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Abstrakt: 

 

Problem: Det har uppmärksammats att ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas hälsa 

och utvecklandet av en god arbetsmiljö. I gränslandet mellan arbetsgivare och medarbetare finns 

en yrkesgrupp som omnämns som första linjens chefer. Dessa chefers roll innebär en anpassning 

för att möta krav och förväntningar från såväl medarbetare som chefer. Denna situation medför 

höga krav och varierande möjligheter till kontroll och socialt stöd. Detta innebär i sin tur en ökad 

risk för att utveckla stressrelaterad ohälsa. Studien genomförs med utgångspunkt i krav-kontroll - 

och stödmodellen och syftar till att uppnå förståelse kring hur första linjens chefer upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö. Metod: Fem semistrukturerade intervjuer med första linjens chefer 

genomfördes i ett mindre kommunalt bolag i Norra Sverige. Bolagets styrdokumentation samt 

arbete och resultat från intern medarbetarenkät granskades i syfte att uppnå förståelse för studiens 

kontext. Resultat: Studiens resultat visar att första linjens chefer i de studerade organisationen 

upplever omfattande krav. I relation till detta upplever cheferna att handlingsutrymme och 

beslutsbefogenhet stämmer väl överens samt att de har tillgång till ett fungerande stöd i HR och 

relationerna på arbetsplatsen. Förutsättningar för detta skapas genom ett ständigt pågående 

förbättringsarbete. Slutsats: Förutsättningen för att första linjens chefer ska uppleva sin 

psykosociala arbetsmiljö som god är att arbetskraven möts med möjlighet till kontroll och socialt 

stöd i arbetssituationen. En avgörande faktor för att uppnå detta är att integrera det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i verksamhetsstyrningen. 
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1. Bakgrund 

1.1 Tidigare studier 

Enligt tidigare studier är ledare som yrkesgrupp i större utsträckning långtidsfriska än andra 

yrkesgrupper (Försäkringskassan, 2012). Chefer har över lag bättre hälsa än sina underordnade 

(Lundquist, Fogelberg Eriksson, Ekberg, 2012¸ Lundquist et al. 2013;). Detta gäller båda könen, 

det vill säga både män och kvinnor i ledande position upplever mindre stress och bättre hälsa än 

sina manliga och kvinnliga underordnade (Björklund et al. 2013). 

Studier som fokuserar på upplevd stress och hälsa hos chefer på olika nivåer i organisationer 

visar att ledare på lägre nivåer, framförallt första linjens chefer, upplever mer stress och sämre 

hälsa än chefer på högre nivåer i organisationen (Lundquist et al. 2013; Lundquist, Fogelberg 

Eriksson, Ekberg, 2012). Här finns också skillnader mellan kvinnor och män. Bland första linjens 

chefer upplever kvinnor mer stress och sämre hälsa än sina manliga kolleger. På högre 

chefsnivåer är skillnaderna mindre (Björklund et al. 2013). 

Orsaker som visats påverka upplevd stress och hälsa hos denna yrkesgrupp på ett positivt sätt är 

förekomsten av stöd, feedback, erkännande av arbetsinsats och möjligheter till inflytande. 

Negativa effekter har förekomsten av rollkonflikt, sociala konflikter samt konflikt mellan 

privatliv och yrkesliv. 

Första linjens chefer anger krav i kombination med tidspress, som avgörande för sitt välmående 

och upplevelsen av stress. Även ett stödjande arbetsklimat som kännetecknas av bra relationer 

med underordnade och övriga funktioner inom organisationen anges som viktiga för hälsa och 

välmående (Lundquist, Fogelberg Eriksson, Ekberg, 2012; Lundquist et al. 2013). Oavsett 

chefsnivå anges faktorer såsom att göra ett bra jobb och bidra till verksamheten som viktiga 

förutsättningar för hälsa och välmående.  

Detta kan i sin tur härledas till att arbetssituationen hos första linjens chefer präglas av 

kortsiktighet, problemlösning och stöd till sina medarbetare i det dagliga arbetet. I högre 

chefspositioner präglas arbetssituationen istället av långsiktighet och strategiska beslut med fokus 

på avdelningens prestation (Lundquist et al. 2013). 

Detta innebär att de förutsättningar som första linjens chefer anger som betydelsefulla, har större 

likheter med de förutsättningar som anges av underordnade, än överordnade kolleger i ledande 

position. Detta förklaras med att arbetsförhållanden mellan första linjens chefer och deras 

underordnade är sammanlänkade, genom att de delar arbetsplats och konfronteras med samma 

dagliga problem. Chefer på högre nivåer har inte samma kollegiala närhet och är inte fysiskt 
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bunden till den egna arbetsplatsen i samma utsträckning som första linjens chefer. De har också 

större frihet att anpassa sitt arbete för att minska konflikten mellan arbete och privatliv 

(Lundquist et al. 2013). 

En främjande faktor som återkommer i tidigare studier gällande första linjens chefers hälsa och 

välbefinnande, är faktorer som kan härledas till det sociala stödet. Detta stöd består av såväl 

emotionellt som instrumentellt stöd vars förutsättningar skapas i den organisatoriska kontexten 

(Karasek & Theorell 1990). Det organisatoriska stödet har inte bara betydelse för ledarnas hälsa 

och välmående. Utan det har även betydelse vilket stöd ledarna ger sina underordnade och hur 

dessa upplever sin arbetsmiljö. Detta är vidare något som påverkar arbetsplatsens produktivitet. 

(Karasek & Theorell 1990; Lundquist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012; Rhoades Shanock & 

Eisenberger 2006; Skagert et al. 2008; Tappura, Syvänen, Saarela, 2014)  

Sammanfattningsvis konstateras att chefers ledarskap påverkas av deras arbetsförhållanden. 

Dessa inverkar i sin tur på chefernas hälsa och välbefinnande vilka påverkar prestationen och 

kvaliteten på ledarskapet. Detta får i sin tur följder för det sociala klimatet och det underordnades 

välbefinnande på arbetsplatsen. Vilket i sin tur får effekter på den aktuella verksamhetens 

produktivitet och lönsamhet (Karasek och Theorell 1990; Lundquist et al. 2013; Tappura, 

Syvänen, Saarela 2014). 

Med anledning av det dynamiska förhållande mellan chefers och underordnades hälsa och 

välmående som påvisats, samt dess betydelse för produktivitet och lönsamhet, finner vi det 

angeläget att studera den psykosociala arbetsmiljön för denna yrkesgrupp. Detta för att bidra till 

att främja såväl hälsa som produktivitet på arbetsplatsen (Lindberg & Vingård 2012; Lundquist et 

al. 2013). Faktorer som identifierats i tidigare studier kan härledas till krav- kontroll- 

stödmodellens dimensioner och kommer med anledning av detta att användas som teoretisk 

utgångspunkt för denna studie (Karasek & Theorell 1990). Modellen kan även kopplas till 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande Organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften avser 

reglera arbetsgivarens ansvar med att undersöka, åtgärda och följa upp förutsättningar för den 

psykosociala arbetsmiljön i den organisatoriska kontexten (AFS 2015:4). 

1.2 Studiens teoretiska utgångspunkt 

Krav- kontroll- och stödmodellen bestäms som teoretisk utgångspunkt för denna studie då den 

syftar till att förklara och förstå individens upplevelse av de organisatoriska och sociala 

förutsättningarna på den aktuella arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990). Valet motiveras även 

av att modellens ingående dimensioner går att relatera till gällande lagstiftning på området (AFS 

2015:4). Dessutom finns ett omfattande empiriskt stöd för dessa dimensioners relation till 
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arbetsrelaterad ohälsa vilken lagstiftningen syftar till att motverka. Slutligen är modellen tydlig 

och pedagogisk vilket har fördelar då resultatet ska återkopplas till den verksamhet där studien 

genomförts. 

Andra modeller som används för att förklara och förstå den psykosociala arbetsmiljön är Effort - 

Reward Imbalance, ISR-modellen och tvåfaktormodellen. Dessa modeller innefattar båda 

dimensioner som kan relateras till individens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 

(Aronsson et al. 2012). Enligt Effort - Reward Imbalance fokuserar på kombinationen av 

arbetskrav, engagemang och belöningar som förklaring till arbetsrelaterad ohälsa. Modellen 

omfattar dock ingen dimension som kan härledas för kontroll eller socialt stöd som tidigare 

studier påvisat som betydelsefulla för arbetstagarens hälsa. Tillsammans med det bristande 

empiriska stödet innebär detta att denna modell väljs bort (Aronsson et al. 2012). 

ISR-modellen förklarar hur de ingående faktorerna i arbetsmiljön inverkar på arbetstagarens hälsa 

och prestationsförmåga. Modellen används för att förklara samband mellan den operativa 

arbetsmiljön, upplevd arbetsmiljö, reaktioner såsom fysiologi, emotion, beteende/prestation och 

dess långsiktiga konsekvenser för arbetstagarens hälsa och utveckling. Modellen ger en bra 

beskrivning av de komplexa samband som är närvarande i arbetsmiljön. Dock görs bedömningen 

att modellen är alltför omfattande för att rymmas inom ramen för denna studie (Aronsson et al. 

2012). 

1.2.1 Krav- kontroll- och stödmodellen 

Modellens aktiva område karaktäriseras av en arbetssituation med höga krav och stort 

kontroll/beslutsutrymme (Karasek & Theorell 1990). Utifrån vad som framkommit i tidigare 

forskning är det i detta område av modellen vi med störst sannolikhet hittar första linjens chefer, 

vars psykosociala arbetsmiljö präglas av höga krav och kontroll i form av kompetens, inflytande 

och mandat att påverka arbetet (Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012). 

I det område i modellen som benämns spänd återfinns arbetssituationer som innebär höga krav 

och låg grad av kontroll/beslutsutrymme (Karasek & Theorell 1990). Det är i detta område vi 

hittar första linjens chefer som är verksamma i organisationer där förutsättningarna inte medger 

inflytande, överblick och planering. Detta är sannolikt starkt toppstyrda organisationer som 

präglas byråkrati, höga krav på likformighet och hotfull och konkurrensinriktad 

organisationskultur (Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012; Weman Josefsson & Berggren 

2013). Arbetstagare som befinner sig i denna situation löper en ökad risk att utveckla 

arbetsrelaterad ohälsa. Detta då den anses stimulera fysiologiska stressresponsen vilka påverkar 

hjärt- kärlsystem, matspjälkning och immunförsvar. Även kognitiva förmågor såsom 
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minnesfunktioner, inlärning, koncentration, problemlösning och planering påverkas av denna 

fysiologiska respons (Ort Gomér & Perski 2008; Toomingas, Mathiassen, Wigeaus Tornquist 

2008). Det avspända området kännetecknas istället av låga krav och hög grad av 

kontroll/beslutsutrymme. I detta område av modellen återfinns arbetssituationer där arbetskrav 

hanteras på ett konstruktivt sätt. Området kan också ses som optimalt men kanske inte sannolikt 

att återfinna, annat än tillfälligtvis, i dagens moderna arbetsliv (Karasek & Theorell; Ort Gomér 

& Perski 2008). 

Modellens passiva område kännetecknas av en arbetssituation där både kraven och 

kontrollen/beslutsutrymmet är lågt. I detta område av modellen återfinns arbetssituationer där 

arbetstagaren är understimulerad och inte medges utmanas och utvecklas i sin profession. Även 

detta område innebär en ökad risk för utvecklandet av arbetsrelaterad ohälsa då den inte ligger i 

linje med de grundläggande mänskliga behoven. Detta har visat sig skapa obalans i kroppens 

allostas vilket genererar samma typ av fysiologiska responser och risker som ett arbete inom 

modellens spända område (Karasek & Theorell 1990; Ort Gomér & Perski 2008). 

1.2.2 Krav 

Psykologiska krav omfattar deadlines, hur många enheter du producerar per timme eller hur 

många rapporter du skriver per vecka. Bristande kompetens och osäkerhet i anställning kan också 

upplevas som krav. Andra källor till krav kan vara sociala och personliga konflikter vilka kan ha 

sitt ursprung i uppgiftskrav men som med tiden får ”ett eget liv”. Krav kan även bestå av graden 

av kaos eller desorganisation i arbetet eller arbetsplatsen vilket ställer krav på arbetstagarens 

kognitiva funktioner såsom koncentration och förmåga att utestänga störande element. Detta är en 

kostsam process när det kommer till mental energi. Tidspress kan öka nivån av denna belastning. 

Krav på organisatorisk nivå omfattar i vilken utsträckning byråkrati och krav på likformighet 

präglar arbetets utförande (Karasek & Theorell 1990).  

Arbetskrav är svåra att definiera då alla orsakssambanden inte klarlagda och variationen av 

ingående faktorer är stor. Psykologisk belastning kan härledas till flera källor såsom motivation, 

individuell förmåga att kombinera flera arbetsuppgifter och känslighet för yttre stimuli. Dessa har 

sitt ursprung i såväl mentala som fysiologiska faktorer och kan vara svåra att skilja åt. Fysisk 

belastning kan även upplevas som mental belastning om motivationen och de individuella fysiska 

och fysiologiska förutsättningarna saknas (Karasek & Theorell 1990).  

Fynd från tidigare forskning som kan relateras till modellens dimension krav gör gällande att 

första linjens chefer främst upplever krav i form av konflikt mellan privat och yrkesliv, sociala 
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konflikter på arbetsplatsen, arbetskrav i kombination med tidspress samt rollkonflikt (; Lundquist, 

Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012; Lundquist et al. 2013). 

