts är, desto högre belöning förväntar sig 

individen att få (Arbetslivsinstitutet, 2006). Hur stor ansträngning en individ lägger på arbetet 

beror på både inre (motivationsnivå) och yttre (arbetets krav/svårighetsgrad) faktorer som 

ständigt vägs mot varandra (Ibid.). Belöning kan vara i form av lön, uppmuntran i form av 

feedback eller statuskontroll i form av trygghet (Tse et al. 2007).  

2.6.3. KASAM 
Känslan av hanterbarhet och kontroll ökar upplevelsen av en meningsfull tillvaro 

(Antonovsky, 2004). Känslan av att ha tappat kontrollen i tillvaron är en stor stressor som kan 

hindra individen från att uppleva begriplighet (att förstå vad som händer henne), hanterbarhet 

(att hon så långt som möjligt kan hantera sin situation) och meningsfullhet (att se mönster i 

det som sker och lära av erfarenheterna) i tillvaron (Levi, 2001.). Enligt Lazarus et al. (1986) 

och Ivancevich et al. (1990) har förmågan att hantera stress en direkt koppling till hur väl den 

psykiska anpassningsförmågan är och hur individen tolkar situationen. För att kraven som 

ställs på individen ska kännas meningsfulla, ge motivation, måste de vara begripliga och 
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förutsägbara så att individen upplever sig ha resurser tillgängliga i situationen för att kunna 

hantera dem, hävdar Antonovsky (2004).  

3. SYFTE   
Syftet med denna studie var att undersöka och skapa en större förståelse för hur arbetsledare 

upplever att stress och stressorer påverkar deras ledarskap och arbete.  

3.1. Problemformulering  

 
 Hur upplever arbetsledare att stress och stressorer påverkar deras ledarskap och 

arbete?  

 

4. METOD 

4.1. Etiska överväganden 
Inga minderåriga personer medverkade i undersökningen och de minimikrav som 

Vetenskapsrådets rekommenderar i rapporten Forskningsetiska principer har noga beaktats i 

denna undersökning. 

Innan undersökningen påbörjades kontaktades de tilltänkta intervjupersonerna via telefon, då 

tid och plats bestämdes för intervjuerna. I den första telefonkontakten informerades 

intervjupersonerna även om de etiska kraven (se nedan). Efter överenskommelse sändes 

intervjufrågorna via E-mail till de båda intervjupersonerna två dagar före intervjuerna. Den 

goda kontakten och det faktum att en av forskarna inte var okända för intervjupersonerna, låg 

till grund för att det inte bedömdes var nödvändigt att skicka ut något speciellt missivbrev till 

intervjupersonerna.  

4.1.1. Informationskravet 

Vid den första telefonkontakten informerades intervjupersonerna om vilka författarna till 

undersökningen var, vid vilken högskola författarna studerar vid och syftet till varför de blivit 

kontaktade. Intervjupersonerna informerades noga om undersökningen och dess syfte (Kvale, 

1997). Därefter blev intervjupersonerna tillfrågade om de kunde tänka sig att delta i 

undersökningen, vilket de gav sitt muntliga samtycke till (Trost, 2005).  
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4.1.2. Samtyckeskravet 

Vidare informerades intervjupersonerna om att deltagandet var frivilligt, att de när som helst 

kunde avbryta intervju utan några som helst negativa påföljder, samt rätten att avstå från att 

svara på frågor som de inte ville svara på (Kvale, 1997). De delgavs även information om att 

intervjuerna skulle hållas av båda författarna, hur lång tid intervjuerna beräknades att ta, samt 

att intervjuerna skulle spelas in på band (Trost, 2005).   

4.1.3. Konfidentialitetskravet 
Intervjupersonerna delgavs även information om att privata data som uppkommer under 

intervjuerna inte kommer att redovisas på något sätt, samt att data omarbetas så att de inte 

röjer de intervjuades identitet (Trost, 2005). De upplystes också om att intervjumaterialet 

förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt, samt att intervjuarna innehar 

tystnadsplikt i syfte att skydda de intervjuades anonymitet (Ibid.).  

4.1.4. Nyttjandekravet 
Till sist informerades intervjupersonerna om att de uppgifter som framkommer under 

intervjun, ska förvaras med största möjliga konfidentialitet och att materialet inte kommer att 

användas utanför undersökningen i något avseende (Kvale, 1997).  

4.2. Datainsamling 
Som redskap för att genomföra undersökningen valdes en kvalitativ metod med en 

fenomenografisk forskningsansats. Enligt Trost (1997) är en kvalitativ metod att föredra då 

forskaren/forskarna vill förstå människors beteende eller urskilja varierande 

handlingsmönster. Den fenomenografiska inriktningen uppmärksammar ”vad något 

är/uppfattas vara” och syftar bl a till att beskriva människors uppfattning av sin livsvärld och 

göra det osynliga synligt genom att beskriva det som visar sig (Starrin & Svensson, 1994). 

