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Abstract 

Title: Anxiety within the organization - correlation study regarding psychosocial  

work environment factors. 

 

Author:  Nicklas Blomqvist  

 

The purpose of this study was to examine if there are any correlations between anxiety and 

psychosocial work environment factors according to Curt Andersson’s theory (2007). The last 

two decades there has been a significant increase in numbers of employees going on sick 

leave. According to studies the main explanation for the increase was the psychosocial work 

environment. One important factor observed in the group of long time sick list was that 

people working in the public service sector was over represented. By using a survey, the 

author of this paper has tried to find correlations between different work environmental 

factors that could contribute to experienced stress in the workplace. The author has also tried 

to find correlations between experienced stress (e.g. anxiety) and organizational questions. In 

this study stress represents the measure of the variable anxiety. The survey was conducted in 

three different pre-school units in a small community in the south of Sweden. More than 70 % 

of the respondents stated that they had felt stressed recently. A correlation analysis between 

stress and organizational factors showed a (r.39) correlation that was significant at the 0.01 

level (1-tailed). However, the main factor to have an impact on stress (i.e. anxiety) according 

to the author’s findings was the factor designated job demand.   

 

Keywords: Curt Andersson, anxiety, stress, organization, psychosocial workplace 

environment.   
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1. Inledning 
 

Denna studie är ett försök till att finna samband mellan olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer 

som påverkar upplevd grad av ångest och stress hos personalen inom en organisation. Med 

psykosocial menas interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer (Theorell, 2003). De 

faktorer som kommer att mätas är; arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, socialt 

stöd, ledarskap, stressupplevelser, stressreaktioner samt organisation. En närmare 

beskrivning av ovanstående begrepp återfinns under stycket 2.6 (Faktorerna i 

frågeformuläret). Relationen mellan stress och övergripande organisatoriska frågor 

(organisation) kommer att vara i speciellt fokus.  

 

1.1. Problemformulering 

Under 1990 talet och framåt har sjukskrivningarna ökat markant. Framförallt är det 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer som pekas ut som orsaken till detta. I två rapporter: 

Psykosocial arbetsmiljö och långvarig sjukskrivning (RFV analyserar, 2003:3) och 

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet (RFV analyserar, 2002:4) från 

Riksförsäkringsverket (RFV), som ingår i undersökningen RFV HALS, beskrivs detta 

fenomen. Även i Statens Folkhälsoinstituts (Fhi) rapport Den höga sjukfrånvaron -sanning 

och konsekvens (Högstedt et al, 2004), diskuteras problemen med sjukfrånvaro på grund av 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Rapporten från Fhi beskriver i motsats till RFV: s rapport 

en förbättring i den totala statistiken över sjukfrånvaron. Enligt Fhi har den fysiska 

arbetsmiljön förbättrats, medan man kan se problem med den psykosociala arbetsmiljön samt 

organisationsproblem. 

 

Bägge rapporter påvisar att samband mellan höga krav och låg kontroll i arbetet spelar en 

viktig roll i den psykosociala arbetsmiljön. I gruppen av långtidssjukskrivna med psykiska 

besvär finns en överrepresentation av individer verksamma inom 

kontaktyrken/relationsprofessioner i primärkommunal verksamhet (RFV analyserar 2002: 4). 

Förutom faktorerna kontaktyrken/relationsprofession och primärkommunal verksamhet är 

även socialt stöd och ålder två faktorer som påverkar individens risk för psykiska besvär.  

 

Föreliggande uppsats har fokus på, att utifrån Anderssons teori (Andersson, 2007), undersöka 

om ångest i form av stress samvarierar med övergripande organisatoriska frågor. Detta för att 
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klargöra vilken roll denna eventuella samvariation kan ha i att förklara sjukdomsuppkomst på 

grund av psykosociala arbetsmiljövillkor. 

 

Att definiera ångest är svårt. Andersson (2007) säger att man måste inkludera begrepp som 

oro och stress i mätningar för att hitta ångest, då själva ångestbegreppet är främmande för de 

flesta respondenter. Andersson (ibid.) beskriver ångest som känsloreaktioner som 

manifesteras fysiskt genom bl.a. hjärtklappning, yrsel och spända muskler. Ångesten har en 

kognitiv grund bestående av tankar rörande fara för att något otrevlig, hemskt eller olustigt 

ska inträffa.  

 

Enligt Psykologilexikon (Egidius, 1997, s 590) beskrivs ångest som en känsloreaktion som 

bottnar i en kognitiv upplevelse av fara eller hot. Somatiskt kan den manifesteras genom 

spänning och tryck i exempelvis bröstkorgen. Ångest kan variera i styrka från lätt ängslan till 

stark fruktan och panik. Ett känslomässigt tillstånd som är starkt förknippat med ångest är 

tillståndet av stress. Detta tillstånd uppkommer när individer utsätts för påfrestningar de inte 

kan hantera. Stress består dels av yttre händelser/påfrestningar som benämns, stressorer och 

dels av inre händelser/reaktioner som benämns stressreaktioner (Egidius, 1997, s 525). 

 

Genomgående i denna studie används stress som ett mått på ångest. Författaren likställer 

ångest med ett negativt laddat känslotillstånd och ser stress som dess fysiologiska 

manifestation. Författaren menar att ångest framkallar stress men också att stress under lång 

tidsrymd kan framkalla ångest hos individer. 

 

Ångest är, precis som alla andra känslor, ”smittsamt”. Det vill säga att vi alla tenderar att 

uppvisa samma känslor som andra vi möter. Det är grunden till all interaktion människor 

emellan men också ett tydligt beteende hos djur (Kåver & Nilsonne, 2007). Om någon skrattar 

rycks vi ofta med och om någon gråter blir vi ofta berörda. Den psykodynamiska skolan 

menar att individer projicerar sin ångest till andra individer i ett försök att få lindring. Denna 

försvarsmekanism kan ses redan i samspelet mellan mor och barn. Barnet projicerar sin ångest 

till modern som (i bästa fall) förvarar den eller omsätter den och gör känslorna hanterbara 

(Obholzer & Roberts, 1994).  

 

Efter att själv ha arbetat inom kommunal barnomsorg i drygt 10 år i flera olika kommuner, så 

hade jag en tanke och uppfattning om att denna organisation väl lämpar sig för en 
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undersökning om ångest, stress och psykosocial arbetsmiljö. Min subjektiva upplevelse av 

barnomsorgen som organisation är att pedagogen ofta har en låg kontroll över 

arbetsuppgifterna och höga krav, både från ledningen i organisationen och från föräldrar, 

lagstiftare osv. Stress är en vanligt förekommande faktor i arbetet som ofta ökas på grund av 

sjukfrånvaro hos personalen och ökat antal elever i barngrupperna. Ytterligare en faktor som 

påverkar pedagogerna är tid. Tid till att planera verksamheten men även tid till rast och vila 

har saknats på många av de avdelningar jag arbetat på.   

 

Många förskolebarn tillbringar en majoritet av sin vakna tid på sin respektive förskola. Det är 

av stor vikt att dessa barn känner en trygghet och att verksamheten som erbjuds är av god 

pedagogisk karaktär. Även föräldrarna ska kunna känna sig trygga när de lämnar sina barn till 

barnomsorgens verksamhet. För att skapa denna trygghet krävs stabil personal som ges alla 

förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Psykosocial arbetsmiljö är i mitt tyckande en viktig 

faktor att återkommande granska och följa upp. Det finns en stor risk att personal som mår 

dåligt omedvetet överför ångest/stress och dåligt mående till förskolebarnen vilket leder till en 

ond cirkel.     

 

Begrepp som stress, coping och att ”gå in i väggen” har varit återkommande ämne i den 

allmänna diskursen kring psykosocial arbetsmiljö och ohälsa. Det är inte förrän på senare tid 

begreppet ångest och ångest i organisationen (se stycke 3.2.1) kopplats samman med den 

psykosociala arbetsmiljön i Sverige. I min studie vill jag försöka bidra till att ångest som 

begrepp används inom organisationer för att förstå negativa ångeststyrda processer och 

förebygga ohälsa. Vidare vill jag även uppmärksamma att all ångest inte är individrelaterad, 

ångest i organisationen. Ångest kan också vara inbyggd i det organisatoriska systemet,  

organisationens ångest. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns något samband mellan ångest och 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer i förskolan med ett särskilt fokus på förhållandet mellan 

ångest och övergripande organisatoriska faktorer i enlighet med Anderssons teori (Andersson 

2007). Ett led i den processen sker genom att undersöka hur olika arbetsmiljöfaktorer 

samvarierar med upplevd stress hos pedagogerna (stress är mätvariabeln för ångest i denna 
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uppsats) och genom att kontrollera om den upplevda stressen kan relateras till organisatoriska 

frågor på kommunala förskoleenheter. 

 

1.3. Frågeställning 
 

 Upplever de anställda på de utvalda förskoleenheterna ångest/stress som kan relateras 

till organisatoriska/övergripande frågor i enlighet med Anderssons teori (ibid.)?  

 Korrelerar arbetsmiljöfaktorerna; organisation, kontroll, socialt stöd, ledarskap, 

rollförväntan och arbetskrav med upplevd stress? I så fall, vilken av de utvalda 

faktorerna ger högst förklaringsvärde för faktorn stressupplevelse? 

 

1.4. Definition av nyckelbegrepp 

1.4.1. Ångest 

Känsloreaktion som somatiskt kan upplevas som ett slags spänning, 

uppladdning, åtsnörning eller tryck i kroppen (till exempel i 

bröstkorgen) och som psykiskt kan variera i styrka från lätt ängslan 

eller oro till stark fruktan, skräck eller panik. Kognitivt bottnar 

ångesten i upplevelsen av något slags hot eller fara (Egidius, 1997, s 

590). 

 

Andersson beskriver ångest enligt följande: 

Känsloreaktion som individen upplever biologiskt genom spända 

muskler, svettningar, hjärtklappning, muntorrhet eller yrsel. Ångest 

har också kognitiva ingredienser som består av tankar, som handlar 

om faran för att något olustigt, otrevligt eller hemskt ska inträffa 

(Andersson, 2007). 

 

1.4.2. Stress 

Påfrestning på en organism, person eller organisation. Tillstånd som 

uppkommer när människor blir utsatta för påfrestningar av olika slag 

som de får problem med att hantera. Stress innefattar yttre händelser 

(s.k. stressorer) som innebär påfrestning och reaktion på dessa 

(stressreaktioner) från personens sida (Egidius, 1997, s 525). 

 

1.4.3. Socialt stöd 

Socialt stöd är resurser (i form av känslomässig omvårdnad, uppskattning, avlastning osv.) 

tillhandahållna av andra personer. Personer som uppger att de har ett bra socialt stöd 
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rapporterar lägre frekvens av depression, färre psykologiska problem och en lägre grad av 

ångest (Thomas and Hersen, 2002).  

 

Enligt PhD James House (House 1981) finns det 4 olika typer av socialt stöd.  

Dessa är: 

1. känslomässig omvårdnad 

2. instrumentell hjälp 

3. information om till exempel omgivningen 

4. uppskattning 

 

Den känslomässiga omvårdnaden som innefattar empati, omtanke, kärlek och tillit förefaller 

vara den viktigaste formen av socialt stöd. Den har en stark salutogen verkan. Den 

instrumentella hjälpen innebär en mer konkret hjälp som till exempel att avlasta någon dess 

bördor eller arbetsuppgifter. Information är den form av socialt stöd som är svårast att urskilja 

och definiera. Den omfattar information som i sig inte är hjälpsam, utan som hjälper 

människor att hjälpa sig själva att handskas med inre eller yttre problem, till exempel att 

informera en arbetslös om lediga jobb. Uppskattning som socialt stöd består av information 

som mottagaren använder för att utvärdera sig själv, till exempel feedback från chefen 

(House, 1981). 