1.2.3 Kontroll 

Modellens dimension kontroll (decision latitude) består av de två delarna skill discreation och 

decision authority. Skill discreation innebär förenklat möjligheten till variation och utnyttjade av 

sin kompetens i arbetet. Decision authority syftar till autonomi i arbetssituationen (Karasek & 

Theorell 1990). Tillsammans bildar det två faktorerna decision latitude vilket kan förklaras som 

arbetstagarens förmåga att kontrollera den egna aktiviteten och användandet av kompetens. Hög 

kompetens ger arbetstagaren kontroll över vilken kompetens som ska användas för att lösa en 

specifik arbetsuppgift (Karasek & Theorell 1990). 

Kontroll i arbetet omfattar således en kompetensnivå som motsvarar den som uppdraget kräver. 

Vidare omfattar kontroll i arbetet också inflytande, medbestämmande och delaktighet i såväl 

planering som genomförande av arbetet. En viktig del av denna dimension är att rollen, och de 

förväntningar denna roll medför, är tydliga. Vidare bör handlings- och beslutsbefogenheter 

motsvara uppdraget för att inte rollkonflikt ska uppstå (Karasek & Theorell 1990). 

Organisationskulturens kulturella och strukturella förutsättningar, såsom beslutsvägar, byråkrati 

och auktoritet, är av betydelse för denna dimension. Detta eftersom dessa skapar förutsättningar 

för autonomi och användandet av kompetens vilket främjar öppenhet och kreativitet i 

organisationen (Karasek & Theorell 1990). 

Källor till kontroll på organisationsnivå kan ofta relateras till ekonomiska och affärsmässiga 

aspekter samt policys och styrdokument vilka reglerar förutsättningarna för arbetet. Dessa har 

betydelse främst för chefer och andra arbetsgivarrepresentanter vars positioner syftar till att 

påverka och utveckla organisationer på grupp eller organisations nivå. Beslut av dessa aktörer 

påverkar hälsoläget och produktiviteten i organisation genom att de förändrar möjligheten till 

kontroll över arbetsuppgifter på individnivå (Karasek & Theorell 1990). 

1.2.4 Socialt stöd 

Dimensionerna socialt stöd omfattar två delar, instrumentellt respektive emotionellt stöd. Det 

instrumentella stödet kan härledas till funktioner som underlättar och stöder det faktiska arbetet. 

Detta kan vara stöd i att prioritera arbetsuppgifter och avlastning om arbetsbördan upplevs för 

stor. Andra exempel på instrumentellt stöd kan härledas till olika specialistfunktioner 

såsom tekniskt support, IT, arbetsmiljöingenjörer och olika typer av administrativt stöd. Till det 

instrumentella stödet räknas även olika HR-funktioner och FHV som tillhandahåller stöd i frågor 
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gällande arbetsrätt, rehabilitering, kompetensutveckling och konflikthantering (Karasek & 

Theorell 1990; Ledarna 2015).  Det emotionella stödet syftar till den typ av stöd som är av mer 

emotionell karaktär. Denna typ av stöd kan härledas till arbets- och organisationsklimatet och har 

att göra med hur öppen och tillåtande omgivningen upplevs. Det emotionella stödet avser även 

upplevelsen av tillhörighet och lagkänsla och omfattar således relationerna på arbetsplatsen.  Det 

inbegriper vidare också trygghet och möjlighet till förtroendefulla samtal på arbetsplatsen 

(Karasek & Theorell 1990; Ledarna 2015). Fynd från tidigare forskning visar att den form av 

socialt stöd som har betydelse första linjens chefer är ett stödjande arbetsklimat vilket omfattar 

goda relationer med såväl underordnade, överordnade och övriga funktioner inom organisationen. 

Feedback och erkännande av den egna arbetsinsatsen är också återkommande resultat i tidigare 

forskning kring första linjens chefer. Organisatoriskt stöd från specialistfunktioner inom den egna 

verksamheten anges också som viktiga faktorer för första linjens chefer i genomförandet av sitt 

uppdrag. Slutligen ges även kontakter i det egna nätverket som ett betydelsefullt komplement till 

det organisatoriska stödet i den egna verksamheten, framför allt när det gäller stöd gällande mer 

känslig karaktär (Karasek & Theorell 1990; Lundquist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012; 

Rhoades Shanock & Eisenberger 2006; Skagert et al. 2008; Tappura, Syvänen, Saarela 2014)  

 

Som framgår av beskrivningen av studiens teoretiska utgångspunkt råder ett dynamiskt 

förhållande mellan modellens dimensioner krav, kontroll och socialt stöd. Utgångspunkten är 

individens upplevelse av den egna arbetssituationen vilket innebär en subjektiv bedömning av de 

förutsättningar som råder i just den specifika organisationen. Detta innebär också att faktorer som 

av en arbetstagare upplevs som stimulerande kan av en annan upplevas som belastande. Det är 

med anledning av detta viktigt att vara uppmärksam på faktor som kan fungera både som krav 

och kontroll vid tillämpning av modellen. Ett sådant exempel är lön utifrån provision jämfört med 

fast lön. Detta kan tolkas både som krav och kontroll. Ett annat exempel är ansvar som kan vara 

en källa till kontroll men om ansvaret rör mänskligt liv kan det istället upplevas som en 

belastning eller orimligt krav. I en sådan situation kan mindre kontroll och ansvarsnivå upplevas 

som en lättnad (Karasek & Theorell 1990). I en miljö där det råder stor konkurrens kan dock 

socialt stöd upplevas som något negativt (Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012). 

1.3 Begreppet psykosocial arbetsmiljö 

Med anledning av föreliggande resonemang är det viktigt att studera hur de olika dimensionerna 

förhåller sig till varandra och att de kontextuella förutsättningarna tas i beaktande. Detta för att 

utifrån ett helhetsperspektiv bedöma individens upplevelse av sin arbetsmiljö (Karasek & 
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Theorell 1990; Weman Josefsson & Berggren 2013). Ansatsen innebär att flera faktorer tas i 

beaktande i samband med bedömningen. Detta motiveras vidare av det faktum att dessa faktorer 

bildar komplexa sambandsmönster som skapar individens upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön (Weman -Josefsson & Berggren 2013). Upplevelsen uppstår i mötet mellan 

arbetstagaren och organisationen, vilket talar för att det förebyggande arbetet bör genomföras i 

den specifika organisatoriska kontexten (Lindberg & Vingård 2012; Weman -Josefsson & 

Berggren 2013). Det är även något som Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatoriska och social 

arbetsmiljön utgår ifrån. Begreppet organisatoriska och sociala arbetsmiljön syftar till 

organisatoriska och sociala förhållandena på arbetsplatsen (1 § AFS 2015:4). 

Med utgångspunkt i föreliggande resonemang bestäms definitionen av psykosocial arbetsmiljö 

för denna studie enligt följande: 

 

“Psykosocial arbetsmiljö är individens upplevelse av de organisatoriska och sociala 

förutsättningarna på arbetsplatsen”. 
 

1.4 Studiens kontext 

Den studerade organisationen är ett kommunalt bolag. Detta innebär att verksamheten påverkas 

av det politiska styret i den kommun den är verksam inom. Verksamhetens ledning består av VD 

och styrelse. Styrelsens sammansättning beror av utfallet i det senaste kommunalvalet. 

Verksamheten har genom styrelsen en mer fristående och självstyrande ställning i förhållande till 

kommunfullmäktiges beslut i jämförelse med en förvaltning.  Verksamheten berörs dock av 

beslut tagna av kommunfullmäktige på kommun övergripande nivå. 

Den aktuella verksamheten finns idag lokaliserad på flera platser på orten. Den består av fyra 

enheter varav tre är placerade i samma lokaler. Den fjärde enheten omfattar verksamhetens 

produktion och finns i huvudsak lokaliserad vid två separata produktionsanläggningar i ortens 

utkant. Till produktionsanläggningarna hör också ett antal mindre yttre anläggningar.  

Organisationens struktur utgörs av vad som benämns som en platt organisation. I den aktuella 

organisationen innebär detta att det under verksamhetens ledning som mest finns två chefsled. 

Första linjens chefer finns av denna anledning i både första och andra chefsledet. Organisationens 

utformning innebär således korta besluts och kommunikations vägar (personlig kommunikation, 

2016-04-01 – 2016-04-30). 

 

År 2010 mötte organisationen ökade finansiella krav och en organisationsförändring initierades. I 

samband med detta uppmärksammades att verksamheten utgjordes av en komplex organisation 
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med många chefsled. Detta innebar långa beslutsvägar vilket påverkade kommunikationen inom 

organisationen och därigenom hela organisationsklimatet på ett negativt sätt. Fyra övergripande 

enheter bildades som skapar den grundstruktur som utgör grunden i bolaget än idag. 

Organisationsförändring resulterade i en tydligare organisation, färre chefsled och en reducering 

av antalet anställda fån 180 till 147.  

Under senare delen av 2012 och första halvan av 2013 utökades samarbetet med en 

industrikoncern verksam i länet. Detta resulterade i att en äldre, ineffektiv och kostsam 

produktionsutrustning togs ur drift och personalstyrkan reducerades. I samband med detta togs 

även beslut om att renodla organisationen ytterligare vilket resulterade i att antalet anställda 

reducerades från 147 till 127. 

Januari 2014 genomfördes ytterligare en förändring i syfte att renodla organisationen. Två 

avdelningar slogs samman och bildade den nuvarande administrativa avdelningen. Samtidigt 

genomfördes en offensiv plan som syftade till en tydligare säljorganisation. Förändringen 

resulterade i en reducering av antalet anställda från 127 till dagens 107. 

Under 2015 genomfördes slutligen en förändring vid organisationens produktions anläggningar. 

Förändringen bestod av att dela upp organisationen så att första linjens chefer inom berörda 

enheter fick ett färre antal underställda. Syftet med förändringen var att skapa förutsättningar för 

enhetscheferna att tillämpa ett kommunikativt ledarskap. Denna förändring resulterade dock inte i 

någon reducering av personalstyrkan (personlig kommunikation, 2016-04-20). 

 

Den studerade verksamheten har, med start 2010, genomgått tre omstruktureringar som inneburit 

reducering av antalet anställda. Den första förändringen initierades skyndsamt. Tiden från beslut 

till verkställande var kort vilket resulterade i ett missnöje kring delaktighet och 

påverkansmöjligheter. Förändring skapar av naturliga skäl oro i organisationen och ett nära 

samarbete mellan parterna anses skapa bättre förutsättningar. Detta var något representanter från 

bolaget tog till sig och som sedan kom att forma påföljande organisationsförändringar. Beslut 

togs att förändringsprocesserna skulle präglas av transparens och en nära dialog mellan bolaget 

och fackliga representanter. Detta resulterade i att de efterföljande organisationsförändringarna 

mottogs bättre då fackliga företrädare upplevde ett större deltagande och medbestämmande. Vid 

reduceringar av antalet anställda kom bolaget att sträva efter att genomföra dessa genom naturliga 

avgångar. I de fall detta inte varit möjligt har de övertaliga erbjudits utbildning och coaching mot 

nytt arbete. Detta har möjliggjorts genom ett samarbete mellan bolaget och trygghetsfonden. 

Samarbetet har inneburit en gemensam ekonomiskt insats. Även stöd i form av samtalskontakt 

vid företagshälsovården har erbjudits om behov uppstått. 



9 
 

Utöver förfarandet i samband med organisations förändringar är utveckling av strukturell och 

kulturella förutsättningar betydelsefulla delar i verksamhetens utveckling.  

Utvecklingen av de strukturella förutsättningarna konkretiseras genom skapandet av mål, policys, 

processer och riktlinjer vilka syftar till att tydliggöra organisationens förväntningar på de 

anställda. De övergripande besluten och målen kommunicera genom ut i verksamheten där de 

bryts ned och konkretiseras i mätbara mål. På detta sätt anpassas de övergripande målen till grupp 

och individnivå för att skapa delaktighet och engagemang.  

När det gäller kulturella förutsättningar konkretiseras detta på ett flertal sätt.  Ett exempel på detta 

är bolagets arbete med att befästa värdegrunden. Samtliga anställd var delaktig i arbetet med att 

diskutera och konkretisera värdegrunden och dess innebörd för verksamheten. Arbetet 

genomfördes i grupper där representanter från de olika enheterna fanns representerade. Beslut 

togs genom en omröstning som engagerade samtliga anställda. Ett annat exempel på arbetet med 

att utveckla de kulturella förutsättningarna är de utbildningar kring feedback, kommunikation och 

relationer som genomförts i verksamheten. Dessa genomfördes även de i grupper där 

representanter från bolagets olika enheter fanns representerad (personlig kommunikation, 2016-

04-20). 

 

I samband med organisationsförändring 2010 infördes en medarbetarenkät. Syftet var att få en 

bild av arbetsmiljön inom verksamheten och något att utgå ifrån i arbetet med att utveckla 

verksamhet, personal och dess organisationsklimat. Bolaget har en historia av att vara uppdelad 

på så sätt att det upplevs som företag i företaget. Med anledning av detta beslutades det att, på ett 

strukturerat och målmedvetet sätt, arbeta för att utveckla organisationsklimatet. Begrepp och 

frågeställningar i medarbetarenkäten diskuteras i respektive arbetsgrupp tillsammans med HR 

representant innan medarbetarenkätens genomförande. Detta för att uppnå en gemensam syn 

kring enkätens frågeställningar och möjliggöra eventuella justeringar kring val av begrepp och 

formuleringar. När enkäten genomförts analyseras resultatet och utvecklingspotential på 

övergripande nivå identifieras. Resultatet återkopplas av respektive förstalinjens chef tillsammans 

med representant från HR. Avdelningsmål och aktivitetsplan med mätbara mål arbetas fram, 

tidsbestäms och beslutas.  