Kvantitativ metod med intervjuer valdes eftersom forskarna ansåg att det skulle öka 

möjligheterna att få svar med lite mer djup och bredd i, än om undersökningen skulle ha 

gjorts med en kvantitativ metod genom enkätsvar. En fördel med bandinspelade intervjuer till 

skillnad från intervjuer med anteckningar, är att risken minskar för att viktig information 

försvinner i luften. I mötet med intervjupersonen bidrar dessutom kroppsspråket och nyanser i 

intervjupersonens röstläge ytterligare till en dimension i undersökningens resultat jämfört med 

om undersökning genomfördes med enkäter. (Intervjuguide, se bilaga 1) 
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Det beslutades att intervjuerna skulle genomföras av båda författarna. Valet att båda 

författarna skulle närvara vid intervjun grundade sig på det stöd som intervjuarna ger 

varandra, vanligen att detta leder till en bättre intervju med större informationsmängd och 

förståelse (Trost, 1997). Till intervjuerna användes ostrukturerade frågor. Med ostrukturerade 

menas att frågorna är öppna, vilket betyder att de intervjuade själva bestämmer vilken struktur 

svaren får (Trost, 1997). Författarna bedömde att fördelen med att använda ostrukturerade 

frågor var att minska risken för att intervjupersonerna skulle känna sig i underläge under 

intervjun och att svaren skulle ge så mycket information som möjligt.   

4.3. Undersökningsgrupp och urval  
Till studien rekryterades två heltidsarbetande kvinnliga arbetsledare som har ledarskap som 

sin främsta arbetsuppgift. Av praktiska skäl gjordes ett homogent bekvämlighetsurval (Trost, 

1997). Det hade den fördelen att en av författarna redan var känd hos intervjupersonerna. 

Författarna ansåg att det förtroende som redan var etablerat kunde öka möjligheterna att få 

svar med mer djup och bredd, vilket övervägde nackdelen med risken att få ett svagt 

variationsmönster i svaren (Trost, 1997). Undersökningens båda författare stämde av i sin 

bekantskapskrets vilka personer som kunde tänkas stämma in på urvalskriterierna, som var 

förvärvsarbetande arbetsledare, varav dessa två kvinnliga arbetsledare befanns. I 

undersökningen kommer inga jämförelser att ske med avseende på genus eller 

ansvarsområden.  

4.4. Procedur 
Båda intervjuerna genomfördes en vardagkväll efter arbetstid. Den första intervjun 

genomfördes som planerat av undersökningens båda intervjuare. Den ägde rum i 

intervjupersonens hem. Enligt Trost (1997) ska miljön där intervjun äger rum vara så ostörd 

som möjligt. Därför valdes en plats i ett mysigt uterum på en inglasad altan, som erbjöd en 

lugn och avspänd miljö för intervjun. Förhållandena inför den andra intervjun ändrades i sista 

stund då intervjupersonen (Ip2) hastigt insjuknat i feber och hindrade henne från att närvara 

vid en personlig intervju. Istället ändrades planerna och intervjun genomfördes istället via 

telefonförbindelse, dock vid samma tid som den personliga intervjun var bestämd till. 

Informationen dokumenterades genom anteckningar istället för genom bandinspelning, som 

det var tänkt från början. Innan intervjuerna startade upplystes intervjupersonerna ännu en 

gång om undersökningens syfte och att undersökningen följer de forskningsetiska principerna 
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enligt Vetenskapsrådet (se avsnittet etiska överväganden), samt att samtliga uppgifter hålls 

under strikt konfidentialitet.  

 

5. RESULTAT 
Resultatet baseras på svaren från intervjuerna och presenteras med hjälp av underrubriker som 

svarar på syftet och frågeställningarna.  

För att förenkla textens läsbarhet betecknas intervjupersonerna med (Ip1) och (Ip2) när de 

behandlas var för sig. Arbetsledarna benämns som ”Arbetsledarna” när texten behandlar dem 

i grupp. 

5.1. Stressorer 
Genom att undersöka vad som påverkade arbetsledares stress i arbetet visade det sig att flera 

faktorer på arbetsplatsen spelar in i hur hög stressnivå arbetsledarna upplevde. Båda 

arbetsledarna hade en klar uppfattning om sin individuella stressnivå i arbetet och vad detta 

berodde på. Båda arbetsledarna upplevde både positiv och negativ stress i arbetet. Den 

positiva stressen infann sig när arbetsledarna kände att de hade mycket att göra, men ändå 

hann göra klart arbetsuppgifterna i tid och hade kontroll över situationen. 

Den negativa stressen yttrade sig på olika sätt. Arbetsledarna upplevde att de hade höga krav 

på sig från ledningen, samt att de hade en ständig tidspress att få arbetsuppgifterna klara i tid. 

Arbetsledarna upplevde att båda dessa faktorer var bland de största stressmomenten, både i 

arbetet och i deras ledarskap. Den oklara och bristande informationen från cheferna, om till 

exempel företagets riktlinjer och mål, var ytterligare en stor stressfaktor på arbetsplatsen. 

Arbetsledarna upplevde att ledningen gjorde dåliga prioriteringar i form av, till exempel 

borttagna personalmöten. En annan stressfaktor som arbetsledarna upplevde som stor var den 

bristande feedbacken från cheferna. Ip1 upplevde dock att hon fick lite feedback (socialt stöd) 

i samarbetet med en kollega. 

Arbetsledarna upplevde sig ha litet beslutsutrymme i företaget. De upplevde att det var tätt 

med nya förändringar i företaget, vilket resulterade i ständigt nya arbetsrutiner. Arbetet 

präglades även av otydliga dagliga rutiner, eftersom de så gott som dagligen ändrades och 

omstrukturerades. Detta skedde oftast på morgonen strax innan arbetsdagen skulle påbörjas. 
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De nya arbetsrutiner upplevdes som stressande, eftersom arbetsledarna då ej kunde planera 

arbetsdagen i förväg.  