 

I denna studie innehåller socialt stöd: känslomässig omvårdnad, instrumentellt stöd och 

uppskattning inom ramen för professionen. 

 

1.4.4. Relationsprofessioner 

Yrken som ingår i detta begrepp är människobehandlande, förändrande eller vårdande tjänster 

som vård, skola och omsorg. Andra termer för dessa är till exempel kontaktyrken, 

välfärdstjänster och ”Human Service” (Obholzer & Roberts, 1994; Högstedt et al. 2004; RFV 

analyserar; 2002:4). 

 

1.4.5. Ledarskap 

 

Rollen att bestämma över en grupps eller organisations verksamhet. 

Ledarskap kan grundas på tradition och regelsystem, t ex position i 

organisationen. Det kan också grundas på utstrålning (karisma), dvs. 
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glans och kraft som direkt medför att andra blir benägna att låta sig 

styras och ledas. En tredje möjlighet är att ledarskapet grundas på 

expertis och kompetens, en fjärde att människor har makten att tvinga 

andra genom hot om straff eller våld eller genom att locka med 

belöningar och förmåner. Den förstnämnda typen av ledarskap kallas 

formellt ledarskap. De tre övriga kan vara antingen former av 

informellt ledarskap eller en kombination av informellt och formellt 

(Egidius, 1997, s. 311). 

 

Då uppsatsens huvudfokus ligger på ångest i organisationen beskrivs i stycket nedan 

kombinationen av ledarskap och ångesthantering. 

 

Obholzer (Obholzer & Roberts, 1994) beskriver viktiga punkter för ledningen. 

De skall ha medvetenhet omkring de risker medarbetare utsätts för. Dessa risker kan vara 

fysiska så väl som psykologiska. De skall även ha tillgodogjort sig kunskaper om de 

psykologiska processer som de deltar i och styr över. Ledningen skall visa öppenhet mot 

klienter/brukare och ta ett ansvar utåt (offentligt) för att dels skydda sina medarbetare (från 

ångest/stress) och del för att skydda ”brukarnas” intressen. 

 

Ångest i organisationen manifesterar sig ofta i form av stress. Larsen (2002) skriver ”Ur ett 

ledningsperspektiv kan detta innebära att man bör ’administrera stressen’ i form av moderat 

press i riktning mot att lösa uppgifter/uppnå mål hellre än att ta bort den fullständigt”. För att 

avlasta personalen är det viktigt att närmaste linjechef korrekt identifierar problemet som 

stress. Personal i stress förlorar förmågor i form av kompetens och färdigheter, vilket ofta 

leder till irrationellt och dysfunktionellt beteende/agerande. En ledare kan lätt luras att begå 

”det fundamentala attributionsfelet”, att tro att det är människan och inte situationen som är 

skulden till medarbetarens handling, istället för att korrekt identifiera problemet som 

organisationens. Hellgren och Löwstedt (1997) beskriver fenomenet ”det fundamentala 

attributionsfelet” och skriver att människor inte är konsekventa i sitt handlande i olika 

situationer.  

 

Ledarskap i denna uppsats kommer att belysa hur ledaren tar tillvara på humankapitalet och 

använder dessa resurser på ett optimalt sätt för att gagna verksamhetens mål. 
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1.4.6. Organisation 

”Organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 10). Moxnes beskriver organisation som en hantering av 

ångest, både i betydelsen oro (negativ ångest) och i drivkraft (positiv ångest). Fanns inte 

behovet (drivkraften i bästa fall och hot avvärjningen i sämsta fall) att utöka omsättning eller 

spara resurser skulle vi inte komma samman i organisationer överhuvudtaget (Moxnes, 2001). 

 

I denna uppsats kommer organisation främst vara en överskrift på viktiga faktorer eller 

processer (asymmetriska föreställningar och ofullbordade samtal) som styr och påverkar 

ångesten i organisationen (Andersson, 2007) Se vidare i stycke 3.2 (Organisation) 

 

1.4.7. Typ A beteende 

Livsstil och sätt att reagera i arbetsliv och i det privata som 

karaktäriseras av aggressivitet, otålighet, benägenhet för simultana 

aktiviteter (att läsa tidningen samtidigt som frukosten intas osv.), 

ängsligt bevakande av social ställning och strävan att uträtta mycket 

på kort tid. (Egidius, 1997, s 555). 

 

 

Det mest beforskade och välkända personlighetsdraget som har bekräftat samband med hjärt- 

och kärlsjukdomar. Typ A beteende beskrevs ursprungligen som en konstant överdriven kamp 

mot för att övervinna hinner mot ett odefinierat och ouppnåeligt mål. Ursprungligen beskrevs 

inte heller typ A beteende som ett personlighetsdrag utan som en uppsättning 

situationsbundna beteenden (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Ett mätinstrument för att kunna identifiera personer (med typ A personligheter) gjordes av 

Scott, Brandberg och Öhman. De utformade ett självskattningsformulär (en kort adjektivlista 

NM) med olika exempel på sinnestämningar som uppskattar respondentens nuvarande (state) 

och ihållande (trait) personlighetsegenskaper (Scott, Brandberg & Öhman, 2001). Detta 

verktyg är måttet för typ A beteenden i denna uppsats. 

 

1.4.8. Rollförväntningar 

”Förväntat sätt att gestalta en roll enligt de föreställningar om den som utvecklats i ett visst 

socialt sammanhang” (Egidius, 1997,  s 469). Goffman (1977) skriver i sin bok, Jaget och 
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maskerna, om de rollkonflikter som vi ibland ställs inför och måste hantera som människor. 

De kan vara intra-psykiska konflikter som handlar om att man samtidigt vill och inte vill 

något, konflikter mellan olika roller som föräldrarollen och arbetsrollen eller konflikter inom 

ett arbetsuppdrag. Dessa konflikter påverkar oss i hög grad. 

Rollkonflikter är kända för att långsiktigt öka riskerna för utmattning med långsiktig 

sjukskrivning som följd. Auberts definierar, enligt Wolvén, roller som ”summan av de normer 

och förväntningar som hänför sig till en viss uppgift eller en viss position” (Wolvén, 2000,  

s. 184). Ett problem som kan uppstå är kollisionen mellan den egna personligheten och de 

roller som ska uppfyllas. För att dölja sin inneboende osäkerhet och otrygghet överdrivs 

yrkesrollen med påföljden att identitetskriser kan uppstå på grund av att skillnaden mellan roll 

och personlighet tunnas ut. Speciellt vanligt är detta inom kontaktyrken (Wolvén, 2000). I 

föreliggande uppsats mäts rollklarhet i uppdraget och eventuella rollkonflikter. 

 

1.4.9. Arbetskrav 

Arbetskrav tillsammans med kontroll är två faktorer som starkt bidrar till upplevelsen av sin 

egen arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990). Arbetskrav är specifika uttalade 

arbetsuppgifter (uppgift, tid o mängd) som ingår i arbetsuppdraget till skillnad från outtalade 

förväntningar som tillhör arbetsrollen. Höga krav och låg kontroll genererar en hög stressnivå 

(ibid.). Figur a visar Karasek & Theorells (1990) krav och kontrollmodell.  

 

Figur a 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Källa: Karasek & Theorell (1990 
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1.4.10. Kontroll över eget arbete 

”Möjlighet att själv styra sitt arbete genom att välja arbetstakt, göra prioriteringar, ordna 

arbetsuppgifterna i tidsföljd, välja metod osv.” (Egidius, 1997, s 93). Enligt Egidius (ibid.) är 

kontroll den faktor som är starkast bidragande till trivsel på arbetet. Bristen på kontroll i 

arbetet kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. I figur a ovan illustreras kontroll över eget 

arbete under benämningen inflytande. Kontroll-faktorn mäts i denna studie med frågor om 

kontroll över beslut och kontroll över arbetstakt och arbetstid. 

 

1.5. Studiens avgränsning 
 

Valet att undersöka förskoleverksamhet beror dels på tillgängligheten via min personliga 

kontakt och min egen erfarenhet av verksamheten som barnskötare och dels att pedagogyrket 

räknas till gruppen relationsprofessioner. Ett urval tillhörande gruppen relationsprofessioner 

ökar sannolikheten för att finna förekomst av ångest/stress. 

 

Jag har avgränsat studien till tre kommunala förskoleenheter inom barnomsorgen. 

Sammanlagt antal pedagoger på dessa tre enheter utgör nästan 50 % av det totala antalet 

yrkesverksamma pedagoger inom kommunal barnomsorg i den utvalda kommunen. Ett större 

urval hade inte kunnat användas inom ramen för denna uppsats då tillgängligheten till 

tillfrågade respondenter samt tiden för studiens genomförande var begränsad.   

 

1.6. Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i fem avsnitt. Första avsnittet, inledningen, beskriver problemet i vid 

bemärkelse på samhällsnivå samt redovisar frågeställning, avgränsningar, syfte och 

begreppsförklaringar. Andra avsnittet, metod, redogör för använd metod, material, urval, 

respondenter och genomförande utav studien. Dessutom diskuteras studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet samt etiska överväganden. I det tredje avsnittet, teoretiska 

utgångspunkter, beskrivs den teoretiska ram jag haft som utgångspunkt på individ och 

organisationsnivå. Fjärde avsnittet, resultat, innehåller en redovisning av studiens resultat och 

i det femte avsnittet, slutdiskussion, summeras uppsatsen ihop i en slutdiskussion. Dessutom 

ges förslag på fortsatt forskning i det sjätte avslutande avsnittet. 
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2. Metod 

 

Föreliggande uppsats är en kvantitativ studie baserad på data från enkätundersökning med 

avsikt att mäta samband mellan ångest/stress och utvalda arbetsmiljöfaktorer samt beskriva 

vilken enskild faktor som har störst förklaringsvärde för och därmed bäst predicerar faktorn 

stress.  

 

Genom att välja en kvantitativ metod ville jag säkerställa att resultatet som redovisades är 

objektivt sammanställt utav de data jag insamlat. För att korrekt kunna mäta eventuella 

samband valde jag att inte använda en kvalitativ metod som skulle kunna ha inneburit att jag 

påverkat resultatet, dels genom min person och dels genom min tolkning av insamlad data. 

Enkätundersökningen innebar att jag kunnat insamla och sammanställa en större mängd data 

under tidsrymden jag haft till förfogande jämfört med om jag gjort intervjuer eller 

observationer.   

 

Andersson (2007) menar att ”konsulter” bidrar med ångestreducering till organisationen, 

därför borde ångesten bli än mer tydlig om ingen utomstående observatör eller konsult 

etcetera kommer in och reducerar den. Vid deltagande observation är den huvudskaliga 

prioriteringen att behålla den naturliga miljön intakt (Denscombe, 2000) vilket stämmer med 

många socialkonstruktivistiska resonemang om att forskaren påverkar och förändrar genom 

sin närvaro. Är man dessutom intresserad av att besvara en frågeställning om ångest som 

enligt Andersson (2007) ofta till och med är främmande som begrepp för den enskilde, så rör 

man definitivt om i den naturliga miljön om man finns på plats och frågar. Ångest är för 

många privat om man ens tillstår den och skulle kräva en lång närvaro för att blotta sig 

spontant. Hur mäta något utan att befinna sig där, jo genom enkät. 