Som ett led i att utveckla samsyn och delaktighet kring kompetensutveckling har bolaget arbetet 

fram en kompetensutvecklingsstrategi. Strategin konkretiseras genom en förutbestämd process. 

Denna inleds genom att en önskelista med kompetensutvecklande insatser genereras i 

utvecklingssamtal som respektive första linjens chef genomför. Önskelistorna sammanställs och 

prioriteras sedan i syfte att möta företagets övergripande mål. Slutgiltigt besluts tas av bolagets 
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ledningsgrupp och kommunicera sedan ut tillsammans med en motivering. Arbetssättet avser 

skapa en upplevelse av delaktighet och inflytande kring den egna kompetensutvecklingen bland 

samtliga medarbetare (personlig kommunikation, 2016-04-20).  

 

2015 års medarbetarenkät visar att störst förbättringspotential finns inom områdena Organisation 

och Företagsmål. Detta års enkät visade även att medarbetarna skattat Företagskultur, Kompetens 

och Samarbete som de viktigaste områdena. Som ett led i att möta denna förbättringspotential 

beslutades att organisationens ledarskaps strategi ska syfta till att utveckla ett kommunikativt 

ledarskap. Tanken är att ett kommunikativt ledarskap ska gynna utvecklingen av dialog och 

samarbete såväl inom enskilda enheter som mellan de olika enheterna. Detta antas vidare ha en 

gynnsam effekt på organisationsklimatet, ett område inom vilket medarbetarenkäten visat på 

förbättringspotential. Tillsammans med fortsatt utveckling av strukturella förutsättningar anses 

kommunikativt ledarskap vara en avgörande del i det relationsskapande arbetet som syftar till att 

påverka klimatet i organisationen i en gynnsam riktning (personlig kommunikation, 2016-04-20). 

Den senaste medarbetarenkäten visar på signifikanta förbättringar inom flertalet områden bolaget 

har haft för avsikt att utveckla. Även om förbättringspotential finns visar det övergripande 

resultatet på att bolaget utvecklat sin arbetsmiljö i en positiv riktning och att dess medarbetare 

överlag upplever sin arbetsmiljö som god (personlig kommunikation, 2016-04-20). 

1.5 Problemformulering 

Med anledning av hur ledarnas arbetsförhållanden tillsammans med upplevelse av stress och 

hälsa påverkar möjligheterna att utöva ett väl fungerande ledarskap avser denna studie att uppnå 

en förståelse kring hur första linjens chefer upplever sin psykosociala arbetssituation.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att uppnå förståelse kring hur första linjens chefer upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö. 

 

Med utgångspunkt i syftet formuleras följande frågeställningar: 

 

● Hur upplever första linjens chefer sin psykosociala arbetsmiljö? 

● Vilka psykosociala arbetsförhållanden skapar förutsättningar för en god psykosocial 

arbetsmiljö för denna yrkesgrupp? 
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2. Metod 

2.1 Urval 

Urvalet för denna studie omfattar ett målstyrt urval vilket innebär att urvalet sker på mer än en 

nivå (Bryman 2011). Urvalet av studies intervjupersoner bestäms utifrån följande kriterier för 

målstyrt urval:  

 

- Verksamhetsområde/specifik förvaltning,  

- Budget och personalansvar  

- Ingen underordnad i ledande befattning. 

 

Lämplig organisation kontaktades sedan med utgångspunkt i befintligt yrkesmässigt nätverk. 

Representant från aktuell verksamhet informerades om studiens syfte och genomförande via mail. 

Genom denna representant tillfrågades även möjliga intervjupersoner. Dessa delgavs information 

om studiens syfte, genomförande, frivillighet att delta samt möjligheten att när som helst avbryta 

sitt deltagande om så önskas. Informationen tillhandahölls genom ett informationsbrev som 

sändes via mail (Bilaga 1). Om personen önskade delta i studien bestämdes tid och plats för 

intervjun. Fem första linjens chefer godkände sitt deltagande i studien. Könsfördelning var två 

kvinnor och tre män.  4 av 5 intervjuade chefer hade ≥ 7 års erfarenhet i ledande befattning. 

Anställningstiden hos intervjupersonerna varierade mellan 2 – 15 år. 

2.2 Datainsamling 

Studien genomförs utifrån en kvalitativ ansats i form av en fallstudiedesign. Detta motiveras av 

att studiens syfte är att skapa förståelse kring ett mindre urvals upplevelse av ett specifikt 

fenomen (Bryman 2011). Studiens utgångspunkt är deduktiv då den utgår från Karasek och 

Theorells (1990) krav- kontroll- och stödmodell. Induktiva inslag utgörs av vald 

datainsamlingsmetod och innehållsanalys. Den datainsamlingsmetod som ligger till grund för 

studien är semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuerna följer en intervjuguide. 

Detta innebär att samtliga informanter besvara samma frågeställningar. Val av metod för 

datainsamling motiveras av att den möjliggör förståelse för hur första linjens chefer upplever sin 

psykosociala arbetssituation och vad som gynnar dess utveckling. Det motiveras även med att 

metoden möjliggör flexibilitet i intervjuprocessen (Bryman 2011). En kvantitativ design med 

survey eller strukturerade intervjuer valdes bort då målet med studien inte är att erhålla en 

objektiv bild av de studerade förhållandena eller att generalisera resultaten mål populationen.  
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Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes under april månad. Intervjuerna genomför med 

utgångspunkt i en intervjuguide bestående av teman som kan härledas till begreppen i studiens 

teoretiska utgångs punkt krav, kontroll och socialt stöd (Bilaga 2 - 3). Intervjuerna genomfördes 

på respektive intervjupersons arbetsplats, på dennes kontor eller konferensrum i anslutning till 

detta. Intervjuerna spelads in med diktafon. Varje intervju varade 30 – 40 minuter och inleddes 

med att ett skriftligt samtycke inhämtades (Bilaga 4). I det skriftliga samtycket fram gick studiens 

syfte, genomförande samt etiska överväganden som tagits i beaktande i samband med studien. 

Innan ljudinspelning påbörjades gjordes en avstämning i syfte att säkerställa att intervjupersonen 

tagit till sig informationen. 

 

Utöver semistrukturerade intervjuer granskades och diskuterades organisationsstruktur, 

utvecklingsstrategi och resultat från medarbetarundersökningar gjorda 2010, 2013 och 2015 med 

representant från bolaget (personlig kommunikation, 2016-04 20). Bolagets medarbetarenkät 

tillhandahålls av IC Potential AB. Enkäten består av områdena Organisation, Företagsmål, Fysisk 

arbetsmiljö, Kompetensutveckling, Information & Kommunikation, Företagskultur, Ledarskap, 

Inflytande & delaktighet, Arbetsgruppens/enhetens/avdelningens kompetens, Allmänna frågor, 

Samarbete samt Lönegrundande samtal & förmåner. Varje område omfattar sedan 3 - 8 delfrågor 

som syftar till att fånga de svarande uppfattning.  Respondenterna tar ställning till hur viktig 

respektive fråga är och hur väl organisationen uppfyller respondenternas förväntningar. 

Korrelationen emellan dessa ställningstaganden utgör en kvot som sedan graderas utifrån hur stor 

förbättringspotential som föreligger. Detta förtydligas genom färger grönt, gult, orangea och rött. 

Där grönt indikerar balans med målgruppens förväntningar, gult indikerar att viss 

förbättringspotential föreligger, orangea indikerar att stor förbättringspotential föreligger och röd 

innebär att mycket stor förbättringspotential finns (personlig kommunikation, 2016-04-20). 

 

Policys och processer granskades i syfte att erhålla en djupare förståelse för den specifika 

organisatoriska kontexten. Dokument som granskats är bolagets arbetsmiljöpolicy, drogpolicy, 

rehabiliteringsprocess, löneprocess, kompetensutvecklingsprocess och årsöversikten. (2016-04-

01 – 2016-04-30). Erhållen information dokumenterades genom fältanteckningar. 

2.3 Dataanalys 

För analys av insamlad data tillämpas kvalitativ innehållsanalys (Ahrne & Svensson 2015; 

Granheim & Lundman 2004). Intervjuer transkriberades ordagrant utifrån ljudupptagningen. 



13 
 

Detta genomfördes i nära anslutning till intervjutillfället. Transkriberingarna genomlästes därefter 

upprepade gånger. Slutligen genomfördes genomläsning och avlyssning av ljudupptagning 

parallellt. När en djupare förståelse för datamaterialets innehåll skapats påbörjades identifiering 

av meningsbärande enheter (Ahrne & Svensson 2015; Granheim & Lundman 2004). Dessa 

färgmarkerades i textdokumentet och kopierades därefter in i en analystabell. I syfte att inte tillåta 

förförståelse påverka analysarbetet och lämna öppet för fynd utöver dimensionerna för krav, 

kontroll och socialt stöd kodades materialet inte utifrån någon mall. Detta medger ett induktivt 

inslag i studiens i övrigt deduktiva ansats vilket avser skapa möjlighet att identifiera fynd utöver 

studiens teoretiska utgångspunkt (Ahrne & Svensson 2015; Granheim & Lundman 2004). De 

meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned textmassan och samtidigt behålla 

kärnmeningen. Detta moment syftar till att lyfta fram den meningsbärande enhetens manifesta 

innehåll och underlätta generering av koder. Därefter tolkades textens latenta innehåll i syfte att 

fånga den underliggande meningen. När detta gjorts skapades relevanta koder som kortfattat 

speglade textens innehåll (Granheim & Lundman 2004) (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel av analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 
 
 

Menings - 

kondensering 
Menings – 

kondensering 

(underliggande 

mening) 

Kod Kategori Tema 

Med utgångspunkt 

från den här 

slimmade 

organisationen vi 

är så tack vare att 

vi har ett stort 

handlingsutrymme 

så tycker jag att vi 

får till det på ett 

hyffsat sätt 

Trots den 

slimmade 

organisationen så 

får vi till det 

eftersom 

handlingsutrymmet 

är stort  

Mitt stora 

handlingsutrymme 

skapar möjligheter 

för mig att hantera 

utmaningar. 

Stort 

handlings-

utrymme 

skapar 

kontroll 
 
 
 

Handlings-

utrymme 
Besluts -

och 

handlings -

utrymme 

 

Under kodningen skapades preliminära kategorier vartefter generella tendenser utkristalliserade 

sig. Analysprocessen med kodning och skapandet av kategorier innebar att koder och kategorier 

kom att ändras vartefter analysen fortskred. När samtliga intervjuer kodats hade sexton kategorier 

framträtt. Dessa delades in i teman som kunde härledas till intervjuguidens frågeområden (Tabell 

2). Dessa teman speglar det latenta innehållet vilka löper som en röd tråd från meningsbärande 

enheter, koder och kategorier. 
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Tabell 2. Frågeområden, teman och kategorier 

Frågeområden Teman Kategorier 

   
Krav Direkta uppgiftskrav Begränsade tidsresurser och 

arbetsbelastning 

 

 

 Konflikter, meningsskiljaktigheter 

och privata angelägenheter 

  Omorganisation 

   

 Behov av utökade stödresurser Behov av administrativt stöd 

  FHV:s tillgänglighet 

   
Kontroll Besluts -och handlingsutrymme Strukturella förutsättningar 

  Handlingsutrymme 

  Mandat att besluta 

   

 Kompetensrelaterad kontroll Grundkompetens och erfarenhet 

  Kompetensutveckling 

   
Socialt stöd Stöd i relationer på arbetsplatsen Arbets-och organisationsklimat 

  Relationer 

  Feedback och kommunikation 

   

 Stöd i specialistfunktioner HR 

  FHV 

  Teknisk support 

 

Information som framkommit efter att inspelningen avslutats dokumenterandes i form av 

fältanteckningar vilka sedan analyserades och kodades in i datamaterialet som erhållit respektive 

intervju (Ahrne & Svensson, 2015). I händelse av att en intervjuperson efter intervjutillfället 

bestämmer sig för att inte medverka utgår denna data ur det empiriska material som ligger till 

grund för studiens resultat. 

2.4 Etiska överväganden 

Informationskravet (Bryman 2011) har beaktas genom att information gällande studiens syfte och 

genomförande framförts i den inledande telefonkontakten med berörda organisationer. Denna 

information förtydligas sedan i det mail som skickas till representanten för organisationen och 

utvalda informanter. I mailet framgår utöver information om studiens syfte och genomförande 

också tillägget att deltagandet är frivillighet och att deltagarna har rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan om så önskas. Samtyckeskravet (Bryman 2011) har möts genom att information 

om att deltagandet är frivilligt tydligt framgått i den skriftliga informationen. I syfte att möta 

konfidentialitetskravet (Bryman 2011) avidentifieras samtliga informanter och kodas utifrån ett 

system som endast är känt för de personer som medverkar vid analysen av data materialet. 

Ljudfiler från intervjutillfällena förvarades så att obehöriga inte kunde ges tillgång. 
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Nyttjandekravet (Bryman 2011) har beaktats genom att allt insamlat material hanterats 

konfidentiellt och destruerats när studiens resultat examinerats och godkänts. 

 

Då studien omfattar en specifik yrkesgrupp i en mindre verksamhet har även överväganden 

gällande huruvida resultatet kan komma att vålla skada, missgynna deltagarna eller kränka 

medverkandes integritet gjorts (Bryman 2011). En fallstudie av en liten organisation och specifik 

yrkesgrupp såsom den i föreliggande studie innebär dock en svårighet att möta den etiska 

aspekten av anonymitet för medverkande. Detta är av särskild vikt då resultatet ska publiceras 

och därmed blir offentligt. I syfte att möta detta har formuleringar i resultatet valt med omsorg. 

