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Sammanfattning 
 
Titel: ”Det är bara narcissister och diktatorer som inte gillar platta organisationer”-  En 

fallstudie om arbetsmiljö i en medarbetarstyrd organisation  

Författare: Madeleine Brolin, Mattias Vall och Sandra Permerud 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet  

Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete 15 hp  

Handledare: Hans Wessblad  

Examinator: Mikael Lundgren 
 
 
 
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att inventera på vilka sätt arbetsmiljön påverkas av 

medarbetarstyrning. 

Metod och teoretisk referensram: Studien är en fallstudie av en medarbetarstyrd 

organisation. Studien har en deduktiv ansats och har antagit en kvalitativ 

forskningsstrategi då syftet varit att få en djupare förståelse för hur respondenterna 

upplever sin arbetsmiljö. Studiens datainsamlingsmetod består av primärdata i form av 

tio semistrukturerade intervjuer. Studiens teoretiska referensram utgår från Krav-

Kontroll-Stödmodellen. 

 
Slutsats: Vi har kommit fram till att medarbetarstyrning innebär höga krav på 

delaktighet, engagemang och beslutsfattande. Vår studie har visat att den höga 

kontrollen som råder i den medarbetarstyrda organisationen kan upplevas som ett krav. 

Medarbetarstyrning ställer även krav på individen att finnas tillgänglig för att ge stöd åt 

sina kollegor och individen förväntas att själv be om stöd vid behov. Vi har därmed 

kunnat konstatera att det sociala stödet är avgörande för att kunna hantera de höga krav 

och den höga kontroll som råder inom den medarbetarstyrda organisationen. 

Nyckelord: Medarbetarstyrning, Självstyrande team, Arbetsmiljö, Krav-Kontroll-

Stödmodellen. 
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Abstract 
 
Title: “Only narcissists and dictators dislike decentralized organizations”- A case study 

of working environment in an employee controlled organization 

Authors: Madeleine Brolin, Mattias Vall and Sandra Permerud  

Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University   

Course: Business Administration III - Organization, bachelor thesis, 15 credit 

Supervisor: Hans Wessblad                

Examiner: Mikael Lundgren 
 
 

Purpose: The purpose of our candidate essay is to investigate in what ways working 

environment is affected by employee controlled organisations. 

 
Method: This is a case study of an employee controlled organization. The study has a 

deductive approach and has assumed a qualitative research strategy with the purpose of 

achieving a deeper understanding of how respondents perceive their working 

environment. The primary data has been collected through ten semi structured 

interviews. The theoretical framework derives from the job demand-control-support 

model. 

Conclusion: An employee controlled organization amount to high demands of 

participation, commitment and decision making. Our study has shown that high levels 

of control that prevails in an employee controlled organisation can be perceived as 

demands. An employee controlled organization also postulates that individuals is 

available to and support colleagues, it is also expected of individuals to ask for help 

when needed. Accordingly we find that the social support is crucial to be able to handle 

the high demands and high control of an employee controlled organization. 

 
Keywords: Self-managed work teams, Work environment, Demand-Control-Social 

support model  
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1 Inledning 
I följande inledande kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till medarbetarstyrning och 

arbetsmiljö samt varför det är intressant att studera områdena tillsammans. Vidare 

presenteras problemdiskussionen till forskning gällande medarbetarstyrning och arbetsmiljö 

samt studiens problemformulering och syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Hur företag väljer att organisera och strukturera sig kan i vissa fall leda till stress och psykisk 

ohälsa hos medarbetare (Arbetsmiljöverket, 2017a). Anmälningar om arbetsrelaterade 

sjukdomar orsakade av organisatoriska och sociala faktorer har fördubblats mellan år 2012 

och 2015. Hela 53 procent av den sysselsatta befolkningen anger att de har för mycket att 

göra (Arbetsmiljöverket, 2017b). Arbetsrelaterad stress påverkar inte bara den enskilda 

individen utan även arbetsgivaren och samhället i form av minskad produktivitet och ökade 

kostnader (Van der Klink, Blonk, Schene & van Dijk, 2001; Gadinger, Schilling, Litaker & 

Fischer, 2012). För att motverka den negativa trenden införde Arbetsmiljöverket år 2016 en 

ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverket, 

2016). 

 

Arbetsmiljöverket (2016) definierar organisatorisk arbetsmiljö som hur arbetet styrs och 

kommuniceras, hur mycket delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar 

anställda har samt hur arbetsfördelning och beslutsfattande går till på arbetsplatsen. Den 

sociala arbetsmiljön innefattar hur personer påverkas av samspel och samarbete mellan 

individer på arbetsplatsen samt stöd från kollegor och chefer (ibid.). En undersökning gjord 

av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) påvisar vikten av 

organisatoriska och sociala faktorer för att skapa en god arbetsmiljö. Undersökningen visar 

att individer som har höga krav och lite kontroll över att påverka sin arbetssituation har större 

risk att drabbas av psykisk ohälsa på grund av arbetsrelaterad stress (ibid.). Även individer 

som upplever lågt socialt stöd innehar större risk att utveckla negativ stress än de som 

upplever kontroll över det egna arbetet (ibid.).  
 

Arbetslivet har genomgått en drastisk förändring som skapat nya möjligheter men även nya 

påfrestningar för individer (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; de 

Jonge & Kompier, 1997). Traditionellt sett har kontroll över sin arbetssituation minskat 
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negativa effekter av krav som ställts i arbetet och ansetts ha en positiv inverkan på individers 

hälsa (Karasek & Theorell, 1990). I det nya arbetslivet skulle den egna kontrollen kunna 

innebära ett krav för individer att själva strukturera sin arbetssituation, något som beskrivs 

som en ökad självreglering (Allvin et al., 2006). Enligt Allvin et al. (2006) skapar det nya 

arbetslivet nya krav på individer och arbetet har övergått till att karakteriseras av otydlighet. 

Det nya arbetslivet kräver även snabbare beslutsvägar vilket bidrar till att organisationer 

väljer att decentralisera sig (ibid.).  

Medarbetarstyrda organisationer är företag som frångått en hierarkisk organisationsstruktur 

och tagit decentralisering ett steg längre. Organisationer som implementerat 

medarbetarstyrning har tagit bort chefer på alla nivåer och istället fördelat arbetsuppgifter, 

kontroll, styrning, beslut och ansvar till medarbetarna (Laloux, 2014). Inom 

medarbetarstyrning är det vanligt att man strukturerar sig som självstyrande team (Nawandhi 

& Malekadezh, 1999 se Yang & Guy, 2004 s. 61). Redan år 1972 beskriver en kvinna vid 

namn Jo Freeman något som hon kallar strukturlösa grupper. Freeman (1972) menar att 

grupper efter en tid kommer att struktureras på något sätt och ifrågasätter därmed strukturlösa 

gruppers existens. Vidare anser Freeman (1972) att strukturlöshet är ett sätt att dölja makt, 

eftersom regler kring beslutsfattande endast är kända för några få som därmed får makten. 

Det kan leda till förvirring hos individer som inte är utvalda att ta del av reglerna (ibid.). 

Freeman (1972) menar att det inte går att bestämma om en grupp ska vara strukturerad eller 

strukturlös utan snarare om den är formellt strukturerad eller inte.  

 
 
1.2 Problemdiskussion 

Historiskt sett har omgivningen påverkat organisationer att gå från hierarkiska till att bli mer 

decentraliserade och platta (Laloux, 2014). Laloux (2014) anser att den organisationsstruktur 

som medarbetarstyrda företag använder sig av är förenlig med dagens omvärld. Den 

utveckling av organisationsstruktur som Laloux (2014) förespråkar är även förenlig med 

Lawrence och Lorschs (1967) situationsteori som säger att organisationer behöver anpassa 

sig till sin omgivning. Tidigare forskning hjälper oss därmed att förstå hur 

medarbetarstyrning har växt fram för att anpassa organisationer till dagens flexibla och 

rörliga omvärld. 
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Laloux (2014) har studerat flera företag som anammat medarbetarstyrning i olika 

utsträckning. Det som Laloux (2014) granskar är hur medarbetarstyrning påverkar effektivitet 

och motivation utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Det vill säga vad det får för positiva 

konsekvenser för organisationen, såsom högre produktivitet och lönsamhet. Laloux (2014) 

menar att medarbetarstyrning får medarbetare att vilja arbeta övertid och anstränga sig lite 

mer. Proenca (2010 s. 4) hänvisar till Everaere (2001) som menar att ett kollektivt ansvar 

över resultat som finns i medarbetarstyrda organisationer kan skapa övervakning mellan 

gruppmedlemmar. Vi ifrågasätter i likhet med Everaere (2001, se Proenca, 2010 s. 4) om 

medarbetarstyrning verkligen är positivt för den enskilde individen. Vi ser en problematik i 

att det outtalade kravet att ständigt bli effektivare och mer produktiv inte har granskats utifrån 

ett individperspektiv mer än i fråga om motivation och effektivitet. Vi vill därför studera hur 

individer påverkas av medarbetarstyrning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

 

Genom att studera hur individ och struktur samverkar är det möjligt att besvara om den 

flexibla struktur som medarbetarstyrning innebär ökar anställdas möjlighet att påverka sin 

arbetssituation eller om det istället ökar kontroll som utövas organisationen (Bolin, 2015). I 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 framgår det att anställda ska ha balans mellan krav 

och resurser. Anställda ska även ha tydlighet i arbetet men samtidigt valmöjligheter och 

befogenheter (Arbetsmiljöverket, 2016). I en medarbetarstyrd organisation får medarbetarna 

allt ansvar att påverka sin arbetssituation vilket skulle kunna skapa känsla av balans mellan 

krav och resurser. Däremot skulle det även kunna skapa otydlighet och osäkerhet om vad som 

förväntas av individer när de ska ställa krav på sig själva och andra.  
 

Gällande arbetsmiljöforskning kan vi se att Krav-Kontroll-Stödmodellen är en vanligt 

förekommande modell vid kartläggning av arbetsmiljö. Till en början innehöll modellen 

endast Krav och Kontroll och innefattade huruvida individer upplever höga eller låga krav 

samt hög eller låg kontroll i och över arbetet (Hausser, Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 

2010). Senare tillkom även Stöd i modellen eftersom det visat sig att socialt stöd från 

kollegor och chefer kan ha en positiv inverkan på individers hälsa (Karasek & Theorell, 

1990; Pelfrene et al., 2002). Enligt Karasek och Theorell (1990) är den mest hälsosamma 

arbetssituationen en med låga krav och hög grad av både kontroll och stöd. Vi har i likhet 

med van der Doef och Maes (1999) kunnat se att tidigare studier som använt sig av Krav-

Kontroll-Stödmodellen delvis har kunnat stödja modellen men att resultatet kring modellens 

hypoteser har olika starka empiriska bevis.  
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Både Krav-Kontroll-Stödmodellen och Arbetsmiljöverket framhåller att medarbetare behöver 

balans mellan ställda krav, kontroll i och över arbetet samt stöd från kollegor och chefer för 

att må bra. En medarbetarstyrd organisation ger individer ansvaret att stödja och ställa krav 

på sig själva och varandra, vilket betyder stor kontroll över deras arbetssituation. Det borde 

ge medarbetare möjlighet att skapa den balans som Krav-Kontroll-Stödmodellen och 

Arbetsmiljöverket förespråkar. Däremot finns det brist på studier där Krav-Kontroll-

Stödmodellen testats i medarbetarstyrda organisationer. Vi vill därför studera individers 

upplevda känsla av krav, kontroll och stöd i en organisation som tillämpar 

medarbetarstyrning. Därmed anser vi att vår studie bidrar till forskning både gällande 

medarbetarstyrning som organisationsstruktur men också arbetsmiljöforskning kopplat till 

psykosociala faktorer som kan mätas med upplevelse av krav, kontroll och stöd. Att 

kombinera de två områdena ger oss möjlighet att bidra till forskning inom respektive område. 

 
 
1.3 Problemformulering 

Diskussionen ovan leder fram till följande problemformulering: 

- På vilka sätt påverkas arbetsmiljö av medarbetarstyrning? 
 

 

1.4 Syfte 

Vår uppsats syftar till att inventera vad medarbetarstyrning innebär för arbetsmiljö.  
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Vidare kommer 

metodens tillvägagångssätt att beskrivas och argumenteras för. Avslutningsvis kommer 

studiens forskningskvalité och etiska överväganden diskuteras.  