 

Nackdelar som framhålls gällande kvantitativ metod är bl.a. att mängden data som insamlats 

kan bli för stor och att det blir för många faktorer och variabler att ta ställning till samt att 

kvalitén i insamlad data är avhängig insamlingsmetoden och formulering av frågorna 

(Denscombe, 2000). Vad gäller datamängd har den undersökta kommunens storlek gjort att 

dataomfattningen i denna studie naturligt har begränsats. Enligt Denscombe (ibid.) bör urvalet 

i en enkätundersökning minst innehålla 30 personer.  
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2.1. Procedur 

Det fanns inte några bra färdiga mätverktyg som passade uppsatsens frågeställning. För att 

ändå göra ett försök att mäta ångest i organisationen utifrån Anderssons beskrivna 

ångestskapande faktorer (organisatoriska skeenden) skapades ett nytt mätverktyg. Det består 

av:  

 Utvalda delar av QPS Nordic (General Nordic Questionnaire for Psychological and 

Social Factors at Work, som skapats av Dallner, Gamberale, Ohlsson & Örelius 

(1999) för Nordiska Ministerrådet. (Bilaga 2) 

 Negative Mood Checklist, trait-avsnittet (NM) skapat av Scott, Brandberg & Öhman 

(2001) (Bilaga 2) 

 samt en faktor kallad organisation innehållande frågor som är tänkta att svara mot 

Anderssons ångestskapande faktorer (Andersson, 2007). (Bilaga 2)  

 

QPS Nordic faktorn stressupplevelse har använts för att mäta om ångest finns eller inte finns i 

organisationen. NM har använts för att belysa respondenternas prevalens för typ A beteende. 

Övriga faktorer finns med för att kontrollera att ingen annan faktor bidrar mer till resultatet än 

faktorn organisation samt för att kunna jämföra skillnader mellan respondentgrupperna. 

Formuläret mäter också vad som här går under benämningen demografiska faktorer till 

exempel kön, ålder och utbildningsnivå för att kunna utesluta skillnader och eventuellt hitta 

samband som inte hade förväntats. 

 

Enkäten (bilaga 2) sammanställdes och trycktes upp i 125 exemplar tillsammans med 

försättsblad (bilaga 1). Sex stycken kartonger i måtten 20x25x30 cm tejpades ihop och 

kläddes med omslagspapper. På varje kartong öppnades en skåra 20 x 1 cm för instoppandet 

av enkäterna. Varje låda märktes med texten svarslåda samt förseddes med en färgkod (svart, 

röd och vit) för att kunna särskilja de olika enheterna. Till varje biträdande rektor på enhet a, 

b och c lämnades sedan enkäter med försättsblad, två förslutna svarslådor och 2 kg ”tack för 

hjälpen -godis".  

 

Respondenterna hade tidigare informerats om min undersökning av de biträdande rektorerna 

och tillfrågats om deras deltagande. De biträdande rektorerna har delat ut enkäterna till 

respondenterna och efter ifyllnad har respondenterna själva direkt lagt ner enkäterna i anvisad 

svarslåda. Dessa sex lådor har sedan inhämtats från respektive enhet.  
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2.2. Mätinstrument 

2.2.1. QPS Nordic 

Dallner et al (2000) beskriver QPS Nordic formuläret som ett nordiskt allmänt frågeformulär 

för att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. ”Det omfattar såväl arbets- och 

organisationsegenskaper som individuella arbetsrelaterade åsikter. Formuläret mäter faktorer 

som gäller för de flesta typer av arbeten och arbetsplatser. Man bör överväga om det finns 

förhållanden, typer av arbeten eller yttre faktorer (till exempel ekonomiska problem), som gör 

att man behöver komplettera QPS Nordic med andra instrument eller metoder” (Dallner et al, 

2000). QPS Nordic är framtaget för att mäta individers upplevelser av organisatoriska, sociala 

och psykologiska arbetsförhållanden. 

 

2.2.2. Negative Mood (NM) 

NM består av 19 adjektiv för att mäta negativa känslotillstånd och stressreaktioner. Exempel 

på adjektiven är; ångestfylld, nervös, ängslig och betryckt. Svaren ges på en Likert-skala från 

1-5, där 1 står för aldrig och 5 för alltid. Ett högt resultat påvisar en betydande risk för 

depression och en negativ prognos för de som är i en pågående depressiv period (Scott & 

Brandberg & Öhman, 2001). 

 

2.2.3. Organisation 

Delen organisation består av 7 frågor som är sammanställda av författaren till denna uppsats. 

Dessa frågor skall i konkret form mäta oavslutade samtal och asymmetriska föreställningar i 

organisationen. Dessa två delar anser Curt Andersson vara de två viktigaste faktorerna för 

uppkomst av ångest i organisationen (Andersson, 2007).  

 

2.3. Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Ångest är precis som livskvalitet eller smärta en subjektiv upplevelse. De mätningar man kan 

göra ger inte en objektiv bild på individuell nivå men en bra inblick i individens uppskattning 

av upplevelsen. För att exempelvis mäta upplevelsen av smärta används en visuell-analog 

skala (VAS) som går mellan 1-10. Om mätningen görs på gruppnivå kan däremot tendenser 

visas som kan ge viktig information om upplevelser på gruppnivå men som sedan inte kan 

förväntas vara generaliserbar till en enstaka individ.  
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Genom att utgå från en gemensam definition av termen ångest kan man även på individnivå 

möjliggöra en mer tillförlitlig mätning av dess förekomst. I denna undersökning bygger dock 

allt på respondentens egen subjektiva uppfattning.  

 

I denna studie användes mätinstrumenten QPS Nordic och Negative Mood scale som båda är 

psykometriskt granskade. Detta innebär att konstruktörerna av testerna, under 

framställningsprocessen, har kontrollerat att testerna har god validitet och reliabilitet. 

Dessutom användes delen organisation som författaren har skapat för denna uppsats, i syfte 

att mäta de faktorer som Andersson (2007) beskriver som de två viktigaste för uppkomst av 

ångest inom organisationen. Denna del är inte psykometriskt granskad vilket minskar 

säkerheten i enkätresultaten. Denna studiens reliabilitet påverkas dessutom av att urvalet inte 

är slumpmässigt beträffande vilka som tillfrågats om deltagande i studien. Se vidare i stycke 

2.4 (Urval) 

 

För att kunna generalisera resultatet från urvalspopulationen till totalpopulationen pedagoger i 

förskolan i undersökt kommun krävs att kännedom finns även om totalpopulationen gällande 

vissa demografiska faktorer t. ex kön, ålder, antal år i yrket och utbildningsnivå. Endast med 

dessa data om totalpopulationen, att jämföra med urvalet, kan man säkert säga att urvalet är 

representativ för hela populationen och att resultatet därmed borde gälla för hela 

populationen. Av skäl utanför denna uppsats ram har undersökt kommun inte kunnat 

tillhandahålla dylika uppgifter varför resultatet endast säger något om urvalsgruppen och inte 

kan generaliseras till totalpopulationen pedagoger i kommunen (Byström 2005; Clark-Carter 

1997; Holme och Solvang, 1997; Denscombe, 2000; Eggeby och Söderberg, 1999). 

 

2.4. Urval 

Organisationen jag valt för min undersökning är den kommunala barnomsorgen. 

Undersökningen genomfördes på tre utvalda kommunala förskoleenheter inom tre 

skolområden i en mindre kommun i södra Sverige. I denna kommun finns det endast tre 

skolområden. Varje område består av flertalet förskoleenheter och skolenheter. Varje enhet 

har en egen biträdande rektor. Under varje enhet finns flertalet förskoleavdelningar. Genom 

en personlig kontakt på barn- och utbildningsförvaltningen kom jag i kontakt med tre stycken 

biträdande rektorer på olika skolområden. Deras respektive förskoleenheter är geografisk 

spridda inom tätorten i denna kommun. Dessa biträdande rektorer har sedan varit mig 

behjälpliga med att kontakta de pedagoger som arbetar i barngrupp inom deras enhet. 



 15 

Fortsättningsvis kommer jag att benämna dessa tre enheter som a, b och c samt pedagogerna 

som respondenter. 

 

Urvalet gjordes på basis av att få så representativa respondentgrupper som möjligt. 

Totalpopulationen av verksamma pedagoger i förskoleverksamhet i denna kommun är 125 st. 

I denna grupp är ej dagbarnvårdare inräknade. Urvalet som tillfrågades om deltagande bestod 

av 62 pedagoger som utgör (49,6 % av totalpopulationen). Antalet respondenter (n=47) utgör 

37,6 % av den totala populationen. Respondentgruppen utgör 75,8 % av urvalspopulationen. 

Bortfallet bestod av 15 personer som utgör 24,2 % av urvalspopulationen.  

 

Enligt uppgift från de biträdande rektorerna kan en del av bortfallet förklaras med 

sjukskrivningar på de olika enheterna, det vill säga att några var frånvarande så de inte kunde 

fylla i enkäten. Andra tänkbara förklaringar till bortfallet är att kvarvarande möjliga 

respondenter hamnat i tidsbrist på grund av utökad arbetsbörda då flera kollegor var 

sjukskrivna. Respondenterna kan ha känt en osäkerhet på hur resultatet av enkäten skulle 

komma att användas och därmed valt att inte svara. Det kan ha funnits 

otydlighet/missförstånd i kommunikationen mellan författaren och enhetscheferna och mellan 

enhetscheferna och respondenterna gällande tidsrymd för ifyllande av enkäten, syftet med 

enkäten eller i distributionen av materialet. Användning av enkät som datainsamlingsmetod är 

alltid riskfylld då ett alltför svagt deltagande kan omintetgöra möjligheten att dra slutsatser av 

resultaten. För att vara en undersökning av detta mått (enskild författare på C-uppsats nivå) är 

ändå den faktiska svarsfrekvensen i föreliggande studie god. 

 

2.5. Respondenter 

Gruppen respondenter (n=47) består av personal på respektive utvald enhet som frivilligt har 

valt att ställa upp på denna undersökning och som varit närvarande på arbetsplatsen under de 

två veckor som enkäterna funnits tillgängliga på respektive enhet.   
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2.6. Faktorerna i frågeformuläret 
 

Demografi 

Det har inhämtats demografiska fakta om kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, yrkestitel, 

anställningsform och antal år inom yrket (fråga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).  

 

 

Arbetskrav 

Arbetskrav mäts med QPS Nordic (Dallner et al., 1999). Definitionen av index för arbetskrav 

utgörs av de fyra kategorierna; arbetskvantitet (fråga 8, 9, 10, 11), arbetskvalitet (fråga 12, 13, 

14), utbildning (fråga 15, 16, 17) och utmaning (fråga 18, 19, 20). Skalan skapas genom att 

värdet för respektive kategori summeras. Delskalan för arbetskrav innehåller frågor som; 

Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mer utbildning för? Svarsalternativen ges på 

en 5 gradig Likert-skala från aldrig, sällan, ibland, ofta till alltid. Då svarsriktningen i 

arbetskravs ingående kategorier inte lutar åt samma håll vänds svaret för arbetskvantitet och 

utbildning. Det betyder att höga poäng på arbetskrav innebär låg arbetskvantitet och litet 

utbildningsbehov samt god arbetskvalitet och positiv utmaning.   

 

 

Rollförväntningar 

Rollförväntning mäts med QPS Nordic (Dallner et al., 1999). Definitionen av index för 

rollförväntning utgörs av de båda kategorierna; rollklarhet (fråga 21, 22, 23) och rollkonflikt 

(fråga 24, 25, 26). Skalan skapas genom att värdet för respektive kategori summeras. 

Rollförväntningar innehåller frågor som; Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera 

personer? Svarsalternativen ges på en 5 gradig Likert-skala från aldrig, sällan, ibland, ofta till 

alltid. Då svarsriktningen i rollförväntningars ingående kategorier inte lutar åt samma håll 

vänds svaret för rollkonflikt. Det betyder att höga poäng på rollförväntningar innebär få 

rollkonflikter och hög rollklarhet.  

