
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chefers upplevelser av den egna 
arbetsrelaterade stressen 

Katarina Hälleberg & Jennie Pettersson 

2015 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Psykologi 

Personal- och arbetslivsprogrammet 
 

Handledare: Igor Knez 
Examinator: Mårten Eriksson 



 

 2 

Sammanfattning	  

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka chefers upplevelse av den egna 

psykosociala arbetsmiljön, särskilt frågan om den arbetsrelaterade stressen. Åtta 

linjechefer, fyra kvinnor och fyra män, intervjuades och besvarade frågor kring den 

egna upplevda arbetsrelaterade stressen utifrån följande områden; (1) Faktorer som 

bidrar till arbetsrelaterad stress; (2) Hur stress yttras samt; (3) Faktorer som kan minska 

arbetsrelaterad stress. Resultaten visade att samtliga chefer hade upplevt en negativ 

arbetsrelaterad stress som ledde till konsekvenser för både arbetsliv och privatliv. Mot 

bakgrund av detta är slutsatsen att organisationen i fråga bör se över chefers 

arbetsrelaterade stress inom den psykosociala arbetsmiljön för att på så vis förbättra 

förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart ledarskap.	  
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Managers work-related stress within their psychosocial work environment. 

Abstract	  

The aim was to examine managers perception of their own psychosocial work 

environment, especially in the case of the issue of work-related stress. Eight line 

managers, four men and four women, were interviewed and answered questions about 

their own perceived work-related stress based on the following issues; (1) Factors that 

contributes to work-related stress; (2) How stress is expressed and; (3) Factors that can 

reduce work-related stress. The result showed that all managers had experienced a 

negative work-related stress which led to consequences both for work and in personal 

life. Against this background the conclusion is that the organization should review the 

work-related stress in the psychosocial work environment among managers to provide 

better conditions for long-term and sustainable leadership.	  
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Förord 
 

Vi vill tacka de chefer som tog sig tid att ställa upp för intervju och på så vis gjorde det 

möjligt för oss att genomföra denna studie. Ett stort tack vill vi även rikta till vår 

handledare Igor Knez för snabb och tydlig feedback och ett bra stöd under arbetets 

gång. Även ett stort tack till vår kontaktperson på organisationens HR- enhet för ett gott 

samarbete.  
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Inledning 

Många fysiska och psykosociala faktorer påverkar våra upplevelser av arbetsmiljön, i 

vilken cheferna spelar en viktig roll för såväl medarbetare som för organisationen. 

Därför har vi valt att undersöka hur cheferna uppfattar sin egen psykosociala 

arbetsmiljö, särskilt vad det gäller frågan om arbetsrelaterad stress.  

 

Arbetsrelaterad Stress  

Stress beskrivs ofta som ett tecken på en slags utmattningsdepression och utbrändhet 

och dessa begrepp används ofta för att diagnostisera den arbetsrelaterade stressen 

(Währborg, 2009). Det som fysiologiskt sker när stress uppstår är att kroppen bereder 

sig för hot. Signaler skickas från det centrala nervsystemet om att kroppen utsätts för 

fara. Då utsöndras hormoner, adrenalin och kortisol som hjälper oss att fly. Dessa 

fysiska reaktioner var avgörande för mänsklighetens överlevnad (Währborg, 2009). 

Fysisk aktivitet kan vara en förutsättning för stresshantering. Den fysiska reaktionen 

menar Währborg reduceras genom fysisk aktivitet. Alla individer är olika, biologiskt 

och känslomässigt och därför reagerar också kroppen olika på stressorer. Positiv stress, 

också kallad eustress, är den typ av stress som ger oss mer energi till att prestera. 

Motsatsen till detta är när vi inte kan hantera de stressade situationerna i vardagen och 

då uppstår negativ stress som kallas distress. Exempel på distress är konflikter och 

frustration som på lång sikt kan leda till sjukdomstillstånd (Levi, 1973). 

 Bidragande faktorer till stress är bland annat oklara förväntningar på arbetsinsats, 

stor arbetsmängd samt ständiga förändringar (Arbetsmiljöverket, 2014). Omfattande 

övertid, högt arbetstempo under långa perioder och att inte få återhämtning är tecken på 

stress och hög arbetsbelastning. Avsaknaden av stöd från chefer och kollegor, 

otillräckligt med tid samt otydliga befogenheter är exempel på bristande resurser. Under 

2014 utförde arbetsmiljöverket en undersökning om arbetsorsakade besvär. Där 

framkom att 24% av alla sysselsatta personer upplevt någon form av arbetsorsakade 

besvär och 19% av dessa utgjordes av andra orsaker än arbetsolyckor. Jämfört med en 

liknande undersökning som utfördes 2012 visar den senaste en omfattande ökning 

framförallt gällande besvär av stress och psykiska påfrestningar. Stressen har framförallt 

ökat hos kvinnorna med 5% (Arbetsmiljöverket, 2014). 

 Arbetsrelaterad stress är utifrån moderna teorier en definition av ett känslomässigt 

negativt tillstånd som uppstår utifrån interaktionen mellan individen och dennes miljö 

(Arnold et al., 2010). Ett hårt arbetstryck kan alltså uttrycka sig i negativa känslor och 
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därmed generera stress som kan orsaka hälsoproblem. Stressigt arbete löper fem gånger 

större risk att yttra sig i psykosomatiska besvär som exempelvis trötthet, huvudvärk och 

sömnproblem (Järvholm, 1995). Arnold et al. (2010) beskriver att många teorier 

förklarar stress som en process som individen aktivt deltar i och att ett negativt tillstånd 

i processen uppstår då kraven överstiger individens förmåga att hantera den.  

 Edwards, Webster, Van Laar och Easton (2008) har redogjort för olika typer av 

mätinstrument för arbetsrelaterad stress. De menar att det finns användbara 

mätinstrument med hög reliabilitet och validitet. De poängterar även vikten av att 

minska den arbetsrelaterade stressen genom att först identifiera den. 