 

2.1 Forskningsprocess 

Centralt i forskningssammanhang är på vilket sätt teori och empiri ska relateras till varandra, 

vanligast är deduktion och induktion (Merriam, 1994; Patel & Davidson, 2011). Valet av 

forskningsansats är av stor vikt och bör enligt Brinkmann (2013) utses på grundval av vilken 

ansats som är mest lämplig för den enskilda studien. Vårt syfte är att inventera på vilka sätt 

arbetsmiljö påverkas av medarbetarstyrning genom att använda Krav-Kontroll-Stödmodellen 

som verktyg. Den deduktiva ansatsen fungerar i vår studie som ett ramverk som begränsar 

datainsamlingen eftersom arbetsmiljö är ett brett område. Eftersom vi utformade våra 

intervjufrågor utifrån teori om krav, kontroll och stöd har därmed vår insamlade empiri 

teoretisk förankring. I vår studie är det alltså teori som styr empirin vilket Alvesson och 

Sköldberg (2008) förklarar som deduktiv ansats. I den deduktiva ansatsen prövas teoriers 

giltighet genom empiriska belägg, genom att antingen bekräfta eller förkasta befintlig teori 

(May, 2013; Bryman, 2011). 
 

Eftersom den deduktiva ansatsen har sin utgångspunkt i redan befintlig teori stärks 

neutraliteten i forskningen (Bryman & Bell, 2013; May, 2013). En svaghet med en deduktiv 

ansats är att den teoretiska referensramen kommer rikta och påverka forskningen, vilket kan 

leda till att inga nya rön upptäcks (ibid.). Vår studie begränsas genom att enbart fokusera på 

krav, kontroll och stöd vilket kan göra att vi går minste om andra viktiga aspekter inom 

arbetsmiljö. Studien hade kunnat inbegripa en induktiv ansats för att upptäcka intressanta rön 

kopplat till medarbetarstyrning, men eftersom vi var intresserade av att studera arbetsmiljö 

ansåg vi att en deduktiv ansats va lämpligare. Den deduktiva ansatsen används vanligtvis vid 

kvantitativ forskning (May, 2013), men vi har valt att använda den i kombination med 

kvalitativ forskning för att förstå den sociala verkligheten som råder i en medarbetarstyrd 

organisation. Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) lämpar det sig bra att ha en deduktiv 

ansats i en kvalitativ fallstudie. 
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2.2 Litteratur-och artikelgenomgång 

Vi har gjort en litteratur- och artikelgenomgång för att få den teoretiska referensram som en 

deduktiv ansats kräver. Seuring och Gold (2012) menar att en litteraturgenomgång är ett 

viktigt steg i en forskningsstudie. Bryman och Bell (2013) poängterar att genomgången avser 

att skapa en bild över vad som tidigare studerats inom ämnet. Merriam och Tisdell (2016) 

hävdar att forskare som inte tar sig tid att göra en litteraturgenomgång går miste om att ge ett 

betydande bidrag till forskningen. Litteraturgranskningen tydliggjorde för oss att det utförts 

många studier kring arbetsmiljö och Krav-Kontroll-Stödmodellen men att det inte tidigare 

studerats ihop med medarbetarstyrning. Litteraturgranskning har därmed hjälpt oss att 

precisera och hitta en intressant problemformulering vilket enligt Merriam (1994) är ett av 

litteraturgenomgångens syften. 

 

Seuring och Gold (2012) beskriver att det vanligaste sättet att söka litteratur är i databaser 

med hjälp av sökord. Litteratursökningen skedde främst via universitetsbiblioteket där 

databaser som Onesearch, Business Source Premier och Google Scholar har använts som 

verktyg för att hitta vetenskapliga artiklar. De sökord som använts är medarbetarstyrning, 

självstyrande team, psykosocial arbetsmiljö och Krav-Kontroll-Stödmodellen. Sökorden har 

även kombinerats med varandra samt sökts på både engelska och svenska. Efter att vi hittat 

lämpliga källor har vi utökat sökandet genom att använda deras referenser för att finna 

ytterligare litteratur, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är en bra metod för att utöka 

sökandet.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

Det finns enligt Olsson och Sörensen (2011) två tillvägagångssätt som kan tillämpas för att 

studera forskningsbara problem, vilka är kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier. Det 

som främst skiljer strategierna åt är i vilken form informationen samlas in och hur den 

används (Jacobsen, 2002). Kvantitativ forskning fokuserar på siffror medan den kvalitativa 

har fokus på ord (Merriam & Tisdell, 2016). Vilken strategi som bör väljas avgörs främst 

utifrån vilket förväntat resultat som eftersträvas (ibid.). Vi valde en kvalitativ strategi 

eftersom studien syftar till att undersöka respondenternas upplevelser av sin arbetsmiljö i en 

medarbetarstyrd organisation. Respondenternas upplevelser är viktiga eftersom det hjälper 

oss att uppnå syftet att inventera på vilka sätt arbetsmiljön påverkas av medarbetarstyrning. 

Därmed lämpar sig en kvalitativ strategi bra eftersom den syftar till att tolka och förstå den 
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social verklighet utifrån den innebörd individer tillskriver sin verklighet (Alvesson och 

Sköldberg, 2008; Yin, 2013). Vi hade kunnat välja en kvantitativ strategi, men för att bättre 

förstå respondenterna och ge dem möjlighet att uttrycka sig fritt om de teman vi tagit ut från 

befintlig teori valde vi att anamma en kvalitativ strategi. 
 

Yin (2013) och Denscombe (2016) hävdar att neutraliteten kan ifrågasättas i kvalitativa 

studier eftersom forskaren har en tendens att tillskriva information egen betydelse. Eftersom 

vi valt en deduktiv ansats påverkas inte studien av vår subjektivitet lika mycket som vid en 

induktiv ansats. Däremot är vi eniga med Alvesson och Sköldberg (2008) om att det är av 

stor vikt att reflektera över tolkning för att öka vår studies trovärdighet. 

 

2.4 Undersökningsdesign  

Undersökningsdesign kan beskrivas som ett ramverk för insamling och analysering av data 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) är fallstudie en bra metod att 

använda sig av i kvalitativa studier. En fallstudie lämpar sig bra när man vill belysa unika 

drag för ett specifikt fall utifrån ett antal olika synvinklar samt när frågeställningen innehåller 

“på vilket sätt” eller “varför” (Merriam, 1994). Eftersom syftet med vår studie är att inventera 

på vilka sätt arbetsmiljön påverkas av de unika dragen i en medarbetarstyrd organisation 

lämpar sig en fallstudie bra. Vi hävdar att valet att utföra en fallstudie har möjliggjort för oss 

att studera de anställdas upplevelser ingående med hänsyn till de kontextuella 

förutsättningarnas påverkan. Vår fallstudie är vad Denscombe (2016) kallar den minst 

sannolika undersökningsenheten, vilket innebär att ett fall väljs för att pröva teorins validitet 

genom att undersöka om den är giltig även i den undersökningsenhet man minst förväntar sig 

det (ibid.). Eftersom den valda teorin om arbetsmiljö inte har studerats i samband med 

medarbetarstyrning ansåg vi det intressant att se om den kunde förkastas eller bekräftas. 
 

Vi är medvetna om att en kvalitativ fallstudie som vetenskaplig metod kan leda till vissa 

problem. Kritik som riktats mot fallstudier är ifrågasättande av trovärdighet i generaliseringar 

som görs utifrån resultat (Merriam, 1994; Yin, 2007). Eftersom avsikten med vår studie inte 

har varit att generalisera utan att inventera på vilka sätt arbetsmiljön påverkas av 

medarbetarstyrning anser vi att studien ändå kan vara av värde för andra medarbetarstyrda 

organisationer. Däremot hade en flerfallsstudie ökat studiens trovärdighet och möjliggjort en 

generalisering (Merriam, 1994). 
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Val av fallföretag 

Ett avgörande steg i fallstudier är valet av undersökningsenheter (Yin, 2007). Merriam (1994) 

och Yin (2007) hävdar att valet av fall bör bestämmas utifrån fallförutsättningar för vilken 

som är mest lämpad att besvara problemformuleringen. Ett lämpligt fall har särdrag som är 

relevanta för de praktiska problem eller i vårt fall den befintliga teorin som forskaren vill 

undersöka (ibid). För att kunna besvara vår problemformulering behövde vi undersöka en 

organisation som arbetade med medarbetarstyrning. Vi har därmed använt oss av vad 

Denscombe (2016) benämner som ändamålsenligt urval, vilket innebär att man väljer 

studieobjekt baserat på deras attribut och relevans för undersökningen. 
 

Eftersom det enbart finns ett fåtal medarbetarstyrda organisationer i Sverige blev urvalet 

begränsat, trots det föll sig valet av fallföretag naturligt då vi haft kontakt med en 

medarbetarstyrd organisation sedan tidigare. Vårt fallföretag har därmed även valts utifrån ett 

första-bästaurval, även kallat bekvämlighetsurval, vilket karakteriseras av att det studieobjekt 

som finns tillgängliga väljs (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012; Denscombe, 

2016). Däremot poängterar Denscombe (2016) att urvalet vid fallstudie inte bör ske utifrån att 

studieobjekt är enklast att tillgå, utan bör i första hand väljas utifrån andra kriterier. Vårt 

studieobjekt har i första hand valts utifrån att de använder sig av medarbetarstyrning, och i 

andra hand att fallföretaget var det som var tillgängligt i vårt närhet.  

 

2.5 Datainsamling  

Valet av datainsamlingsmetod bör grundas på vilken som lämpar sig bäst för att besvara 

studiens problemformulering (Alvehus, 2013). För att kunna besvara vår problemformulering 

på vilka sätt påverkas arbetsmiljö av medarbetarstyrning har vi använt oss av primärdata, 

vilket innebär data som samlats in för första gången (Ghauri & Grønhaug, 2005; Dahmström, 

2005). Vi ansåg att primärdata var viktigt för vår studie eftersom Krav-Kontroll-

Stödmodellen ännu inte prövats i medarbetarstyrda organisationer. Vi ansåg även att 

primärdata skulle ge oss bättre förståelse och djupare information om vår 

problemformulering. Vi har använt oss av intervjuer vilket enligt Merriam (1994) är en 

lämplig metod vid kvalitativa fallstudier. 
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Intervjumetod 
Yin (2013) och Merriam (1994) poängterar att intervjuer är en av de viktigaste 

informationskällorna vid en kvalitativ fallstudie eftersom den möjliggör undersökning av 

respondenternas känslor och uppfattningar. Kvalitativa intervjuer har därför utgjort studiens 

utgångspunkt för att på ett bra sätt fånga in respondenternas upplevelser om sin arbetsmiljö i 

en medarbetarstyrd organisation. Enligt Merriam (1994) är strukturerade intervjuer att föredra 

vid deduktiva ansatser men att det i kvalitativa fallstudier är vanligare med mindre 

strukturerade intervjuer. Eftersom vår studie har en deduktiv ansats har semistrukturerade 

intervjuer hjälpt oss att begränsa och styra intervjuerna för att få fram det vi ansett mest 

väsentligt för vårt syfte. Samtidigt som det möjliggjort att förstå respondenternas sociala 

verklighet i en medarbetarstyrd organisation. 

 

En semistrukturerad intervjumetod innebär att forskaren på ett deduktivt sätt med stöd från 

litteraturen hittar teman som ska beröras, vilket brukar kallas för intervjuguide (Brinkmann, 

2013; Dalen, 2013). Samtidigt ges intervjuaren frihet att ställa följdfrågor för att utveckla 

resonemang och fånga upp andra relevanta aspekter (ibid.) Semistrukturerade intervjuer ger 

även respondenterna stor frihet att formulera sina svar och röra sig i olika riktningar (Dalen, 

2013). Holme och Solvang (1997) belyser att fördelen med kvalitativa intervjuer är att det 

kan liknas vid ett samtal. 
 