 

 

Kontroll i arbetet 

Kontroll i arbetet mäts med QPS Nordic (Dallner et al., 1999). Definitionen av index för 

kontroll utgörs av de båda kategorierna; kontroll över beslut (fråga 27, 28, 29, 30, 31) och 

kontroll över arbetstakt (fråga 32, 33, 34, 35). Skalan skapas genom att värdet för respektive 

kategori summeras. Kontroll innehåller frågor som; Om det finns olika sätt att göra ditt arbete 

på, kan du då själv bestämma hur du ska göra det? Svarsalternativen ges på en 5 gradig 
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Likert-skala från aldrig, sällan, ibland, ofta till alltid. Höga poäng på kontroll betyder att man 

har hög kontroll över beslut och hög kontroll över arbetstakt.  

 

Socialt stöd 

Upplevd grad av socialt stöd mäts med QPS Nordic (Dallner et al., 1999). Definitionen av 

index för socialt stöd utgörs av de två kategorierna; stöd från arbetskamrater (fråga 36, 37) 

och stöd från chef (fråga 38, 39, 40). Skalan skapas genom att värdet för respektive kategori 

summeras. Socialt stöd index innehåller frågor som – Om du behöver, är dina arbetskamrater 

då villiga att lyssna på problem som rör ditt arbete? Svarsalternativen ges på en 5 gradig 

Likert-skala från aldrig, sällan, ibland, ofta till alltid. Det betyder att höga poäng på socialt 

stöd innebär stort socialt stöd från arbetskamrater och chefer.  

 

 

Ledarskap 

Ledarskap mäts med QPS Nordic (Dallner et al., 1999). Definitionen av index för ledarskap 

utgörs av de båda kategorierna; uppmuntrande ledarskap (fråga 44, 45, 46) och rättvist 

ledarskap (fråga 47, 48, 49). Skalan skapas genom att värdet för respektive kategori 

summeras. Exempel på fråga är; Behandlar din närmaste chef de anställda på ett rättvist och 

jämlikt sätt? Svarsalternativen ges på en 5 gradig Likert-skala från aldrig, sällan, ibland, ofta 

till alltid. Höga poäng på ledarskap betyder att ledarna till stor del är uppmuntrande och 

rättvisa.  

 

Stressupplevelse 

Stressupplevelser mäts med två frågor som används som tillbehör till QPS Nordic (Dallner et 

al., 1999). Definitionen av index för stressupplevelse utgörs av de två kategorierna; press 

(fråga 50) och stress (fråga 51) finns i delskalan välbefinnande (ursprung okänt). Skalan 

skapas genom att värdet för respektive kategori summeras. Exempel på påstående är; Med 

stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan 

sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden. Har du känt dig stressad den sista 

tiden? Svarsalternativen ges på en 5 gradig Likert-skala från hela tiden, en stor del av tiden, 

en del av tiden, en liten del av tiden till inte alls. Höga poäng på stressupplevelse innebär låg 

press och låg stress. 
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Stressreaktioner 

Stressreaktioner mäts med Negative Mood (NM) checklist skapad av B. Scott, M. Brandberg 

och A. Öhman (2001). Denna skala består av 19 adjektiv för att mäta negativa känslotillstånd 

och stressreaktioner. Exempel på adjektiven är; ångestfylld, nervös, ängslig och betryckt. 

Svaren ges på en Likert-skala från 1-5, där 1 står för aldrig och 5 för alltid.  

NM består av två delar: state (dagsläge) och trait (personlighetsdrag över tid). I min 

undersökning har endast trait-delen använts, fråga 62-80. Höga poäng på denna del indikerar 

en betydande risk för depression och en negativ prognos för de som är i en pågående 

depressiv period (Scott & Brandberg & Öhman, 2001). 

 

Organisation 

Index för organisation består av två delskalor; oavslutade samtal och asymmetriska 

föreställningar och skapades utifrån Anderssons slutsatser om vad som skapar ångest i 

organisationen. Exempel på fråga är; Känner du till målen för verksamheten?, Är du nöjd med 

kommunikationen inom organisationen? Har du och dina kollegor en gemensam bild av 

klimatet på arbetsplatsen? Svaren ges på en Likert-skala från 1-4, där 1 står för Inte alls och 4 

för Helt. 

 

2.7. Databearbetning 
 

Formulär för inskrivning av data har skapats i statistikprogrammet Statistical Package for the 

Social Science, version 15 (SPSS v.15). Rådata, i form av enkätsvar, transkriberades till 

elektronisk data. Index skapades genom sammanslagning av rådata utifrån förbestämda 

kriterier gällande QPS Nordic, NM och organisationsfaktorn. När all data sammanställts 

utfördes följande beräkningar av dessa; Spearmans produktmomentkorrelationskoefficient, 

multipel regressionsanalys och frekvensberäkningar.   

 

Spearmans produktmomentkorrelation mäter om det finns några samband mellan olika 

faktorer, multipel regressionsanalys mäter hur stor del av en faktor (beroendevariabel) som 

förklaras av en annan faktor (oberoende variabel). Detta uttrycks även som linjära samband, 

dvs. den oberoende variabeln samvarierar i bestämd riktning med den beroende variabeln och 

därmed kan man med kunskap om storlek på den oberoende variabeln också förutsäga 

storleken på den beroende variabel.  Även demografiska data har behandlats. Dessa har 

beräknats med frekvensanalys, vilket innebär andel i procent. Detta för att kunna generalisera 

resultat.   
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Enstaka svar saknades på några enkäter (partiellt bortfall). För att inte behöva ta bort dessa 

respondenter helt ur resultatet så ersattes missade svar med värdet 3 i de 5-gradiga skalorna 

och vartannat värde 2 och 3 i de 4-gradiga skalorna.  Att ersätta missade svarsalternativ med 

värdet 3 på denna femgradiga skala som mäter dikotoma värden innebär att man inte rubbar 

balansen utan ger respondenten ett ”neutralt” värde som varken påverkar eller förändrar de 

övriga resultaten. På samma sätt är insättandet av varannan siffra 2 och varannan siffra 3 tänkt 

att fungera i den 4-gradiga skalan där endast 5 värden saknades totalt av 47 respondenters 

svar på 7 frågor =5/329=1, 5 %. Totalt ersattes 30 tomma svar av 47 respondenters svar på 41 

stycken frågor (30/1927=1, 5 %). Fråga nr 30, Kan du bestämma när du ska ha kontakt med 

klienter?, lämnades obesvarad av 6 respondenter, vilket utgör 12,7 %. Detta resultat kan bero 

på att pedagogerna inte ser barnen som klienter och inte förstod vem som avsågs. Övriga 

tomma svarsalternativ fördelades jämt över frågorna. 

  

Under beräkningsförfarandet användes ett prickdiagram som verktyg. Prickdiagram ger 

snabbt en bild av eventuella samband och även om sambanden är av positiv eller negativ 

karaktär (Eggeby & Söderberg, 1999). I denna studie användes prickdiagrammet även till att 

kontrollera att inte ”falska” samband förelåg och dels för att kontrollera att ”outliers” inte 

orsakade eventuella uppvisade samband (Byström, 2005).  

 

För beräkning och resultatbeskrivning av korrelationer (Se frågeställning 1 & 2) gäller 

följande: Korrelationer beskrivs ofta i fyra lägen; mycket svagt samband (0,00-0,25), svagt 

samband (0,26–0,50), starkt samband (0,51–0,75) och mycket starkt samband (0,76–1,00) 

(Cuadra, 2007).  Detta följs även i föreliggande uppsats. 

 

För den multipla regressionsanalysen (Se frågeställning 2) gjordes följande val. 

Valet av de oberoende variablerna gjordes utifrån att endast dessa faktorer visade på en 

signifikant korrelation med stressupplevelse. Den faktor som visade minst förklaringsvärde 

togs bort och resterande värden analyserades på nytt till endast en faktor återstod.  

 

2.8. Etiska överväganden 

Undersökningen baseras på frivilligt deltagande. Materialet hanteras med försiktighet så att 

respektive deltagares anonymitet bevaras. Undersökningens fokus är enbart att ta reda på om 

deltagarna upplever ångest i sin ordinarie vardagsverksamhet inom organisationen. 
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I manualen för QPS Nordic skrivs följande anvisningar gällande etiska frågor: 

 

Etiska frågor i samband med QPS Nordic gäller framför allt två saker: 

information till deltagarna och konfidentialitet. Respondenterna skall 

före undersökningen informeras om syftet med frågeformuläret, hur 

det kommer att delas ut och analyseras, hur resultaten kommer att 

presenteras och hur anonymiteten för den enskilde bevaras. 

Information skall ges om hur formuläret skall besvaras liksom om hur 

och av vem data kommer att analyseras samt om hur frågeformulären 

och data kommer att förvaras. Denna information skall ges skriftligen 

och helst också muntligen. Deltagande måste alltid vara frivilligt. QPS 

Nordic är främst avsett att användas på grupp- eller organisationsnivå 

för interventioner och forskning. Inga resultat eller slutsatser skall 

presenteras på individnivå. Det är viktigt att undersökningen och 

interventionerna sker så att inte något utpekande eller diskriminering 

av individer är möjlig. När man på arbetsplatsen förhandlar om och 

beslutar att använda QPS Nordic till en undersökning av de anställda, 

är följande saker viktiga ur etisk synvinkel: 

–   syftet som den skall användas till måste vara klart definierat och 

uttalat 

– en person som leder undersökningen och återkopplingen av 

resultaten skall ha tillräcklig kunskap om användning av 

frågeformulär som en metod att mäta psykologiska och sociala 

faktorer i arbetslivet 

– personalen/respondenterna måste informeras om syftet med 

undersökningen och om hur undersökningsprocessen kommer att se ut 

–  information måste ges om hur data skall insamlas, behandlas, 

återkopplas och förvaras. 

 

Det är viktigt att undersökningen och interventionerna planeras så att 

absolut inget utpekande eller diskriminering av individer kommer att 

ske, och att anonymiteten av individuell information kommer att 

säkras (Dallner et al, 2000). 

 

I min undersökning har jag noga följt ovanstående anvisningar då konstruktörerna av testet 

uttryckligen påpekar vikten av ett etiskt förhållningssätt i samband med användningen av 

deras test. Dessutom har jag valt att inte namnge kommun eller berörda förskoleenheter. 

Respondenterna i min undersökning kan inte identifieras. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1. Individens ångest och ohälsa  

Människor är olika förmögna att hantera ångest och stress på ett icke skadligt sätt. Forskning 

har visat att vissa personlighetstyper har lättare för att stressa upp sig.  Det mest beforskade 

och välkända personlighetsdraget som har bekräftat samband med hjärt- och kärlsjukdomar är 

typ A beteende.  

 

Stressrelaterade negativa tillstånd som exempelvis ilska, depression, typ A beteende och 

ångest har visat sig ha starkt samband med hjärtsjukdomar enligt omfattande metaanalyser. 

Fientlighet och depression har visat sig öka risken för upprepade hjärtinfarkter och senare 

forskning adderar faktorn ångest till den listan.  

 

Människor som arbetar inom relationsprofessioner löper större risk för att uppleva ångest som 

är relaterad till sitt yrke. Yrken som ingår i detta begrepp är människobehandlande, 

förändrande eller vårdande tjänster som vård, skola och omsorg. Andra termer för dessa är till 

exempel kontaktyrken, välfärdstjänster och ”Human Service” (Obholzer & Roberts, 1994; 

Högstedt et al. 2004; RFV analyserar; 2002:4). 