5.2. Arbetets påverkan av stress 
Resultatet visade att båda arbetsledarna upplevde att deras arbete och arbetsinsats påverkades 

negativt av stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Stressorer som påverkar arbetsledarnas arbete 

 

Arbetsledarna hade krav från sina chefer att medarbetarna skulle hålla en sysselsättningsnivå 

på 100 %. Ip1 upplevde att den största stressorn i denna situation var att pressa medarbetarna, 

genom sitt ledarskap, till en alltför hög arbetsnivå. Ip1 valde dock att inte pressa medarbetarna 

till bristningsgränsen. Ip2 upplevde att den största stressorn var att se till att hon uppnådde 

arbetsledningens krav. Hon blev mycket stressad av att hon inte hade tillräckligt med 

kompetens för extra arbetsuppgifter, som hon fick av sina chefer. Det var också stressande för 

Ip2 att det tog längre tid att utföra dessa extra arbetsuppgifter. Extra stressande blev det när 

hon tvingades göra om dem. Arbetsledarna hade den uppfattningen att stressorerna var en 

bidragande faktor till att arbetets resultat ofta blev av dålig kvalitet. 

Arbetsledarna upplevde att stressorerna oftast påverkade deras arbetsinsats på ett negativt sätt. 

De upplevde också att den stressade arbetsmiljön ofta var en bidragande orsak till dålig 

produktivitet på arbetsplatsen.  

Stressorer: 
Tidspress 
Höga krav  
Bristande information 
Förändringar 
Dåliga prioriteringar 
Dåliga beslutsutrymmen 
Otydliga rutiner 
Dålig feedback 
Kunskapsbrist  

Påverkar 
arbetet: 
Resultat av 
dålig kvalitet 
Arbetet får 
göras om 
 

 
 

Dålig 
produktivitet 

 



  12  1212

5.3. Ledarskapets påverkan av stress 
Resultatet visade att arbetsledarna upplevde att stressen på arbetet påverkade deras ledarskap 

negativt gentemot medarbetarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Stressorer som påverkar arbetsledares ledarskap 

 

Eftersom arbetsledarna upplevde att de ofta hade för många arbetsuppgifter att göra under 

tidspress så hann de inte med den dagliga kontakten med personalen. De höga kraven, samt 

tidspressen de arbetade under, gjorde att de kände sig både fysiskt och psykiskt frånvarande 

gentemot medarbetarna. Arbetsledarna upplevde att de var svårt att uppfylla de krav de hade 

från högre chefer samtidigt som de skulle ta hänsyn till medarbetarnas situation på 

arbetsgolvet. 

Arbetsledarna upplevde ofta att de inte hade tid att lyssna på medarbetarna, på grund av 

tidspressen de hade från ledningen. När Ip1 förde samtal med medarbetarna skyndade hon 

ofta på samtalet genom att ”lägga ord i munnen” på dem och avsluta meningen, eftersom hon 

upplevde sig så pass stressad att hon inte ansåg sig ha tid att lyssna färdigt på vad de hade att 

säga. Båda arbetsledarna upplevde att det var svårt att hinna med och lyssna till 

medarbetarnas argument och synpunkter. Under samtal med medarbetarna hände det även att 

Ip1 låtsades lyssna och uppmärksammade inte budskapet i konversationen, eftersom att hon 

upplevde sig vara psykiskt frånvarande under samtalet och tänkte på annat. I svårt stressade 

situationer uppgav Ip2 att hon kunde bli likgiltig inför människor och agera arrogant och vara 

snäsigt mot dem. Istället för att förklara situationen för medarbetarna när de kom för att 

rådfråga henne, så beordrade hon dem i stället vad och hur de skulle göra. I stressade 
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situationer prioriterade båda arbetsledarna ofta det egna omdömet, istället för medarbetarnas. 

Arbetsledarna upplevde att den pedagogiska delen i ledarskapet försämrades dramatiskt när de 

var stressade.  

Undersökningen visade att arbetsledarna upplevde sig intoleranta och opedagogiska i sitt 

ledarskap gentemot medarbetarna när de var stressade. Hur arbetsledarna upplevde 

situationerna med medarbetarna när de var stressade gav sig i uttryck på flera sätt under 

intervjuerna. Citaten nedan är inte korrekt återgivna, utan vi har fritt återgett innehållet så nära 

ursprunget som möjligt av vad arbetsledarna sa under intervjun: 

 

Ip1:  

 ”Jag ser dem inte, jag hör dem inte. Jag hinner inte med dem!”  

 

”Jag blir frånvarande och lyssnar inte. Glömmer bort vad personalen har sagt 

till mig.” 

 

”Jag låtsas vara intresserad när jag pratar med personalen, men egentligen 

lyssnar jag inte så noga.” 

 
 

Ip2: 

”Jag uppmärksammar inte vad personen vill framföra, tycker inte att det 

finns tid att lyssna och mitt eget omdöme får gå i första hand.” 