Vi har använt oss av vad Merriam (1994) kallar för idealfrågor, vilket innebär att man ber 

respondenterna beskriva något. Dalen (2013) hävdar att frågor där respondenten beskriver 

något är bra frågor. Vår intervjuguide bestod av tydliga teman och följdfrågor ifall 

respondenterna behövde vägledas. Frågorna rörde respondenternas bakgrund, upplevelse av 

krav, kontroll och socialt stöd (Se bilaga 1). Vi har undvikit ledande frågor, vilket Merriam 

(1994) rekommenderar, för att inte påverka respondenternas svar. Studiens genomförda 

intervjuer ansågs lämpliga att genomföra likt semistrukturerade intervjuer eftersom 

deltagarna därmed gavs möjlighet att påverka samtalet och förmedla sina uppfattningar på ett 

fritt sätt inom ramen för studiens kontext. 
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Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna genomfördes informerades samtliga respondenter om att deras deltagande 

var anonymt samt att de hade rätt att avbryta intervjun, vilket enligt Dalen (2013) bör 

innefattas för att uppnå god praxis. Vi valde därefter att inleda intervjuerna med att berätta 

vilka vi var för att sedan låta respondenterna berätta om sig själva. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är det av stor vikt att en introduktion sker för att skapa tillit och en god 

relation. Samtliga intervjuer fortlöpte sedan utifrån vår intervjuguide för att säkerhetsställa att 

relevant information genererades, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) är av stor 

betydelse. Vid samtliga intervjuer närvarande två korrespondenter, där en ansvarade för att 

ställa frågor medan den andra förde anteckningar och observerade situationen. Trost (2010) 

poängterar att en nackdel med att vara flera intervjuare är att det av respondenten kan 

uppfattas som ett överläge. 

Två av intervjuerna utfördes via telefon och vi är fullt medvetna om att det finns vissa 

aspekter som förloras i samband med telefonintervjuer, såsom kroppsspråk och mimik 

(Bryman & Bell, 2013). Vi valde att utföra de resterande åtta intervjuerna på respondenternas 

arbetsplats, dels för att möjliggöra en bekväm situation samt för att det skulle vara enkelt för 

respondenterna att medverka i studien. Holme och Solvang (1997) poängterar betydelsen av i 

vilken miljö intervjun sker och menar att valet av miljö kan vara avgörande för vilka svar 

respondenten ger. Samtliga intervjuer pågick mellan 30-50 min för att respondenterna skulle 

känna att de hade tid att medverka samt för att vi anser att för långa intervjuer kan stressa 

respondenten. 

För att säkerställa en komplett datainsamling valde vi att spela in samtliga intervjuer efter 

respondenternas godkännande, vilket är att föredra vid kvalitativ metod för att säkerhetsställa 

att respondenternas tankar återges på ett korrekt sätt (Denscombe, 2016; Yin, 2007). Holme 

och Solvang (1997) och Yin (2007) poängterar att inspelning kan påverka respondenten och 

därmed studiens trovärdighet, vi upplevde däremot inte att våra respondenter påverkades av 

inspelningen. Databearbetning av intervjuerna har hanterats genom att först transkribera 

samtliga intervjuer för att sedan sammanställa alla respondents svar under temana krav, 

kontroll och socialt stöd. Det för att se skillnader och likheter av respondenternas upplevelser 

samt för att se hur deras svar förhåller sig till teorin.  
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Val av respondenter 
Holme och Solvang (1997) hävdar att en avgörande faktor för undersökningen är urvalet av 

respondenter och menar att studiens trovärdighet kan minska om inte lämpliga respondenter 

deltar. Vi har även här tillämpat ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att forskaren väljer 

respondenter som anses lämpliga för att besvara problemformuleringen (Merriam, 1994). I 

vårt fall innebär det individer som arbetar i en medarbetarstyrd organisation. Eftersom vår 

studie inte syftar till att se några samband mellan ålder, kön samt befattning och hur man 

upplever sin arbetsmiljö anser vi att det inte är relevant att presentera respondenter utifrån de 

kriterierna.  

Gällande urvalet av respondenter låg en viss del utanför vår kontroll. Fallföretagets grundare 

skickade ut en förfrågan om intervjudeltagande via företagets intranät och därigenom fick vi 

tio frivilliga respondenter. Enligt Esaiasson et al. (2012) är självselektionsurval en variant av 

ett bekvämlighetsurval som innebär att respondenterna själva väljer att delta i 

undersökningen. För vår studie anser vi att det var bra att respondenterna som deltog gjorde 

det för att dom ville medverka och därmed frivilligt avsatte sin tid. Att respondenterna inte 

blev utvalda av fallföretagets grundare anser vi eliminerar risken för att de valdes för att 

gynna företaget. Däremot anser vi att det finns en risk att respondenterna anmälde sig 

frivilligt på grund av att de hade starka åsikter om sin arbetsmiljö, vilket kan ha gjort att de 

talade stark för eller emot sin arbetsmiljö.  

 

2.6 Forskningskvalité 

Som forskare bör man alltid kritiskt granska och avgöra hur tillförlitlig insamlad information 

är (Bell, 2006). Tillförlitlighet i kvalitativ forskning är inte lätt att bedöma utifrån de kriterier 

som används för kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning bör det därför läggas en annan 

innebörd i begreppen validitet och reliabilitet eftersom sådan forskning utgår från andra 

antaganden om verkligheten (Merriam, 1994). Därför kommer vi bedöma vår studies 

tillförlitlighet utifrån trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmera och bekräfta 

(Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016).  
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Trovärdighet 
Trovärdighet kan jämföras med det kvantitativa begreppet intern validitet och innebär i vilken 

mån resultatet stämmer överens med verkligheten (Merriam, 1994; Bryman & Bell, 2013). 

Kvalitativ forskning utgår från att det finns flera olika beskrivningar av den sociala 

verkligheten. Det är trovärdigheten i den beskrivning och tolkning av den sociala 

verkligheten som en forskare kommer fram till som avgör hur acceptabel den är i andra 

människors ögon (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). Trovärdighet i studien 

inbegriper säkerhetsställande av att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns 

samt att forskarens tolkning bekräftas av personerna som studerats, vilket benämns 

respondentvalidering (Merriam, 1994; Denscombe, 2016). På grund av tidsbrist har vi inte 

haft möjlighet att få våra tolkningar bekräftade av respondenterna, däremot anser vi att våra 

inspelningar möjliggjorde för oss att i efterhand kunna försäkra oss om att vi uppfattat 

respondenterna korrekt samt att vi kunnat få exakta citeringar. 

 

Överförbarhet 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan överförbarhet relateras till begreppet extern validitet som 

används inom kvantitativ forskning. Överförbarhet innebär i vilken mån som resultatet av en 

studie går att tillämpa på andra jämförbara fall (Denscombe, 2016). Bryman och Bell (2013) 

menar att överförbarheten blir svår i kvalitativ forskning eftersom resultatet tenderar att 

återspegla betydelsen eller mening av den sociala verklighet som studerats. I fallstudier blir 

överförbarhet ännu svårare eftersom ett unikt fall med en specifik social verklighet studeras 

(Merriam, 1994).  

 

Vi har genom att förse läsaren med tydliga beskrivningar av detaljer som ingår i den sociala 

verkligheten gett läsaren möjlighet att bedöma hur pass överförbart resultatet är till andra 

miljöer. Eftersom som vår studie är en fallstudie som behandlar en organisation med en unik 

egenskap anser vi att den sociala verkligheten som studeras kommer återspeglas i resultatet 

och därmed är en generalisering inte möjlig. För att kunna göra en generalisering anser vi att 

vi hade behövt göra en flerfallsstudie vilket Merriam (1994) också talar för. Däremot kan vår 

studie lyfta fram faktorer inom medarbetarstyrning som kan påverka arbetsmiljö, vilket kan 

vara värdefullt för jämförbara fall. 
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Pålitlighet 
Som en motsvarighet till reliabilitet inom kvantitativ forskning föreslår Bryman och Bell 

(2013) begreppet pålitlighet. En undersökning är reliabel om den skulle ge samma resultat om 

den gjordes på nytt och därmed kan stå upp emot slumpmässigheter (ibid.). Eftersom det kan 

finnas många olika tolkningar av verkligheten inom kvalitativ forskning finns det inga fasta 

referenspunkter att utgå från för att upprepade gånger mäta en företeelse och på så sätt skapa 

en reliabel mätning (Merriam, 1994). Därför innebär pålitlighet inom kvalitativ forskning att 

forskare ska ha ett granskande synsätt, vilket innebär säkerhetsställande av att det skapats 

fullständiga och tillgängliga redogörelsen för alla faser av en forskningsprocess (Denscombe, 

2016). Ett annat sätt att stärka pålitligheten är att man under processen har kollegor som 

granskar och bedömer kvalitén samt de metodval som tillämpats (ibid.). För att stärka vår 

studies pålitlighet har vi utförligt beskrivit vår forskningsprocess och argumenterat för våra 

metodval. Vi har även mottagit konstruktiv kritik från både handledare, examinator och 

opponenter vid flertal tillfällen.  

 

Konfirmering och bekräftelse 
Konfirmering eller bekräftelse innebär i vilken mån forskningen har kunnat producera fynd 

som är opåverkade av forskaren (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). Kvalitativ data är 

en produkt av en tolkningsprocess, vilket gör det svårt att som forskare stå fri från subjektiva 

tolkningar (Denscombe, 2016; Merriam, 1994). För att forskare ska kunna bekräfta och 

konfirmera sin studie krävs det att det finns en medvetenhet som utgår från att det är omöjligt 

att ha fullständig objektivitet i samhällelig kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). 

Forskare bör därför kunna säkerhetsställa att man har agerat i god tro och inte låtit personliga 

värderingar eller tidigare kunskaper påverka utförandet av en studie (ibid.). Vi har i denna 

studie försökt vara objektiva genom att vara medvetna om att vi kan ha påverkats av våra 

tidigare kunskaper och värderingar. Eftersom vi utgår från en deduktiv ansats har vi haft en 

teoretisk referensram att förhålla oss till, vilket har hjälp oss att vara neutralt inställda till 

respondenternas svar. 
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2.7 Forskningsetik 

Vid forskning är det viktigt att ta en rad olika etiska aspekter och regler i beaktning för att 

säkerställa att en studie håller hög kvalitet och god praxis (Dahmström, 2005; May 

2013).  Forskare ska göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot 

möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda parter (Vetenskapsrådet, 2002; 

Dahmström, 2005). Forskningsetik kan vara problematisk gällande fallstudier eftersom de 

grundar sig på en metod där det är svårt att definiera relationen mellan forskare och deltagare 

eller känna till de risker eller eventuella vinster en undersökning kan ge deltagarna (Merriam, 

1994).  

 

Det grundläggande individskyddskravet består av fyra krav (Vetenskapsrådet, 2002; 

Dahmström, 2005). Det första kravet, informationskravet, innebär att forskaren ska informera 

samtliga berörda parter om studiens syfte, innehåll och vad resultatet ska användas till. Det 

andra kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att forskare ska se till att deltagarna är 

medvetna om att medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Det 

tredje kravet, konfidentialitet- och anonymitetskravet, innebär att deltagarnas uppgifter skall 

ges största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter skyddas från obehöriga. Det 

fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att den information som samlas in enbart får användas 

till avsett ändamål (ibid.).  

 

Vi har tagit alla etiska krav i beaktning. Alla deltagare har behandlats konfidentiellt, genom 

att inte benämnas med sina riktiga namn. Vi har även tydliggjort för respondenterna att 

intervjuinspelningarna och transkriberingarna inte kommer offentliggöras. Respondenterna 

har medverkat frivilligt genom fri anmälan på sin arbetsplats intranät och fått information om 

studiens syfte samt vad resultatet ska användas till. Vi har enbart använt informationen till 

studien, däremot menar Hammersley och Traianou (2012) att forskare inte kan kontrollera 

hur andra kan använda sig av informationen när studien publicerats. Bryman och Bell (2013) 

lägger även till ett femte etiskt krav utöver de fyra individskyddskraven, falska förespeglingar 

innebär att forskaren inte får ge deltagarna falsk eller vilseledande information om studien. 

All information vi har gett ut har varit sanningsenlig. 
 

Specifika etiska problem kan uppstå vid fallstudier (Merriam, 1994). Fallstudier studerar 

enligt Wallén (1996) vad som sker i konkreta fall under verkliga förhållanden, vilket kan 
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bidra till att respondenterna börjar analysera hur verksamheten bedrivs. I vårt fall kan det 

innebära att respondenterna efter studiens genomförande upptäcker att medarbetarstyrning 

påverkar dem negativt eller skapar brister i deras arbetsmiljö. Det kan även göra 

respondenterna medvetna om sin arbetsmiljö så att de tar initiativ till att förändra den. 

Eftersom vår problemformulering präglas av att utreda hur medarbetarna upplever sin 

arbetsmiljö kan det vara ett känsligt ämne för både medarbetare och organisation. 