För att möta de etiska aspekter som ska beaktas i all god forskning namnges inte den studerade 

verksamheten. Av samma anledning beskrivs inte heller organisationens verksamhetsområde. På 

detta sätt kan den studerade verksamheten inte identifieras och intervjupersonernas anonymitet 

kan bevaras (Bryman 2011).  

Urvalsmetoden, där en representant från den aktuella verksamheten kom att tillfråga 

intervjupersonerna om medverkan kan ha påverkat den etiska principen om frivillighet att delta. 

Dock görs bedömningen, utifrån klimatet i den studerade organisationen och yrkesgruppens 

position i verksamheten, att intervjupersonerna besitter mandat att besluta om sin medverkan.  

2.5 Studiens kvalitet 

Trovärdighet innebär att studien genomförts i linje med det riktlinjer som finns för hur forskning 

ska bedrivas. Det innebär även att beskrivningen av den sociala verklighet i vilken studien 

genomförts framställs på ett trovärdigt sätt (Bryman 2011). I syfte uppnå trovärdighet i denna 

studie har litteratur och erfarna forskare konsulterats gällande val av procedurer och 

genomförande. Respondentvalidering har tillämpats på det avsnitt av rapporten som omfattar 

beskrivningen av det studerade bolaget.  

Överförbarhet innebär att den kontext som studien omfattar ska beskrivas så detaljrikt och 

utförligt som möjligt för att generera en grund utifrån vilken andra kan bedöma om studiens 

resultat kan överföras till en annan kontext (Bryman 2011). För att möta detta omfattar denna 

studie en detaljerad beskrivning av den organisation som studien genomfördes.  

Pålitlighet innebär att framställa en fullkomlig och tillgänglig beskrivning av hur 

forskningsprocessens alla steg gestaltat sig. Detta görs i syfte att möjliggöra granskning och 

bedömning av tillämpning och kvalitet i studiens (Bryman 2011). I syfte att möta detta har de val 

som gjorts i samband med studien beskrivits och motiverats. Valen har även fortlöpande 

diskuterats i samband med grupphandledningar under studien genomförande. Medverkande vi 
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dessa handledningstillfällen har varit forskare från den aktuella institutionen samt andra 

uppsatsskrivande studenter. Detta har genererat en diskussion och reflektion kring processen.  

Möjlighet att konfirmera och styrka innebär att forskaren är medveten om sin förförståelse, dess 

möjliga påverkan på forskningsprocessen samt visat sig vidtagit åtgärder för att i möjligaste mån 

minimera denna påverkan (Bryman 2011). För att möta detta har genomförare av denna studie 

tagit del principer för kvalitativ forskning och reflekterat kring dess innebörd för studien. 

Studiens genomförande har också fortlöpande diskuterats vilket lett till reflektion kring 

förförståelsens påverkan i de olika momenten. Slutligen kommer studiens resultat och slutsatser, 

tillsammans med studien som helhet, granskats och bedömas i samband med ett avslutande 

examinationsseminarium. 

3. Resultat 

 

Förstalinjens chefer i det studerade bolaget upplever överlag att den psykosociala arbetsmiljön är 

god. Gemensamt är också upplevelsen av att det inte alltid varit så utan att det är något som 

utvecklats genom de senaste årens målmedvetna förändringsarbete. Att så är fallet bekräftas i 

resultaten från bolagets medarbetarenkät. 

3.1 Krav 

3.1.1 Upplevelse   

Chefer inom bolaget upplever och beskriver ett diversifierat ansvarsområde som omfattar såväl 

sakfrågor relaterade till det egna ansvarsområdet som produktivitet, lönsamhet, och 

frågeställningar gällande underställd personal. Ansvar att driva och utveckla verksamhetens 

produktion och personal beskrivs också generera betydande administrativa uppgifter vilka bidrar 

till arbetsbelastningen. Detta leder till en upplevelse av krav, och ibland motstridiga 

förväntningar, från olika intressenter bestående av såväl över- som underordnade. Merparten av 

cheferna upplever dock produktivitet och lönsamhet som centrala och mest framträdande. 

 

Vi har ju kundkraven på oss, att leverera och det är ju en viktigt fråga, sedan är ju ekonomin 

också en viktigt fråga och hålla sig inom ramarna så att säga.  Vi har ju krav på avkastning på 

oss så vi måste leverera pengar till våra ägare så att, att inte fladdra iväg och göra vad jag vill 

(Chef A) 

 

Ett annat återkommande inslag är tidsbrist kopplat till den beskrivna arbetsmängden. Cheferna 

upplevde detta som en del av vardagen. Dock upplevdes det mest framträdande och krävande i 
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samband med perioder av genomförande av löne- och utvecklingssamtal. Att ta sig tid för 

genomförande av dessa samtal ansågs som en viktig del av chefsuppdraget men tidsbrist och 

arbetsmängd gjorde att dessa perioder upplevdes som utmanande.  

 

Det är väl dom perioderna man kan tycka är lite stressande i och för sig åh hinna med i 

vardagen åh ha de utvecklingssamtal och låta personalen få sin tid. Åh sen försöker man att vara 

tillgänglig i vardagen men just det där utvecklingssamtalen eller medarbetar samtalen dom är 

bra för man sätter verkligen av tid för personen men tid kanske man inte alltid har, men man 

måste ju ta sig tid och det är ju någonting som kan vara stressade perioder men det går inte över 

året så ja… (Chef A) 

 

Orsaken till den upplevda tidsbristen var, utöver arbetsmängden, kopplat till vad som upplevdes 

som att stödresurserna inte stod i korrelation till behovet. Att inte kunna få effektiv hjälp för att 

komma vidare i ett ärende beskrevs som frustrerande. Stödresurser där förbättringspotential 

upplevs föreligga är stöd gällande den administrativa delen av ledarskapet och 

företagshälsovårdens preventiva insatser. Med administrativt arbete menar cheferna 

dokumentation och ärendehantering i verksamhetens IT – system. Flertalet av cheferna upplevde 

balansen mellan administrativa uppgifter och ledarskapet som en utmaning. Detta eftersom det 

tog tid från uppgifter som upplevdes mer angelägna i förhållande till verksamhetens mål, 

lönsamhet och det egna uppdraget att leda. Exempelvis beskrev den administrativa delen av 

chefsuppdraget ta tid från det operativa arbetet och möjligheten att utöva ett närvarande och 

kommunikativt ledarskap.  

När det kommer till personalansvar, alltså se till å administrera rehabärenden, semestrar, 

ledigheter….ja. Räknar du ihop tiden du behöver till lönesamtal, utvecklingssamtal å uppföljande 

samtal, då blir de ganska mycket det blir det, så det är nog de största utmaningarna (Chef D) 

 

Cheferna upplevde även att arbetsbelastning och begränsade tidsresurser ofta ledde till 

omprioriteringar. Omprioriteringar upplevdes vidare tillhöra vardagen och en del av uppdraget 

som första linjens chef. 

Att hantera konflikter, meningsskiljaktigheter och privata angelägenheter med kolleger och 

underordnade var också något som upplevdes som utmanade. Detta upplevdes dock inte vara ett 

vanligt förekommande inslag i arbetssituationen utan relaterades till undantagsfall. I detta 

avseende upplevde cheferna ett väl fungerande stöd i verksamhetens HR-funktion. 
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Att alltid vara tillgänglig var inget som lyftes som upplevelse av krav trots att det innebar att 

arbetet följde med hem. Det upplevdes istället som en självklarhet och något som kom med 

uppdraget som första linjens chef. 

Organisationsförändringar upplevdes av som en utmaning särskilt om det innebar en reducering 

av antalet anställda. Att verkställa uppsägningar i samband med organisationsförändring och 

hantera den otrygghet och frustration som detta generar bland underställda upplevs som en 

krävande del i chefsuppdraget. Organisationsförändringar upplevdes också då bidra till tidsbrist 

och otydlighet samt att saker i större utsträckning ”faller mellan stolarna”. Detta relateras till brist 

på översiktlighet, planeringsmöjligheter och osäkerhet inför framtiden.  

 

Två stora förändringar på vägen på 2,5 år, så det påverkar mig mycket att kommunicera ner de 

här till mina kollegor så att dom känner en trygghet i slutet, ja, vi har på bara några år gått från 

300 till 100. Så det är klart hör man ordet förändring så blir man ju orolig, å de måste jag fånga 

upp (Chef D) 

 

3.1.2 Förutsättningar 

När det gäller förklaringsmodellens dimension för krav beskrivs den främsta förutsättningen 

relaterat till detta skapas genom ett hanterbart antal anställda i förhållande till den arbetsmängd 

det övriga ansvarsområdet genererar. Detta för att arbetsmängden ska hamna på en hanterbar nivå 

och att tidresurserna att hantera detta ska stämma överens. Finansiella krav beskrivs påverka 

förutsättningar att utföra uppdraget och är av betydelse för upplevelsen av krav i arbetssituationen 

för första linjens chefer.  

Resultatet visar att chefernas upplevelse av krav är nära relaterat till förutsättningar i den 

organisatoriska kontexten. Styrning och styrdokumentation tillsammans med stödresursernas 

effektivitet beskrivs skapa förutsättningar att hantera krav i arbetssituationen. Andra faktorer som 

beskrivs påverka förutsättningar att hantera krav är rätt kompetens.  

3.2 Kontroll 

3.2.1 Upplevelse  

När det gäller handlingsutrymme upplever de tillfrågade cheferna att detta bra i förhållande till 

uppdraget som första linjens chef. En mycket tydlig tendens när det gäller upplevelsen av kontroll 

relateras till strukturella förutsättningarna i bolaget. Cheferna upplever att verksamhetens 

styrning och korta beslutsvägar skapar tydlighet. Styrdokument såsom policys, riktlinjer, 

processer, rutiner och befattningsbeskrivning är en viktig del i denna upplevelse. Detta eftersom 



19 
 

struktur och systematik skapar tydliga ramar, klargör förväntningar och gemensamma 

förhållningssätt. Detta upplevs vara betydelsefullt i det egna uppdraget eftersom det förenklar 

bemötandet krav och förväntningar från såväl underordnade som överordnade. 

 

Dom förenklar, därför finns det en riktlinjer eller policys som styrelsen har beslutat om så är det 

det som gäller, då behöver jag inte fundera. Jag behöver inte känna mig taskig mot 

medarbetarna om jag säger nej, nä vi har den här riktlinjen. Den blir mer ett stöd, också vet man 

att det är lika överallt. Det finns ingen chef som gör på något annat sätt, det är ju liksom lika 

viktigt (Chef A) 

 

En annan framträdande tendens inom området kontroll är besluts -och handlingsbefogenhet. 

Resultatet visar att cheferna upplever stort handlingsutrymme, främst inom de ekonomiska 

ramarna, vilket medierats av förtroende från verksamhetens ledning.  

Om man konkretiserar, jag får höra från min chef jag tror på dig, du klara det här bra, du har 

mitt förtroende, och.. ja fick till och med höra, när till och med VD:n säger, vi har utrymme, du 

har utrymme att gå utanför ramarna bara du förklarar varför. Det tycker jag känns tryggt för då 

får man utrymme att tänka fritt (Chef D) 

 

Detta leder i sin tur till en upplevelse av påverkansmöjligheter gällande planering, upplägg och 

prioriteringar i det egna arbetet. Cheferna upplever även befogenhet att styra den egna 

utvecklingen samt att i viss utsträckning styra sin egen arbetsbelastning. En viktig del av 

upplevelsen av handlingsutrymmet är tillgången till väl fungerande stödresurser. Dessa 

underlättar och skapar en trygghet som främjar upplevelsen av autonomin. 

Det faktum att det kommunala styret och beslut tagna av kommunfullmäktige påverkar arbetet 

genom riktlinjer gällande exempelvis föräldraledighet är något som upplevs skapa en otydlighet. 

Cheferna upplever dock sitt ansvarsområde inom bolaget som tydligt.  

 

Jag vet mitt ansvarsområde, jag vet vilka ekonomiska ramar jag har, jag vet vad jag har för 

personal. Så att jag kan tycka att det är ganska tydligt det är ju ingen annan som är inne som 

gränsar mot mig (chef A) 

 

De tillfrågade upplever att mål och handlingsplaner möjliggör helhetssyn kring det egna arbetet 

och verksamhetens utveckling. Detta upplevs också bidra positivt till det egna personalarbetet 

genom att det förenklar arbetet med att skapa tydlighet, delaktighet och engagemang kring mål 

och planering i den egna arbetsgruppen.  
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Vi har en tydlig affärsplan i företaget som bryts ned i en verksamhetsplan, å där går vi in och 

påverkar, vi som enhetschefer och även mina underställda. Hur gör vi för att uppnå de här målen 

och de är konkreta, vi ska krossa en viss mängd avfall eller vi ska köra, ja de blir verkstad… å 

där är vi med och påverkar, både vi som chefer och de på golvet (Chef D) 

 

När det gäller kompetens relaterat till kontroll besitter flertalet av de chefer som intervjuats en 

lång ledarerfarenhet vilket upplevs bidra till att bemöta och hantera svåra situationen och 

utvecklande utmaningar i den egna yrkesrollen. Cheferna upplever att den egna kompetensen 

motsvarar uppdraget och att denna kompetens kan användas för att bidra till verksamheten 

utveckling och mål.  

Cheferna upplever möjligheter till kompetensutveckling i relation till chefsuppdraget. Dock 

indikerar resultatet att viss förbättringspotential föreligger gällande kompetensöverföring i 

samband intern chefsrekrytering. Kompetensutveckling sker främst genom nätverkande med den 

egna yrkeskategorin eller genom internutbildning som ges av bolagets erfarna HR- strateger eller 

andra specialistfunktioner. Formella kursen är mindre vanliga och inget behov upplevs heller 

kring detta. De utbildningsinsatser där externa utbildningsanordnare anlitas har syftat till att 

utveckla organisationskulturen genom att arbeta med värdegrundsfrågor och främja 

kommunikation. Dessa har då omfattat samtliga anställda vilket upplevdes som positivt. 