I Firth, Mellor, Moore & Loquets (2004) studie framgår att arbetstillfredsställelse 

och stress är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att upprätthålla engagemanget för 

organisationens verksamhet. Graden av stress och arbetstillfredsställelse är relaterat till 

det emotionella stöd som ges av chefer. Genom en aktiv övervakning av relationerna 

mellan chefer och medarbetare kan chefer minska stressituationen. Chefer kan även 

övervaka arbetsbelastningen för att på så vis minska stressnivån. Stress och brist på 

arbetstillfredsställelse är faktorer som kan leda till att individen vill avsluta sin tjänst. 

Eftersom Firths et al. (2004) studie visar att stress kan leda till uppsägning blir därmed 

stressfaktorer en bidragande effekt till organisationens personalomsättning och något 

som kan bli kostsamt för organisationen. Igbaria och Greenhaus (1992) rapporterar att 

brist på engagemang och arbetsglädje i organisationen utgör de främsta faktorerna i 

detta avseende. Genom arbetsrelaterad stress kan både direkta och indirekta effekter 

uppstå vilket kan resultera i en vilja att säga upp sig. Därmed kan en utvärdering av de 

direkta och indirekta effekterna av stressen bidra till en förståelse för uppsägningens 

orsak. 

Karasek (1979) har utformat en modell där krav ställs i förhållande till kontroll 

som utgör en kombinationseffekt av arbetspsykologiska påfrestningar. Modellen visar 

på att när kraven på arbetet är höga och kontrollen är låg uppstår arbetsbelastning. Detta 

kan medföra psykisk påfrestning och därmed arbetsrelaterad stress. 

Skakon, Kristensen, Christensen, Lund, och Labriola (2011) beskriver utifrån sin 

studie att chefers upplevda stress är lägre än den upplevda stressen hos de anställda. 

Studien visar dock att cheferna upplever högre krav och fler konflikter samt en lägre 

grad av socialt stöd från sina kollegor än de anställda. Detta går stick i stäv med 

uppfattningen om att chefer skulle vara mer stressade än medarbetare. Förklaringen, 
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enligt Skakon et al. (2011), kan vara att chefernas höga krav och kontroll, i kombination 

med deras aktiva arbete, är i balans med varandra. 

Dynamiska uppgifter behöver inte leda till stress i negativ emotionell bemärkelse 

menar Mohr och Wolfram (2010) som i sin studie visar att chefers handledare kan 

utgöra en bidragande roll inför chefens sätt att klara av förändringens utfall och dess 

konsekvenser. De negativa effekter som kan uppstå från dynamiska uppgifter är bland 

annat irritation. Irritationen kan minskas genom att handledaren bidrar till en mer social 

och trivsam arbetsmiljö genom att finnas till hands. En viktig del inför chefernas 

förändring är att handledaren reflekterar över tillvägagångssättet i detta ändamål (Mohr 

& Wolfram, 2010). Dock kan de dynamiska arbetsuppgifterna styras av miljöfaktorer, 

exempelvis situationen på marknaden, vilket bidrar till att vissa uppgifter ligger utanför 

handledarens makt att förbättra.  

 

Psykosocial arbetsmiljö  

Nylunds (2013) studie visar att den närmsta chefen är bland det mest betydelsefulla för 

välbefinnandet i den psykosociala omgivningen på arbetsplatsen. Studien visar även att 

möjligheten att påverka, samt en anställningstrygghet, ger en ökad 

arbetstillfredsställelse. Studien betonar dock vikten av att tänka på den psykosociala 

verklighetens komplexitet i en organisation där medarbetarna påverkas på olika sätt 

genom chefens handlande. På så vis framträder individerna på skilda sätt beroende på 

ansvar, stöd och utvecklingsmöjligheter som får individuella krafter i olika riktningar. 

 De som innehar en ledarskapsposition utsätts för en större risk att drabbas av 

bristande psykosocial arbetsmiljö. Detta kan anpassas genom en kombination av 

riskhanteringsmetoder och strategiskt HR- arbete. En ledningsstandard för detta har 

framtagits av Mackay, Cousins, Kelly, Lee & McCaig (2004) där denna standard utgör 

ett antal principer som kan tillämpas på att förbättra hälsa och säkerhet genom att 

identifiera och reducera risker. Arbetsengagemang och delaktighet bör stöttas genom 

personliga resurser och lämplig utbildning av personlig utveckling för att klara av 

förändringar, så att ängslan och motstånd kan undvikas. Både epidemiologiska och 

biologiska undersökningar tyder på att det finns tillräckligt med uppgifter att se 

signifikanta samband mellan psykosociala risker och ohälsa inom organisationer 

(Mackay et al. 2004).  

 Relationen mellan ledarskap och arbetstillfredsställelse har en avgörande roll 

enligt flera forskare uppger Larsson och Vinberg (2010) i sin studie om 
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ledarskapsbeteenden i framgångsrika organisationer. Vidare framkommer i deras studie 

att hälsa och arbetsglädje leder till en förbättrad produktivitet och kan ses som en nära 

relation till begreppet arbetstillfredsställelse. Studien visar att ett ledarskap består av tre 

dimensioner med relationsorienterat ledarskap som bas följt av strukturorienterat och 

förändringsorienterat ledarskap som varierar beroende på situationens aspekter. Från 

resultatet i studien framgår följande faktorer som viktiga och starkt relaterade till 

relationsorienterat ledarskap; att låta arbetstagarna själva bestämma val av 

uppgiftsutförandet, stödja, uppmuntra, umgås samt att informera om planer och 

händelser som påverkar. Uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende förknippas med att 

förbättra effektiviteten genom att organisera arbetsaktiviteter och dela ut arbeten till 

individer eller grupper. Metoder som förekommer till att pusha för utveckling, dela med 

sig av framtidsplaner, underlätta och uppmuntra till lärande och innovation i 

organisationen kan liknas med ett förändringsorienterat ledarskapsbeteende. 

Relationsorienterat ledarskap ger en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse och 

uppstår genom kombinationen av ett ledarskap som både är relationsorienterat och 

strukturorienterat. 