 

”Jag blir arrogant och snäsig och stänger av empati och känslor för 

medarbetarnas arbetssätt.” 
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6. ANALYS 
Analysen är i huvudsak en helhetsanalys där fokus ligger på att beskriva helheten och 

processer i arbetsledarnas upplevda stresspåverkan i ledarskapet och i arbetsmiljön 

(Halvorsen, 1992).  

6.1. Krav, kontroll och stöd 
Några av de mest påfrestande stressorerna som arbetsledarna upplevde var tidspress, höga 

krav och dåligt beslutsutrymme. De kände att den stress de utsattes för i arbetsmiljön bidrog 

till att ledarskapet och kommunikationen med medarbetarna blev eftersatt, eftersom de inte 

upplevde sig ha tillräckligt med tid att hjälpa och handleda dem som de skulle vilja. Enligt 

Karasek/Theorells krav-kontroll-stöd modell måste kraven på en individ vara rimliga, dvs 

varken för låga eller för höga för att individen inte ska uppleva negativ stress (FHI, 2004). 

Enligt Leander & Theorell et al.(2002) kan individen hantera höga krav endast om hon kan 

kompensera med hög kontroll, det vill säga besitta bra beslutsutrymme och/eller bra socialt 

stöd. I arbetsledarnas upplevelsesituation syns tydligt att det finns en klar obalans mellan krav 

och kontroll. För individer som upplever sig har höga krav och låg kontroll, är det speciellt 

viktigt att skaffa sig resurser för att hantera den påfrestning som höga krav och låg kontroll 

utgör. En sådan resurs kan vara socialt stöd (feedback) till exempel från chefer. Socialt stöd 

fungerar dessutom som en buffert mot stress. (Ekman & Arnetz, 2002.) 

Krav som skapar en konfliktsituation, som är oklara eller känns övermäktiga, skapar negativ 

stress hos individen, anser Lazarus och Folkman (A. Kjellberg, personlig kommunikation, 18 

september, 2006). Stressorn ”höga krav” försätter arbetsledaren i en konfliktsituation om hur 

hon ska lägga upp sitt arbete för att uppnå målet på arbetsgivarens på krav, samtidigt som hon 

ska ta hänsyn till medarbetarnas arbetssituation på golvet. Detta tankemönster märktes tydligt 

hos båda arbetsledarna.  

6.1.1. Höga krav  

Enligt Karasek/Theorells teori befinner sig båda arbetsledarna i ett läge som kallas Hög – 

Spänt arbete, där höga krav i kombination med låg kontroll ger en spänd arbetssituation som 

bygger upp spänningar. Både upplevde att stressorerna ”tidsbrist” i kombination med ”höga 

krav” var en stor stressfaktor. I den här situationen låser sig vanligen tankeverksamheten och 

risken är hög för att individen ska drabbas av skadlig stress. Ip1 upplevde att arbetsgivaren 

hade höga krav på att hon orubbligt måste hålla medarbetarnas sysselsättningsnivå på en nivå, 
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som hon ansåg var oskäligt hög och direkt ohälsosam för medarbetarna. Därför valde Ip1 

medvetet att inte uppfylla arbetsgivarens krav helt och hållet. Samtidigt som Ip1 hade i 

arbetsuppgift att uppfylla arbetsgivarens mål som arbetsledare, så hade hon också ansvaret att 

se till sina medarbetares bästa och utföra ett gott pedagogiskt ledarskap för att skapa goda 

relationer. De höga kraven från arbetsgivaren i förhållande till att utföra ett gott ledarskap 

gentemot medarbetarna, försatte Ip1 i en stressartad konflikt. Ip2 upplevde att hon ofta blev 

tilldelad mer arbetsuppgifter av ledningen än vad hon hade tid och kapacitet för att hantera. 

Ip2 upplevde att konstellationen av dessa stressorer försatte henne i svåra stressituationer, 

eftersom hon ville göra en bra arbetsinsats och därigenom uppfylla arbetsgivarens mål och 

krav.  

6.1.2. Belöning och ansträngning  
I intervjun uppgav Ip2 att hon tyckte att hon hade för mycket att göra och att hon fick för lite 

feedback från chefen. Enligt Siegrists ansträngnings/belöningsmodell inverkar obalans mellan 

arbetsinsats och belöning, till exempel höga krav och dålig socialt stöd, negativt på den 

psyksociala hälsan. Enligt Siegrist kan en hög arbetsinsats där belöningen är låg, orsaka stress 

hos individen. I den situation där Ip2 befinner sig kan ett samband skönjas mellan dåligt 

socialt stöd (feedback) och höga krav (för mycket att göra). Ip1 nämnde aldrig något om att 

hon saknade feedback från sin chef. I stället nämnde hon vid något tillfälle namnet på en 

kollega som hon hade ett sporadiskt samarbete med. Kopplat till Siegrist modell kan det 

sociala stödet och den feedback (belöningen) som Ip1 fick genom samarbetet med kollegan, 

vara tillräckligt starkt för att väga upp obalansen mellan ansträngning och krav, som Ip1 

också upplevde i sin arbetsmiljö. Det kan också vara en förklaring till varför Ip1 hanterade 

stressen bättre än Ip2. Det sociala stödet som kollegan utgjorde kan också vara en faktor till 

att stressnivån uppfattades vara lägre hos Ip1. 