 

Rubenowitz (1994) menar i sin bok, Organisationspsykologi och ledarskap, att förstå 

individens behovsutveckling är till hjälp om man söker få svar på frågan om vad som är 

väsentligt för arbetstillfredsställelsen. Speciellt viktigt är det för att förstå uppkomst av stress i 

organisationen. Rubenowitz beskriver att behov som möts av oöverstigliga hinder framkallar 

frustration, stress och ångest hos individen så stark att den i värsta form kan ta sig uttryck i 

form av våld. Mer vanligt dock är att individen använder någon form av försvarsmekanismer 

för att tona ner den egna reaktionen: 

 

Mer varaktiga eller intensiva frustrationstillstånd, som man inte kan 

bemästra genom att forcera hindren för behovstillfredsställelsen eller 

tillfälligt klara med hjälp av någon anpassningsmekanism (eg. försvar 

författarens anm.), kan leda till ett konstant ångesttillstånd 

(Rubenowitz 1994, s 52).  
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3.2. Organisation 

”Organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 10). Moxnes skriver att ”en organisation är ett sätt att handskas 

med ångest på” (Moxnes, 2001, s 154). Detta både i betydelsen oro (negativ ångest) och i 

drivkraft (positiv ångest). Fanns inte behovet (drivkraften i bästa fall och hot avvärjningen i 

sämsta fall) att utöka omsättning eller spara resurser skulle vi inte komma samman i 

organisationer överhuvudtaget (Moxnes, 2001). 

 

Bilden av organisationen har varierat över tid. Taylor var först ut vid sekelskiftet (1900 talet) 

med Scientific Management. Organisationer kom under 1920 talet att betraktas som maskiner 

(Fordism) för att under 1930 talet och framåt ses på som sociala system (Human relations). 

Under 1950 talet betraktades organisationer som beslutsarenor (Beslutsteori) för att under 

1960 talet övergå till att betraktas som politiska arenor, öppna system eller dynamiska system 

(Contingency teori). Denna tanke fanns kvar till 1980 talet då organisationer mer betraktades 

som kulturer (Organisationskultur). Från 1990 talet och framåt har synen på organisationer 

övergått till att betraktas som nätverk och ofta hanterats genom ”Knowledge Management” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002; Eriksson-Zetterquist et al, 2006). 

För varje tid har en ny dimension, som avgör organisationens totala fungerande, lyfts fram 

och behandlats i en ständig strävan att förstå och kunna hantera organisationen optimalt.

  

Organisationer betraktas mer och mer som: 

Sociala arenor där diverse mänskliga förtjänster och 

tillkortakommanden samverkar med diverse effekter som följd. 

Organisationer är aldrig endast rationella eller icke-rationella utan olika 

handlingsmönster interagerar och skapar en ganska säregen blandning 

av olika former av rationaliteter (Eriksson-Zetterquist et al, 2006, s 

371). 

 

I denna uppsats kommer organisation främst vara en överskrift på viktiga faktorer eller 

processer (asymmetriska föreställningar och ofullbordade samtal) som styr och påverkar 

ångesten i organisationen (Andersson, 2007) 

 

Människor hyser olika känslor inför sitt arbete. En av de vanligaste är en känsla av oro som 

inte kan identifieras och hanteras rationellt om organisationens mål är oklara. 
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Måldefinition är därför ett bra sätt för organisationer att klara av osäkerhet och sker genom en 

kompromiss mellan vad vi vill göra och vad vi är tvungna att göra (Weisbord, 1983). 

Jacobsen och Torsvik (2002) beskriver att kommunikationsproblem kan leda till osäkerhet. 

Tillgång till olika forum där den anställde tillsammans med sina kollegor kan diskutera 

tankar, problem och så vidare är av stor betydelse för ångesthantering. Det leder till att man 

får uttrycka sig och känna sig delaktig i organisationen (jmf med socialt stöd). Av vikt är 

också att det finns klara kommunikationskanaler för hur information i organisationen ska 

spridas vertikalt neråt. Individer som inte nås av information upplever sig ofta undanskuffade 

och bort glömda. Obholzer (Obholzer och Roberts, 1994) anser att möjligheten för alla i 

organisationen att delta i och bidra till organisationens helhet är en viktig generell 

ångesthanterande åtgärd. 

 

På samma sätt som individers ohälsa påverkar organisationer så påverkas individer av 

organisationers ohälsa. Edward Palmer (Högstedt et al, 2004) redovisar ett resultat från en 

undersökning som säger att 88 % av individer som varit sjukskrivna av psykologisk orsak 

anser att det helt/delvis beror på de rådande förhållandena på arbetsplatsen. Där finns ingen 

markant skillnad mellan män/kvinnor. Möjligen kan detta resultat kopplas samman med 

beskrivna parallellprocesser i stycket organisationens ångest (3.2.1.).  

3.2.1. Organisationens ångest 

För att kunna beskriva ångest inom organisationer måste vi först komma överens om en del 

förutsättningar som avgör existensen av ångest i en organisation. Alla organisationer består av 

människor med känslosystem. Hur väl var och en av de som tillsammans utgör organisationen 

kan styra och behärska dessa individuella system avgör utfallet för hela organisationen om 

inte strukturer i organisationen skapas för att fånga upp, hantera eller undanmanövrera 

systemreaktionerna (Rubenowitz 1994; Moxnes 2001). Känslor används och aktiveras 

dagligen vid olika händelser på arbetet, till exempel så väcks frustration när något inte går 

som vi har tänkt oss på jobbet. Vi kanske måste göra om något en gång till. Vi har också olika 

förutsättningar och åsikter som gör att vi ibland måste göra något vi räds eller följa beslut som 

vi inte sympatiserar med (eg. rollkonflikt).  

 

All denna aktivering av våra känslosystem påverkar hur vi konkret beter oss i organisationen 

och därmed även utfallet av organisationens måluppfyllelse. Följaktligen bär vi alla med oss 
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ångest in i organisationen när vi utgör en del av den, men det finns även andra sätt för ångest 

att komma in i organisationen.  

 

Ångest är som jag tidigare anfört ”smittsamt”. Det vill säga att vi alla tenderar att uppvisa 

samma känslor som andra vi möter. Det är grunden till all interaktion människor emellan. 

(Kåver & Nilsonne, 2007). Mötet med kunder, brukare, elever och klienter färgar (smittar) på 

samma sätt organisationens representanter med olika typ av känslopåslag beroende på 

innehållet i avnämarens påslag. Detta är ytterligare en väg för ångest att komma in i 

organisationen. 

 

Organisationskultur eller organisationsklimat är olika benämningar för hur man beter sig, 

tänker om och ser på andra (utanför), varandra och specifika saker i en organisation. 

Kulturen/klimatet manifesteras i tre olika nivåer; artefakter, värderingar/normer och 

grundläggande antaganden. Jacobsen och Thorsvik (2002) redogör för Scheins beskrivning 

om en organisations grundantaganden i sju dimensioner. Sammansatta i olika kombinationer 

skapar dessa olika typer av kulturer. Vissa av kombinationerna kommer att direkt aktivera 

ångest till exempel genom att man i organisationen har en negativ människosyn och en låg 

toleransnivå för konflikter. Andra kombinationer kommer att aktivera känslosystemets 

positiva delar, till exempel drivkraft som kommer av nyfikenhet, lust, glädje och samhörighet. 

Kulturen kan beskrivas som en organisations mjukvara till skillnad mot hårdvaran som utgörs 

av struktur, mål, lagar, regler och så vidare. 

 

Normerna för kulturen odlas fram genom att beteenden (även tankar och känslor) 

förstärks/belönas eller bestraffas i organisationen. De system som finns för att 

belöna/bestraffa kallas incitamentsystem. Syftet med denna typ av system är att motivera de 

anställda att utföra uppgifter/sysslor i enlighet med organisationens önskan. Dessa system 

består av tre (3) element: Vem belönas?, Vilket slags belöningar?, Vad belönas? (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002).  Daniels förordar användandet av positiv förstärkning (belöning) framför 

negativ förstärkning då det senare endast får människor att göra precis det som krävs för att 

det negativa ska försvinna. Positiv förstärkning medför ingen ”övre gräns” för hur mycket det 

kan få ett beteende att öka (Daniels, 2000). 

 

Spridningen av stress i organisationen beskrivs också av psykiatrikern/psykoanalytikern 

Anton Obholzer, chef för Tavistock och Portman klinikerna i London. Han drar slutsatsen att 
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mönster tenderar att reproduceras mellan institutioner och dess omgivning, mellan delar av 

organisationer och mellan individer (Obholzer & Roberts, 1994). I dagligt tal beskriver vi ofta 

dessa skeenden med termen parallellprocesser. 

 

Om organisationen inte har sätt att hantera dessa parallellprocesser (när det gäller 

reproduktion av ångest) riskerar man att hamna i en situation där ångesten leder till stress, 

vilket leder till att individen försöker hantera denna med exempelvis alkohol, droger etcetera 

Detta påverkar givetvis individens familj och omgivning lika väl som det påverkar 

organisationen. För att dra saken till sin spets hamnar man i ett tillstånd som Obholzer 

beskriver som ”-an unhealthy mind in an unhealthy body in an unhealthy organization”. 

(Obholzer & Roberts, 1994, s 178). Moxnes anser att ”på samma sätt som ångest är kärnan i 

alla neuroser, så är också ångest kärnan i alla dåligt fungerande organisationer.” (Moxnes, 

2001, s 154) 

 

Enligt Obholzer är vissa organisationer mer benägna att komma i kontakt med individers 

ångest. Han beskriver följande organisationer, (sjukvård, utbildningssystemet och 

socialtjänsten) som containers för ångest. Förutom de ordinarie uppgifterna hanterar man 

dagligen människors ångest (Obholzer & Roberts 1994; Moxnes 2001; Thomas & Hersen, 

2002). I en väl fungerande organisation så kan man transformera ångesten till något konkret 

hanterbart eller härbärgera den. I bägge fall byts klientens/brukarens ångest ut mot hopp. 

Ångesten stannar kvar i organisationen. Därför är det än mer viktigt i dessa organisationer att 

skapa strukturer som avlastar personalen och hjälper dem att hantera ångest. 

 

När ångesten väl är inne i organisationen smittar den upp genom hela hierarkin om inga 

strukturer (rutiner, åtgärder) för att hantera eller transformera denna finns, som fångar upp och 

neutraliserar smittan (jmf samspelet mellan mor o barn i stycket 1.1.). Ofta sprids den genom 

att den antar formen av stress i sin påtagliga/synbara form men behåller sin grundkänsla 

outtalat. Stress är ett fenomen som får individers prestationsförmåga att minska, vilket gör att 

oro sprider sig i högre led och smittan sprider sig som stress och underprestation även här och 

så vidare tills det att hela organisationen är smittad. Larsen (2002) skriver att en för hög 

stressnivå ökar känslan av ett slarvigt arbete och leder till att starka konflikter med personligt 

engagemang blossar upp. 
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3.3. Ångest i organisationen – Anderssons teori 

Curt Anderssons forskning (Ångest i organisationen. Möten mellan konsult och organisation, 

doktorsavhandling 2005) och sedermera bok, Ångest i organisationen (2007) grundar sig på 

de erfarenheter han har gjort i sitt arbete som konsult och genom deltagande observation i 

organisationerna. Hans främsta slutsatser rör fyra områden; asymmetriska föreställningar, 

ofullbordade samtal, varför manipulativt kontrollerande ledarskap inte lönar sig och konsulten 

som ångestreducerare. 

 

Asymmetriska föreställningar innebär enligt Andersson (ibid.) att ångesten inom en 

organisation ökar då avsaknaden av ett nära samspel resulterar i en bristande helhetssyn, kaos, 

förvirring, slumpmässigt beslutsfattande samt brandkårsutryckningar för att lösa akuta 

problem kortsiktigt. Det leder till destruktiva handlingsmönster och ökad ångest i 

organisationen. 