Medarbetarnas åsikter kan komma att påverka deras situation på arbetsplatsen samtidigt som 

negativa upplevelser från de anställda kan spegla företaget negativt. 
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3 Krav-Kontroll-Stödmodellen 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram som utgår från Krav-Kontroll-

Stödmodellen för att sedan fördjupa sig i det tre områdena krav, kontroll och stöd. För 

respektive område har det formulerats en frågeställning som presenteras i slutet av varje 

stycke som representerar det vi vill undersöka på vårt fallföretag.  

 

3.1 Genomgång av Krav-Kontroll-Stödmodellen 

Allt eftersom världen förändras ändras också arbetsmarknaden till att till större del bestå av 

tjänstemän och mindre av arbetare (Karasek & Theorell, 1990). Det finns därför ett behov att 

ta fram verktyg och hjälpmedel som är anpassade inte bara för den fysiska arbetsmiljön, utan 

också den psykiska och organisatoriska (ibid.). År 1979 presenterade Robert Karasek en 

modell över relationen mellan vilka krav som arbetet ställer och hur stor kontroll individen 

har över sin egen arbetssituation, vilket benämns Krav-Kontrollmodellen (se figur 1) 

(Hausser et al., 2010). Karasek (1979) menar att krav och kontroll är ömsesidigt beroende av 

varandra, då ohälsa och stress uppstår när det råder obalans mellan krav i arbetet och 

arbetstagarnas kontroll över sin situation (Johnson & Hall, 1988). Det finns även studier där 

krav, kontroll och stöd har undersökts var för sig som har visat att de alla tre påverkar 

individers psykiska hälsa även när de inte är beroende av varandra (Hausser et al., 2010; 

Taris, Kompier, Geurts, Houtman & van den Heuvel, 2010). 

 

Enligt Karasek och Theorell (1990) går det att urskilja fyra olika typer av arbetsförhållanden 

som påverkar hälsan: high-strain jobs, active jobs, low-strain jobs och passive jobs (se figur 

1). De fyra olika psykosociala arbetsförhållandena genereras genom samverkan av höga eller 

låga nivåer av arbetskrav och kontroll (Karasek, 1979). Det arbetsförhållande som i högst 

utsträckning korrelerar med psykiska påfrestningar och fysisk ohälsa är high-strain jobs 

(Karasek & Theorell, 1990; van der Doef & Maes, 1999). En sådan arbetssituation innebär 

höga krav i kombination med lågt handlingsutrymme och få befogenheter (Karasek & 

Theorell, 1990; Akerboom & Maes, 2006). High-strain jobs har bekräftats genom ett flertal 

studier som visar att höga krav och låg kontroll leder till psykisk ohälsa (Zeng et al., 2014; 

Huda et al., 2004).  
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Individer som har ett arbete som kategoriseras som active jobs har höga krav och hög grad av 

handlingsutrymme (Karasek & Theorell, 1990). Tillskillnad från high-strain job-arbetaren 

har active job-arbetaren en känsla av kontroll och kan påverka sin arbetssituation (ibid.), 

vilket kan medföra högre produktivitet och personlig utveckling (Karasek, 1979; Akerboom 

& Maes, 2006). Tack vare känsla av kontroll och frihet att nyttja sin kompetens för att 

tillmötesgå krav finns därför inte negativa psykiska påfrestningar i samma utsträckning hos 

active job-arbetare som hos high-strain job-arbetare (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Minst hälsorisk återfinns i ett low-strain job som innebär låga krav och hög kontroll (Karasek 

& Theorell, 1990; Hausser et al., 2010.). Det resulterar i individer som är både friskare och 

gladare än andra arbetare som upplever låg kontroll (ibid.). Det ska dock tilläggas att de 

personer som befinner sig i denna situation kan uppleva en otillfredsställelse i arbetet genom 

att utmaningarna känns som otillräckliga (ibid.). Den fjärde arbetssituationen är passive jobs, 

som innebär låga krav och låg kontroll (ibid.). Att befinna sig i denna arbetssituation 

resulterar i en negativ påverkan på den psykosociala arbetsmiljön genom ökad stress 

samtidigt som motivation, produktivitet och inlärning minskar (ibid.). Ju längre upp på 

diagonal B (se figur 1) ett arbete befinner sig desto bättre är det för individen, men ju längre 

ner på diagonal A (se figur 1) ett arbete befinner sig, desto större risk för ohälsa innebär det 

för den som utför arbetet (ibid.). 
 

 

 
Figur 1. Krav-Kontrollmodellen (Theorell & Karasek, 1996, s. 11) 
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Krav-Kontrollmodellen kompletterades senare med ytterligare en dimension, socialt stöd (se 

figur 2) (Johnson & Hall, 1988), eftersom det i flera studier framgått att stöd minskar risken 

för ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). En hög grad av socialt stöd uppfattas i modellen som 

stressreducerande och mildrar effekterna av ett arbete med höga krav och låg kontroll 

(Johnson & Hall, 1988). De bästa förutsättningarna för en individ att ha en bra arbetsmiljö är 

att ha hög kontroll, högt socialt stöd och låga krav (Johnson & Hall, 1988; Karasek & 

Theorell, 1990). De individer som befinner sig i active jobs och har ett högt socialt stöd 

upplever en bättre arbetsmiljö och hälsa än de som befinner sig i samma kategori men som 

upplever lågt socialt stöd (Johnson & Hall, 1988). Även i Arbetsmiljöverkets (2002) bok 

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress framgår det att anställda behöver 

handlingsutrymme, kontroll över arbetet och stöd för att motverka stressrelaterad ohälsa. 
 

 

 
 

Figur 2. Krav-Kontroll-Stödmodellen (Department of Information Technology, Uppsala universitet, 2012) 
 
 

 

Kritik mot modellen 
Inom psykosocial forskning är Krav-Kontroll-Stödmodellen en av de mest använda 

modellerna (Akerboom & Maes, 2006; van der Doef & Maes, 1999). Kritik som har riktats 

mot modellen är att den inte ser till personliga egenskaper eller organisationens kontext utan 

bara till hur arbetets egenskaper påverkar arbetsmiljön (ibid.). Till exempel så menar de 

Jonge och Kompier (1997) att det kan finnas samband mellan en individs personlighet och 

hur man upplever samt hanterar krav och kontroll, som inte tydliggörs i modellen. Krav-

Kontroll-Stödmodellen utformades för ungefär 40 år sedan när arbetsmarknaden mestadels 
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bestod av industriarbeten, därmed har den visat sig ha större signifikans vid studier av sådana 

arbeten (Lidwall & Marklund, 2006). Modellen har inte utvecklats i samband med att 

arbetslivet förändrats, varken krav, kontroll eller stöd behöver nödvändigtvis inte innebära 

samma sak idag som de gjorde när modellen utformades.  
 

Krav-Kontroll-Stödmodellen har även ifrågasatts eftersom det finns olika definitioner och 

tolkningar av begreppen krav och kontroll (Kasl, 1996). De Jonge och Kompier (1997) menar 

att det därför finns en dubbeltydighet i modellen, exempelvis kan kontroll vara en källa till 

stress beroende på hur det tolkas. Kasl (1996) menar att Krav-Kontroll-Stödmodellens 

tolkning av krav är otydlig och att det kan vara svårt att skilja på vilka krav som påverkar 

hälsa. En annan orsak till att kritisera modellen är att den förutsätter raka linjära samband (se 

Figur 1) (Warr, 1994), Warr (1990) menar att det istället finns en U-formad kurva, där den 

optimala nivån finns i mitten. Kurvans utformning och utgångspunkt kan förklara varför både 

för lite och för mycket kontroll kan vara skadligt (ibid.). Exempelvis kan för  mycket kontroll 

vara skadligt eftersom det involverar stort ansvar och innebära komplexa beslut (ibid.). 

 

3.2 Karaseks hypoteser i Krav-Kontrollmodellen 

I samband med att Krav-Kontrollmodellen togs fram utformade Karasek (1979) olika 

hypoteser, som vi följande kallar grundhypoteser, som förklarar sambandet mellan krav och 

kontroll och deras påverkan på individers hälsa. När modellen senare kompletterades med 

stöd har grundhypoteserna utvecklats genom olika studier. 

 

Strain hypothesis är en av Karaseks (1979) grundhypoteser som innebär att de arbeten som 

medför störst risk för arbetsrelaterad stress är arbeten med höga krav och låg kontroll, det vill 

säga high-strain jobs. De flesta studier som testat strain hypothesis har kunnat bekräfta den 

(de Witte, Verhofstadt & Omey, 2007; Pisanti, van der Doef, Maes, Lazzari & Bertini, 2011; 

Huda et al., 2004). När Krav-Kontrollmodellen kompletterades med stöd utvecklades strain 

hypothesis till iso-strain hypothesis och det mest ohälsosamma arbetsförhållandet blev istället 

ett med höga krav, låg kontroll och låg socialt stöd (Van der Doef & Maes, 1999). Iso-strain 

hypothesis har inte lika starka empiriska bevis som strain hypothesis (Baker, Israel & 

Schurman, 1996; Beehr & Drexler, 1986). 
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En annan av Karaseks (1979) grundhypoteser är buffer hypothesis som innebär att ohälsa som 

orsakas av höga krav kan dämpas av hög grad av kontroll (Akerboom & Maes, 2006; 

Karasek, 1979). Efter att Krav-Kontrollmodellen utökats har man även kunnat se att stöd kan 

ha en dämpande effekt mot höga krav (van Doorn, van Ruysseveldt, van Dam, Mistiaen & 

Nikolova, 2016). Genom att öka kontroll eller stöd i arbetet skulle man därmed kunna minska 

kravens negativa effekt på individers hälsa (Akerboom & Maes, 2006; Karasek, 1979; van 

Doorn et al., 2016), utan att minska kraven i sig.  

 

Arbetsmiljöverket (2002) är inne på samma spår som modellens buffer hypothesis, det vill 

säga att om anställda upplever kontroll kan höga krav bidra till motivation och effektivitet 

istället för psykisk ohälsa på grund av stress. Får individer tillräckligt med handlingsutrymme 

för att agera i en stressig situation har de själva kontrollen över att skapa sig den balans 

mellan krav och resurser som krävs (ibid.). Buffer hypothesis har däremot inte lika starka 

empiriska bevis som strain hypothesis (de Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 

2003; van der Doef & Maes, 1999). 

Active learning hypothesis är ytterligare en grundhypotes som menar att arbeten som har 

höga krav och hög kontroll leder till inlärning och aktivering (Karasek, 1979). Att befinna sig 

inom active jobs innebär alltså att man har de bästa förutsättningarna för inlärning (Karasek, 

1979; de Witte, Verhofstadt & Omey, 2007). Enligt Taris, Kompier, de Lange, Schaufeli och 

Schreurs (2003) är det svårt att mäta och undersöka graden av active learning eftersom 

hypotesen inte tillräckligt tydligt förklarar vad som specifikt ska undersökas. Taris et al. 

(2003) menar att man använder för många olika begrepp som innebär olika saker, så som 

inlärningsbeteende, motivation för inlärning, kompetensbredd och känsla av behärskning och 

effektivitet, när hypotesens innebörd förklaras. Vilket gör det svårt att testa active learning 

hypothesis (ibid.). Ovanstående förklarar varför vi inte kunnat hitta så många studier som har 

testat hypotesen.   

 

3.3 Krav 

Krav i arbetslivet kan vara både fysiska och psykiska och innebär den ansträngning arbetet 

kräver. Mätbara arbetsrelaterade krav kan exempelvis vara arbetsmängd, arbetsbelastning och 

tillgänglig tid att utföra arbetsuppgifter på (Hausser et al., 2010; Karasek & Theorell, 1990; 

AFS 2015:4). Att behöva mentalt anstränga sig för att kunna utföra arbetsuppgifter kan också 
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upplevas som krav men anses desto svårare att specificera och mäta (Karasek & Theorell, 

1990; de Jonge & Kompier, 1997). Genom att se till att anställda har tillräckligt med resurser 

för att kunna hantera krav som ställs på dem ska arbetsgivare se till att det inte uppstår 

ohälsosam arbetsbelastning hos anställda på grund av arbetsuppgifter och befogenheter (AFS 

2015:4). Enligt AFS 2015:4 ska arbetsgivaren se till att anställda vet vad de har för 

arbetsuppgifter, hur de ska utföras och till vilket resultat. 