6.2. Stress i arbetsmiljön 
Den psykosociala dynamiska arbetsmiljön där arbetsledarna arbetar är inte den bästa. I 

resultatet märktes tydligt att dynamiken i samspelet mellan arbetsledarna och den 

psykosociala arbetsmiljön var i obalans (Frankenhaeuser, 1993). Det ska enligt Lazarus & 

Folkmans psykologiska teori ha en avgörande betydelse på hur pass stressande arbetsledarna 

bedömer den pressade situationen (Ibid.). Stressnivån hos arbetsledarna blir olika hög 

beroende på hur trygga/hotade de känner sig i den psykosociala arbetsmiljön, vilket de 

individuella upplevelserna hos arbetsledarna också pekar på (Ibid). Det är även de 
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individuella bedömningarna av stressorerna som avgör hur en individ kommer att handla i en 

pressad situation, vilket också har påvisats av de individuella upplevelserna som arbetsledarna 

har berättat om (Lundberg & Wentz 2004). Stressreaktionerna visade sig tydligt när 

arbetsledarna befann sig i en situation där kraven var stora och inflytandet lågt. I trängda 

lägen upplevde Ip2 att stressen drog ner hennes tankekapacitet så att det blev svårt att lösa 

problem i arbetet (Leander et al. 2002). Hon upplevde att det resulterade i att arbetet hon 

utförde blev försenat och av dålig kvalitet. Ibland av sådan dålig kvalitet att hon blev tvungen 

att göra om arbetet vid ett senare tillfälle då stressen lagt sig. I pressade situationer upplevde 

Ip1 att hon skärmade av sig och var inte psykiskt närvarande när medarbetarna frågade efter 

hennes stöd.  

6.3. Ledarskapsstilar 

6.3.1 Den känslosamme ledaren 

Helhetsanalysen av resultatet visar att Ip1 har en mer känslosam ledarpersonlighet än Ip2 

(Engquist, 1997). Trots en hög stressnivå med höga krav och lågt beslutsutrymme så 

prioriterar Ip1 de mänskliga värdena och värderingarna och försöker lyssna och visa intresse 

för sina medarbetare, även om hon inte alltid känner att hon tar till sig den information hon får 

av dem (Ibid.). Ip1 har en målsättning att vara en god pedagogisk arbetsledare, som sätter 

människan först och produktiviteten i andra hand även om de pedagogiska ledaregenskaperna 

får stryka på foten vid stressiga tillfällen. Även om Ip1 är stressad sätter hon värde på att 

medarbetarna kommer till henne för att få råd. Hon upplever då att hon vid dessa tillfällen får 

en chans till personlig kommunikation med dem, även om hon inte tycker sig ha tid för det 

just då. Ip1 anser att detta är ett slags kvitto på att hon trots hög stressnivå ändå har koll på 

situationen.  

6.3.2. Den rationelle ledaren 
Helhetsanalysen av resultatet visar att Ip2 inte är lika känslosam som Ip1 i sitt ledarskap. Ip2 

drar mer åt den rationelle förnuftsledarens håll och har ett mer linjärt tänkande än Ip1 på hur 

medarbetarna ska vara i sitt arbetssätt. I stället ser hon ser ett tydligare samband mellan 

handling och resultat än vad Ip1 gör (Engquist, 1997). I svårt pressade situationer upplever 

Ip2 att hon blir likgiltig inför människor och situationer och hon stänger av empati och 

känslor för medarbetarnas arbetssätt, vilket är typiskt för den rationelle ledaren (Ibid.). Vid 
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dessa tillfällen upplever Ip2 sig själv som mycket intolerant och arrogant mot sina 

medarbetare.  

6.4. Stress i det pedagogiska ledarskapet 
När Ip2 är svårt stressad bryr hon sig inte om andra människors känslor eller värderingar och 

det pedagogiska i hennes ledarskap försvinner helt i pressade situationer. Ip2 upplever också 

att hon har svårt för att lyssna på medarbetarnas argument och synpunkter och hon prioriterar 

nästan alltid efter sitt eget omdöme i stressade situationer. Enligt Mossboda (et al. 1998) och 

Their (1996) är en god pedagogisk ledare öppen för andra människors synsätt och förslag, 

vilket krävs för att det ska kunna skapas en god relation mellan arbetsledare och medarbetare 

på en arbetsplats. Refererat till Their (1996) uppträder Ip2 tvärtemot i förhållande till hur en 

god pedagogisk ledare bör uppträda. Istället för att besluta åt sina medarbetare skulle hon 

istället ha hjälpt dem till att fatta egna beslut (Their, 1996). Ip2 uppgav att hon hade ett behov 

att vara kompetent och sakkunnig i sakfrågor gentemot medarbetarna, refererat till Engquist 

(1997) lutar hon mer åt en ledarstil som föredrar ett förutsägbart tillvägagångssätt i sitt 

ledarskap.  

Ip1 hade en medveten målsättning till att vara en god pedagogisk arbetsledare för sina 

medarbetare, även i pressade situationer. Men även Ip1 hade lika svårt som Ip2 att lyssna och 

ta till sig information från medarbetarna i pressade situationer. Men i stället för att säga åt 

medarbetarna vad de ska göra, så som Ip2 gjorde, så lade Ip1 ord i munnen på dem i stället för 

att lyssna klart på deras budskap. Det är enligt Their (1997) också en stor brist i ett gott 

pedagogiskt ledarskap. Ett gott ledarskap tillåter en ömsesidig påverkan av tanke, känsla och 

handling och då krävs det att båda arbetsledarna lyssnar på och tar in och bearbetar 

medarbetarnas information (Bolman & Deal, 2005). 