 

Det ofullbordade samtalet definierar Andersson (ibid.) som ett otydligt grunt 

interaktionsmönster med konsekvensen att en ytlig social samverkan skapas istället för att på 

djupet förstå och respektera varandras föreställningar och värderingar.  

 

Manipulativt kontrollerande ledarskap skapas av den ångest som redan finns i organisationen 

och manifesteras i manipulerande och kontrollerande ledarbeteenden i syfte att dämpa egen 

inre ångest. Kortsiktigt ger det effekt men långsiktigt så ökar förekomsten av den ångest i hela 

organisationen som i första läget bidrog till ledarens behov av kontrollerande manipulativa 

beteenden (ibid.). 

 

Andersson menar att hans närvaro som konsult i organisationen tillfälligt reducerade ångesten 

som en containerfunktion. Främst tillskriver han denna effekt till bristande ledarskap och 

bristande interaktion inom organisationen som gjorde att han temporärt utsågs till informell 

ledare då han både var tillgänglig och uppmärksammade behoven och processerna i 

organisationen (ibid.). 

 

4. Resultat 

Nedan kommer resultatet av undersökningen att redovisas per frågeställning. Alla resultat 

beskrivs på gruppnivå, vilket innebär totalvärdet för hela respondentgruppen (n=47). I 
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Index 6, Stressupplevelse (fråga 50).

6%

23%

62%

9%

En stor del av tiden 

En del av tiden

Liten del av tiden

Inte alls

enlighet med anvisningarna i QPS Nordic manualen (Dallner et al., 2000) redovisas inga 

enskilda individer. Jämförelser mellan de olika enheterna a, b och c kommer dock att 

redovisas. 

 

De psykosociala arbetsmiljöfaktorerna är indelade i 8 stycken olika index. 

1. Index arbetskrav består av frågorna 8-20 

2. Index rollförväntningar består av frågorna 21-26 

3. Index kontroll i arbetet består av frågorna 27-35 

4. Index socialt stöd består av frågorna 36-40 

5. Index ledarskap består av frågorna 44-49 

6. Index stressupplevelse består av frågorna 50-51 

7. Index stressreaktioner består av frågorna 62-80 

8. Index organisation består av frågorna 81-87 

 

 

 

4.1. Samband mellan ångest och organisatoriska övergripande frågor. 

 

Frågeställning 1: Upplever de anställda på de utvalda förskoleenheterna ångest/stress som 

kan relateras till organisatoriska övergripande frågor? 

 

På fråga nr 50 (jag känner mig väldigt pressad) under avsnittet Stressupplevelser, svarade 6 % 

av respondenterna (n=47) att de en stor del av tiden känner sig pressade. 23 % av 

respondenterna svarade att de kände sig pressade en del av tiden, 62 % liten del av tiden och  

9 % inte alls (se tabell 1).                                                                                                         

 

Tabell 1. 
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På fråga nr 51 (Med stress /---/. Har du känt dig stressad den senaste tiden?) under avsnittet 

stressupplevelser, svarade 2 % av respondenterna (n=47) att de känt sig stressade hela tiden, 2 

% en stor del av tiden, 21 % en del av tiden, 49 % en liten del av tiden och 26 % inte alls (se 

tabell 2).  

 

Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående tabell (tabell 3.) visar styrkan på sambanden mellan alla de olika 

arbetsmiljöfaktorerna samt den demografiska faktorn ålder. Måttet som används är Pearson’s 

produktmomentkorrelationskoefficient (r xy). Denna åskådliggör att faktorn stressupplevelse 

(index 6) visar en svag korrelation med faktorn organisation (index 8) (r.39) med en 

signifikans på 0.01 nivå, ensidig/1-tailed (se tabell 3). Det betyder att höga poäng på 

stressupplevelser (låg grad av upplevd stress/press) samvarierar med en god 

föreställningssymmetri och en god kommunikation i organisationen. 

 

Tabell 3. Korrelationsmatris 

 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

  Ålder Arbetskrav 
Rollförvänt

ningar 
Kontroll i 
arbetet 

Socialt 
stöd 

Ledar
skap 

Stressu
ppl Organisation 

Ålder 1        

Arbetskrav  1       

Rollförvänt-
ningar 

 ,471** 1      

Kontroll i 
arbetet 

,305* ,378**  1     

Socialt stöd  ,581** ,483**  1    

Ledarskap  ,455** ,304* ,279* ,709** 1   

Stressuppl  ,502** ,366** ,349** ,321* ,250* 1  

Organisation  ,575** ,399** ,273* ,630** ,588** ,393** 1 

Index 6, Stressupplevelse (fråga 51).

21%

49%

26%

2%

2% Hela tiden

En stor del av tiden

En del av tiden

En liten del av tiden

Inte alls
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För att se om någon/vilka av de organisatoriska frågorna korrelerade med stressupplevelse 

gjordes en korrelationsanalys mellan alla delfrågor i index 8 (organisation) och index 6 

(stressupplevelse). De faktorer som signifikant korrelerade var fråga 81 om verksamhetsmål 

(r.43), fråga 85 om tid för planering och diskussion (r.28) och fråga 87 om de formella 

informationskanalerna (r.33). Alla korrelationerna visade på svagt samband. Se tabell 4 

nedan. 

 

Tabell 4. 

Korrelation 

Organisation Stressupplevelse 

Mål 0,43 

Delar mål 0,22 

Gemensam bild 0,15 

Medarbetarsamtal -0,03 

Tid 0,28 

Kommunikation 0,23 

Information 0,33 

  

 

4.2. Korrelation mellan utvalda arbetsmiljöfaktorer och upplevd stress.  

Frågeställning 2: Korrelerar arbetsmiljöfaktorerna; organisation, kontroll, socialt stöd, 

ledarskap, rollförväntan och arbetskrav med upplevd stress? 

I så fall, vilken av de utvalda faktorerna ger högst förklaringsvärde för faktorn 

stressupplevelse? 

 

Alla index hade inbördes samband i olika grad (se tabell 3). 

Starkt samband fanns mellan ledarskap och socialt stöd (r.70), mellan socialt stöd och 

organisation (r.63), mellan organisation och ledarskap (r.58), mellan socialt stöd och 

arbetskrav (r.58), mellan organisation och arbetskrav (r.57).  

 

Svagt samband fanns mellan stressupplevelse och arbetskrav (r.50), mellan socialt stöd och 

rollförväntningar (r.48), mellan arbetskrav och rollförväntningar (r.47), mellan ledarskap och 

arbetskrav (r.45), mellan organisation och rollförväntningar (r.39) och mellan organisation 

och stressupplevelse (r.39), mellan arbetskrav och kontroll i arbetet (r.37), mellan 

stressupplevelse och rollförväntningar (r.36) och mellan stressupplevelse och kontroll i 

arbetet (r.34). 



 30 

Resultaten visar att upplevd stress signifikant (ensidig/1-tailed 0.01) korrelerar med 

arbetskrav (r.50), rollförväntningar (r.36) och kontroll i arbetet (r.35). 

Den faktorn som har starkast korrelation är arbetskrav (r.50).  

 

En multipel regressionsanalys (backwards) gjordes med stressupplevelse som beroende 

variabel och faktorerna arbetskrav, rollförväntningar och kontroll i arbetet som oberoende 

variabler. Resultatet visade då att arbetskrav bäst förklarar/predicerar upplevd stress  

(r.50). Totalt förklaringsvärde är 25 % (r
2
x100). Tabell 5 visar endast den variabel som hade 

högst förklaringsvärde efter att den multipla regressionsanalysen genomförts.  

 

Tabell 5. Multipel regressionsanalys 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -1,551 2,370   -,654 ,516 

Arbetskrav ,196 ,050 ,502 3,896 ,000 

Dependent Variable: Stressupplevelse 

 

 

 

Då föreliggande uppsats har särskilt fokus på ångest inom organisationen enligt Anderssons 

(2007) teori, redovisas nedan (Se tabell 6) även förklaringsvärdet som faktorn organisation 

har på den beroende faktorn stressupplevelse. För att Anderssons teori ska bekräftas krävs att 

organisation är den faktor som ger högst förklaringsvärde för ångest i organisationen (här 

mätt med den beroende variabeln stressupplevelse). Resultatet av den multipla 

regressionsanalysen visar att faktorn organisation inte har ett tillräckligt starkt 

förklaringsvärde i denna studie för att Anderssons teori ska kunna bekräftas. Tabell 6 visar 

endast förklaringsvärdet för faktorn organisation.  

 

 

Tabell 6. Multipel regressionsanalys 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 3,640 1,412   2,578 ,013 

Organisation ,198 ,069 ,393 2,869 ,006 

Dependent Variable: Stressupplevelse 
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4.3. Demografi 

Nedan följer demografisk fakta gällande respondentgruppen (n=47) i min undersökning. 

De demografiska faktorerna visar att det finns skillnader mellan grupperna a, b och c 

framförallt i utbildningsnivå och genomsnittlig tid i yrket. Grupperna har stor skillnad i 

antalet medlemmar trots att de alla är genomsnittligt små respondentgrupper. Det innebär att 

personer får olika stor tyngd och att siffrorna blir något osäkra. Se tabell 7 

 

Tabell 7. 

Enhet A B C 

Ålder (genomsnitt) 40,7 40,2 45,1 

Utb högskola/universitet i % 71,40 93,80 70,00 

Förskollärare i % 66,70 87,50 70,00 

Barnskötare i % 28,60 6,30 30,00 

Anställningsform (tillsvidare)  i % 85,70 81,00 80,00 

År i yrket (genomsnitt) 28,6 15,4 21,3 

 

 

Tabellen (tabell 8) nedan visar medelvärden per enhet för varje adjektiv i NM skalan.  

För varje adjektiv kan svarsvärdet variera mellan 1 till 5. Svarsvärden mellan 1 – 3 är låga 

resultat (aldrig, sällan, ibland) och mellan 3 – 5 höga resultat (ibland, ofta, alltid). 

Generellt är nedanstående resultat låga, vilket tyder på att respondentgruppen inte har någon 

prevalens för typ A-beteende. Tabellen kan också läsas i kolumner och visar då enheternas 

respektive totalsumma i genomsnitt. Detta möjliggör att se om skillnader föreligger mellan 

enheterna. Då enheterna är olika stora men ändå förhållandevis små och medelvärdena är så 

lika väljer jag att inte vidare statistiskt analysera dessa.  

 

Tabell 8. 

Enhet A B C 

Splittrad 2,52 2,69 2,90 

Hetsad 1,95 2,00 2,40 

Jäktad 2,90 3,13 3,50 

Arg 2,62 2,50 2,50 

Jagad 2,24 2,06 2,80 

Upprörd 2,57 2,81 2,70 

Retlig 2,57 2,56 2,70 

Hopplös 1,67 1,75 2,10 

Orolig 2,33 2,63 2,70 

Uppvarvad 3,24 2,63 3,00 



 32 

Nervös 2,10 2,25 2,60 

Ledsen 2,43 2,13 2,40 

Rastlös 1,95 1,88 2,20 

Ångestfylld 1,81 2,00 2,20 

Hjälplös 1,62 1,63 1,80 

Irriterad 2,71 2,81 3,00 

Ängslig 1,90 1,88 1,90 

Otillräcklig 2,86 2,94 3,10 

Betryckt 1,57 2,00 2,40 

Total 43,57 44,25 48,90 

 

 

 

5. Slutdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka om det förelåg något samband mellan ångest och 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer i förskolan, med ett särskilt fokus på förhållandet mellan 

ångest och övergripande organisatoriska faktorer i enlighet med Anderssons teori (Andersson 

2007). En del av den processen är att undersöka hur olika arbetsmiljöfaktorer bidrar till 

upplevd stress, vilket är mätvariabeln för ångest i denna uppsats. Dessutom att kontrollera om 

den upplevda stressen kan relateras till organisatoriska och/eller övergripande frågor hos 

pedagogerna på kommunala förskoleenheter. 