 För att individens psykosociala arbetsförhållande ska framstå positivt är det 

viktigt med meningsfullt innehåll i arbetsuppgifterna. Anställda som har aktiva arbeten 

med krävande och ofria arbetsuppgifter är mindre nöjda än anställda med krävande men 

fria arbeten (Järvholm, 1995). De sistnämnda är tio gånger mer mycket nöjda med sina 

arbeten än de med ofria arbetsuppgifter. Den psykosociala arbetsmiljön är alltså 

beroende av beslutsutrymmet i organisationer. Om utrymmet begränsas finns stor risk 

att stress uppstår hos individen. Det är med andra ord viktigt att individen får mer att 

säga till om i den dagliga verksamhetens arbetssituation. Genom att öka 

beslutsutrymmet för individer kan den psykosociala arbetsmiljön förbättras. Kunskapen 

om att en god arbetsmiljö kan effektivisera och öka produktiviteten är också ett sätt att 

förbättra arbetsmiljön. Järvholm (1995) beskriver att höga mentala krav och ett stort 

beslutsutrymme över det egna arbetet utgör ett bra arbete samt att arbetet är aktivt. 

Uppskattning och stöd från chefer och kollegor för arbetet minskar risken för stress. 

 Mottaz (1984) tar upp arbetsvillkoren som en viktig inverkan på 

arbetstillfredsställelsen och att man genom olika insatser för att påverka arbetstillståndet 

kan öka välbefinnandet och hälsan för individerna. Studien belyser olika aspekter av 

arbetstillfredsställelse där bland annat utbildning kan ha en inverkan. Detta bland annat 

genom att högutbildade individer lättare kan nå en tjänst som tillåter kreativitet, 
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karriärutveckling, en god lön och eget ansvar över sina arbetsuppgifter vilket resulterar 

till en reducering av moraliska konflikter. Att uppnå denna allmänna trivsel ökar 

välbefinnandet och visar på en hälsofrämjande effekt. Något som bör påpekas är dock 

att Mottaz (1984) studie bygger på högutbildade individer med barn. 

 Socialt stöd visar sig även ha stor betydelse för det psykosociala välbefinnandet 

hos arbetare i en studie om arbetsrelaterade krav och hälsa genomförd av Caplan, Cobb, 

French Jr., Van Harrison och Pinneau Jr. (1975). Lågt stöd från handledare, chefer eller 

medarbetare förknippas med otillfredsställelse på arbetet och depression vilket utgör två 

starka stressorer i sammanhanget. Rollkonflikter är också anmärkningsvärt gällande 

stress då det starkt förknippas med irritation och har ett korrelerande samband med 

ångest och depression. Rollkonflikter och brist av socialt stöd kan vara ett problem vid 

organisationsförändringar. Förhöjd arbetsbelastning innebär oönskad övertid och ger en 

subjektiv känsla av kvalitativ arbetsbelastning. Arbetsbelastningen korrelerar positivt 

med otillfredsställelsen på arbetsplatsen (Caplan et al. 1975). Samma studie visar 

effekter av stress på arbetsplatsen i form av tre olika typer av otillfredsställelse; 

uttråkande, otillfreds med arbetsbelastningen och otillfreds med arbetet. Bristande 

socialt stöd visar sig vara orsaken till höga depressionsnivåer. 

 Att rollkonflikter bringar irritation och minskad motivation hos chefer i 

organisationer styrks även av flera olika empiriska studier som visar att detta är ett 

faktum. Dornstein (1977) menar att när rollkonflikter uppstår minskar förtroendet och 

respekten mellan chefskollegor som besitter samma position. Dessa rollkonflikter ökar 

känslan av stress, ångest och meningslöshet. 

 Individers välbefinnande upplevs positivt genom ett fördelaktigt arbetsinnehåll 

och stärker förmågan till det självständiga handlandet (Järvholm, 1995). 

Arbetsinnehållet ska vara meningsfullt med skäliga arbetsvillkor för att uppnå goda 

psykosociala förhållanden i arbetet. Detta är viktigt att uppnå då individer tillbringar 

stor del av sitt liv på sin arbetsplats.  

Den centrala uppgiften för den psykosociala arbetsmiljön är att organisera arbetslivet så 

att individer får större inflytande och mer att säga till om i den konkreta 

arbetssituationen. 

 För att kunna undvika uppkomsten av ohälsa som är orsakad av stress är det 

viktigt att det av organisationen erbjuds möjlighet till handlingsutrymme, socialt stöd 

samt återhämtning. Om det finns en god balans mellan krav och kontroll uppstår en god 

arbetsmiljö vilket bör eftersträvas enligt Arbetsmiljöverket (2002). Medmänskligt stöd i 
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form av uppskattning, trygghet och närhet är också avgörande faktorer för en god 

psykosocial arbetsmiljö där stödet bidrar till ett välbefinnande hos de anställda och 

konflikter kan därmed undvikas (Arbetsmiljöverket, 2002). 

 

Aktuell studie 

Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelse av den egna psykosociala 

arbetsmiljön gällande den arbetsrelaterade stressen. I linje med tidigare studier 

(Edwards et al., 2008) har vi, i en kvalitativ studie, specifikt formulerat våra frågor runt 

dimensionerna Organisation/Stöd, Roll/Konflikter samt Tidspress/Deadlines. 

Frågeställningarna för den aktuella studien var: 

 

• Upplever chefer arbetsrelaterad stress?  

• Hur upplever chefer sin arbetsrelaterade stress?  

• Vilka faktorer påverkar chefers arbetsrelaterade stress?  

• Hur yttrar sig chefers arbetsrelaterade stress?  

• Vilka faktorer kan minska chefers arbetsrelaterade stress?  
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Metod 

Deltagare och urval 

Denna studie har utförts på ett stort industriföretag i södra Norrland. Åtta mellanchefer 

(linjechefer), fyra män och fyra kvinnor mellan 30-60 år deltog i denna kvalitativa 

studie. Cheferna har mellan 1 - 13 års erfarenhet som chef på den nuvarande positionen. 