6.5. Positiv stress 
Vid positiv stress finns en balans mellan individens kapacitet och de krav hon ställs inför, 

vilket båda arbetsledarna upplevde. Båda arbetsledarna uppgav att de upplevde en positiv 

känsla när de hade lite press på sig. De kände en tillfredsställelse i att känna sig upprymda och 

behövda och att de utförde ett viktigt arbete. Bäst var situationen när det hade mycket att göra, 

men ändå hann med att färdigställa det de hade planerat att hinna med under dagen. Då var 

arbetsförhållandena optimala för dem och de upplevde arbetet som meningsfullt (Antonovsky, 

2004). Detta kan också kopplas till Karasek & Theorells teori och dimensionen Aktivt arbete, 
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som är mest gynnsamt för individens lärande och motivation att utvecklas. När en individ 

upplever att hon har kontroll över en pressad situation, så anser hon sig bättre kunna hantera 

de krav hon ställs inför, precis som arbetsledarna upplevde när de hade lagomt höga krav på 

sig. Det kan också kopplas till Antonovskys (2004) teori om KASAM (se avsnitt 2.6.3 under 

rubriken Referensramar). 

 

7. DISKUSSION 
Vi har gjort en liten undersökning där vår avsikt har varit att undersöka och försöka förstå 

arbetsledares upplevelse av stress i arbetet. Vi tycker att vi har fått en bättre bild av hur dessa 

arbetsledare upplever stress och på vilket sätt det påverkar deras arbete och ledarskap. Innan 

intervjuerna startade hade vi viss kunskap och förståelse i ämnet stress och ledarskap. Denna 

kunskap har vi tillägnat oss genom några av hälsopedagogiska programmets kurser, som 

inriktas mot stress på individ- organisations- och samhällsnivå. Vi har dessutom under 

studietidens gång fördjupat oss ytterligare i ämnet stress genom att läsa ett antal vetenskapliga 

artiklar och annan relevant litteratur kring det. 

Forskning har sedan länge visat att stress kan vara skadligt och leda till ohälsa om det sker 

under en längre tidsperiod. Men stress behöver inte alltid innebära att det är skadligt för 

individen. Det kan till och med vara nyttigt med lite stress, precis som arbetsledarna i 

undersökningen upplevde. Människans hjärna mår bra av lagom mycket ansträngning (positiv 

stress) i kortare perioder, som när vi till exempel upplever att vi har roligt eller när hjärnan får 

arbeta med att lösa problem (Ekman & Arnetz, 2004). Vad som är för mycket, för lite eller fel 

stress varierar från människa till människa och från dag till dag. Att vara utsatt för stress 

under lång tid kan, leda till minskad effektivitet och sämre produktivitet i arbetet. Det leder 

till att resultatet av det man producerar blir till sämre kvalitet än då man inte är stressad. 

Otydliga mål och brist på uppskattning är några av de främsta orsakerna till stress i 

arbetslivet. Studier visar att kombinationen höga krav, liten möjlighet att påverka och brist på 

socialt stöd är allra svårast att klara av ( Leander & Thorell, 2002). 

Begränsade resurser och för mycket att göra är vanliga problem i många företag och 

organisationer. Det gör att många mår dåligt på sina arbetsplatser, eftersom de känner att de 

har ett litet eller inget medbestämmande alls (J. Rehnström, personlig kommunikation, 19 

april, 2007) . Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och chefer skyldiga till att införskaffa 

nödvändig kunskap om hur olika arbetsvillkor påverkar människors välbefinnande och hälsa 
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(AV). Det är också arbetsgivarens skyldighet att tydliggöra verksamhetens mål och riktlinjer 

för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Arbetsmiljölagens riktlinjer ställer höga krav på att 

företaget har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att risker för ohälsa identifieras 

fortlöpande och att brister i arbetsmiljön undanröjs (Ibid.).  

Vi anser att det är viktigt att människor som arbetar som arbetsledare har en eller skaffar sig 

en hög stress- och tolerans nivå. I egenskap av arbetsledare bör man kunna visa stor hänsyn 

och förståelse för sina medarbetare, eftersom ett gott ledarskap präglas av goda 

kommunikationer, bra relationer och ömsesidig respekt för varje individ (Engquist, 1997). 

Intoleranta arbetsledare riskerar att utsätta sina medarbetare för en oskäligt hög stressnivå och 

psykisk ohälsa. Att leda är att känna av var arbetsgruppen står i sin utveckling och hela tiden 

anpassa sitt ledarskap till gruppens utveckling (Rosell & Lundén, 1998). Ledarskap handlar 

också om att möta människor och arbeta med attityder, beteenden och värderingar och då är 

det viktigt att ha KASAM som ett gott fundament för att ledarskapet ska bli framgångsrikt (J. 

Rehnström, personlig kommunikation, 19 april, 2007).  