 

3.2.2 Förutsättningar    

Strukturella förutsättningar beskrivs som en avgörande förutsättning för att första linjens chefer 

ska uppleva kontroll i sin arbetssituation. Organisationens storlek och uppbyggnad beskrivs som 

en betydelsefull av de strukturella förutsättningar som avgör hur cheferna upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö. De studerade organisationens begränsade storlek och platta struktur 

anses bidra till korta beslutsvägar och kommunikationsvägar. Det möjliggör också mer 

förtroendefulla relationer med verksamhetens ledning. 

Förekomsten av konkreta och mätbara mål tillsammans med väl fungerande styrsystem lyfts fram 

som en viktig del i att skapa en övergripande struktur och förutsättningar för kontroll. Tillgång 

till tydliga processer, rutiner och riktlinjer beskrivs bidra till att skapa kontroll i arbetssituationen 

genom att de förenklar arbetet för förstalinjens chefer. Rehabiliteringsprocessen, löneprocessen 

och kompetensutvecklingsprocessen beskrivs som betydelsefulla bland de tillfrågade cheferna. 

Processerna beskriver de olika stegen och ordningsföljden i förfarandet. Även riktlinjer kring 

användandet av sociala medier och representation omnämns. Årsöversikten nämns också som en 

betydelsefull strukturell förutsättning. Den syftar till den planering som sträcker sig över hela 
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året. I denna framgår bland annat när cheferna förväntas genomföra medarbetarsamtal, 

lönesamtal samt när året sammanfattas med ledningens genomgång. 

En viktig förutsättning för upplevelserna av kontroll i arbetssituationen för första linjens chefer 

beskrivs även vara ett stort handlingsutrymme innefattande mandat att besluta inom de ramar som 

strukturen medger. Ytterligare en förutsättning för kontroll skapas genom att instrumentellt stöd 

finns att tillgå där den egna kompetensen inte är tillräcklig. 

3.3 Socialt stöd 

3.3.1 Upplevelse 

När det gäller emotionella stöd uppger det tillfrågade cheferna att detta är väl fungerande i 

bolaget. Cheferna upplevde arbets- och organisationsklimatet som bra och beskrev att det 

utvecklats i en positiv riktning de senaste åren. De tillfrågade cheferna upplever ett bra stöd och 

en god relation till den egna chefen. Denna relation beskrivs vidare präglas av förtroende för 

varandras gebit. De tillfrågade ger även uttryck för att deras psykosociala arbetsmiljö 

karaktäriseras av en god relation och stöd från sina chefskollegor. Denna relation beskrivs 

utgöras av professionalitet, samarbete och respekt för varandras verksamhetsområde. Cheferna 

ger även uttryck för att de upplever en god relation till sina underordnade. Det beskrevs vidare 

som ett ömsesidigt stöttande och engagemang att nå verksamhetens mål. Alla tillfrågade upplever 

också att de har någon de har någon på arbetsplatsen de kan tala förtroligt med. 

 

Ja, runt e kring mig finns ett bra stöd, sen har jag ett jättebra stöd i min personal också. Om jag 

skulle ha det tungt å jobbigt med nånting så skulle jag kunna ta upp det med min grupp, så skulle 

dom tillsammans med mig fundera på hur vi löser det. Så att, den är jättebra, det är inte 

kompisar det är det inte men dom vet att jag krigar för dom å dom krigar för mig (Chef C) 

 

Feedback beskrivs förekomma från såväl den egna chefen, chefskollegor som underordnade. 

Indikationer finns dock kring att denna återkoppling med fördel kan bli mer konstruktiv.  

När det gäller relationer till övriga funktioner inom företaget upplevs relationerna till 

specialistfunktioner såsom HR och företagshälsovård som goda. Relationerna mellan 

verksamhetens olika enheter upplever de tillfrågade att dessa har förbättrats men att 

förbättringspotential fortfarande kvarstår. 

Instrumentellt stöd i HR – relaterade frågeställningar upplevdes av merparten av de intervjuade 

cheferna som goda. Även stöd av mer teknisk karaktär beskrivs som väl fungerande. Gällande 

FHV indikerar svaren att förbättringspotential finns främst när det gäller tillgänglighet och 
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utbudet av preventiva insatser. Inom detta område finns således en viktig utvecklingspotential då 

denna stödresurs upplevs som ett viktigt komplement till HR. Det instrumentella stödet i olika 

specialistfunktioner upplevs vidare skapa en helhetssyn som underlättar planeringen.  

 

Ett stöd som vi fått ordning på med HR kallas årsöversikten, när och var vi ska göra saker och 

ting. När vi ska ha våra utvecklingssamtal och när vi ska ha våra lönesamtal och lönegrundande 

samtal och det här. Förut har vi alltid legat fel i fas. Nu ligger vi rätt med sånna frågor 

tillexempel, så vi hinner ta dem (Chef A) 

 

3.3.2 Förutsättningar 

Förutsättningar som upplevs betydelsefulla är ett effektivt stöd i specialistfunktioner främst i 

form av HR, FHV och administration. Dessa är avgörande för att komma vidare i exempelvis 

rehabiliteringsärenden och arbetsrättsliga spörsmål. 

Ser att nånting inte fungerar, amen då kan ja lämna över de till, en ganska dum fråga så sorterar 

de den, å projekterar den åt mig, och så löser de den. Så att där har jag också ett stöd. De ger 

mig skapligt utrymme att vara ledare (chef D) 

 

Merparten av cheferna beskrev en positiv utveckling av klimatet i organisationen till ett öppnare 

och mer tillåtande sådant. Förutsättningar för denna utveckling har skapats genom att aktivt, 

strukturerat och målmedvetet arbeta för att påverka hela organisationskulturen.  

En viktig förutsättning för att skapa detta är tydliga gemensamma förhållningsregler och väl 

fungerande kommunikation. En annan viktig del i att skapa dessa förutsättning var att engagera 

de olika enheterna kring gemensamma angelägenheter såsom exempelvis inköp. Syftet var att 

skapa samsyn och utveckla en organisationskultur som kännetecknas av gemenskap och 

engagemang kring utvecklingen av organisationen 

Öppenhet och goda relationer inom organisationens enheter uppgavs som avgörande förutsättning 

för uppdraget som första linjens chef. Förtroende och tillit var faktorer som uppgavs som viktiga 

för att skapa dessa relationer och denna öppenhet.  

 

Förtroende och tillit. Ja, ja skulle inte kunna, det var ju det som var ohållbart, jag kan inte jobba 

i en organisation där det inte finns tillit. Att, inte, du och jag är överens att så här ska vi göra och 

sen så får man en kniv i ryggen sedan, …då checkar jag ut. Det går inte… (Chef B) 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att besvara hur första linjens chefer upplever sin arbetsmiljö 

och vad som skapar förutsättningar för en god sådan. Genom att utgå från Karasek och Theorells 

(1990) modell var avsikten att besvara dessa frågeställningar. Resultat som erhållits besvarar 

studiens syfte och frågeställningar. Förutsättningar att hantera arbetskrav kan härledas till i vilken 

utsträckning cheferna upplever kontroll och socialt stöd i sin arbetssituation. Resultatet visar 

också att dessa förutsättningar skapas i den organisatoriska kontexten genom förekomsten av 

struktur, handlingsutrymme samt instrumentellt - och emotionellt stöd. Studiens resultat styrker 

således Karasek och Theorell (1990) teori gällande krav, kontroll och socialt stöd och dess 

betydelse för psykosocial arbetsmiljö. Dock med tillägget att stödresurser som inte motsvara 

behovet kan generera belastning. Resultatet visar att den psykosociala arbetsmiljön bland första 

linjens chefer i den studerade verksamheten har stora likheter med resultat i tidigare forskning. 

Detta gäller även för fynden kring vilka förutsättningar som är viktiga för denna målgrupp. I det 

följande diskuteras resultatet i förhållande till tidigare studier. 

4.1.1 Krav 

Studiens resultat visar att chefernas arbetssituation består av en diversifierad kravbild. De främsta 

kraven associeras till bolagets lönsamhet och produktivitet. Detta innebär ett brett ansvarsområde 

som omfattar att både leda sin personal och utveckla verksamheten. Det innebär också att krav 

och förväntningar genereras från såväl överordnade som underordnade. Företeelsen benämns 

rollkonflikt och är vanligt förekommande källa till arbetskrav bland första linjens chefer 

(Lundqvist et al. 2013; Tappura, Syvänen och Saarela 2014). Studiens resultat visar också att de 

tillfrågade cheferna upplever begränsade tidsresurser. Tillsammans med den beskrivna kravbilden 

bidrar detta till att omprioriteringar blir en del av vardagen. Även dessa fynd ligger i linje med 

tidigare forskning kring arbetskrav bland chefer. Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg (2012) 

konstaterar att chefers arbetssituation är kravfylld och karaktäriseras av hög arbetstakt och att 

flera uppgifter måste hanteras parallellt under tidspress. Något som vidare konstateras leda till att 

omprioriteringar är vanligt förekommande. Författarna konstaterar även att detta har betydelse 

främst för hur hos första linjens chefer upplever sin hälsa.  

Av föreliggande studies resultat framkommer även att organisationsförändringar varit ett 

återkommande inslag i bolaget de senaste åren. Det är vidare något som de tillfrågade cheferna 

uppger som en utmaning i sin arbetssituation. Det gäller främst om förändringarna innebär 
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reducering av antalet anställda. De tillfrågade cheferna menar att sådana situationer skapar en 

otrygghet och frustration bland de underordnade som påverkar arbetsklimatet negativt. Resultatet 

ligger i linje med en studie av Tappura, Syvänen och Saarela (2014) vars resultat visar att 

procedurer relaterade till organisationsförändringar beskrivs som svåra och utmanande delar av 

chefers arbete. Detta eftersom de genererar frustration och stress hos underordnad personal som 

hämmar arbetsklimatet. Att hantera detta beskrivs vidare som en källa till belastning bland chefer 

eftersom de är tidskrävande processer. Detta är av större betydelse för första linjens chefer än 

andra chefskategorier då deras arbetssituation innebär större interaktion med underordnade 

(Lundqvist, Fogelberg Eriksson och Ekberg 2012; Skagert et al 2008).  

Ett annat intressant fynd i föreliggande studie rör det faktum att första linjens chefers 

arbetssituation präglas av att ständigt vara tillgänglig. I tidigare forskning har denna tillgänglighet 

påvisats generera arbetskrav (Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012; Lundqvist et al. 

2013). Denna typ av arbetskrav har även visat på ett samband med stressrelaterad ohälsa som 

utmattning främst hos första linjens chefer (Lundqvist et al. 2013). Cheferna i den studerade 

organisationen ger inte uttryck för att detta skulle utgöra ett krav utan snarare en källa till kontroll 

i arbetssituationen. Detta är ett exempel på hur arbetskaraktäristika som upplevdes som krav av 

en arbetstagare istället innebär kontroll hos nästa. Det är ett fynd som kan härledas till den 

teoretiska förklaringsmodellen. Skaparna menar att det som kan upplevs som ett arbetskrav av en 

individ istället kan upplevs utgöra en källa till kontroll hos nästa (Karasek & Theorell, 1990).  

Fynd som avviker från den teoretiska förklaringsmodellen dimension för krav har framkommit i 

föreliggande studie. Resultatet visar att socialt stöd som inte motsvarar behovet kan generera krav 

i arbetssituationen för första linjens chefer. Detta fynd stöds av Berntson, Wallin och Härenstam 

(2012) och Tappura, Syvänen och Saarela (2014) vars studier visar att otillräckliga stödresurser 

kan generera belastning hos chefer. Något som författaren menar är av särskild vikt främst bland 

första linjens chefer. Även bristande struktur har framkommit som en källa till krav i 

arbetssituationen för de tillfrågade cheferna. Detta stöds av Björklund et al (2013)  och 

Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg (2012) som menar att tydliga förväntningar kring den 

egna rollen är viktigt för att chefers välmående. Författaren konstaterar också att det är av 

särskild vikt för första linjens chefer.        

Ett intressant fynd är att cheferna i den studerade organisationen uppger att antalet underställda 

utgör en betydelsefull förutsättning för upplevelsen av krav i arbetssituationen. Detta beskrivs 

som avgörande för att tidresurserna ska räcka till att skapa relationer och samtidigt driva det 
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operativa arbetet. Resultat kan förklaras med det dynamiska förhållande som påvisats mellan 

första linjens chefer och underordnad personal. Denna chefsnivås uppdrag innebär att stödja och 

styra det operativa arbetet på daglig basis (Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012; 

Lundqvist et al 2013; Rhoades Shanock & Eisenberger 2006). Möjligheten att utöva ett 

närvarande ledarskap blir således betydelsefull del av uppdraget som chefer (Lundqvist, 

Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012; Skagert et al 2008; Tappura, Syvänen, Saarela 2014)  

Den beskrivna arbetsbelastningen innebär sannolikt att perception, minnesfunktioner, 

koncentration och informationsprocessande funktioner belastas i stor utsträckning bland individer 

i denna yrkesgrupp. Detta innebär en kognitiv belastning som utan tillräcklig återhämtning kan 

komma att ge upphov till stressrelaterad ohälsa (AFS 2015: 4; Toomingas, Mathiassen, Wigaeus 

Tornqvist 2008). Antagandet bekräftas av tidigare studier som visar att upplevd stress hämmar 

chefers välmående, problemlösande förmåga och kvaliteten på stödet till underordnade 

(Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012). När det gäller första linjens chefer omfattar den 

kognitiva belastningen flera aspekter. Utöver variationen ansvarsområdet karaktäriseras av bör 

även dess komplexitet beaktas. I detta avseende finns sannolikt variationer beroende på bransch. 