Det har konstaterats att kvantitativa krav, såsom arbetsmängd och tid, ofta har negativ 

påverkan på individer medan kvalitativt intellektuella krav upplevs mindre negativa och till 

och med tillfredsställande (Ritti, 1971; Kahn, 1974 se Karasek & Theorell, 1990 s. 62). 

Karasek och Theorell (1990) benämner kvalitativt intellektuella krav som decision latitude. 

De menar att decision latitude mäter i vilken utsträckning individer begränsas, men även 

vilken möjlighet de har att själva påverka sina utvecklingsmöjligheter (ibid.). Enligt 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska anställda ges både personlig och yrkesmässig 

utveckling. Om organisationer skulle omstruktureras på så sätt att medarbetare fick hög 

påverkan över beslut skulle krav istället ses som en utmaning (Karasek & Theorell, 1990). 

Det skulle i sin tur bidra till ökad motivation, effektivitet och mindre risk för stressrelaterad 

sjukdom (ibid.). 

Psykisk ohälsa på grund av stress kan orsakas av obalans mellan krav och resurser 

(Arbetsmiljöverket, 2002; Gadinger et al., 2012). Det vill säga om individer upplever att krav 

och förväntningar överstiger vad de kan prestera (ibid.). Höga krav kan leda till en dålig 

psykosocial arbetsmiljö för individer samtidigt som de riskerar att utföra ett sämre arbete 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Van der Doef och Maes (1999) verkar inte hög kontroll och 

socialt stöd ha någon dämpande effekt mot utbrändhet som kan komma av att under lång tid 

utsättas för höga krav i arbetet. Vilket motsäger Karasek och Theorells (1990) buffer 

hypothesis. 

 
Ett krav i dagens samhälle och decentraliserade organisationer är att ständigt hålla sig 

uppdaterad (Allvin et al., 2006). Allvin et al. (2006) beskriver en stress av att ständigt ha 

tillgång till stor mängd information, vilket benämns som information overload eller 

informationsångest. Om anställda har tillgång till mycket information eller  ständigt ska vara 

delaktiga kan informationsångest uppstå. Den stora mängd information som finns tillgänglig 

kan skapa svårighet att få en överblick och förstå helheten av all information (Allvin et al., 
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2006). För att inventera hur krav upplevs och påverkas av medarbetarstyrning har vi utifrån 

ovanstående resonemang om kravens betydelse formulerat nedanstående frågeställning: 

 

F1: Hur upplevs och påverkas kraven i en medarbetarstyrd organisation?  

 

3.4 Kontroll 

Att införa medarbetarstyrning eller självstyrande team kan öka individers kontroll och 

påverkan i arbetslivet (Batt, 1999).  I 2 kap. 1 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) står det att 

ett starkt styrt arbete ska undvikas; vilket medarbetarstyrning kan vara svaret på. 

Självstyrande team ökar inte bara medarbetares upplevda kontroll utan har även positiv 

påverkan på produktivitet, kvalitet, frånvaro och företagets vinstmarginal (Cook & Goff, 

2002). Kontroll innebär individers möjlighet att påverka arbetsuppgifter och arbetssituation, 

graden av befogenhet och handlingsutrymme samt hur individen anser sig ha kompetens att 

utföra sina arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990).  

Karasek och Theorell (1990) hävdar att kontroll är en avgörande faktor för hur arbetsrelaterad 

stress upplevs. I 2 kap. 1 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) framgår det att anställda ska 

ha möjlighet att påverka utformningen av sin arbetssituation, vilket ses som kontroll i arbetet. 
Kontroll kan delas upp i två komponenter, Skill discretion och Decision authority (Hausser et 

al., 2010). Även om de två begreppen skiljer sig åt teoretiskt, är de tätt sammanlänkade ur ett 

praktiskt perspektiv (Karasek & Theorell, 1990). Karasek och Theorell (1990) menar att 

samverkan mellan de två begreppen är det som skapar inflytande och påverkan på arbetet. 

 

Skill discretion  

Skill discretion avser möjligheten att i arbetsprocesser använda de färdigheter som en person 

har (Jalonen, Kinnunen, Pulkkinen & Kokko, 2015; Hausser et al., 2010). I de fall där 

anställda saknar kompetens att kunna utföra arbetsuppgifter sägs det att anställda har en låg 

grad av skill discretion (ibid.). Det innebär att anställdas kontroll, handlingsutrymme och 

möjlighet att utnyttja befintlig kompetens minskar, vilket i sin tur kan leda till negativ stress 

(Karasek & Theorell, 1990). Arbeten som kräver kreativitet, lärande och andra högt 

utvecklade kompetenser främjar personlig utveckling och fungerar som dämpare av stress 

och negativa belastningsreaktioner (ibid.).  



  
 

23 

Personer med en hög grad av skill discretion blir mer involverade i sitt jobb (Humphrey, 

Nahrgang & Morgeson, 2007), vilket kan leda till att kreativa processer pågår även utanför 

arbetet som i sin tur kan skapa problem att skilja på jobb och fritid (Binnewies, Sonnentag & 

Mojza, 2009). Mohr och Zoghi (2008) hävdar att en hög grad av involvering ger en högre 

grad av arbetstillfredsställelse medan Ramsay, Scholarios och Harley (2000) hävdar att högt 

engagemang och involvering ökar arbetsrelaterad stress. Allvin et al. (2006) menar att 

involvering av den anställdes liv i arbetet kan vara en medveten strategi från arbetsgivares 

sida för att öka arbetstagarnas engagemang. Vilket kan liknas med vad Proenca (2010) hävdar 

gällande att självstyrande team kan vara ett sätt för arbetsgivaren att öka produktivitet i 

organisationen och huvudsakligen inte för att medarbetarna ska vara självbestämmande.  
 

Decision authority  

Decision authority kan delas upp i autonomy och task authority (Karasek & Theorell, 1990). 

Task authority innebär kontrollen som individer upplever i det dagliga arbetet i form av hur 

och vilka arbetsuppgifter som ska utföras (ibid.). Autonomy handlar om individers grad av 

deltagande i beslutsfattande (ibid.). En individ som anses ha stort handlingsutrymme i 

beslutsfattande har stor kontroll över sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990; Hausser et al., 

2010).  

Allvin et al. (2006) påtalar hur starkt styrt arbete kan ha allvarliga konsekvenser för stress och 

hälsa, men däremot har frihet i arbetet inte automatiskt positiva effekter (ibid.). Ökad kontroll 

och frihet ökar även ansvaret att strukturera och prioritera sin egen arbetssituation, vilket ger 

upphov till annan sorts stress och intellektuell påfrestning (Grönlund, 2007; Allvin et al., 

2006). Grönlund (2007) och Allvin et al. (2006) menar att ju friare en individ är i arbetet 

desto svårare är det att känna sig fri från arbetet, vilket kan resultera i att individen gör mer 

än vad som krävs. Friheten som flexibla arbeten medför innebär alltså bara en annan typ av 

störning på den egna livskvaliteten jämfört med den stress som kan uppstå i en hierarkisk 

organisation (ibid.).  

Allvin et al. (2006) beskriver hur arbetstagare har allt större svårigheter att koppla av mentalt 

eftersom de är mer tillgängliga än tidigare. Butler, Grzywacz, Ettner och Liu (2009) hävdar 

däremot att flexibla arbetsformer är positivt för både organisation och individ. Eftersom 

flexibla arbetsformer för organisationer innebär högre produktivitet, minskad frånvaro och 

ökat engagemang medan det för individen innebär en högre grad av arbetstillfredsställelse 
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och underlättar hantering av arbete och privatliv (ibid.). Butler et al. (2009) menar alltså att 

flexibilitet har en stark påverkan på individers upplevda hälsa. Vilket är i enlighet med Krav-

Kontroll-Stödmodellen som säger att flexibla arbetsformer skapar en högre grad av kontroll 

vilket i sin tur reducerar stress (Karasek & Theorell, 1990). Den vanligaste flexibla 

arbetsformen är att individen får kontroll över sina arbetstider och arbetsplats, vilket benämns 

flexibilitet genom förtroende (Allvin et al., 2006).  

För att inventera hur kontroll upplevs och påverkas av medarbetarstyrning har vi utifrån 

ovanstående resonemang om kontrollens betydelse formulerat nedanstående frågeställning:

  

F2: Hur upplevs och påverkas kontroll i en medarbetarstyrd organisation? 

 
3.5 Stöd 

Karasek och Theorell (1990) menar att socialt stöd kan fungera som skydd mot negativa 

hälsorisker. Enligt Johnson och Hall (1988) har stöd visat sig ha en direkt dämpande effekt på 

stress. Trots det menar många studier att socialt stöd agerar som en buffert enbart i svåra 

arbetssituationer (Cohen & Wills, 1985). 

Stöd benämns av Karasek och Theorell (1990) som all social kontakt som kan karakteriseras 

som stöttande. Socialt stöd uppnås genom samarbetsrelationer där individer kan få hjälp i 

arbetet både instrumentellt och socioemotionellt (ibid.). Det socioemotionella stödet mäts 

genom emotionell integration och förtroende (ibid.). Att integrera med sina kollegor anses ha 

positiv effekt för hälsan samtidigt som det förbättrar tillit och förtroende, vilket gör att 

individer vågar be om hjälp när de behöver det (Johnson & Hall, 1988; Amble, 2013). 

Instrumentellt stöd innebär att individer får stöd i form av extra resurser för att hantera sina 

arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990). Det kan innebära hjälp av kollegor i form av 

avlastning och samarbeten (ibid.). Enligt Johnson och Hall (1988) skapar bristen på 

instrumentellt stöd en känsla av frustration och osäkerhet.  

Socialt stöd kan även mätas genom kartläggning av sammanhållning i hela arbetsgruppen, det 

blir då ett mått på hur starka normer som styr nya beteendemönster i arbetsgruppen är 

(Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd ökar individens upplevelse av kontroll i de arbeten 

som fordrar höga krav (Johnson & Hall, 1988). Enligt Karasek och Theorell (1990) är det 

viktigt att det finns socialt stöd för att arbetsmiljön ska upplevas som god. I likhet med 
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Karasek och Theorell (1990) förespråkar AFS 2015:4 att arbetsgivare ska se till att det finns 

tillräckligt med stöd och handledning för att motverka ohälsa hos anställda. van Doorn et al. 

(2016) har i sin studie där de undersökte sjuksköterskors välmående identifierat att chefsstöd 

hade större betydelse för den undersökta gruppens hälsa än kollegialt stöd.  

För att inventera hur stöd upplevs och påverkas av medarbetarstyrning har vi utifrån 

ovanstående resonemang om stöds betydelse formulerat nedanstående frågeställning. 

F3: Hur upplevs och påverkar stöd i en medarbetarstyrd organisation ?     
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4 Inventering av krav, kontroll och stöd 
 I följande kapitel presenteras det empiriska materialet tillsammans med en teoretisk analys. 

Kapitlet är uppdelat tematisk utifrån  krav, kontroll och stöd.  

 

4.1 Krav  

På vårt fallföretag blir kritiken som Kasl (1996) riktar mot Krav-Kontroll-Stödmodellen 

tydlig. Det vill säga att det finns olika definitioner och tolkningar av begreppet krav som 

försvårar tillämpningen av modellen. Vi upplevde att vi vid direkta frågor om krav inte alltid 

fick någon tydlig respons, men utifrån vidare samtal om olika situationer har vi kunnat tolka 

att det finns krav i organisationen. Fastän att inte alla respondenter uttrycker att de har krav 

på sig, utan snarare förväntningar. Det verkar enligt oss som om att de inte vill erkänna att de 

har krav eftersom ordet anses negativt. Däremot finns det ett krav som många respondenter 

nämner, vilket är det inre krav de har på sig själva. Vidare nämner många av respondenterna 

att medarbetarstyrning ställer krav på individen och att det krävs en viss personlighet för att 

kunna jobba i en medarbetarstyrd organisation. Däremot menar respondent 5 att: 
 

Det är bara narcissister och diktatorer som inte gillar platta organisationer 

(Respondent 5). 
 

Uttalandet från respondent 5 representerar den generella inställning gentemot en 

decentraliserad och öppen organisation som vi kunnat se hos respondenterna. Trots att det 

råder delade meningar i att vara så pass decentraliserade som medarbetarstyrning innebär 

verkar de flesta ändå vara av uppfattningen att de föredrar en platt organisation framför en 

hierarkisk. 