Trots att arbetsledarna arbetar på samma arbetsplats, så uppfattar och påverkas de av stressen 

på olika sätt. Det kan härröras till att förmågan att hantera stress, har en direkt koppling till 

hur väl den psykiska anpassningsförmågan är och hur individen tolkar situationen (Ekman & 

Arnetz, 2002). Hos båda arbetsledarnas svar kunde olika mönster urskiljas i tolkningen av hur 

stress påverkar deras ledarskap. De fick exakt samma frågor under intervjuerna, vissa svar 

blev lika utifrån utgångspunkterna, men några svar visade på olika karaktärsdrag hos 

arbetsledarna. Ip2 fokuserade intervjusvaren mer på arbetet, produktiviteten och resultatet på 

sitt arbete än på sitt ledarskap, medan Ip1 fokuserade svaren mer på ledarskapet, 

medarbetarna och arbetsmiljön. Det optimala är om det går att ta delar från de båda 

arbetsledarnas karaktärsdrag och kombinera ihop dessa ute i arbetslivet. Att arbetsledarna på 

ett bra och pedagogiskt sätt påverkar sina medarbetare till att bli effektivare, samtidigt som de 

vidmakthåller en positiv relation till dem.  

I undersökningen framkom att borttagna morgonmöten var en av stressorerna för 

arbetsledarna. Enligt arbetsledarna i den här undersökningen var stressnivån hos både dem 

själva och medarbetare lägre då morgonmöterna fanns med i den dagliga verksamheten. Dessa 

morgonmöten gjorde att arbetsledare och medarbetare fick nödvändig tid att diskutera 

problem och andra frågor som uppstått i arbetet, vilket också gav de båda parterna chansen att 

ge och ta nödvändig feedback från varandra. Feedback är enligt oss och Klein & Verbeke 
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(1999) en av förutsättningarna för ett gott psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen och för att 

ett gott ledarskap ska kunna etableras. Det är också ett nödvändigt verktyg i arbetsledarnas 

pedagogiska ledarskap i kommunikationen och relationen med medarbetarna (Engquist, 

1997). För att arbetsledarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, samt vara en god 

pedagogisk ledare, krävs en god arbetsmiljö. För att en god arbetsmiljö ska kunna skapas 

krävs det att man eliminerar stressorerna på ett systematiskt och hållbart sätt. Det är 

arbetsgivarens ansvar och skyldighet, enligt arbetsmiljölagen, att se till att detta genomförs. 

Genom en förbättrad arbetsmiljö, utifrån ett stressperspektiv, så skapas tillitsfulla kontakter 

mellan arbetsledare och medarbetare (pedagogiskt ledarskap), samt att produktiviteten 

förhoppningsvis ökar i företaget.   

Om ett ledarskap av någon anledning inte är funktionsdugligt, bör arbetsgivaren se över 

situationen och ta reda på vad det är som gör att ledarskapet inte fungerar som det ska. I vår 

undersökning visade det sig att organisationens strukturering förhindrade arbetsledarna att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Vid sådana fall är det arbetsgivarens 

ansvar att se till att justera de bidragande faktorer (AV). Det är även viktigt vid 

omorganisationer i företag att de anställda är förberedd på att det kan ta ett tag innan 

förändringen medför en förbättring och det är viktigt att skapa rätt förväntningar hos de 

anställda när förändringen sker (Whärborg, 2002).  

Att arbeta med människor är engagerande och roligt för många. Hälsa och välbefinnande ökar 

när man förstår sin uppgift i arbetet och funnit sin roll i arbetsgruppen (J. Rehnström, 

personlig kommunikation, 19 april, 2007). Båda arbetsledarna uppgav att de tyckte att positiv 

stress var bra för deras produktivitet. För dem innebar detta att de tyckte om att ha mycket att 

göra, samtidigt som de hade kontroll över situationen så att de hann göra färdigt sina 

arbetsuppgifter inom uppsatt tid. De upplevde båda två att de mådde, arbetade och 

producerade bäst när de hade en viss press på sig. För dessa två arbetsledare upplevs arbetet 

begripligt när arbetssituationen är hanterbar, vilket gör dem motiverade att fortsätta sitt arbete 

då arbetet känns stimulerande och meningsfullt. När arbetsmiljön upplevs meningsfull och 

hanterbar med lagom dos stress och de har lagom mycket att göra, så infinner sig en känsla av 

sammanhang för båda arbetsledarna (Antonovsky, 2004) 

På frågan om undersökningen gav svar på vår frågeställning, så tycker vi att vi har fått svar på 

det. Genom våra intervjuer har vi sett klara indikationer på att stress påverkar arbetsledarnas 

arbete samt att det pedagogiska ledarskapet påverkas på ett negativt sätt. Detta framgår klart 
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och tydligt i både resultatet och analysen. Arbetsledarna upplever stress olika, beroende på 

hur de tolkar den psykosociala arbetsmiljön, och de reagerar starkt på vissa stressorer som 

finns i deras arbetsmiljö.  

7.1. Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att instrumentet/frågan mäter det den är avsedd att mäta (Trost, 1997). Vi 

valde att använda oss av den fenomenografiska forskningsansatsen som instrument för att 

mäta hur arbetsledare upplever att stress påverkar deras arbete och ledarskap. Den 

fenomenografiska forskningsansatsen beskriver variationer och uppfattningar och forskaren 

utgår ifrån hur en annan människa än han/hon själv, uppfattar eller upplever en företeelse 

eller aspekt i världen (Starrin & Svensson, 1994). Vi bedömer att undersökningen gav bra 

resultat, därför anser vi att den datainsamlingsmetod som vi valde att använda, mätte det som 

var avsett att mätas i denna undersökning, d.v.s. arbetsledares upplevelse av hur stress och 

stressorer påverkar deras ledarskap och arbete. 