Arbete med människor, högteknologiska och riskfyllda verksamheter allokerar mer kognitiva 

resurser (Karasek & Theorell 1990; Toomingas, Mathiassen, Wigaeus Tornqvist 2008). Enligt 

detta resonemang torde ett mer komplext ansvarsområde, som allokerar mer kognitiva resurser, 

rimligtvis kombineras med ett färre antal underställda. En viktig del i det utvecklandet av den 

psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer torde således utgöras av att inte bara studera 

antalet anställda och förutsättningar i den organisatoriska kontexten utan också övriga 

ansvarsområdens komplexitet och bidrag till den kognitiva belastningen.  

 

Studiens resultat gällande arbetskrav för första linjens chefer visar på en komplex och 

diversifierad bild som sannolikt innebär en betydande kognitiv belastning. Det är vidare något 

som är viktigt att beakta för att kunna skapa förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö för 

denna yrkesgrupp (Berntson, Wallin, Härenstam 2012). 

4.1.2 Kontroll   

I relation till den komplexa kravbilden upplever de tillfrågade cheferna att strukturen inom 

bolaget genererar ramar för handlingsutrymmet i arbetssituationen. Årsöversikten bidrar till att 

skapa en översikt och långsiktig planering för de tillfrågade cheferna. Löneprocessen, 

kompetensutvecklingsprocessen och rehabiliteringsprocessen tillhandahåller en översikt av de 

olika stegen. Tillsammans med rutiner och instruktioner skapar detta en tydlighet kring 
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chefsuppdraget. Tidigare forskning på området gör gällande att struktur och tydliga förväntningar 

kring uppdraget är en betydelsefull faktor för chefer (Björklund et al 2013; Lundquist, Fogelberg 

Eriksson, Ekberg 2012; Skagert et al 2008). Dessa förutsättningar är mer betydelsefulla för första 

linjens chefer än andra chefsnivåer (Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012). Den beskrivna 

strukturen i det studerade bolaget kan således antas bidra till upplevelsen av kontroll bland de 

tillfrågade cheferna.   

Resultatet visar också att en betydelsefull del i upplevelsen av kontroll i arbetssituationen är 

förekomsten av arbetssätt som gynnar delaktighet och inflytande i utvecklingen av verksamheten. 

Ett exempel på detta arbetssätt är bolagets arbete med medarbetarenkäten. Resultatet analyseras 

och övergripande mål arbetas fram. Dessa syftar till att utveckla områden där 

förbättringspotential påvisats. De övergripande målen bryts sedan ner till grupp och individnivå. 

Utöver det övergripande resultatet och de mål dessa genererar tar första linjens chefer del av sin 

avdelnings resultat. Respektive första linjens chef analyserar resultatet tillsammans med sina 

underordnade. Därefter arbetas mål och handlingsplan fram som syftar till implementering på 

respektive avdelning. Detta görs med stöd av en representant från HR (personlig kommunikation, 

2016-04-20). Det beskriva arbetssättet skapar förutsättningar för helhetssyn kring 

arbetsmiljöfrågor och underlättar för cheferna att skapa delaktighet bland de underställda. Något 

som kan antas bidra till bolagets positiva utveckling och upplevelsen av autonomi hos såväl 

chefer som underordnade (AFS 2015:4; Bakker, Demerouti, Euwema, 2005; Lohela et al. 2009; 

Malmquist, Vinberg, Larsson, 2007;).  

Studiens resultat visar att förutsättningar till en gynnsam utveckling den psykosociala 

arbetsmiljön har sitt ursprung i att det systematiska arbetsmiljöarbetet integrerats i verksamhetens 

styrning. Bolagets systematiska arbetsmiljöarbete som innefattar såväl fysiska som psykosociala 

aspekter av arbetsmiljön (personlig kommunikation 2016-04-20). Detta har sannolikt givit 

resultat genom att förändringsarbetet har sitt ursprung i en organisations ledning och engagerar 

flera nivåer samtidigt. Tidigare studier gör gällande att detta är en framgångsfaktor i utvecklingen 

av hälsoläget i en organisation. Att mäta och följa upp utvecklingsarbetet, på det sätt som bolaget 

gjort med sin medarbetarenkät, är också en viktig aspekt i ett lyckat förändringsarbete. Det 

möjliggör justeringar av åtgärder under processens gång (Härenstam, 2008; Lindberg & Vingård 

2012; Malmquist, Vinberg, Larsson 2007; Noblet & LaMontagne, 2006; Orth Gomér & Perski 

2008). Att skapa förutsättningar för cheferna att utföra sitt uppdrag gynnar således inte bara 

enskilda chefers arbetsklimat utan även organisationsklimatet.  
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Kompetensutveckling är något som cheferna upplever som väl fungerande. Dock indikerar 

resultatet att viss förbättringspotential föreligger gällande kompetensöverföring i samband 

internrekrytering. Det framstår vidare som att uppdraget som första linjens chef innebär 

utmaningar som gör det utvecklande i sig själv. I detta avseende avviker resultatet från tidigare 

studier som visar att chefer har behov av kompetensutveckling för att hantera uppdraget 

(Tappura, Syvänen, Saarela 2014). En förklaring kan vara att cheferna i det studerade bolaget 

uppger att instrumentellt stöd att tillgå där den egna kompetensen inte är tillräcklig. De tillfrågade 

cheferna har även mångårig erfarenhet i ledande befattning. Om urvalet varit mer heterogent i 

detta avseende hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut.  

Ett intressant fynd som framkommit i studien rör det kommunala styret som i vissa avseenden 

påverkar chefernas handlingsutrymme. Att arbetet i viss utsträckning regleras av beslut och 

styrning på kommunövergripande nivå upplevs bidra till en otydlighet. Detta kan sannolikt 

härledas till beslutsvägarnas längd. Beslutsvägarna inom bolaget är korta men verksamhetens 

placering i en kommunkoncern leder dock till att beslutsvägarna i vissa avseenden blir betydligt 

längre. Det gör också att organisationen blir svårare att överblicka och helhetssynen försvåras för 

cheferna. Ett rimligt antagande utifrån detta resonemang är att organisationens storlek och 

beslutsvägarnas längd är av betydelse för chefernas upplevelse av kontroll. Antagandet styrks av 

Jacobsen och Thorsvik (2008) som menar att organisationens struktur påverkar beslutsvägar och 

har betydelse för kommunikationen. En väl fungerande kommunikation är vidare något som är en 

viktig för chefers upplevelse av kontroll i arbetssituationen (Skagert et al. 2008; Tappura, 

Syvänen, Saarela 2014) 

Utöver strukturella förutsättningar upplever de tillfrågade att cheferna besluts- och 

handlingsutrymme motsvarar uppdraget. Ett intressant fynd i relation till detta är att förekomsten 

av socialt stöd i organisationen framstår som en mediterande faktor. Detta fynd stöds av tidigare 

forskning på området som visar att handlingsutrymme och socialt stöd är sammanlänkade i 

upplevelsen av kontroll (Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 2012; Skagert et al. 2008).                                                                                                                                                                     

 

Studiens resultat gällande kontroll i arbetssituationen för första linjens chefer visar att processer 

och långsiktig planering som medger tydlighet och möjliggör översikt är viktiga att beakta i 

främjandet av den psykosociala arbetsmiljön bland första linjens chefer. Mandat att besluta och 

arbetssätt som underlättar skapandet av delaktighet hos de underordnade är en viktig del av detta 

(Tappura, Syvänen, Saarela 2014). Att skapa dessa förutsättningar skapas i den organisatoriska 
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kontexten är således betydelsefulla faktorer att beakta när förutsättningar för en god psykosociala 

arbetsmiljö ska skaps bland första linjens chefer. 

4.1.3 Socialt stöd 

En betydelsefull del av den psykosociala arbetsmiljön för de tillfrågade cheferna är förekomsten 

av vad Karasek och Theorell (1990) omnämner som socialt stöd. Detta stöds av tidigare forskning 

som visar att såväl emotionellt som instrumentellt stöd är betydelsefullt för att chefer ska förmå 

skapa den beskriva delaktigheten hos sina medarbetare (Ledarna 2015; Lundqvist, Fogelberg 

Eriksson, Ekberg 2012; Lundqvist et al. 2013; Tappura, Syvänen, Saarela 2014).  

När det gäller det emotionellt stödet visar studiens resultat att chefer i den studerade 

organisationen upplever ett bra socialt stöd från överordnade, chefskollegor och underställd 

personal. En betydelsefull del i detta är sannolikt den beskrivna förekomsten av feedback. 

Tidigare studier gör gällande att konstruktiv återkoppling skapar förutsättningar för en god dialog 

(Tappura, Syvänen och Saarela 2014). Skagert et al (2008) konstaterar vidare att återkoppling 

gällande prestation och måluppfyllnad är betydelsefulla aspekter av det sociala stödet bland 

chefer. Författaren menar att återkoppling är medger kontroll eftersom den skapar tydlighet kring 

den egna prestationen. Förutsättningar som kan förklara denna upplevelse bland de tillfrågade 

cheferna kan sannolikt härledas till bolagets arbete med värdegrundsfrågor, kommunikation och 

teambildande aktiviteter. En annan viktig del i denna upplevelse kan sannolikt härledas till 

verksamhetens ledarskapsstrategi som syftar till att utvecklas ett kommunikativt ledarskap 

(personlig kommunikation, 2016-04-20). Antagandet styrks av Tappura, Syvänen och Saarela 

(2014) som menar att kommunikativt ledarskap ger chefer verktyg att skapa dialog. Något som 

författarna menar ger förutsättningar för en positiv arbetsmiljö. Det medger också förutsättningar 

att, genom dialog, skapa samsyn kring gemensamma förhållningssätt. Detta är särskilt viktigt för 

första linjens chefer då denna yrkesgrupp är mer beroende av möjliggörande förutsättningar 

såsom socialt stöd och feedback än andra chefspositioner (Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 

2012). 

Socialt stöd i den organisatoriska kontexten framstår enligt studiens resultat möjliggöra för första 

linjens chefer att nyttja sitt upplevda handlingsutrymme. Utan förekomsten av socialt stöd 

begränsas handlingsutrymmet även om förutsättningar finns. Detta fynd stöds av Lundqvist, 

Fogelberg och Eriksson (2012) som menar att socialt stöd och tydliga förväntningar är 

betydelsefulla förutsättningar i den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefers.   
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Resultatet indikerar att cheferna i den studerade organisationen upplever att det föreligger 

förbättringspotential gällande det administrativa stödet. Cheferna menar att balansen mellan 

administration och vad som omnämns som operativt arbete kommer i konflikt med varandra. 

Detta fynd ligger i linje med tidigare forskning. Berntson, Wallin, Härenstam (2012) som menar 

att just balansen mellan administrativa uppgifter, ledningsarbete och utveckling är vanligt 

förekommande bland chefer. Fynden bekräftas även av branschorganisationen Ledarnas 

Chefsbarometer (Ledarna 2010) som visar att det administrativa stödet är en förutsättning som 

chefer uppger behöver förbättras. Inom detta område finns således en möjlig förbättringspotential 

inom den studerade verksamheten. Hur denna förbättring kan komma gestalta sig bör utgå från 

behovet och förutsättningarna i den specifika kontexten (AFS 2015:4; Bolin, Marklund, Bliese 

2008; Härenstam 2008). 

Studiens resultat gällande socialt stöd i arbetssituationen för första linjens chefer visar att denna 

dimension har en avgörande betydelse för hur första linjens chefer upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö. God relationer genom väl fungerande kommunikation och feedback är särskilt 

betydelsefulla att beakta i skapandet av förutsättningar för en god psykosociala arbetsmiljö för 

denna yrkesgrupp.  

4.1 4 Könsskillnader  

Studien omfattar ett litet urval vilket begränsar möjligheten till uttalanden om eventuella 

könsskillnader. Av de totalt fem intervjuade cheferna är två kvinnor. Resultatet indikerar dock 

inte att några skillnader skulle föreligga. Tidigare studier gör gällande att kvinnliga chefer 

upplever arbetssituation genererar mer stress än sina manliga kollegor (Björklund et al. 2013). 

Detta har inte kunnat påvisas i denna studie.  

4.1.5 Vinster med att utveckla psykosocial arbetsmiljö  

Resultatet i föreliggande studie visar att de tillfrågade chefernas arbetssituation kännetecknas av 

höga arbetskrav som kombineras med handlingsutrymme och socialt stöd. Detta placerar de 

tillfrågade cheferna i förklaringsmodellens aktiva del. Ett område som associeras till en hälsosam 

arbetssituation (Karasek & Theorell 1990). Resultatet ligger i linje med uppgifter från 

Försäkringskassan (2012) som visar att chefer i större utsträckning är långtidsfriska än sina 

underordnade.  

Resultatet visar att en viktig del i utvecklandet av den psykosociala arbetsmiljön för första linjens 

chefer består av att beakta den kognitiva belastning som den diversifierade kravbilden kan 

komma att genererar. I kombination med den ständiga tillgängligheten som kännetecknar denna 
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yrkesgrupp är även möjligheten till återhämtning en betydande faktor att ta hänsyn till (Björklund 

et al. 2013; Toomingas, Mathiassen, Wigaeus Tornqvist 2008). Utöver kravbilden och 

möjligheten till återhämtning bör förutsättningar i form av struktur såsom planering, processer 

och arbetssätt uppmärksammas. En avgörande aspekt att beakta i detta arbete är att det sociala 

stödet motsvarar behovet hos cheferna (Björklund et al. 2013; Skagert et al. 2008; Tappura, 

Syvänen, Saarela 2014;). Att både se till chefers arbetssituation och förutsättningar i den 

organisatoriska kontexten motiveras således när den psykosociala arbetsmiljön ska utvecklas för 

denna yrkesgrupp (Bakker, Demerouti, Euwema 2005; Lundquist, Fogelberg Eriksson, Ekberg 

2012). Att utveckla den psykosociala arbetsmiljön för första linjes chefer motiveras också av de 

effekter det har på underställd personal och organisationers lönsamhet (Lohela et al. 2009). 