 

Krav på beslutsfattande och ansvar 
Utifrån intervjuerna kan vi se att medarbetarstyrning ställer krav på medarbetarna att vara 

delaktiga i beslutsfattande. Samtliga respondenter berättar att beslut som bara berör deras 

egen arbetssituation kan de fatta helt själva. Medan ett beslut som berör ett helt team eller 

hela företaget behöver medarbetarna konsultera med alla berörda parter innan de tar beslutet.  
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Respondent 10 menar att det man brinner för blir man automatiskt beslutfattande i samtidigt 

som respondenten uttrycker att det är ineffektivt: 
 

Många vill bestämma och ha sin röst hörd. Då saknar jag någon som pekar med 

hela handen (Respondent 10). 
 

Även respondent 4 upplever beslutsfattandet ineffektivt eftersom ett gemensamt 

beslutsfattande kräver att alla är informerade och pålästa om allt, vilket kan leda till att det 

inte blir mycket tid över till annat arbete. Det kan tyda på att medarbetarna ibland får hantera 

mycket information och måste hålla sig uppdaterade för att ha möjlighet att påverka beslut. 

Det kan skapa det som Allvin et al. (2006) benämner som information overload. Respondent 

8 upplever att det finns en osäkerhet kring om man fattar rätt beslut, eftersom man är rädd att 

göra fel. Respondenten menar att det är svårt att veta hur mycket ansvar man kan eller får ta. 

Uttalandena från respondent 4 och 8 tolkar vi som att det finns en osäkerhet hos en del av 

respondenterna angående vem som ska göra vad och hur beslutsvägarna ser ut. Vi kan 

därmed inte se de positiva effekter på motivation, effektivitet och hälsa som Karasek och 

Theorell (1990) menar att påverkan över beslut kan ha på individer. Vi anser att möjligheten 

att påverka beslut på det undersökta företaget upplevs mer som ett krav än en möjlighet och 

blir inte den positiva utmaning som Karasek och Theorell (1990) pratar om. Det blir tydligt 

när respondent 7 berättar om att för mycket ansvar kan kännas kravfyllt, otydligt och osäkert: 
 

Mängden minskar liksom aldrig i antal, i kunder eller projekt och så vidare. Och 

det är alltid vårt ansvar att hantera att det växer, och det skulle vara skönt ibland 

att veta vad man ska göra åt det. Vi har ju till exempel själva i vårt team bestämt 

att vi ska anställa fler. Men vi visste ju inte hur vi skulle hantera det först. […] 

Men ska man fortsätta att bara anställa fler hela tiden? Man är ju inte så van vid 

det här, hur man ska lösa sådana här bitar […] vad händer när vi inte kan anställa 

fler längre, vem tar beslutet att vi ska tillverka ett helt nytt team från ingenstans? 

Det känner ju vi att det är inte vår grej att bestämma och då kan jag känna att det 

blir problem ibland att ingen tar det ansvaret idag. […] Man vet inte riktigt vem 

som ska göra det. Utan det kan bli lite sådär hängande ibland (Respondent 7). 
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Krav på tillgänglighet 
Samtliga respondenter upplever att kollegor inte förväntar sig att man ska vara tillgänglig när 

man är sjuk eller ledig utan identifierar det som en egen inre stress över att vara det ändå. Vi 

tolkar det som att respondenterna ställer krav på sig själva att arbeta trots sjukfrånvaro och att 

vara tillgänglig på fritiden, vilket blir tydligt när respondent 9 uttrycker sig enligt följande: 
 

Jag tror att inte någon förväntar sig att jag ska göra saker men det är mer en inre 

stress att man känner att om någon inte kommer vidare på jobbet nu för att jag är 

sjuk, det är jobbigt. Jag känner inte att det är en press att jag ska vara uppkopplad 

och tillgänglig när jag är ledig, det känner jag inte, det är nog mer en egen inre 

grej att man vill vara med och hålla koll (Respondent 9). 
 

Ovanstående citat bekräftar det Allvin et al. (2006) beskriver om att individer har svårt att 

koppla av mentalt eftersom de är mer och mer tillgängliga i dagens samhälle. Däremot menar 

vissa av respondenterna att de gentemot kunder känner krav av att vara tillgängliga. 

Respondent 9 menar att det beror på att kunder ibland enbart vänder sig till denne och att det 

då inte finns en ersättare som kunden kan ta kontakt med när man är ledig. 
 

Flertalet respondenter menar att de ibland öppnar företagets kommunikationsverktyg efter 

arbetstid för att läsa och svara på jobbrelaterade meddelanden. Vi ser en koppling av att man 

har ett krav på sig att vara delaktig i beslut vilket gör att man har en inre stress av att hänga 

med och vara tillgänglig i informationen som finns i kommunikationsverktyget för att kunna 

vara med och fatta beslut. Att informationen finns tillgänglig för alla att ta del av motsätter 

sig det Freeman (1972) menar gällande att strukturlöshet är ett sätt att dölja makt eftersom 

regler kring beslutsfattande endast är kända för några få som därmed får makten. 

Respondenterna upplever inte det som något krav från kollegor att de ska vara aktiva i 

kommunikationsverktyget på fritiden. Däremot berättar respondent 8 att: 
 

[...] missar man något i kommunikationsverktyget så kan det vara lite ajaj. Så där 

försöker man vara inne jämt för att kunna vara engagerad i frågor som dyker upp 

(Respondent 8). 
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Allvin et al. (2006) menar att en kombination av höga prestationskrav och lösa arbetsvillkor 

kräver mental ansträngning. Vilket enligt Karasek och Theorell (1990) kan leda till 

upplevelse av krav. Däremot kan vi se att majoriteten av respondenterna på det undersökta 

företaget upplever tillräckligt hög kontroll över sin arbetssituation att deras tillgänglighet inte 

bidrar till negativa effekter. Eftersom känsla av kontroll och frihet att nyttja sin kompetens 

för att tillmötesgå krav kan motverka negativa psykiska påfrestningar (Karasek & Theorell, 

1990). 

 

Krav på engagemang och delaktighet 
Flertalet respondenter berättar att det kan upplevas som ett krav, eller åtminstone en 

förväntan, att vara engagerad och delaktig i företagsfrågor och strategiska forum. Kravet att 

vara delaktig och engagerad kan likställas med vad Karasek och Theorell (1990) benämner 

som intellektuella krav. Ett flertal av respondenterna menar att alla på företaget inte vill vara 

engagerade utan istället fokusera på de egna arbetsuppgifterna. Exempelvis så har respondent 

7 valt bort att engagera sig för att hinna med sitt eget arbete och respondent 10 upplever att 

andra ibland kan titta snett på de som inte vill engagera sig.  

 

Respondent 9 menar att så länge medarbetare inte känner press att de måste engagera sig så är 

det inget problem. Däremot nämner respondenten samtidigt att det finns och har funnits 

influenser av press att engagera sig. Det har lett till att några har slutat på företaget eftersom 

de inte ville engagera sig i den utsträckning som förväntades av dem. Vi tolkar det som att 

trots medarbetarnas höga kontroll över sin arbetssituation upplever de krav på engagemang 

och delaktighet som negativt, vilket skulle betyda att en av Karaseks (1979) grundhypoteser, 

buffer hypothesis, inte stämmer i detta avseende. Det skulle även innebära att det Karasek och 

Theorell (1990) menar om att intellektuella krav upplevs mindre negativa än kvantitativa krav 

inte stämmer på vårt fallföretag. Det förtydligas av respondent 7 som berättar att: 
 

Krav kan vara hela det här med att vara delaktig. Men det kan också krocka ibland 

med den här tidsstressen känner jag. Jag är ganska engagerad i företagets välmående 

men det krockar också med de oändliga projekten jag har som tar all min tid 

(Respondent 7). 
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Respondent 8 upplever att personer som engagerar och involverar sig i mycket värderas lite 

extra, vilket tyder på att det finns ett outtalat krav på medarbetarna att engagera sig. Det blir 

tydligt i företagets lönemodell där medarbetarna själva motiverar sin lön som sätts genom en 

diskussion med övriga i företaget. 
 

Vår lönemodell vill ju lyfta dom som är aktiva och bidrar och ger de lilla extra 

utan att jobba dag och natt (Respondent 3) 
 

Respondent 9 berättar att om personer är involverade, engagerade, jobbar på fritiden och 

alltid är tillgängliga så anses det motiverat att ha en högre lön än de personer som bara vill 

jobba sina timmar och därefter vara lediga. Vi anser därför att det kan skapa negativa krav att 

ha full insyn i kollegors löner. Eftersom det kan skapa en press att anstränga sig mer än vad 

en vanlig arbetsdag kräver för att hålla samma lönenivå som andra. Vi tolkar därmed att det 

som Ramsey, Scholarios och Harley (2000) hävdar är korrekt, det vill säga att högt 

engagemang och involvering kan öka arbetsrelaterad stress. Vidare framhåller respondent 8 

att det kan uppstå motstridiga krav gällande att engagera sig och att tjäna pengar till företaget; 
 

Ibland gör man väldigt mycket jobb som inte är kopplat till debitering och då kan 

det bli lite pekfinger.. det blir liksom “jo, men jobba gärna med det du valt att 

engagera dig i, men glöm inte att du också måste debitera” (Respondent 8). 
 

Respondent 7 berättar att medarbetarna på företaget förväntas att skapa värde, men att det kan 

upplevas diffust eftersom alla har olika uppfattningar om vad det innebär. Vissa upplever att 

debitera kund skapar värde medan andra menar att det är engagemang i strategiska forum. 

Utifrån uttalandena från respondent 8 och 7 tolkar vi det som att det finns delade meningar 

om vad som egentligen ska prioriteras, vilket ställer krav på medarbetarna att själva avgöra 

det. Allvin et al. (2006) menar att den ökade kontrollen kan bli ett krav för individerna att 

själva strukturera sin arbetssituation. Det visar även på att man inte följer AFS 2015:4 som 

säger att anställda ska ha klart för sig vilken prioriteringsordning som råder. Det blir i denna 

situation tydligt det som Johnson och Hall (1988) menar att stöd kan motverka negativa 

effekter av krav. Respondenterna hade behövt stöd för att motverka kravet att själva hantera 

prioritering mellan egna arbetsuppgifter och att engagera sig. 
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4.2 Kontroll 

Att införa medarbetarstyrning innebär en ökad kontroll för individen (Batt, 1999), vilket 

respondenterna på fallföretaget bekräftar. De upplever en hög kontroll men utifrån deras 

beskrivningar av sin arbetssituation kan vi även se att den höga kontrollen kan bli ett krav. 

Vilket stödjer det de Jonge och Kompier (1997) menar, att kontroll kan vara en källa till 

stress beroende på hur kontroll tolkas.  
 

 
Skill discretion 
Samtliga respondenter hävdar att de har möjlighet att påverka sina arbetsredskap och 

utbildningar eftersom de har en utbildningsbudget som de själva styr över. Vi tolkar det som 

att respondenterna upplever en hög grad av vad Karasek och Theorell (1990) benämner som 

skill discretion, eftersom de kan påverka sina utvecklingsmöjligheter. Det innebär även att 

respondenterna får den möjlighet till utveckling som de har rätt till enligt Arbetsmiljölagen 

(SFS 1977:1160). Respondenterna berättar att de har ett sätt att arbeta som baserar sig på 

intresse och kompetens, vilket vi kan se resulterar i att de har kontroll och möjlighet att 

utnyttja sin kompetens. Respondenterna förklarar att de får engagera sig i det man är 

intresserad av. Personer som har en hög grad av skill discretion blir ofta mer involverade i sitt 

jobb (Humphrey, Nahrgang & Morgeson, 2007), vilket stämmer bra på fallföretaget eftersom 

många av respondenterna är delaktiga och involverade i företagsfrågor. Att vara involverad 

leder ofta till att kreativa processer pågår utanför jobbet (Binnewies, Sonnentag & Mojza, 

2009), vilket blir tydligt när respondent 3 uttrycker sig enligt följande: 
 

Jag älskar att programmera, jag har nog ingen gräns mellan jobb och fritid. [...] 

för min del påverkar det mig inte negativt (Respondent 3). 
 

Det skulle kunna innebära att det som Allvin et al. (2006) påstår stämmer i en 

medarbetarstyrd organisation. Det vill säga att involvering av den anställdas liv kan vara en 

medveten strategi från arbetsgivarens sida för att öka arbetstagarens engagemang (ibid). 