 

För att sedan kunna generalisera resultatet från urvalspopulationen till totalpopulationen 

pedagoger i förskolan i undersökt kommun krävs att kännedom finns även om 

totalpopulationen gällande vissa demografiska faktorer t. ex kön, ålder, antal år i yrket och 

utbildningsnivå. Endast med dessa data om totalpopulationen, att jämföra med urvalet, kan 

man säkert säga att urvalet är representativ för hela populationen och att resultatet därmed 

borde gälla för hela populationen. Av skäl utanför denna uppsats ram har undersökt kommun 

inte kunnat tillhandahålla dylika uppgifter varför resultatet endast säger något om 

urvalsgruppen och inte kan generaliseras till totalpopulationen pedagoger i kommunen 

(Byström 2005; Clark-Carter 1997; Holme och Solvang, 1997; Denscombe, 2000; Eggeby 

och Söderberg, 1999). 
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5.1. Anderssons teori 

Jag har utgått från Curt Anderssons teori som hävdar att följande 3 faktorer mer än andra 

skapar negativ ångest inom en organisation. Dessa faktorer är: det ofullbordade samtalet, 

asymmetriska föreställningar om organisationen och manipulativt kontrollerande ledarskap. I 

min studie bildar 2 av dessa 3 faktorer organisationsindex (index 8). För att Anderssons teori 

ska hålla, skall detta index vara det som laddar faktorn stressupplevelse (index 6) mest. I min 

studie fann jag att arbetskrav (index 1) var den faktorn som hade starkast förklaringsvärde för 

faktorn stressupplevelse (index 6). Det betyder att denna studie misslyckats att verifiera 

Anderssons teori.  

 

Det fanns dock en svag signifikant korrelation mellan organisation och stressupplevelse.  

Att organisation som index inte gav ett starkare utslag kan ha olika förklaringar; 1. Den 

undersökta kommunen kan ha en bra organisation som hanterar ångesten så effektivt att den 

inte ger utslag i enkäten. 2. Personalen är ovanligt ångest och stresstolerant, vilket gör att 

mycket lite ångest finns att registrera. 3. Respondenterna svarar inte sanningsenligt. 4. 

Anderssons teori kan vara felaktig eller 5. Så är det inte möjligt att översätta hans teori till 

enkätfrågor på det sätt som jag gjort. Nedan kommer varje beskriven möjlighet att diskuteras. 

 

1. Den undersökta kommunen kan ha en bra organisation som hanterar ångest så effektivt att 

den inte ger utslag i enkäten. Som stöd för detta hänvisas till resultaten på 

stressreaktionsskalan (NM) som visar låga snittvärden på stressreaktioner hos 

respondentgruppen, vilket beskriver respondentgruppen som lugn och trygg. Socialt stöd är en 

faktor som genomgående har visats vara viktig i tidigare forskning (Karasek & Theorell, 

1990; RFV analyserar, 2002: 4, Högstedt et al, 2004). I min respondentgrupp var medelvärdet 

för upplevt socialt stöd m=20, 34. Det lägsta möjliga värdet är 5 och det högsta möjliga värdet 

är 25. Det betyder att respondentgruppen upplever sig ha ett mycket gott socialt stöd, både 

från arbetskamrater och från arbetsledare. Detta skulle kunna förklara avsaknaden av ångest i 

organisationen. Socialt stöd har visat sig ha en buffertfunktion som härbärgerar stress och 

ohälsa hos individen i organisationen (Karasek & Theorell, 1990; RFV analyserar, 2002: 4; 

Obholzer & Roberts, 1994).   

 

Faktorerna organisation, ledarskap och socialt stöd uppvisade sinsemellan de starkaste 

korrelationerna av alla arbetsmiljöfaktorer i mätningen. Faktorerna hade genomgående höga 
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poäng, vilket tyder på att de flesta respondenter ändå är nöjda med organisationen och 

ledarskapet. 

 

2. Personalen är ovanligt ångest och stresstolerant, så det finns ingen ångest att mäta. 

Detta alternativ ges stöd i resultaten på stressreaktionsskalan (NM) som visar låga snittvärden 

på stressreaktioner (typ A–beteende) hos respondentgruppen, vilket beskriver 

respondentgruppen som lugn och trygg. Jämförelsevärdena för typ A-beteende, i olika 

definierade grupper, som beskrivs av konstruktörerna av NM-skalan visar att min 

respondentgrupp ligger lägre än medelvärdet för dessa grupper.  

 

I respondentgruppen var det 29 % som upplevde sig stressade en del av tiden och en stor del 

av tiden.  Med tanke på att respondentgruppen tillhör gruppen relationsprofessioner så hade 

man kunnat förvänta sig att finna en högre grad av stressreaktioner och stressupplevelse, 

vilket tidigare studier av ohälsa hos personer yrkesverksamma i relationsprofessioner 

(Obholzer & Roberts, 1994; RFV analyserar 2002:4; Högstedt et al, 2004) har gjort gällande. 

 

3. Respondenterna svarar inte sanningsenligt. I respondentgruppen fanns vid mättillfället  

9,4 % vikarier. I rapporten Den höga sjukfrånvaron (Högstedt et al, 2004) uppges 

sjukfrånvaro i offentlig sektor i Sverige vara 6,25 % mellan åren 1996-2000. Jämfört med den 

siffran är sjukskrivningstalet (mätt i % vikarier som deltagit i undersökningen) i min 

respondentgrupp betydligt högre än riksgenomsnittet. Detta skulle kunna indikera att en 

arbetsmiljörelaterad ohälsa ändå finns i den undersökta kommunen. Samplet är dock litet, 

vilket kan medföra att procentberäkningar blir missvisande då varje individ får svara för en 

stor del av det totala värdet. Uppgifterna om sjukfrånvaron är inte dagsaktuella, vilket också 

skulle kunna bidra till att felaktiga slutsatser dras. 

 

4. Anderssons teori är felaktig. Det mest sannolika är att mitt försök att pröva Anderssons 

teori har misslyckats, inte att Anderssons teori i sig är felaktig. Anderssons teori är framtagen 

på en större population, över en längre tidsperiod och genom deltagande observation. Detta 

omöjliggör en replikering på en C-uppsatsnivå. 

 

5. Det är inte möjligt att översätta Anderssons teori till enkätfrågor. En brist i denna uppsats är 

att mätinstrumentet delvis är egenhändig utformat för just denna uppsats. Det gör eventuella 

resultat osäkra och lämnar ett stort utrymme för att gå helt resultatlös ur studien om 
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instrumentet inte visar sig kunna fånga det man avser att mäta. Valet ligger alltid mellan att 

använda välkända mått som kanske inte mäter det man önskar men kan jämföras med andras 

forskning eller att skapa specifika måttinstrument som mäter det du vill veta men som sedan 

inte kan jämföras mot annan forskning.  

 

Moxnes (2001) skriver följande om ångestforskningen i sin bok:  

 

Vi kan göra som man har gjort inom intelligensforskningen: enas om 

några få tester som mäter intelligens och så använda dessa världen 

över. En sådan tanke bygger på konsensus (enighet), inte på att man 

har konstaterat ett vetenskapligt faktum. En sådan överenskommelse 

är det som ligger bakom det sistnämnda Spielbergers State- Trait 

Anxiety Inventory. Om inte ångestmätningarna helt missar det vi är 

ute efter, så blir i alla fall resultaten jämförbara. Eller vi kan gå den 

andra vägen och skapa våra lokala varianter, skräddarsy testet speciellt 

för den miljö det ska användas på. Då har vi en möjlighet att mäta 

precis det vi önskar, men nackdelen är att testresultaten blir föga 

jämförbara med den övriga forskningen runt om i världen. 

 

 

 

Till skillnad från andra studier (Karasek & Theorell, 1990; RFV analyserar, 2002: 4; Högstedt 

et al. 2004) har arbetskrav endast ett svagt samband med kontroll i denna studie. 

 

 

5.2. Ångest i organisationen 

Kan man förhindra att ångest tar sig in i organisationen? Mitt svar på denna fråga är nej. Dels 

är det en omöjlighet att förhindra all form av ångest att ta sig in och spridas i organisationen, 

dels är ångest en viktig drivkraft och bör därför inte hindras, utan den ska hanteras. Det man 

från organisationens sida bör göra är att, ge personalen de redskap de behöver för att hantera 

den ångest och medföljande stress som uppstår. Ledningen bör ha god kännedom om 

psykologiska processer så att de kan förebygga och snabbt upptäcka de risker, problem, men 

också de möjligheter som uppkommer. I mitt tyckande är det fundamentalt att känna till och 

kunna hantera ångest i organisationen, om man har för avsikt att påverka och styra en 

organisation i en bestämd riktning mot ett bestämt mål och för att göra den human.  
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Balansen mellan individens behov och organisationens uppgift debatteras i en av 

organisationshistoriens mest kända diskussioner mellan Argyris och Simon där de slutligen 

uppges vara överens om: 

 

Att alla organisationer måste väga behovet av effektivitet mot mänskliga behov. 

Organisationer kan inte utformas enbart för att de anställda ska trivas och utvecklas, 

de måste även utformas så att de tillvaratar grundläggande samhällsfunktioner som 

att producera en vara eller en tjänst som någon vill ha (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 

291). 

 

Medvetenhet kring ångestens existens och dess effekter är viktig. Den ger möjlighet att hitta 

vardagsstrategier för att hantera och motverka negativa ångeststyrda processer och främja 

positiv ångest (drivkraft) i organisationen. När organisationen har lärt sig att hantera detta kan 

man få ut maximal kapacitet i den produktion som organisationen bedriver utan att göra 

avkall på humanitet.  

 

5.3. Sammanfattning 
 

Utifrån Anderssons teori (Andersson, 2007) har jag försökt hitta den faktor som har störst 

förklaringsvärde för upplevd stress. Resultatet i denna undersökning visar att det är faktorn 

arbetskrav. Detta går stick i stäv med Anderssons teori som hävdar att asymmetriska 

föreställningar om organisationen och det ofullbordade samtalet (index organisation) 

tillsammans med manipulativt ledarskap ger högst förklaringsvärde. Uppsatsen diskuterar fem 

mer sannolika skäl till att Anderssons teori inte kunde bekräftas; organisationens 

ångesthantering fungerar bra, personalen har hög ångesttolerans, respondenterna svarar inte 

sanningsenligt, Anderssons teori är felaktig eller uppsatsen har inte lyckats operationalisera 

hans teori på ett bra sätt.  

 

6. Fortsatt forskning 
 

Relationsprofessioner/kontaktyrken är viktiga yrken och kräver mycket av den anställde. För 

att behålla och nyrekrytera personal krävs bl.a. att organisationen erbjuder en bra psykosocial 

arbetsmiljö. Även de som befinner sig på elev-, klient- eller brukar- sidan gagnas av att 

organisationen har funktionella strategier för att hantera ångest/stress hos de anställda.  
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Ökad kunskap inom området rörande psykosocial arbetsmiljö, ångest/stress och organisation 

gynnar både individer, organisationer och samhället i stort. Detta gör att området är väl 

lämpat för olika typer av forskning.  
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Bilagor 
 

Högskolan i Kalmar                                             2007-11-01 

Humanvetenskapliga institutionen 

 

 

Till alla deltagare i undersökningen av psykosocial arbetsmiljö inom barnomsorgen. 

 

Det frågeformulär du nu har i din hand ligger till grund för en undersökning om psykosocial 

arbetsmiljö. Syftet med undersökningen är att mäta samband mellan socialt stöd, arbetskrav, 

stress och psykiskt välbefinnande inom barnomsorgen. Undersökningen görs inom ramen för 

socionomutbildningen vid högskolan i Kalmar och är en del av en C-uppsats.  