Stressrelaterad ohälsa som har sitt ursprung i psykosociala frågeställningar är vanligt 

förekommande i dagens arbetsliv (Försäkringskassan 2012; Ort Gomér & Perski 2008). Denna 

typ av ohälsa genererar stora kostnader på samhällsnivå genom belastning av sjukförsäkringen 

(Försäkringskassan 2012). Ohälsa skapar även stora konstanter för organisationer genom direkta 

kostnader som en sjukskrivning innebär i form av sjukpenning och kostnader för vikarier. Den 

största kostnadsposten för en organisation anses dock vara de indirekta kostnaderna en 

stressrelaterad ohälsa för med sig. Med detta avses den minskade produktiviteten och 

kvalitetsförsämringarna som uppstår i anslutning till insjuknandet och i samband med 

rehabilitering. Inte minst påverkas enskilda individer genom en rad materiella och sociala 

konsekvenser stressrelaterad ohälsa för med sig (Johanson & Johrén 2011; Günzel & Zanderin 

2012). Detta bidrar sannolikt inte till ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande. Något som i 

förlängningen är avgörande för organisationens fortsatta utveckling och därigenom dess 

produktivitet och lönsamhet (Johanson & Johrén 2011). Ett sätt att åstadkomma en positiv 

utveckling är integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetens styrning och låta det 

omfatta även psykosociala arbetsförhållanden. (AFS 2015: 4; AFS 2001:1; Lohela et al. 2009). 

Genom detta förfarande kan stressrelaterad ohälsa sannolikt förebyggas i större utsträckning. Att 

arbeta preventivt är således den mest kostnadseffektiva och etiskt försvarbara sättet för en 

organisation att utveckla den psykosociala arbetsmiljön.  

4.2 Metoddiskussion 

Att ha en tydlig teoretisk utgångspunkt och en väl genomtänkt projektplan, i vilken arbetsgången 

och metoden för datainsamling bestämts och förberetts, har varit positivt.  Det har skapat en 

tydlighet och översikt i processen. Att vara två personer i samband med genomförandet av 

studien har också varit positivt. Detta då det möjliggjort diskussioner kring tolkningen av det 
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empiriska materialet. Något som även minskat risken för att förförståelsen påverkat analysen 

(Bryman 2011). Möjligheten till handledning i såväl grupp som enskilt har sannolikt haft en 

gynnsam effekt för studiens pålitlighet eftersom val av procedurer diskuterats (Bryman 2011). 

 

Valet av en kvalitativ ansats och fallstudiedesign har varit till fördel då den möjliggjort en 

djupare och tolkande studie av en specifik organisation. Att fokusera på en enskild organisation 

innebär också att resurser kan användas för att analysera styrdokument, såsom policys, processer, 

rutiner och genomförda medarbetarundersökningar vilka kan vara av betydelse för studiens syfte.  

Tillämpandet av en fallstudiedesign innebär också att studiens resultat kan tillföra den aktuella 

verksamheten information kring psykosociala frågeställningar (Ahrne & Svensson 2015; Bryman 

2011). Om en tvärsnittsdesign eller en komparativ design, där flera organisationer studerats, valts 

hade denna djupgående studie och informationsutbyte inte varit möjlig i samma utsträckning. 

Detta då det resultat som genererats hade varit av mer generell karaktär och då inte kunnat 

komma berörd organisation till nytta (Ahrne & Svensson 2015; Bryman 2011). Processen består 

av såväl induktiva som deduktiva inslag. Med detta avses att studiens teoretiska utgångspunkt har 

sitt ursprung i Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll- och stödmodell. Denna tillämpas 

vidare i såväl framtagandet av intervjuguiden som tolkningen av resultatet. Detta innebär att den 

teoretiska utgångspunkten och modellen genomsyrar hela forskningsprocessen. Studiens 

induktiva inslag utgörs av användandet av en semistrukturerad intervju och kvalitativ 

innehållsanalys som gör det möjligt att fångas upp information som faller utanför modellens 

dimensioner (Bryman 2011). Att använda en form av kvalitativ innehållsanalys som innebär att 

materialets latenta innehåll analyseras (Granheim & Lundman 2004) har varit till fördel. Det gör 

det möjligt att tolka en eventuell underliggande mening i de erhållna svaren. Det leder också till 

en mer nyanserad bild av chefernas upplevelse erhålls. Valet av innehållsanalys gjordes mot 

bakgrund av att urvalet endast består av fem chefer. Den innebär emellertid en mer omfattande 

och djupgående analys av det insamlade materialet (Granheim & Lundman 2004). Den valda 

ansatsen, designen och analysmetoden har dock gynnat besvarandet av studiens syfte och 

frågeställningar på ett bra sätt. 

 

Valet att ta del av bolagets interna styrdokument och resultat arbete från medarbetarenkäten har 

också utgjort ett positivt bidrag till studiens resultat. Detta eftersom det genererat en mer 

nyanserad bild av förutsättningarna i den organisatoriska kontexten (Ahrne & Svensson 2015; 

Bryman 2011). Valet har också inneburit förståelse kring arbetssätt som har betydelse för den 

studerade yrkesgruppen. Den möjliggör också en grund att utgå ifrån för att göra uttalanden kring 
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utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön i den studerade verksamheten. Då den 

psykosociala arbetsmiljön är en upplevelse av förutsättningar anses dessa data vara av betydelse 

när studiens frågeställningar ska besvaras.  

 

I linjen med rekommendationer i Bryman (2011) testades intervjufrågorna innan det första 

intervjutillfället i syfte att upptäcka felaktiga formuleringar. Syftet med testintervjun var också att 

försäkra att intervjun täckte in de olika områdena i den teoretiska förklaringsmodellen. 

Intervjuguiden justerades därefter så att varje område inleddes med en eller flera frågor av mer 

öppen karaktär. Genom att använda sig av öppna frågor var tanken att information som faller 

utanför studiens teoretiska förklaringsmodell skulle ges möjlighet att komma fram (Bryman 

2011). Syftet med detta var att ge plats för ett induktivt inslag i studiens i övrigt deduktiva ansats. 

De öppna frågorna kompletterade sedan med mer slutna frågor eller sonderingsfrågor i syfte att 

fånga in mer specifika arbetsförhållanden (Bryman 2011). Efter att den första intervjuerna 

genomfört justerades formuleringar och ord i frågorna för att undvika att behöva förklara 

frågorna. Exempelvis ändrades krav i arbetet till krav och utmaningar och kontroll till hantera. 

Detta då ordvalet som tagits direkt ur förklaringsmodellen verkade främmande för vissa 

intervjupersoner och behövde därför förklaras. Frågor, under intervjuerna framgick att det gick in 

i varandra justerades. Även begreppet psykosocial arbetsmiljö definierades och det bestämdes att 

det skulle redogöras för definitionen då intervjuerna inleddes. Detta för att reda ut eventuella 

frågor kring vad psykosocial arbetsmiljö innefattar. När det gäller val av begrepp finns således 

förbättringspotential. Begreppet psykosocialarbetsmiljö användes i studiens syfte. Ett annat 

begrepp som hade varit tillämpligt är stress. Detta valdes bort då bedömningen gjordes att 

begreppet signalerade en negativ innebörd och studiens delsyfte var att finna hur förutsättningar 

skapades. Begreppet psykosocial arbetsmiljö har dock upplevts som otydligt av flera 

intervjupersoner och därför behövt definieras vid flera intervjutillfällen. Användandet av 

begreppet stress hade sannolikt varit lättare för intervjupersonerna att relatera till då det är av mer 

allmän karaktär. Resonemanget stöds av Bryman (2011) som menar att utformningen av 

intervjuguide bör omfatta att anpassa språket till informanterna. 

 

I efterhand har också valet med individuella intervjuer omvärderats. Då organisationen där 

studien genomfördes är liten hade det möjligen varit mer fördelaktigt att använda sig utav 

fokusgruppsintervjuer. Första linjens chefer fanns i såväl ledningsgrupp som ute i verksamheten i 

form av enhetschefer kan sannolikt detta förfarande upplevas mer tryggt och mindre utelämnande 

(Ahrne & Svensson 2015; Bryman 2011). 
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Att urvalet av intervjupersoner sker genom en representant i bolaget gör att det inte blir 

slumpmässigt. Ett sådant urval kan enligt Ahrne och Svensson (2015) innebära att 

intervjupersoner väljs ut för att ge en positiv bild av den studerade verksamheten. När det gäller 

det studerade bolaget består det av totalt åtta första linjens chefer. Av dessa medverkar fem i 

studien. Detta innebär att urvalet utgör en majoritet av bolagets första linjes chefer. Utifrån detta 

görs bedömningen förutsättningarna för urvalet sannolikt inte utgör en betydande felkälla.   

Fallstudiedesignen och det lilla urvalet påverkar sannolikt överförbarheten då studien begränsas 

till en djupare studie av ett objekt (Bryman 2011). I syfte att avhjälpa detta och bidra till studiens 

trovärdighet har den organisatoriska kontexten beskrivits så ingående som möjligt. Ett dilemma 

som uppstår när en specifik grupp i en liten verksamhet studeras är att det uppstår konflikt mellan 

generaliserbarheten och anonymiteten (Bryman 2011). Svårigheten består av att beskriva 

kontexten så ingående som möjligt utan att äventyra anonymiteten. Valet gjordes dock att låta 

den etiska aspekten med anonymiteten vara den avgörande faktorn.   

Den använda förklaringsmodellen har ett gediget stöd i tidigare forskning (Karasek & Theorell 

1990).  Den del som omfattar att struktur skapar kontroll och socialt stöd som en mediterande 

faktor torde således kunna generaliseras till andra kontexter.  

Då förbättringsarbetet som genomförts i den studerade verksamheten kan relateras till andra 

framgångsrika koncept (Noblet & LaMontagne 2006; Ort Gomér & Perski 2008;) antas resultatet 

och genomförandet av denna att i viss utsträckning generaliseras liknande förändringsarbeten i 

mindre organisationer. Dock begränsas generaliseringsbarheten av det faktum att framgången är 

beroende av den specifika organisatoriska kontexten vars ingående faktorer, processer och 

relationer samt samband och orsakssamband är unika för just denna kontext.  Hur detta har 

skapats kan rimligen inte generaliseras i samma utsträckning eftersom det har att göra med 

specifika förutsättningar i den studerade organisationen. Utveckling genom nulägesanalys, mål, 

delmål och fastställande av processer måste ske med utgångspunkt i den specifika organisatoriska 

kontexten för att nå framgång (AFS 2015:4; Jacobsen 2013). Övriga kvalitetsaspekter såsom 

trovärdighet 

 

Studiens resultat visar på hur komplex den psykosociala arbetsmiljön är för första linjens chefer. 

Förklaringsmodellens olika dimensioner är nära sammanlänkade och upplevs belysa chefernas 

arbetssituation utifrån ett alltför övergripande perspektiv. En möjlig förbättring i framtida studier 

av första linjens chefer är att använda sig av en mer omfattande förklaringsmodell. Detta 

antagande styrks av Berntson, Wallin, Härenstam (2012) som menar att JD-R modellen är mer 
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lämpad att används i studiet av chefer. Detta då modellen fokuserar på mer specifika krav och 

resurser i den organisatoriska kontexten. Den genererar således en mer nyanserad bild av 

chefernas arbetssituation. Detta kan utgöra en god grund för utvecklingen av arbetsförhållanden 

för specifika yrkesgrupper såsom första linjens chefer. 

4.3 Förslag till vidare forskning 

Med anledning av att denna och tidigare studiers resultat visar att krav och stödresurser är viktiga 

förutsättning för chefers psykosociala arbetsmiljö föreslås att vidare forskning fokuserar på hur 

detta kan skapas och vad det består av på olika nivåer i organisationen (Bakker, Demerouti, 

Euwema 2005; Björklund et al. 2013; Bolin, Marklund, Bliese 2008; Lundqvist, Fogelberg 

Eriksson, Ekberg 2012; Lundqvist et al. 2013).  Det föreslås också att detta företrädesvis 

genomförs utifrån ett mer omfattande urval än denna studie. Dessa studier kan med fördel även 

utgå från JD-R – modellen som möjliggör en mer nyanserad analys av första linjens chefers 

psykosociala arbetsmiljö (Berntson, Wallin, Härenstam 2012).  

5. Slutsats 

 

Första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö innebär omfattande krav. Förutsättningar att 

hantera dessa krav skapas genom handlingsutrymme och kompetens. Detta konkretiseras genom 

förekomsten av mål och tydlig styrdokumentation. Socialt stöd skapar också förutsättningar att 

hantera arbetskrav. Detta konkretiseras genom ett instrumentellt stöd som motsvarar behovet 

samt ett emotionellt stöd i relationer på arbetsplatsen. Dessa förutsättningar har sitt ursprung i 

olika nivåer i den organisatoriska kontexten och kan utvecklas genom ett målmedvetet 

systematiskt arbetsmiljöarbete. En viktig framgångsfaktor i detta arbete är att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet integreras i verksamhetens styrning. Detta skapar förutsättningar att möta 

gällande lagstiftning gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Det bidrar 

vidare till ett effektivare resursutnyttjande som verkar gynnsamt på organisationens produktivitet 

och lönsamhet (Günzel & Zanderin 2012; Johanson & Johrén 2011; Malmquist, Vinberg, Larsson 

2007). Det finns således, utöver att möta krav i gällande lagstiftning, stora monetära vinster med 

att arbeta för att förebygga den stressrelaterade ohälsan i dagens arbetsliv. Hur detta är kan 

realiseras exemplifieras i den studerade organisationen. 