Trost (1997) menar att man traditionellt beskriver reliabilitet som att en mätning ska vara 

stabil och inte utsatt för slumpinflytelser och att man ska få samma svar på en fråga om den 

ställs vid olika tillfällen. Detta kan vara svårt att mäta i en kvalitativ studie, eftersom det i en 

sådan inte råder någon konstans, menar Trost (1997). Vidare beskriver Trost (1997) att 

forskare i en kvalitativ studie är mer intresserad av processer och förändringar än av konstans, 

vilket stämmer väl in med syftet i denna undersökning.  

I den personliga intervjun med Ip1 upplevde vi inte att hon vid något tillfälle kände sig 

underlägsen på något sätt, trots att vi var två som intervjuade. Möjligen kan det vara för att 

intervjun genomfördes i hennes hem och att en av författarna var känd för henne sedan 

tidigare. Vi uppfattade inte heller att någon av intervjupersonerna vid något tillfälle skulle 

vilja avbryta intervjun på grund av frågornas natur. Vi anser därför inte att dessa potentiella 

risker har påverkat undersökningen reliabilitet på ett negativs sätt. Möjligen kan resultatets 

giltighet ha påverkats eftersom undersökningen genomfördes av två olika intervjumetoder och 

att arbetsledarna arbetar på samma arbetsplats. Däremot tror vi inte att bekvämlighetsurvalet i 

sig påverkat resultatet något nämnvärt, förutom att svaren möjligen blev mer informationsrikt 

jämfört med om vi hade haft ett annat urval. Vi anser att vi har försökt att vara så noggranna 

som möjligt i våra mätningar, i tolkningen av resultatet och analysen av data och anser att 

resultatets trovärdighet representerar verkligheten. Vi hävdar dock att man inte kan dra några 
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generella slutsatser, eftersom det inte går att säga något om hur representativt studiens resultat 

är i förhållande till andra studiegrupper. För att kunna göra dra en rättvis slutsats skulle vi ha 

behövt en mycket större undersökningsgrupp.  

7.2. Framtida forskning 
Under studiens gång har det väckts frågeställningar hos oss som skulle vara intressanta att 

undersöka vidare. Det skulle ha varit intressant att även undersöka vilka copingstrategier 

stressade arbetsledare använder sig av för att utföra ett gott pedagogiskt ledarskap. Människor 

påverkas även av stress och stressorer i det privata livet, därför skulle det också vara 

intressant att studera hur denna stress och dessa stressorer påverkar arbetsledares ledarskap 

och arbete. Vidare skulle en studie i ett genusperspektiv kunna påvisa fler nyanser och 

skillnader i resultatet.  
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     Bilaga 1 
Intervjumall 
 
Syftet med intervjumallen är att få svar på frågan hur arbetsledares uppfattning om stressens 

påverkan på deras ledarskap och arbete, samt att få veta vilka stressorerna är. 

 

 
 
Frågor till arbetsledarna: 
 

 Upplever du dig stressad på arbetet ibland? 

 Om JA – Vad är det som gör dig stressad? 

 

 Upplever du att ditt arbete och ledarskap påverkas av stress ibland? 

 Om JA – Hur upplever du att ditt arbete och ledarskap påverkas av stress? 

 Hur upplever du att stress påverkar ditt ledarskap gentemot personalen? 

 
 
 
 
Tack för att NI gör vår undersökning möjlig! 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Rose-Marie Worén & Anette Tigerstrand 
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Bilaga 2 
Krav-kontroll-stödmodellen av Karasek, R. & Theorell, T. 
 

Krav-kontroll-stödmodellen innehåller tre dimensioner; psykiska krav, kontroll 
(beslutsutrymme) och socialt stöd och kombineras enligt följande (FHI, 2004) och (Ekman & 
Arnetz, 2002) : 
 

 Hög – Spänt arbete  
Höga krav i kombination med låg kontroll ger en spänd arbetssituation och en 
ackumulerad spänning, vilket kan hindra lärande. Här är risken störst för skadliga 
reaktioner på psykisk stress.  

 Aktivt arbete 
Höga krav i kombination med hög kontroll ger en aktiv arbetssituation, vilket gör att 
individen utvecklar förbättrade copingstrategier och ser kraven som en utmaning 
istället för påfrestningar.  

 Låg – Spänt arbete 
Låga krav i kombination med låg kontroll ger en passiv arbetssituation, vilket är en 
kombination som ger den lägsta risken för psykisk stress hos individen. 

 Passivt arbete 
Låga krav i kombination med hög kontroll ger en avspänd arbetssituation, där 
individen lätt kan bli uttråkad då arbetsuppgifterna inte ger tillräcklig stimulans.   

Höga krav behöver dock inte innebära att hälsan påverkas negativt. Den tredje dimensionen 
stöd fungerar, liksom även kontroll, som en buffert mot höga krav. (A. Kjellberg, personlig 
kommunikation, 18 september, 2006). Brister i det sociala stödet i kombination med låg 
kontroll och lite beslutsutrymme innebär en ökad risk för stress (Whärborg, 2002).  
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Figur 2. Krav-Kontroll-Stöd-modellen, enligt Karasek och Theorell (Leander & Theorell et. al., 2002) 
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