Samtliga respondenter menar att involveringen kan göra gränsen mellan fritid och jobb 

otydlig, men det upplevs inte som något problem utan skapar istället den höga grad av 

arbetstillfredsställelse som Mohr och Zoghi (2008) hävdar att hög involvering kan ge.  
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Task authority 
Samtliga respondenter uttrycker att de har en hög kontroll i sitt dagliga arbete, vilket 

benämns som en hög grad av task authority av Karasek och Theorell (1990). Respondenterna 

berättar att den höga kontrollen gör att de inte känner sig som en kugge i hjulet. Samtliga 

respondenter menar att man skyller på sig själv om arbetsbelastningen blir för hög eftersom 

de själva ansvarar för att strukturera sin arbetssituation, vilket respondent 4 uttrycker  enligt 

följande: 
 

Jag planerar min tid och mina projekt själv så när det blir för mycket har jag ju 

bara mig själv att skylla (Respondent 4). 
 

Vi menar att det skulle kunna leda till det Allvin et al. (2006) nämner om att kontroll över 

arbetssituationen kan bli ett krav som kan leda till negativa hälsoeffekter. Flertalet 

respondenter menar att deadlines och arbetstempo oftast bestäms i dialog med kunder, vilket 

gör att respondenterna inte har fullständig kontroll över sitt arbetstempo. Samtidigt som 

respondenterna menar att de kan påverka arbetstempot genom dialog med kunderna och 

ändra deadlines om det blir för stressigt. Respondent 1 uttrycker att den egna 

produktutvecklingen kan de styra helt själva: 
 

[…] externa uppdrag gentemot kunder, är väl ganska mycket det som sätter 

arbetstempot för där blir det ju deadlines. Vår egna produktutveckling kan vi ju 

mer styra och anpassa så den blir i lagom tempo (Respondent 1). 
 

Trots det upplever några av respondenterna att det ibland kan bli mycket att göra speciellt i 

början och slutet av ett projekt. Respondenterna förklarar att både arbetsmängden och 

arbetsbelastningen varierar, att under vissa perioder är det mer att göra men sedan får de en 

lugnare period för att återhämta sig. Trots att respondenterna förklarar att de har stor frihet 

och kontroll över det dagliga arbetet så menar de att mycket bestäms inom teamet. 

Respondent 9 uttrycker det enligt följande: 
 

Vi har i teamet försökt att lägga upp en plan över vad vi vill göra det närmsta 

tiden. Vi lägger upp en planering sen kommer det in lite jobb från sidan och så 

beslutar vi inom teamet hur vi ska dela upp arbetet. Sen har jag stor frihet att så 
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länge jag kommer fram till de här sakerna eller utför de saker jag ska göra så kan 

jag lägga upp det som jag vill (Respondent 9). 
 

Några av respondenterna talar om att vissa hörs mer än andra vilket gör att man kan förlora 

kontrollen lite om man inte är en av dem. Respondent 8 uttrycker det enligt följande: 
 

Vissa personer vill styra ganska hårt och bestämma varenda detalj [...] det kanske 

finns en känsla av att vissa inte känner att de kan påverka. För det finns ett par 

som hörs, och det är också de som blir hörda (Respondent 8). 
 

Ovanstående citat från respondent 8 kopplar vi till Freeman (1972) som menar att 

strukturlösa grupper efter en tid kommer att struktureras på något sätt. Det blir tydligt på vårt 

fallföretag att det finns vissa individer som gärna kliver fram som ledare.  

 

Autonomy 
Samtliga respondenter förklarar att de har ett stort inflytande över beslut som rör deras 

arbetssituation, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) benämns som autonomy. 

Respondenterna vittnar om att de kan kontrollera arbetstid och plats där arbetet utförs, vilket 

innebär att respondenterna har vad Allvin et al. (2006) kallar för flexibilitet genom 

förtroende. Respondenterna förklarar att de endast behöver ta hänsyn till kunder för att sen 

synka arbetet med teamet. Allvin et al. (2006) menar att ju mer frihet man har i arbetet desto 

suddigare blir gränsen mellan arbete och fritid, något vi anser bekräftas hos våra 

respondenter. Flertalet av respondenterna menar att de inte kopplar bort arbetet på fritiden 

men att det inte är något problem för dem. Några respondenter nämner till och med att de inte 

skiljer på arbetsliv och privatliv. Respondent 7 uppskattar det fria arbetet och uttrycker det 

enligt följande: 
 

Jag brukar sluta någon timme tidigare och sen jobbar jag en stund på kvällen 

igen. [...] Det är något jag har valt, jag hämtar barnen tidigare från dagis och då 

passar det mig ganska bra. Sen när de somnat jobbar jag en timme eller två. Det 

är ganska skönt, för då får man liksom fundera på ett problem man hade under 

dagen. Då kan man fixa det på kvällen när man är lite piggare igen (Respondent 

7). 
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Utifrån ovanstående citat kan vi se att det Butler et al. (2009) hävdar stämmer. Den frihet som 

ges gör det lättare för respondenterna att hantera arbetet och privatlivet, vilket ger en högre 

arbetstillfredsställelse (ibid.). Respondenternas svar visar på att flexibiliteten ger en hög 

kontroll vilket gör att respondenterna får en bättre upplevd hälsa. 

 

4.3 Stöd 

Respondenterna bekräftar att stöd är en viktigt faktor för en god arbetsmiljö och för att 

kraven ska bli hanterbara. Däremot har vi utifrån respondenternas beskrivningar även kunnat 

se att det kollegiala stödet kan blir ett krav och att man inom den medarbetarstyrda 

organisationen förväntas be om stöd vid behov. 

 

Socioemotionellt stöd 
I likhet med Karasek och Theorell (1990) menar respondent 9 att stöd handlar om att bygga 

relationer med sina kollegor. Respondenten förklarar att man har en öppen miljö och kan 

prata om både arbetsrelaterade och privata saker. Respondent 5 samstämmer och påpekar att 

man kan prata om vad som helst med vem som helst. Det kan bero på det Amble (2013) talar 

för att integration förbättrar tillit mellan kollegor. Flertalet respondenter menar att den öppna 

miljön även gör att man vågar och uppmuntras att be om hjälp, vilket vi kan se är i likhet med 

vad Johnson och Hall (1988) menar. Utifrån ovanstående kan vi se att respondenterna har 

socioemotionellt stöd (Johnson & Hall, 1988), vilket även respondent 7 bekräftar enligt 

följande: 

Det var en kollega som fick barn och ja, då kan ju ekonomin bli ansträngd och då 

ville folk donera till en semester och ja.. man vill hjälpa till (Respondent 7). 
 

Enligt Karasek och Theorell (1990) kan socialt stöd även mätas genom sammanhållning. 

Gemenskapen som finns på arbetsplatsen framhålls av respondenterna som en nyckelfaktor 

till det sociala stödet. Enligt Johnson och Hall (1988) är gemenskapen en del inom det sociala 

stödet som minskar stressen i arbetet, vilket respondenterna på vårt fallföretag bekräftar. 

Samtliga respondenter beskriver att man på företaget är ett bra och sammansvetsat gäng, 

vilket respondent 2 nämner kan vara en av anledningarna till företagets framgång. Samtliga 

respondenter menar att man har ett bra samarbete och hög trivsel på arbetsplatsen.  
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Att sammanhållningen är bra blir tydligt när respondent 2 uttrycker sig på följande sätt: 
 

Många av de här människorna vet jag umgås privat. Jag själv umgås med några 

kollegor privat (Respondent 2). 
 

Vi tror att företagets gemenskap och stämning har en avgörande betydelse för att de flesta 

respondenter upplever ett starkt socioemotionellt stöd. Samtidigt verkar det som att det 

socioemotionella stödet kan gå för långt, vilket blir tydligt när respondent 7 uttrycker sig på 

följande sätt: 

Teamen blir som små familjer och där har man ju jättebra koll på varandra 

(Respondent 7). 
 

Det socioemotionella stödet bidrar till att man har koll på varandra vilket vi tolkar som att det 

kan finnas en dold och omedveten övervakning inom teamen. Vilket kan vara en av de 

negativa aspekterna med självstyrande team enligt Everaere  (2001, se Proenca, 2010 s. 4). 

 

Instrumentellt stöd 
De flesta av respondenterna menar att de får hjälp vid hög arbetsbelastning, vilket vi anser 

tyder på det Johnson och Hall (1988) benämner som ett bra instrumentellt stöd. Under de 

dagliga och veckovisa mötena blir teamen medvetna om varandras arbetssituation vilket ger 

dem möjlighet att avlasta varandra. Grundtanken är enligt respondent 5 att teamet internt ska 

lösa problem och hantera ifall någon halkar efter. Vår tolkning är att det kan ställa krav på 

individen att erbjuda stöd och vara tillgängliga för sina kollegor. Samtidigt som respondent 7 

menar att man själv förväntas be om hjälp: 
 

[…] det är ingen som kommer fram och frågar “hur går de för dig, behöver du 

hjälp?”, utan man förväntas ändå själv lyfta det och då är det aldrig någon som 

säger nej ( Respondent 7). 
 

Vi menar att det skulle kunna leda till att stöd uteblir, eftersom ansvaret ligger på den 

enskilde individen att både ha tid för och våga be om stöd. Det finns däremot avvikelser då 

några av respondenterna upplever avsaknad av instrumentellt stöd på grund av att de är 

ensamma i sin roll och att det därför är svårt att få avlastning. Respondent 4 uttrycker det 

enligt följande: 
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Jag är ensam i min roll så för mig är det svårt att bli avlastad, men för andra vet 

jag att dom kunnat fått projekt flyttade (Respondent 4). 
 

Utifrån sättet respondenterna pratar om bristen på instrumentellt stöd tolkar vi det som att de 

upplever en viss frustration, vilket vi kopplar till Johnson och Hall (1988) som menar att brist 

på instrumentellt stöd kan skapa just frustration och osäkerhet. Respondent 9 nämner att man 

på företaget har försökt att arbeta med mentorskap och coachning men att det inte är 

organiserat än. Vi anser att det i en medarbetarstyrd organisation skulle vara extra värdefullt 

att ha någon uttalad kontaktperson som kan ge medarbetarna stöd eftersom det inte finns 

något chefsstöd. Studier har även visat att chefsstöd har större betydelse för hälsan än det 

kollegiala stödet (van Doorn et al., 2016), vilket stärker vårt resonemang. Dessutom ska 

arbetsgivare enligt AFS 2015:4 se till att det finns tillräckligt med stöd för anställda. Vi 

menar att om medarbetarna inte tar stöd av varandra och inte har något chef att vända sig till 

kan det i slutändan, förutom att påverka arbetsmiljön, också försämra kvaliteten på 

arbetsresultatet. 

Om respondenterna som nämner avsaknad av instrumentellt stöd befinner sig inom vad 

Karasek och Theorell (1990) benämner som low-strain-jobs eller active jobs behöver 

nödvändigtvis inte den psykosociala arbetsmiljön påverkas negativt eftersom medarbetarna 

har en hög kontroll (ibid.). Däremot verkar de respondenter som saknar instrumentellt stöd se 

det som ett problem, vilket skulle kunna innebära att trots respondenternas höga kontroll 

dämpas inte de negativa effekter som kan uppstå på grund av lågt socialt stöd. Utan istället 

bekräftas teorin om att socialt stöd har en dämpande effekt vid höga krav och låg kontroll 

vilket även van Doorn et al. (2016) menar. Det stämmer även överens med det som Johnson 

och Hall (1988) talar om, det vill säga att socialt stöd ökar upplevelse av kontroll i arbeten 

med höga krav.  

Vi kan i vår studie i likhet med Johnson och Hall (1998) se att stöd har en direkt dämpande 

effekt på stress. Cohen och Wills (1985) menar att socialt stöd enbart har en dämpande effekt 

i svåra arbetssituationen, vi kan däremot tolka att det sociala stödet på vårt fallföretag 

framförallt skulle ha en dämpande effekt på ohälsa för de som är ensamma i sin roll. 

Medarbetarstyrning ställer höga krav på individer vilket gör att det sociala stödet blir en 

viktigt faktor för att kraven ska upplevas som hanterbara. Våra respondenter bekräftar det 

sociala stödets betydelse för en god arbetsmiljö.  
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5 Slutsats 
I följande avsnitt besvaras problemformuleringen på vilka sätt påverkar arbetsmiljön av 

medarbetarstyrning utifrån krav, kontroll och stöd. Vidare presenteras även förslag till 

framtida forskning.   