Cheferna har arbetat mellan 1,5 - 38 år inom företaget i olika befattningar. Antalet 

medarbetare som cheferna hade under sig varierade mellan 3-10 personer. 

 

Intervju 

Vi använde oss av djupintervjuer för datainsamling. I linje med tidigare forskning om 

arbetsrelaterad stress (Edwards et al., 2008) utgick vi ifrån följande tre teman vid 

utformningen av vår semistrukturerade intervjuguide: Organisation/Stöd, 

Roll/Konflikter samt Tidspress/Deadlines (se bilaga 1). Pilotintervjuer genomfördes för 

att testa och korrigera intervjuguiden inför datainsamlingen.  

 

Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade deltagarna via telefon för att kortfattat förklara studiens syfte och för att 

boka in dag för intervju. Samtliga deltagare fick samma förutsättning genom ett 

strategiskt val av lokal på deras arbetsplats, ett neutralt rum, för att undvika påverkan av 

den egna kontorsmiljön. Innan intervjuerna fick varje deltagare information angående 

studiens syfte och genomförande. Informationen lästes upp muntligt för att alla skulle få 

ta del av samma budskap där även information om forskningsetiska aspekterna gällande 

konfidentiellitet redovisades. Deltagare och representanter för organisationen kommer 

få ta del av det slutgiltiga resultatet vilket vi framförde muntligt till deltagarna. Vi fick 

godkännande av alla deltagare att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon. 

Intervjutiden avgränsades till en timme. Den ena av oss agerade intervjuare medan den 

andre observerade intervjun samt förde anteckningar. Observatören hade möjligheten, 

då tillfälle gavs, att ställa lämpliga följdfrågor. Intervjuerna transkriberades för att sedan 

analyseras och sammanställas i resultatdelen. En sammanfattning av varje intervju 

sammanställdes och stämdes av med respektive deltagare för att undvika eventuella 

tolkningsfel. 

Efter att studien genomförts redovisade vi muntligt det sammanställda resultatet 

för organisationens HR- avdelning. 
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Design och dataanalys 

Samtliga intervjuer transkriberades och granskades för att besvara frågeställningarna 

utifrån studiens syfte. För att få struktur och tydlighet i resultatet sammanställdes data 

utifrån intervjuguidens tre teman. Citat från deltagarna redovisas som utsaga från 

personen A, B, C, D, E, F, G eller H där personerna A-D är kvinnor och E-H är män. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det forskningsetiska rådets huvudkrav om information, samtycke, konfidentiellitet och 

nyttjande har följts. Inga namn eller personliga uppgifter redovisas i resultatet. De 

inspelade intervjuerna raderades efter transkribering. Deltagarna blev underrättade om 

att de deltar frivilligt och kan när som helst avbryta sin medverkan.  
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Resultat 

I linje med studiens syfte presenteras resultatet utifrån: (1) Faktorer som bidrar till 

upplevd arbetsrelaterad stress; (2) Stressens yttrande; samt (3) Faktorer som kan minska 

arbetsrelaterad stress. Under område 1 och 3 struktureras svaren in under tre teman: 

Organisation/Stöd; Roll/Konflikter; samt Tidspress/Deadlines. 

 

Faktorer som bidrar till upplevd arbetsrelaterad stress  

Organisation/Stöd. Alla åtta deltagare upplevde brister inom organisationen vad 

det gäller tydlighet, som resulterade i en arbetsrelaterad stress: 

 

[...] om det blir situationer som är otydligare som du inte riktigt vet hur du ska 

adressera då kan du till och med ibland ha mindre att göra men du blir ändå mer 

stressad över att det inte är en tydlig, du vet inte riktigt hur du ska göra uppgiften 

(E). 

 

 Bristande information och kommunikation från organisationen gällande 

prioriteringar kring projekt och förändringar var de främsta orsakerna till den upplevda 

stressen: 

 

Det typiska är ju att man förändrar och man förändrar men för att förändringen 

på något sätt ska fungera så måste man få alla medarbetare med sig och då är 

kommunikationen väldigt viktig och den blir ofta lidande. Vi har inte tid att 

kommunicera. Vi har inte tid att, att skapa den här kommunikationsplanen. En 

förändringsresa kanske tar flera år och då gäller det att ha en plan för hur man 

har medarbetarna med sig på den här resan va, å, det tror jag nog att där brister 

vi i våran iver att jobba fram förändringen (H). 

 

 Det var också ett gemensamt faktum att informationen inom organisationen är 

otydlig och i vissa fall onödig: "All information är inte viktig för alla" (C). Detta 

resulterade för många i en känsla av frustration vilket också medförde att mail 

selekteras bort och eventuell viktig information försummas. Tre av de kvinnliga 

deltagarna upplevde att det är för många möten. 

 Vid stresshantering fanns stöd att få från organisationen men i vissa fall upplevdes 

stödet som bristfälligt. Den nya HR- organisationen upplevdes av många som bristande 
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och menade att det var bättre innan omorganisationen av HR- avdelningen. Att få prata 

med olika personer varje gång upplevde flera av deltagarna som opersonligt och man 

drar sig för att ringa. Det framkom även en upplevelse av bristande stöd vid problem 

och funderingar samt att vägen dit ibland är lång och komplicerad: 

  

[...] det här HR- stödet det var så mycket bättre förut, så mycket personligare 

förut [...] En HR som finns där som är tillgängliga, man kan sitta i fem minuter 

och bara ventilera och nu är det där stödet längre bort, så för mig som chef kan 

jag egentligen tycka att den typen av åtgärder, det är en försämring, för då börjar 

man montera ner lite grann det här skyddsnätet eller tryggheten för chefer (H).  

 

När man som chef måste prioritera bort arbetsuppgifter uppstår en negativ stress. 