 



35 
 

6. Referenser 

 

Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2., [utök. 

och aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber 

 

AFS 2015:4. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Social och organisatorisk arbetsmiljö samt 

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

 

AFS 2001:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd 

om tillämpningen av föreskrifterna. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

  

Aronsson, Gunnar (2012). Arbets- och organisationspsykologi: individ och organisation i 

samspel. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Bakker, Arnold B., Demerouti, Evangelina., Euwema., Martin C., Barling Julian (editor). (2005). 

Job Resources Buffer the Impact of Job Demands on Burnout. Journal of Occupational Health 

Psychology, 10 (2), s. 170-180 

 

Berntson, Erik; Wallin, Linda; Härenstam, Annika (2012). Typical Situations for Managers in the 

Swedish Public Sector: Cluster Analysis of Working Conditions Using the Job Demands – 

Resources Model. International Public Management Journal, 15(1), s. 100-130 

 

Björklund, Christina; Lohela-Karlsson, Malin; Jensen Irene; Bergström, Gunnar (2013). 

Hierarchies of Health: Healt and Work-Related Stress of Managers in Municipalities and County 

Councils in Sweden. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 55(7), s. 752-760 

 

Bolin, Malin; Marklund, Staffan; Bliese, Paul (2008). Organizational impact on psychosocial 

working conditions. Work, 30(4), s. 451-459 

  

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Graneheim, U.H. Lundman, B (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), s.105-112 



36 
 

Günzel, Mats & Zanderin, Lars (2012). Arbetsmiljörätt och rehabilitering. 3. uppl. Malmö: Liber 

 

Härenstam, Annika (2008). Organizational approach to studies of job demands, control and 

health. Scandinavian Journal Of Work Environment & Health, 6, s. 144-149 

 

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2008). Hur moderna organisationer fungerar. 3., [rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Jacobsen, Dag Ingvar (2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. 2., [rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Johanson, Ulf & Johrén, Anders (2011). Personalekonomi idag. 2., [aktualiserade] uppl. Malmö: 

Liber 

  

Karasek, Robert & Theorell, Töres (1990). Healthy work: stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York, N.Y.: Basic Books 

 

Ledarna 2010. Ledarnas Chefsbarometern 2010 – Mitt liv som chef. Ledarna Sveriges 

chefsorganisation. 

https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/chefsbarometer/chefsbarometer_mitt_liv_som_che

f_2010.pdf (hämtad 2016-04-14). 

 

Ledarna 2015. Att vara chef – Kartläggning av chefers utmaningar och arbetssituation i Sverige 

2015. https://www.ledarna.se/globalassets/skrifter/att_vara_chef.pdf (hämtad 2016-03-02). 

 

Lindberg, P., & Vingård, E. Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. Rapport 2012:7, 

Arbetsmiljöverket. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-

arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf (hämtad 2016-03-

02). 

 

https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/chefsbarometer/chefsbarometer_mitt_liv_som_chef_2010.pdf
https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/chefsbarometer/chefsbarometer_mitt_liv_som_chef_2010.pdf
https://www.ledarna.se/globalassets/skrifter/att_vara_chef.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf


37 
 

Lohela, Malin; Björklund, Christina; Vingård, Eva; Hagberg, Jan; Jensen, Irene (2009). Does a 

Change in Psychosocial Work Factors Lead to a Change in Employee Health? Journal of 

Occupational and Environmental Medicine, 51(2), s. 195-203 

 

Lundqvist, Daniel; Fogelberg Eriksson, Anna; Ekberg, Kerstin (2012). Exploring the relationship 

between manager´s leadership and their health. WORK: A journal of Prevention, Assessment & 

Rehabilitation, 42(3), s. 419-427 

 

Lundqvist, Daniel; Reineholm, Cathrine; Gustavsson, Maria; Ekberg, Kerstin (2013). 

Investigating Work Conditions and Burnout at Three Hierarchical Levels. Journal of 

Occupational and Environmental Medicine, 55(10), s. 1157-1163 

 

Malmquist, Claes, Vinberg, Stig & Larsson, Johan (2007). Att styra med hälsa: från statistik till 

strategi. Degerfors: Metodicum 

 

Noblet, Andrew; Lamontagne, Anthony D (2006). The role of workplace health promotion in 

addressing job stress. Health Promotion International, 21(4), s. 346-353 

 

Orth-Gomér, Kristina & Perski, Aleksander (red.) (2008). Preventiv medicin: teori och praktik. 

2., utök. uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Rhoades Shanock, Linda; Eisenberger, Robert (2006). When Supevisor Feel Supported: 

Relationships With Subordinates´ Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational 

Support, and Performance. Journal of Applied Psychology, 91(3), s. 689-695 

 

Skagert, Katrin; Dellve, Lotta; Eklöf, Mats; Pousette, Anders; Ahlborg, Gunnar (2008). 

Leaders´strategies for dealing with own and their subordinates´stress in public human 

serviceorganisations. Applied Ergonomics, 39(6), s. 803-811. 

 

Försäkringskassan (2012). Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta 

sjukskrivningsdagar per anställd år 2002–2010. Stockholm: Försäkringskassan analys och 

prognos (Socialförsäkringsrapport 2012:14). 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ffbd0c26-a8ed-4a0c-8ca0-

c52a08708145/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES (hämtad 2016-03-04) 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ffbd0c26-a8ed-4a0c-8ca0-c52a08708145/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ffbd0c26-a8ed-4a0c-8ca0-c52a08708145/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES


38 
 

 

Tappura, S., Syvänen., Saarela, L. (2014). Challenges and needs for Support in Managing 

Occupational Health and Safety from Manager´s Viewpoint. Nordic journal of working life 

studies, 4 (3), s. 31-51. 

 

Toomingas, Allan, Mathiassen, Svend Erik & Wigaeus Tornqvist, Ewa (red.) 

(2008). Arbetslivsfysiologi. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Weman-Josefsson, Karin & Berggren, Tomas (2013). Psykosocial arbetsmiljö och hälsa. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

7. Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej,            

 

Vi heter Lisa Åström och Nina Westling. Vi studerar Programmet för hälsa och rehabilitering 

arbetslivet vid Mittuniversitetet. Under våren 2016 genomför vi ett examensarbete inom ramen 

för ämnesområdet Rehabiliteringsvetenskap och avser då studera hur första linjens chefer 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vi vill också undersöka vilka faktorer i den 

organisatoriska kontexten som skapar förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

Genomförande: 

 

Du som första linjens chef kommer, genom intervju, tillfrågas om Din upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön såsom arbetskrav, handlingsutrymme och stödresurser.  

Du kommer också att tillfrågas om vilka förutsättningar som Du upplever främjar Din 

psykosociala arbetsmiljö. 

För att kunna göra en kvalitativ innehållsanalys av materialet vill vi, under förutsättning att Du 

samtycker, spela in intervjun. Tidsåtgång för intervjun uppsattas till 45 minuter. Du bestämmer 

själv tid och plats för intervjun. 

 

Samtycke: 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan om så önskas. 

 

Sekretess: 

 

Information som samlats in kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär de uppgifter Du 

lämnar kommer avidentifieras och kodas utifrån ett system som endast är känt för oss som 

genomför studien. Ljudfilen från intervjutillfället förvaras så att obehöriga ej kan ges åtkomst. 

Vidare kommer de uppgifter som samlats endast att användas i studiens syfte och förstöras när 

studiens resultat examinerats och godkänts. 

 

Ansvariga: 

 

Ansvariga för denna studies genomförande är Lisa Åström och Nina Westling under handledning 

av Elisabeth Hansen, Post Doktor PhD, Avd. för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet. 

 

Vid frågor rörande studien är du varmt välkommen att kontakta oss  

 

Lisa Åström lias1104@student.miun.se  

Nina Westling niwe1300@student.miun.se  

mailto:lias1104@student.miun.se
mailto:niwe1300@student.miun.se
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Bilaga 2 - 3 Intervjuguide 

 

Intervjuguide:  

 

Inledande frågor: 

 Anställningstid, arbetslivserfarenhet, erfarenhet i ledande befattning. 

 Vill du berätta vad som ingår ditt uppdrag? 

 Hur skulle du beskriva din psykosociala arbetsmiljö? 

 

Krav: 

 Kan du beskriva vad du upplever som krav/utmaningar i ditt arbete i ditt arbete? 

 Arbetstempo/arbetstakt kan du berätta om det? 

 Balansen mellan administration och operativt ledningsarbete, hur upplever du den? 

 Tidspress är det nått du upplever? 

 Förekommer det att du behöver prioritera om med kort varsel? 

 Upplever du att du kan levererar resultat som förväntas? 

 Upplever du att du har utrymme att hantera problem och aktiviteter? 

 Balansen mellan arbete och privatliv, kan du berätta om den? 

 

 Vad upplever du skapar förutsättningar när det gäller att hantera 

krav/utmaningar? 

 

Kontroll: 

Kompetens (skills): 

 Hur pass tydlig upplever du att din roll är, vet du vad som förväntas av dig? 

 Kunskaper och kompetenser som uppdraget kräver har du de eller är det något du vill lära 

dig mer om? 

 Är det något som du måste driva på själv eller finns det en plan? 

 Upplever du att har möjlighet till kompetens utveckling som underlättar din chefsroll? 

 

 Kan du beskriva vad som påverkar ditt beslutsutrymme och möjligheten att hantera 

utmaningar i ditt arbete? 

 Kan du berätta om inflytande och delaktighet i planering och genomförande av arbetet? 

 Policys och styrdokuments vilken betydelse tycker du att de har för förutsättningarna i ditt 

arbete? 

 Beslutsvägar, byråkrati organisationen kan du berätta hur det påverkar ditt arbete? 

 Upplever du att du har handlings och beslutsbefogenheter som motsvarar ditt uppdrag? 
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Beslutsauktoritet (autonomi): 

 Upplever du att du har möjlighet att påverka planeringen och upplägget på det egna 

arbetet? 

 Har du möjlighet att påverka besluts som rör det egna arbetet? 

 

 Vilka förutsättningar behöver du för att uppleva att du har kontroll över din 

arbetssituation?  

 

Socialt stöd: 

Vilka typer av stöd skulle du säga att du har i din roll som ledare? 

Instrumentellt stöd: 

 Har du stöd i arbetet från specialistfunktioner såsom HR-representanter, 

arbetsmiljöingenjörer, administrativt stöd, FHV? 

 Om det kör ihop sig upplever du att du har någon som kan hjälpa dig att prioritera? 

 

Emotionellt stöd: 

 Vad skulle du säga att klimatet i organisationen har för betydelse för utförandet av ditt 

uppdrag? 

 Upplever du att det finns någon på arbetsplatsen som man har förtroende för och som man 

upplever att man kan prata förtroligt med om det skulle behövas? 

 Har du ett yrkesmässigt närverk utanför den egna organisationen? 

 Får du feedback på din arbetsinsats/prestation? 

 Vad har stödet för betydelse för dig och ditt ledarskap? 

 

 

Förutsättningar för en god arbetsmiljö: 

 Utifrån det vi har pratat om angående arbetskrav, beslutsutrymme och stödresurser 

vad skulle du säga skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö? 

 

Har du några frågor eller är det något du vill tillägga? 

 

Efter intervjun - notera: 

Hur gick intervjun? Var intervjupersonen samarbetsvillig? 

Var gjordes intervjun? 

Upplevelser av intervjun? Framkom några nya intresseområden eller frågeställningar? 

Beskriv miljön, var den stökig, lugn, förekom störningsmoment 
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Bilaga 4 Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 

Vi studerar Programmet för hälsa och rehabilitering arbetslivet vid Mittuniversitetet. Under våren 

2016 genomför vi ett examensarbete inom ramen för ämnesområdet Rehabiliteringsvetenskap 

och avser då studera hur första linjens chefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vi vill också 

undersöka vilka faktorer i den organisatoriska kontexten som skapar förutsättningar för en god 

psykosocial arbetsmiljö. 

 

Genomförande: 

Du som första linjens chef kommer, genom intervju, tillfrågas om Din upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön såsom arbetskrav, handlingsutrymme och stödresurser.  

Du kommer också att tillfrågas om vilka förutsättningar som Du upplever främjar Din 

psykosociala arbetsmiljö. 

För att kunna göra en kvalitativ innehållsanalys av materialet vill vi, under förutsättning att Du 

samtycker, spela in intervjun. Tidsåtgång för intervjun uppsattas till 60 minuter. Du bestämmer 

själv tid och plats för intervjun. 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan om så önskas. 

Insamlad data behandlas med aktsamhet och konfidens. 

Information som samlats in kommer behandlas med aktsamhet och konfidens. Vidare kommer de 

uppgifter som samlats endast att användas i studiens syfte och förstöras när studiens resultat 

examinerats och godkänts. 

 

Ansvariga: 

 

Ansvariga för denna studies genomförande är Lisa Åström och Nina Westling under handledning 

av Elisabeth Hansen, Post Doktor PhD, Avd. för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet. 

 

Vid frågor rörande studien är du varmt välkommen att kontakta oss  

Lisa Åström lias1104@student.miun.se  

Nina Westling niwe1300@student.miun.se  

 

Härmed samtycker jag ….........................….....................................................till att medverka. 

 

 

Ort och datum ………………………………………………………………………… 
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