Krav           

Utifrån vår studie har vi kunnat se att medarbetarstyrning bland annat handlar om att ställa 

krav på sig själv. Medan Krav-Kontroll-Stödmodellen utgår från att det finns någon som 

ställer krav på individen. Vi kan därmed se att det finns både inre och yttre krav, och anser 

därför att modellen brister i avseendet att den enbart fokuserar på yttre krav. Vi ser att 

modellen hade behövt kompletteras med inre krav för att fullständigt förklara hur krav 

upplevs i en medarbetarstyrd organisation. 
 

Ett av de mest framstående yttre kraven vi kunnat se i studien är kravet att vara engagerad 

och delaktig. Tillsammans med de krav som finns på att sköta sina arbetsuppgifter och 

debitera kunder blir situationen svår att hantera eftersom individen själv tvingas att prioritera 

sin arbetssituation. Många av respondenterna framhåller dessutom att de inte vill vara så pass 

delaktiga och engagerade som förväntas av dem. Vi kan se att medarbetarstyrning definieras 

av just delaktighet och engagemang, eftersom andra attribut som exempelvis flexibelt arbete 

även återfinns i andra organisationsformer. Medarbetarnas möjlighet att påverka, delta och 

engagera sig är därmed kärnan i medarbetarstyrningen på vårt fallföretag. Vilket vi kan se 

som ett problem eftersom respondenterna i huvudsak ser sin delaktighet som ett krav snarare 

än en möjlighet. I vår studie bekräftas därmed det som Ramsey, Scholarios och Harley (2000) 

menar, det vill säga att högt engagemang och involvering kan leda till arbetsrelaterad stress.  

Ett annat yttre krav som var utmärkande var kravet på beslutsfattande och ansvar. I vår studie 

har vi inte kunnat se de positiva effekter som Karasek och Theorell (1990) menar att 

påverkan över beslut kan ha på individer. Kravet att vara aktiv i beslutsfattande skapar även 

kravet att vara uppdaterad med den information som krävs för att kunna fatta beslut. Vi har i 

vår studie kunnat se att de intellektuella kraven upplevs mer negativa än de kvantitativa 

kraven, vilket motsäger Karasek och Theorell (1990) som menar att det förhåller sig tvärtom. 

Vad vi har kunnat se så motverkar inte den höga kontroll, som medarbetarstyrning innebär, 

de höga krav som medarbetarna känner. I vår studie förkastas därmed den del av buffer 
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hypothesis som innebär att kontroll har en dämpande effekt på höga krav. Det eftersom vi har 

kunnat se att den ökade kontrollen blir ett krav. Studiens resultat skulle kunna ge visst stöd åt 

tidigare studier som menar att individers ökade kontroll kan ha negativa effekter på hälsa. Det 

skulle kunna innebär att active job istället blir high-strain job eftersom den höga kontrollen 

blir ett krav, vilket gör att kontrollen automatisk minskar.   

Kontroll  

Vi har kunnat se att medarbetarna på vårt fallföretag har en hög grad av skill discretion, 

eftersom de får bestämma över sina egna utvecklingsmöjligheter och får möjlighet att utnyttja 

sin kompetens. Vår studie har kunnat bekräfta det Humphrey, Nahrgang och Morgeson 

(2007) menar om att en hög grad av skill discretion leder till mer involvering, som vi kan se 

ibland har lett till svårigheter att skilja mellan jobb och fritid, vilket bekräftar det Binnewies, 

Sonnentag och Mojza (2009) talar om. En hög grad av skill discretion är någon som 

uppskattas i vårt fallföretag. Det betyder att i vår studie stämmer det att skill discretion kan ha 

positiv effekt på hälsa och ger arbetstillfredsställelse, vilket även Mohr och Zoghi (2008) och 

Karasek och Theorell (1990) menar. Vi har även kunnat se att man på fallföretaget upplever 

och uppskattar att ha en hög grad av task authority, trots att kontrollen kan påverkas av 

teamet och kunder.  

På fallföretaget har vi även identifierat delade meningar gällande den höga grad av autonomy 

de har. Det framgår också i vår studie att arbetsliv och privatliv blir suddigare med en högre 

grad av autonomy, samtidigt som det inte upplevs som ett problem, vilket bekräftar det Allvin 

et al. (2006) talar om. Studien bekräftar även det Butler et al. (2009) menar om att en hög 

grad av autonomy gör det enklare att hantera både arbete och privatliv. Vi har kunnat urskilja 

en skillnad i kontrollen att kunna påverka strategiska beslut och att själv få makt att fatta 

beslut, man vill alltså påverka beslut men inte ta beslut. Eftersom det saknas stöd från chef i 

en medarbetarstyrd organisation finns det ingen uttalad person som individer kan få feedback 

från innan beslut fattas. Vi har sett att det kan skapa en rädsla för om beslutet är bra eller inte, 

vilket i sin tur kan bli ett otydligt krav som skapar osäkerhet kring vad som förväntas av 

individen. Vi ser därmed att Krav-Kontroll-Stödmodellen kan behöva utvecklas genom att 

göra en uppdelning mellan de två sätten att medverka i ett beslut.  
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Stöd             

På fallföretaget upplever man en hög grad av socialt stöd samtidigt som vi har kunnat se att 

det ställer krav på individer att finnas där för sina kollegor och att de själva förväntas be om 

hjälp vid behov. Eftersom vi har kunnat se att det är stöd snarare än kontroll som gör kraven 

hanterbara för individer på fallföretaget verkar det som att det sociala stödet kan ha fått en 

större betydelse för arbetsmiljön än när Krav-Kontroll-Stödmodellen togs fram. Vår studie 

bekräftar därmed den del av buffer hypothesis som menar att socialt stöd har en dämpande 

effekt på höga krav. Vår studie bekräftar även Johnson och Halls (1988) teori om att socialt 

stöd har en direkt dämpande effekt och inte bara i svåra arbetssituationer som Cohen och 

Wills (1985)  hävdar.   

Sammanfattning slutsats 
I vår studie har vi kunnat se att medarbetarstyrning avser anpassa organisationer efter den 

flexibla omvärld som råder i dagsläget. Vi har även sett att medarbetarstyrning kan vara ett 

sätt att förebygga psykisk ohälsa orsakat av arbetsförhållanden. Vi konstaterar att individer i 

en medarbetarstyrd organisation har bra förutsättningar för att kunna skapa en god 

arbetsmiljö eftersom de kan påverka balansen mellan krav och resurser, som även 

Arbetsmiljöverket förespråkar i AFS 2015:4. Samtidigt har vi kunnat se att 

medarbetarstyrning innebär nya problem för arbetsmiljön. Det stora ansvaret, engagemanget 

och de många valmöjligheterna som medarbetarstyrning medför kan skapa en kravfylld, 

stressig och instabil tillvaro. Medarbetarstyrning innebär ett kollektivt ansvar, det vill säga att 

medarbetarna tillsammans måste skapa sig en arbetssituation som inte påverkar deras hälsa 

negativt. Det ställer i sin tur krav på varje individ att de är med och säkerställer att 

arbetsmiljön inte utgör en risk för de själva eller kollegor. Medarbetarstyrning förutsätter på 

så sätt att individer klarar av att hantera hög kontroll och vågar be om stöd vid behov. Det 

innebär att vissa personer kommer uppleva en bättre arbetsmiljö i en medarbetarstyrd 

organisation än andra som kan komma att ha negativa upplevelser.  

 

Genom att undersöka medarbetares upplevelse av krav, kontroll och stöd i en 

medarbetarstyrd organisation har vi alltså kommit fram till att arbetsmiljön påverkas på 

följande sätt: 

• Medarbetarstyrning innebär höga krav på delaktighet, engagemang och 

beslutsfattande 

• Medarbetarstyrningens höga kontroll kan upplevas som ett krav 
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• Medarbetarstyrning ställer krav på individen att finnas tillgänglig för kollegor och att 

man själv förväntas be om stöd vid behov 

Vi kan därmed konstatera att det är avgörande för arbetsmiljön i en medarbetarstyrd 

organisation att ha ett högt socialt stöd för att kunna hantera höga krav och hög kontroll. 

Eftersom den valda deduktiva ansatsen har begränsat oss till att enbart studera arbetsmiljö 

utifrån krav, kontroll och stöd bör vi samtidigt vara något självkritiska. Vi har fått svar på hur 

krav, kontroll och stöd påverkas av medarbetarstyrning samtidigt som vi kan ha gått miste om 

hur andra faktorer i arbetsmiljö påverkas.  

 

5.1 Förslag till framtida forskning 
 
Eftersom det finns olika sätt att tillämpa medarbetarstyrning kan kontextuella förutsättningar 

påverka resultatet. En möjlig framtida studie hade därmed varit att göra en flerfallsstudie för 

att se hur arbetsmiljö skiljer sig mellan olika medarbetarstyrda organisationer. Det hade även 

varit intressant att jämföra arbetsmiljön i en medarbetarstyrd organisation med en hierarkisk 

för att urskilja likheter och olikheter. Eftersom vi har fokuserat på krav, kontroll och stöd är 

vi medvetna om att vi kan ha gått miste om andra faktorer som kan påverka arbetsmiljö. Vi 

kan därmed fastslå att det hade varit intressant att studera ytterligare delar av området 

arbetsmiljö för att se hur det upplevs och påverkas av medarbetarstyrning. Ytterligare en 

möjlig framtida forskning kan vara att studera hur medarbetarstyrda organisationers kontext 

och anställdas personliga egenskaper påverkar arbetsmiljön, eftersom Krav-Kontroll-

Stödmodellen har blivit kritiserad för att enbart se till arbetets egenskaper. Framförallt hade 

framtida studier kunnat undersöka hur hög kontroll blir till ett krav och vart gränsen går. Det 

hade varit intressant för att se om upplevelse av kontroll är på väg att förändras. 
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Respondent 9, intervju den 24 april 2017. 

Respondent 10, intervju den 25 april 2017.
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Bilagor  
 
Bilaga 1 - intervjuguide 
Bakgrundsinformation  

1. Berätta lite om dig själv och vad du gör på företaget? 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 
• Vad har du för erfarenheter sedan tidigare? ( Platta/hierarkiska, vilket trivts 

bäst i) 
• Beskriv en vanlig arbetsdag för dig. 

 
Tema: Kontroll  

2. Kan du beskriva hur beslutsprocessen ser ut på företaget. 
- Hur har du möjlighet att påverka beslut? 
- Vilka saker i arbetet är du själv med och tar beslut om? 
3. Kan du beskriv dina befogenheter och handlingsutrymme?  
- Beskriv hur du har möjlighet att planera hur ditt arbete ska utföras.  
- Beskriv hur du kan påverka förändringar som berör dina arbetsuppgifter?  
4. Kan du beskriva hur ansvarsfördelningen ser ut på företaget?  
- Beskriv vad du har för ansvar på företaget?  
5. Kan du beskriva hur ni på företaget kontrollerar att arbetsuppgifterna blir gjorda 

som de ska? 
- Upplever du att dina kollegor kontrollerar att du gör det du ska? 
- Upplever du att du behöver kontrollera att dina kollegor gör det som ska?  

 
Tema: Krav 

6. Kan du beskriva hur deadlines och arbetstempo sätts på företaget? 
- Kan du beskriva ditt arbetstempo? 
7. Kan du beskriv hur arbetsmängden och arbetsbelastningen bestäms på företaget? 

- Kan du beskriva hur du kan påverka de? 
- Kan du beskriva hur de påverkas av gruppen? 
- Hur upplever du din arbetsmängd och arbetsbelastning? 
- Har du tillräckligt med tid för att genomföra dina uppgifter? 

8. Kan du beskriva hur man hanterar hög arbetsbelastning på företaget?  
9. Beskriv de arbetsrelaterade krav du har på dig själv.  
- Beskriv det krav du upplever att kollegor har på dig. 
- Beskriv vad du förväntar dig av dina kollegor.  

 
Tema: Stöd 

10. Kan du beskriva stämningen på arbetsplatsen? 
- Kan du beskriva trivseln och gemenskapen bland kollegor? 
11. Kan du beskriva de stöd som finns att tillgå på företaget? 
- Får du hjälp och stöd från kollegor när du behöver de? 
- Ger du stöd och feedback till dina kollegor? 
- Vid svar nej; vart finner du stöd? Hemma? Hur påverkar de familjen? 
12. Kan du beskriva hur du tror att alla trivs med ert sätt att arbeta.  
13. På vilket sätt känner du att dina arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta? 
14. Upplever du att du kan koppla bort arbetet under din ledighet?  

 