En del av deltagarna kunde ibland uppleva att det som prioriteras bort egentligen är 

viktigare för sig själv men tvingas ändå till denna handling. A uttryckte sig på följande 

sätt: "Det är ju de här sakerna man inte gör som stressar en". Sex av deltagarna 

upplevde att de har ett stöd från sin överordnade chef i att hantera prioriteringar. Tre av 

deltagarna upplevde en otillräcklighet för sina medarbetare där man som chef får svårt 

att lyssna och känna in. Denna otillräcklighet ledde till stress. 

 Att arbeta hemifrån utöver kontorstid upplevdes ligga i rollens natur och vara en 

del av organisationens mentalitet: "[...]det är lite den här mentaliteten att det ska vara 

lite stressigt [...] du ska jobba hemma lite grann. Det är inga kontigheter [...] det har 

blivit en sån kultur nästan" (B). 

 Andra brister som ledde till stress för deltagarna var en upplevelse av skeva och 

höga förväntningar från organisationen, tekniska problem som kan uppstå, samt 

beroendet av andras beslutsfattande och den tidsåtgång detta medför. 

 

 Roll/Konflikter. I intervjuerna framkom att brist på kontroll gav upphov till 

frustration och negativ stress hos chefer: "Förhoppningsvis visar jag inte så mycket utåt, 

men invändigt är det ganska mörkt i alla fall" (F).  

 Flera av deltagarna upplevde en otydlighet i ansvarsområden mellan vad som är 

HR:s roll och vad som ingår i chefens roll. Det rådde en uppfattning om att chefer 

tycker sig ha ett större ansvar nu efter HR:s omorganisation. Otydliga roller upplevdes 

generellt efter förändringarna. Denna otydlighet hade, hos en del av deltagarna, skapat 

konflikter och därmed gett upphov till en negativ stress. Trots otydligheter i 
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ansvarsområden och otydliga uppdrag upplevde ändå deltagarna sig veta 

arbetsuppgifternas riktning. 

  

 Tidspress/Deadlines. Majoriteten av de kvinnliga deltagarna upplevde att 

tidspressen för arbetsuppgifterna leder till ett ofokuserat tillstånd vilket försämrade 

kvalitén på uppgifterna: 

 

[...] jag hinner inte med och jag hinner inte med det jag vill göra och det känns, 

det känns inge roligt liksom för att man inte har tiden att göra nånting bra liksom 

(D). 

 

 Ett flertal av deltagarna stämde in i uppfattningen om att det råder tid- och 

resursbrist vid oförutsedda arbetsuppgifter. Det blir för många deadlines och det uppstår 

en känsla av att man inte räcker till. Att inte hinna med annat än bara det allra viktigaste 

ledde till en besvikelse enligt A. Flera av deltagarna delade känslan av att man aldrig 

riktigt blir klar med någonting. Tidsbristen tvingade många chefer att arbeta på kvällar 

och helger vilket resulterade i en brist på återhämtning: ”[...] går det i perioder så är ju 

det där faktiskt helt okej bara man känner själv att man får tid för återhämtning, för det 

är väl det som är det viktigaste" (B). Majoriteten av deltagarna såg övertidsarbete som 

en nödvändighet för att få ihop vardagspusslet men hade även en insikt om att det är ett 

ohållbart arbetssätt i längden. G beskrev sin upplevelse på följande vis: 

 

Jag ser det snarare som en möjlighet än en belastning, fast det är klart, 

psykosocialt så går det inte att köra två, tre timmar varje kväll, det går ju under 

kortare perioder man kommer in i det och så kommer man ur det igen men så går 

det ju inte å ha det långsiktigt. 

 
Stressens yttrande 
Vid upplevd negativ stress hos deltagarna framträdde ett flertal symtom. Hälften av 

deltagarna upplevde sömnproblem både i form av sömnlöshet nattetid och trötthet under 

dagtid vid stressade perioder. Framträdande upplevelser hos deltagarna var känslan av 

otillräcklighet, minskad arbetsglädje, avkopplingssvårigheter, frustration samt 

lättretlighet. Andra uttryck som den arbetsrelaterade stressen yttrade sig igenom var 

glömska, likgiltighet, man tänkte inte klart, huvudvärk, magbesvär och nackspärr samt 
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energibrist och sorg: 

 

Jag brukar liksom tänka så här varje morgon; vad är det jag måste göra idag? 

Vad är det absolut måste. Det som inte är absolut måste det blir lidande [...] sen 

har ju jag också så här mål och egna personliga mål, det här vill jag göra, dom 

hinner man ju aldrig till vilket är ju en sorg för mig (A). 

 

Faktorer som kan minska arbetsrelaterad stress 

 Organisation/Stöd. Veckomöten, veckopulsmöten och hälsopulsmöten upplevdes 

som bra tillfällen att se över arbetssituationer och gemensamt komma fram till 

förbättringsmöjligheter samt se över prioriteringarna. Utöver dessa möten fanns en 

önskan om att minska och effektivisera övriga möten som upplevdes ineffektiva. Ett 

förslag som framkom var att införa mötesfria dagar varje vecka för att hinna med andra 

uppgifter som annars blir lidande och kan leda till stresstillstånd. Andra förslag var att 

kommunicera i ett tidigt skede för att kunna planera arbetet i god tid för att motverka 

tidspressen. Det framkom från flera intervjuer en önskan om att få ta del av ett möte 

med samlad information för att förenkla informationsvägarna och underlätta 

planeringen inför hela året. 

 Något som framkom av flera deltagare var frågan om informationsflödet som 

ansågs vara överflödigt och ibland gå genom fel kommunikationskanal: ”Vi har en 

tendens att förlita oss på vårat intranät när det gäller kommunikation... 

sökmöjligheterna till information där skulle kunna förbättras” (E). För att kunna avgöra 

vad som är viktigt och relevant bör informationen även förenklas och kortas ner.  

 Merparten av deltagarna ansåg att mailflödet är en kommunikationskanal som 

missbrukas och bidrar till att viktig information kan gå förlorad. För att förenkla 

kommunikationen och förhindra otydlighet framkom ett förslag på att använda mer 

personlig kontakt, öga-mot-öga. Detta ansåg vissa av deltagarna kunna minimera risken 

för missuppfattningar då svar på frågor kan ges direkt. 