 

Ditt deltagande består i att du på plats, helt anonymt, fyller i detta frågeformulär som delats ut 

till dig och dina kollegor. För att få en rättvis bild av din arbetsplats är det viktigt att få Dina 

upplevelser och åsikter. Därför är det viktigt att just Du fyller i frågeformuläret. Ta god tid på 

dig och läs instruktionerna ordentligt.  När du är färdig viker du ihop formuläret och lägger 

det i den förslutna svarslådan som anvisats på din arbetsplats. Lådan omhändertas sedan av 

försöksledaren.  

 

Första delen i frågeformuläret består i att fylla i uppgifter om ålder, kön och civilstånd. Frågor 

av den här typen hjälper oss att se vad skillnader i resultat kan bero på samt att utesluta att 

resultaten förvanskas av omständigheter utanför undersökningsområdet. Frågeformuläret 

innehåller frågor om olika aspekter av din arbetssituation. De områden som berörs är t.ex. 

rollförväntningar, kontroll och social interaktion. Svarsalternativen ges på en given numrerad 

och värderande skala, till exempel (1) aldrig, (2) sällan, (3) ibland, (4) ofta och (5) alltid.  

 

Statistisk bearbetning görs genom att dina svar omvandlas till numeriska värden (siffror) och 

räknas ihop med dina arbetskamraters värden. Fram ur detta kommer ett sammanräknat 

snittvärde som ger en generell uppfattning om vad majoriteten har svarat.  

Enbart ansvariga för examensarbetet (handledare och student) har tillgång till 

frågeformulären. Din medverkan är frivillig och ingen ersättning kommer att utgå men du får 

lov att fylla i enkäten under arbetstid (30 min). 

 

Resultatet av undersökningen kommer att återrapporteras till er enligt överenskommelse med 

arbetsledningen.  

 

Ansvarig handledare för examensarbetet är Jan Petersson på Humanvetenskapliga 

institutionen på högskolan i Kalmar. Har du några frågor eller synpunkter ber jag dig  

kontakta mig, Nicklas Blomqvist (xxxx-xxxxx). 

Stort Tack för Ditt deltagande! 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Nicklas Blomqvist, socionomkandidat 

 

 

Bilaga 1 



QPS 

 

Högskolan i Kalmar 

Humanvetenskapliga Institutionen 
 

 

Frågeformulär om psykosocial arbetsmiljö 

 

 

Så här besvarar du formuläret 

 

På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din arbetsplats. Syftet med 

detta frågeformulär är att samla information för att öka kunskapen om organisatoriska 

stressfaktorer och arbetsmiljö. 

 

Ta god tid på dig när du svarar. De flesta frågor besvarar du genom att ringa in det 

svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 

Exempel:  

 

1. Måste du skynda på för att hinna med             Aldrig     Sällan     Ibland     Ofta     Alltid 

    ditt arbete?                                      1              2             3            4           5 

 

Om du skulle ringa in en 2:a, så betyder det att det kan hända att du måste skynda på för att 

hinna med ditt arbete, men att det inträffar sällan för dig. 

 

 

 

1. Personuppgifter 
 

 

1.   Födelseår  19________ 

 

2. Kön 

Man  1 

Kvinna  2 

 

3. Civilstånd 

Gift/sambo 1 

Ensamstående 2 

 

4. Skolutbildning 

Grundskola 1 

 

Gymnasieskola 2 

 

Universitet eller 3 

Högskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Yrkestitel

 _________________ 

 

6.    Anställningsform 

 

         Tillsvidareanställd  1 

Vikarie  2 

 

7.   Antal år i yrket __________ 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 



QPS 

 

  

2. Arbetskrav 
 

8.     Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad           Aldrig     Sällan     Ibland      Ofta     Alltid 

        att arbetet hopar sig?                                            1             2             3             4             5 

 

9.     Måste du arbeta övertid?                                      1             2             3             4             5 

 

10.   Måste du arbeta i mycket högt tempo?                1             2             3             4             5 

 

11.   Har du för mycket att göra?                                 1             2             3             4             5  

 

12.   Kräver ditt arbete snabba beslut?                         1             2             3             4             5  

 

13.   Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet?      1             2             3             4             5 

 

14.   Kräver ditt arbete komplicerade beslut?              1             2             3             4             5 

 

15.   Utför du arbetsuppgifter som du skulle 

        behöva mer utbildning för?                                  1             2             3             4             5 

 

16.   Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?            1             2             3             4             5 

 

17.   Kräver ditt arbete att du skaffar dig nya 

        kunskaper och färdigheter?                                  1             2             3             4             5 

 

18.   Är dina kunskaper och färdigheter till 

        nytta i ditt arbete?                                                 1             2             3             4             5 

 

19.   Innebär ditt arbete positiva utmaningar?              1             2             3             4             5 

 

20.   Tycker du att ditt arbete är meningsfullt?            1              2             3             4             5 

 

 

3. Rollförväntningar 

 
21.   Finns det klart definierade mål för ditt             Aldrig     Sällan     Ibland     Ofta  Alltid 

        arbete?                                                                 1             2              3            4           5 

 

22.   Vet du vilket ansvarsområde du har?                   1             2              3            4           5 

 

23.   Vet du precis vad som krävs av dig i   

        arbetet?                                                                 1             2              3            4           5 

 

24.   Måste du utföra saker som du tycker 

        skulle kunna göras annorlunda?                           1             2              3            4           5 
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25.   Får du arbetsuppgifter utan att få de Aldrig     Sällan     Ibland     Ofta     Alltid 

        resurser som behövs för att utföra dem?              1            2             3              4           5 

 

26.   Ställs det oförenliga krav på dig från två 

        eller flera personer?                                              1            2             3              4          5 

 

 

4. Kontroll i arbetet 
 

27.   Om det finns olika sätt att göra ditt arbete        Aldrig   Sällan     Ibland       Ofta   Alltid 

        på, kan du då själv välja hur du ska göra det?      1             2             3             4          5 

 

28.   Kan du påverka mängden arbete du får?              1             2             3             4          5 

  

29.   Kan du påverka beslut angående vilka 

        personer du ska arbeta tillsammans med?            1             2             3             4         5 

  

30.   Kan du bestämma när du ska ha kontakt  

        med klienter?                                                        1             2             3             4         5 

 

31.   Kan du påverka beslut som är viktiga för 

        ditt arbete?                                                            1             2             3             4         5 

 

32.   Kan du själv bestämma din arbetstakt?                1             2             3             4         5 

 

33.   Kan du själv bestämma när du ska ta paus?         1             2             3             4         5 

 

34.   Kan du bestämma själv hur länge du tar 

        paus?                                                                     1             2             3             4         5 

  

35.  Kan du bestämma din egen arbetstid    

        (Flextid)?                                                              1             2             3             4          5 

 

 

5. Socialt stöd 

 

36.   Om du behöver, får du då stöd och hjälp        Aldrig     Sällan     Ibland     Ofta     Alltid 

        med ditt arbete från dina arbetskamrater?            1            2             3              4          5 

 

37.   Om du behöver, är dina arbetskamrater då 

        villiga att lyssna på problem som rör ditt 

        arbete?                                                                  1            2             3              4          5 

 

38.   Om du behöver, får du då stöd och hjälp 

        med ditt arbete från din närmaste chef?               1            2             3              4          5 
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39.   Om du behöver, är din närmaste chef då         Aldrig     Sällan     Ibland     Ofta     Alltid 

        villig att lyssna på problem som rör ditt   

        arbete?                                                                   1            2             3             4          5 

 

40.   Får du uppskattning för dina arbets- 

        prestationer från din närmaste chef?                     1            2             3             4          5 

 

 

6. Ledarskap 

 
44.   Uppmuntrar din närmaste chef dig att              Aldrig     Sällan     Ibland     Ofta     Alltid 

        delta i viktiga beslut?                                            1            2             3             4          5 

 

45.   Uppmuntrar din närmaste chef dig att 

        säga ifrån när du har en annan åsikt?                    1            2             3             4          5 

 

46.   Hjälper din närmaste chef dig att utveckla  

        dina färdigheter?                                                   1            2             3             4          5 

 

47.   Fördelar din närmaste chef arbetet på ett  

        opartiskt och rättvist sätt?                                     1            2             3             4          5 

 

 

48.   Behandlar din närmste chef de anställda på 

        ett rättvist och jämlikt sätt?                                  1             2             3             4          5 

  

49.   Är förhållandet mellan dig och din chef en  

        orsak till stress?                                                    1            2             3             4          5 

 

 

7. Stressupplevelse 

 

                                                                                                 En stor   En          En liten 

                                                                                   Hela      del av     del          del av      Inte 

                                          tiden     tiden       tiden       tiden        alls 

 

50.   Jag känner mig väldigt pressad                            1             2             3             4          5 

 

 

51.   Med stress menas en situation då man  

        känner sig spänd, rastlös, nervös eller 

        orolig eller inte kan sova på natten  

        eftersom man tänker på problem hela 

        tiden. Har du känt dig stressad den  

        senaste tiden?                                                        1            2             3             4           5 
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8. Stressreaktioner 

 
I stressfyllda eller pressande situationer reagerar man på sitt eget personliga sätt. Här nedan 

finner du en lista över ord som människor brukar använda för att beskriva sina 

stressreaktioner. Läs ett ord i taget och ange, genom att ringa in en siffra från ett till fem, hur 

pass bra du tycker att varje ord beskriver hur du brukar reagera när du är i en stressfylld eller 

pressande situation. 

       Om du skulle ringa in en 2:a, så betyder det att du kan känna dig spänd i stressfyllda eller 

pressande situationer, men att den reaktionen inträffar sällan hos dig. 

Fortsätt nu med orden nedan: 

 

I stressfyllda eller pressande situationer brukar jag bli: 

 

 

                   Aldrig           Sällan            Ibland             Ofta            Alltid 

 

62.   Splittrad 1 2 3 4 5 

63.   Hetsad  1 2 3 4 5 

64.   Jäktad  1 2 3 4 5 

65.   Arg  1 2 3 4 5 

66.   Jagad  1 2 3 4 5 

67.   Upprörd  1 2 3 4 5 

68.   Retlig  1 2 3 4 5 

69.   Hopplös  1 2 3 4 5 

70.   Orolig  1 2 3 4 5 

71.   Uppvarvad 1 2 3 4 5 

72.   Nervös  1 2 3 4 5 

73.   Ledsen  1 2 3 4 5 

74.   Rastlös  1 2 3 4 5 

75.   Ångestfylld 1 2 3 4 5 

76.   Hjälplös  1 2 3 4 5 

77.   Irriterad  1 2 3 4 5 

78.   Ängslig  1 2 3 4 5 

79.   Otillräcklig 1 2 3 4 5 

80.   Betryckt 1 2 3 4 5 
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9. Organisation 

 
                                          Inte alls     Delvis      I stort      Helt   

81.  Känner du till målen för verksamheten?                1                 2             3             4 

 

82.  Delar du verksamhetens mål?                                1                 2             3             4 

 

83.  Har du och dina kollegor en gemensam bild 

       av klimatet på arbetsplatsen?                                 1                 2             3             4 

 

84.  Anser du att kvaliteten på medarbetarsamtalen 

       är tillfredställande?         1                 2             3             4 

 

85.  Anser du att det finns tillräckligt med tid för 

       för planering och arbetsplatsdiskussioner?           1                 2             3             4 

 

86.  Är du nöjd med kommunikationen inom  

       organisationen?        1                 2             3             4 

 

87.  Känner du till de formella  

       informationskanalerna?                                         1                 2             3             4 

  

  

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