 Tydligare information och kommunikation önskas av deltagarna genom att bland 

annat tydliggöra verktygen som finns för att motverka stress, exempelvis vart man ska 

vända sig vid behov av stöd. För att effektivisera tiden och minska pressen som ibland 

uppstod hos deltagarna önskades ett närmare samarbete med HR samt en personligare 

kontakt och ett nära HR- stöd, en stödperson: 
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Det här HR- stödet det var så mycket bättre förut. Det finns mycket frågor som 

uppstår som jag varit med om förut. Det är så skönt å bara kunna prata med 

någon va på nått sätt, en HR som finns där som är tillgängliga. Man kan sitta fem 

minuter å bara ventilera å nu, nu är det där stödet längre bort. Så för mig som 

chef kan jag egentligen tycka att den typen av åtgärder är, det är en försämring. 

För då börjar man montera ner lite grann det här skyddsnätet eller tryggheten för 

chefer (H). 

 

 Önskvärt var att HR och företagshälsovården tydliggör stresshanteringens 

hjälpverktyg samt att införa aktiviteter gällande stresshantering. Samarbetet med 

företagshälsovården upplevdes positivt där chefernas psykosociala arbetsmiljö 

uppmärksammas. 

 Stödet av överordnad chef upplevdes förstärkas genom regelbundna möten. 

Merparten av deltagarna ansåg att det är viktigt att få stöd i prioriteringar av uppgifter 

för att kunna planera och tydliggöra rätt väg och på så vis motverka osäkerhet. 

 För att minska risken för stress på grund av överbelastning kan stora uppgifter i 

samråd med överordnad chef minskas. En närvarande överordnad chef behövs för att 

skapa en trygghetskänsla samt möjligheten att ta upp ärenden vid behov. 

 Sammantaget ansåg deltagarna att informationen och kommunikationen är 

bristande från ledningen. Önskvärt var att förändringar förklaras och målen tydliggörs 

av ledningen. Detta skulle kunna motverka osäkerhet och få alla att jobba i samma 

riktning. Om ledningen vågar ta fel och tuffa beslut skulle förändringarna kunna 

effektiviseras menar två av intervjupersonerna. 

 Förslag framkom på att organisationsledningen bör ta arbetsmiljön på större allvar 

och avsätta mer resurser för detta ändamål genom att göra omprioriteringar. Det ansågs 

även vara för lite fokus på chefers psykosociala arbetsmiljö och för att motverka detta 

framgick en önskan om ett mer medvetet arbete gällande chefers synlighet: 

 

Det är otroligt mycket arbete kring, och fokus på medarbetarna. Du vet att här 

har vi grupper av människor från HR å från facket å från hälsovården å allt 

möjligt som kommer och intervjuar mig som chef va; Hur är det med dina 

medarbetare? Å, å ditten å datten. Man ska hålla stenkoll på det där för det är så 

viktigt med medarbetare. Men det är så sällan nån frågar; Hur mår du som chef? 

(H). 
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 Ett mentorsstöd var önskvärt som ny i chefsrollen för att undvika osäkerhet och 

rädsla i beslut som ska fattas. A och G menade att beröm är viktig för den psykosociala 

arbetsmiljön samt att respektera varandras olikheter. G önskade en större synlighet 

generellt av chefer samt en synligare VD och ledningsgrupp genom fysisk närvaro för 

att förmedla direkt information och förklarar att för ett fortsatt framgångsrikt arbete 

behövs de svaga länkarna prioriteras inom företaget. Avstämningar med chef och 

medarbetare skulle minska känslan av övermäktighet gällande arbetsuppgifter. Detta 

skulle fånga upp problem i tidigt skede och på så vis reducera stress genom strukturella 

planer. 

 

 Roll/Konflikter. Stressens negativa upplevelse skulle kunna motverkas genom att 

själv påpeka och våga säga ifrån när arbetsuppgifter blir allt för påfrestande. De 

kvinnliga deltagarna poängterade vikten av ärlighet gentemot sin överordnade chef för 

att få hjälp vid överbelastning. Flera av deltagarna nämnde att överordnad chef bör ha 

realistiska förväntningar på arbetsuppgifterna. Det framkom också att stressituationer 

oftast övervinns genom trivsel och drivkraften i arbetsuppgifterna.  

 Ett flertal av deltagarna önskade en tydligare gräns för vad HR har för roll och vad 

chefen har för roll: 

 

Jag vet inte vad som, var gränsen går. Va gör jag å va gör ni?[...] vi chefer, det 

har lastats på mer på oss å få, få göra mycket saker som det skulle vara otroligt 

mycket effektivare om det var en människa som, som gjorde samma sak liksom 

hela tiden [...] (A). 

 

 Tidspress/Deadlines. A menade att man själv har en skyldighet och ett ansvar 

gentemot organisationen att anpassa arbetet på 40 timmar i veckan men det förelåg 

svårigheter att hinna med alla deadlines. Lösningen ansåg hon är ett gehör av 

överordnad chef att selektera uppgifter för att minska tidspressen. 

 Stress skulle kunna motverkas genom fysisk aktivitet enligt hälften av de 

kvinnliga deltagarna: ”Jag vet ju att nyckeln är liksom motion, träning, fysisk aktivitet 

för att få liksom tömma ut stresshormonerna ur kroppen. Jag vet att det fungerar” (A). 

 Något som var återkommande från intervjuerna var önskan om att inte ta hem 
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arbetsuppgifter. Genom att stänga av jobbmobilen och inte läsa mail efter arbetstid 

reducerades den mentala tankeprocessen gällande arbetet. För att minska sin egen 

tidspress gällande arbetsuppgifter beskrev G att man som chef måste våga lämna in 

arbetsuppgifter som bara är slutförda till 80 % vilket är en förutsättning. Det framgick 

som önskvärt att slippa oförutsedda arbetsuppgifter då det blir svårt att planera tid och 

resurser: 

 

Det här ska vi leverera, det här ska vi göra också har vi tidsplanerat, vi har satt 

resurser men sen kommer det in så otroligt mycket från sidan som vi inte styr över 

som liksom, vi har ju redan planerat upp våra resurser för, för strategiarbetet 

(A).  

 

 Medvetandegöra den tidsbrist som råder för alla parter och öka förståelsen inför 

uppgifter som kommer in i efterhand upplevs som en nödvändighet. 
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Diskussion 

Diskussionen kommer följa resultatpresentationen, det vill säga: (1) Faktorer som bidrar 

till upplevd arbetsrelaterad stress; (2) Stressens yttrande; samt (3) Faktorer som kan 

minska arbetsrelaterad stress. 

 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte var att undersöka hur chefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö gällande 

den arbetsrelaterade stressen. Studiens resultat visade att alla deltagare upplevde både 

en positiv och negativ arbetsrelaterad stress. Ett fåtal upplevde hög negativ stress i 

dagsläget, andra hade upplevt en negativ sådan den senaste tiden. Positiv stress 

upplevdes genom adrenalinpåslag och förhöjd puls vilket resulterade i en drivkraft till 

att utföra arbetsuppgifter. 

 

Upplevelsen av den arbetsrelaterade stressen. Hälften av deltagarna förklarade 

att stress i vissa fall kunde upplevas positivt i form av en drivkraft till att prestera, vilket 

är någonting som går i linje med Währborg (2009). Vid förhöjd negativ stress upplevdes 

försämrad kvalité på uppgifter samt försämrad hälsa. Framträdande faktorer från 

resultatet visade att det finns brister i information och kommunikation inom 

organisationen vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till en arbetsrelaterad 

negativ stress. Svårigheter kring prioriteringar upplevdes leda till oklarheter. Som 

framgick av deltagarna ansågs tiden vara otillräcklig och befogenheterna vara otydliga. 

Detta är någonting som Arbetsmiljöverket (2014)  lyfter fram som brister i tillgångarna 

av resurser vilket kan ses som en orsak till negativ stress och psykiska påfrestningar. 

Otydligheter gällande ansvarsområden ledde till en upplevelse av osäkerhet i rollen som 

chef vilket också medförde ett stresstillstånd.  

Även otydligheter gällande information från ledning och oklarheter kring 

förändringar i organisationen kunde bidra till upplevelsen av negativ stress. Det finns 

flera tendenser hos deltagarna som Arbetsmiljöverket (2014) belyser som riskfaktorer 

för negativ stress. Gemensamt för alla deltagare var den rådande tidsbristen som ansågs 

vara den största källan till den negativa upplevda arbetsrelaterade stressen.  

Brist på kontroll var också något som upplevdes frambringa negativ stress och 

frustration vilket kan ställas i relation till Karasek's (1979) modell gällande krav och 

kontroll. 
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Stressens yttrande. Det mest framträdande bland deltagarna gällande den 

negativa stressens yttrande var sömn- och avkopplingssvårigheter, något som går i linje 

med Järvholm (1995) som beskriver yttrandet av stress på samma sätt. Andra 

utmärkande faktorer som deltagarna beskrev var minskad arbetsglädje, känslan av 

otillräcklighet, frustration samt lättretlighet, någonting som Levi (1973) också har 

påvisat. 

 

Faktorer som minskar den arbetsrelaterande stressen. Möten ansågs av 

deltagarna både vara stressreducerande men också bidra till stress. Veckoplaneringar 

och möten med överordnad chef ansågs vara positivt och det kan ses som preventivt 

gällande stressen på arbetet. Många möten utöver dessa framstod som tidsödande och 

ineffektiva vilket ledde till en upplevelse av negativ stress. Detta skulle kunna förbättras 

genom att se över mötesstrukturen inom organisationen. 

Mailflödet av information upplevdes som ohanterligt för merparten av deltagarna. 

Information bör därför enbart skickas till berörda parter. Att förenkla intranätets 

sökmöjligheter skulle underlätta selektion av relevant information. 

Förändringar kan leda till negativa konsekvenser i form av irritation och för att 

motverka detta tillstånd kan en handledare hjälpa chefen att bemöta de dynamiska 

uppgifterna på ett tryggare sätt enligt Mohr och Wolfram (2010). Den upplevda 

förändringsproblematiken som råder inom organisationen skulle därför kunna 

underlättas genom att tillsätta cheferna en handledare som kan vägleda det dagliga 

arbete och på så vis minska den negativa stressnivån. Deltagarnas upplevelser av 

otydlighet kring roller vid förändringar ansågs skapa frustration som ibland kunde leda 

till konflikter. Konflikter kan öka känslan av negativ stress enligt Dornstein (1977).  

Otydligheter som uppstår kan vara en brist av socialt stöd menar Caplan et al. 

(1975) och kan försvåra organisationsförändringarna. Genom att tydliggöra förändringar 

och roller samt informationen från ledningen skulle den arbetsrelaterade stressen kunna 

minskas för deltagarna. 

Resultatet går i linje med tidigare forskning gällande psykosociala risker och 

ohälsa hos cheferna vilket överensstämmer med Mackay's et al. (2004) studie som 

utefter undersökningar också fått fram signifikanta samband inom detta område. 

Chefernas psykosociala arbetsmiljö skulle kunna förstärkas genom att ge dem mer fokus 

och stöd från HR för att på så vis bli tryggare i sin roll. Detta stöds av Caplan et al. 

(1975) som framhåller att socialt stöd är viktigt för det psykosociala välbefinnandet 
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samt för att förhindra höga depressionsnivåer. Det medmänskliga stödet ger en stabil 

grund för en god psykosocial arbetsmiljö vilket Arbetsmiljöverket (2002) anser bör ske 

genom uppskattning, trygghet och närhet. Resultatet indikerar därmed att stödet från 

överordnad chef samt stödet från HR utgör en avgörande roll för chefers välbefinnande i 

deras arbetsmiljö. Resultatet tyder på att cheferna har en utsatt position då det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön och detta kan med hjälp av ett strategiskt HR- arbete ge 

förutsättningar till att minska riskerna för det upplevda negativa stresstillståndet, vilket 

också stöds av Mackay et al. (2004). 

Majoriteten av deltagarna upplevde ett känslomässigt stöd från sin överordnade 

chef vilket enligt Firths et al. (2004) är avgörande för stressens omfattning. Detta stöds 

även av Nylunds (2013) studie som visade att upplevelsen av den psykosociala miljön 

är relaterad till den närmsta chefens beteende. Med detta drar vi slutsatsen om att 

organisationen bör arbeta mer strategiskt gällande chefers välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse samt bli mer medveten om chefens betydande roll för 

verksamhetens utveckling. 

Ledarskapsbeteendet får en avgörande roll i organisationen då cheferna upplever 

glädje i sitt arbete vilket då ger en god arbetstillfredsställelse som i sin tur genererar i en 

förbättrad produktivitet enligt Larsson och Vinberg (2010). Ett relationsorienterat 

ledarskap kan ha en stor betydelse genom att chefer får större frihet i uppgifter samt 

stöd, uppmuntran och information kring planer och andra förändringar som påverkar 

deras arbetssituation. Med hjälp av det relationsorienterade ledarskapet kan man nå en 

positiv arbetstillfredsställelse, detta tillsammans med ett strategiskt arbete. 

När deltagarna tog hem utförande arbetsuppgifter efter arbetstid uppstod känslan 

av negativ stress. Resultatet indikerade på att orsaken kan bero på den rådande 

tidsbristen och därmed upplevdes denna handling som en nödvändighet. Ökad 

arbetsbelastning kan ge högre otillfredsställelse enligt Caplan et al. (1975). 

Deltagarna upplevde tillfredsställelse trots krävande arbetsuppgifter. I linje med 

Järvholm (1995) tycks detta resultat bero på friheten i arbetsuppgifterna. Dock behövs 

dessa fria uppgifter i vissa fall tydliggöras, vilket framgått av flera deltagare. 

Att prioritera fysisk aktivitet skulle enligt vissa av deltagarna reducera negativ 

arbetsrelaterad stress vilket vi finner stöd i Währborg (2009) som menar att denna stress 

kan reduceras och förebyggas med hjälp av återhämtning, sömn samt fysisk aktivitet. I 

dagens stillasittande livsstil spelar den fysiska aktiviteten en allt större roll för att 

bemästra stresspåslag.
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Metoddiskussion 

Ett flertal av deltagarna uttryckte sig positivt gällande metodvalet i undersökningen av 

denna studie då enkäter tidigare varit mer förekommande inom organisationen.  

De kvinnliga och manliga cheferna visades ha liknande upplevelser av den 

arbetsrelaterade stressen. Med ett större antal deltagare i en kvantitativ studie hade 

kanske skillnader framträtt. 

 

Framtida studier 

Fördjupad forskning inom området skulle kunna bidra med mer kunskaper angående 

chefers arbetssituation i den psykosociala arbetsmiljön. Detta skulle kunna kartläggas 

med hjälp av studier utifrån olika typer av organisationer för att skapa en bredare 

förståelse för chefers situation.  

Vidare forskning om arbetsrelaterad stress på olika chefsnivåer är också någonting 

som kan vara intressant att undersöka med både kvantitativa och kvalitativa studier. 

Det framkom att vissa möten upplevdes bidra till stress medan andra möten 

upplevdes reducera stress vilket kan vara ett intressant område att studera vidare kring. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor 

Grundfrågor 

·         Utbildning? 

·         Chefsposition/Titel? 

·         Hur många anställda har du under dig? 

·         Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 
 
 
Organisation/Stöd 

·         Hur ser du på dina resurser till att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

·         Hur upplever du förändringar inom verksamheten? Är det många förändringar? Råder 
det oklarheter kring förändringarna? 

·         Hur upplever du kommunikationen i organisationen? Kan något förbättras? På vilket 
sätt? 

·         Hur är personalomsättningen på din avdelning/sektion? Vad beror det på? 

·         Vart vänder du dig om problem uppstår? (Finns stöd?) 

·         Hur fungerar kommunikationen mellan dig och dina medarbetare samt mellan dig och 
dina överordnade? Finns brister? Vad kan bli bättre? På vilket sätt? 

·         Hur upplever du stödet från överordnad chef att kunna diskutera den psykosociala 
arbetsmiljön? 
 

Roll/Konflikter 

·         Har du en tydlig roll och ett tydligt ansvar? 

·         Trivs du med dina kollegor? På vilket sätt? Kan något förbättras? Hur? 

·         Upplever du att det förekommer konflikter på ditt arbete? Om så är fallet, berör dessa 



 

 

konflikter din arbetssituation? 

·         Hur upplever du dina arbetsinstruktioner? Är de tydliga? Vad saknas?   
 

Tidspress/Deadlines 

·         Har du ett flexibelt arbete? På vilket sätt? Positivt? (finns det någon nackdel?) 
/Negativ? (finns det någon fördel?) 

·         Hur ser du på den tid du har till att utföra uppgifter? Är den tillräcklig? 

·         Finns det något som skulle kunna underlätta din tidsplanering och i så fall på vilket 
sätt? 

·         Förekommer det övertidsarbete för dig? I vilken grad? 

·         Om du upplever stress hur påverkar det dina arbetsuppgifter? 

·         Händer det att du tar med arbetsuppgifter hem (utförande uppgifter). Sker detta utöver 
betald arbetstid? Hur känner du för det? 

 
Övergripande frågor för frågeställningarna 

·         Upplever du stress inom arbetet? 

·         Hur upplever du den stressen? 

·         Vilka faktorer bidrar till den upplevda stressen? 

·         Hur yttrar sig stressen? 

·         Vad skulle kunna motverka stressen? 

 

Är det ok att vi hör av oss till dig på mobil eller mail angående eventuella kompletteringar om 
vi upptäcker att vi missat något? 


