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Syftet med denna studie är att undersöka vilka hinder som finns i företaget X för att 

hantera och minska den upplevda stressnivån. 

 

Undersökningsföretaget är ett medelstort företag som ingår i en större koncern. De har 

under flera år genomfört medarbetarundersökningar och sett att den upplevda stressen 

ökat bland de anställda. I dagens samhälle ställs allt högre krav på den enskilda individen 

samtidigt som möjligheterna ökar. Ansvaret för hälsa och prestation vilar på individen 

och vi finner det intressant att undersöka om organisationens hantering av den upplevda 

stressnivån påverkas av detta. Enligt tidigare forskning finns det områden på 

organisationsnivå som orsakar stress och som inte kan lösas av den enskilde individen. 

Stressminskning kan betraktas som en förändringsprocess och utifrån den lärande 

organisationens idé att lära av erfarenheter för att bättre klara svårigheter i verksamheten 

avser vi undersöka företaget X:s hantering av den upplevda stressen. Vi har även utgått 

från befintlig forskning om stress i den psykosociala arbetsmiljön i form av bland annat 

krav-kontroll-stödmodellen, företagets egen medarbetarundersökning, sju intervjuer med 

anställda och en enkät riktad till hela företaget för att undersöka vad medarbetarna 

upplever orsakar stressen samt vilka åtgärder som vidtagits.  

 

Resultatet visar att orsakerna till medarbetarnas stress till stor del beror på brister i 

organisationsstruktur, organisationskultur, ledarskap och intern kommunikation. 

Åtgärderna som företaget tagit för att minska stressen har främst varit inriktade på 

individnivå, endast i ett fall var åtgärderna på organisatorisk nivå. De brister som orsakar 

stressen i företaget X utgör samtidigt hinder för det organisatoriska lärande som krävs för 

att organisationen ska kunna minska den upplevda stressnivån.  
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1. Inledning 

”Någonting har hänt i arbetslivet. Företag, institutioner och myndigheter 

omstrukturerar allt oftare sina verksamheter för att anpassa sig till en 

föränderlig värld. Arbetet och arbetsorganisationen blir lösare, 

obestämdare, mer gränslös. Tidigare generella och stabila regler, normer 

och tekniker för att organisera arbetet upplöses eller omvandlas, och istället 

måste individen i allt större utsträckning själv initiera, motivera, planera, 

genomföra och ta ansvar för det egna arbetet. Det betyder att arbetslivet 

blir mer omväxlande, men också mer komplicerat; mer stimulerande, men 

också mer kravfyllt; personligare, men med minskad gemenskap; mer 

fokuserat, men också mer sammanhangslöst; friare, men också otryggare.” 

(Allvin 2006, baksida) 

 

Vi lever idag i en tid av accelererande förväntningar såväl privat som i arbete och samhälle. 

Världen vidgas och gränser flyttas och upplöses. Kraven som ställs på människan och hennes 

prestationer varierar och ökar konstant. Ekonomin förändras, liksom tekniken. 

Globaliseringen har inneburit stora förändringar, och kanske har samhället inte hunnit anpassa 

sig till ”den nya ekonomin” som främst kännetecknas av att den är global och att dess tillväxt 

bygger på förmågan att utveckla och sprida ny kunskap. Allt arbete utförs inte längre på ett 

och samma ställe, arbetsprocessen har delats upp i moment vilket kan hindra arbetaren från att 

se helheten. (Widmark 2005) Som en följd av samhällsförändringarna ändras även 

förutsättningarna i arbetslivet och för individen. Som individer har vi oändliga möjligheter att 

förverkliga oss och utvecklas men även högre och mer obestämda krav på oss. När obalansen 

mellan människors fysiska och psykiska förutsättningar och kraven som uppstår i och med 

förändringarna blir för stora uppstår stress, utmattning och överansträngning. (Allvin 2006)  

 

Vad gäller vem som har ansvar för hälsan menar Per Lytsy (2009) att det under det svenska 

folkhemsbygget som startade på 1930- och 40-talen var upp till individen att ta ansvar för sin 

hälsa, och då med nationens intresse framför det individuella. Under 1950- och 60-talen och 

den kraftiga ekonomiska tillväxten låg tilltron hos den medicinska vetenskapen när det gällde 

att lösa hälsoproblemen. Från 1970-talet och framåt återgår ansvaret till individen när 

samhället individualiseras, välfärdssjukdomarna ökar och det personliga valet skapar den 

enskildes livssituation. (Lytsy 2009) Sedan 1980-talet ska den anställde förverkliga sig själv 

genom arbetet och detta självförverkligande är slutmålet. En slags entreprenöridentitet är 

idealet, varje anställd ska maximera sin egen fördel på marknaden, ta risker och kalkylera 

utifrån egenintresset för att förbättra livskvalitén för sig själv men även för sin familj. Under 

samma period kom även nya managementstrategier från amerikanska konsultföretag in på den 

svenska marknaden där ledningen fick en allt större och starkare roll medan utrymmet för 

samverkan och initiativ underifrån radikalt minskade. Samtidigt pratas det idag om vikten av 

delaktighet och demokrati på arbetsplatser. (Widmark 2005) 
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Enligt Bauman (2002) är det upp till var och en att lösa eventuella brister i karaktär eller 

psyke för att prestera så bra som möjligt eller att åtminstone må så bra som möjligt. Risker 

och motsägelser skapas fortfarande socialt i samhället men skyldigheten att handskas med 

dem har individualiserats. Att bli framgångsrik betyder enligt Bauman att individen på egen 

hand använder sin begåvning, strävsamhet och egna resurser för att höja sig till ett mer 

tillfredsställande tillstånd och lämna bakom sig det man inte är nöjd med. Inställningen i det 

individualiserade samhället är att om någon blir sjuk beror det på att de inte tillräckligt 

bestämt och idogt följt hälsodieten. Bauman anser att problemen som påverkar individens 

upplevelse av stress och osäkerhet bör betraktas som strukturella, inte individuella. (Bauman 

2002) Även Widmark menar att det i decennier har diskuterats om det är så att stressrelaterade 

sjukdomar bör tillskrivas individens problemhanteringsförmåga eller stressorer i 

omgivningen. Många program riktar sig mot individen och det finns många alternativa 

behandlingsformer såsom avslappningsövningar och för att hjälpa individen med dennes 

förmåga att hantera stress. Konsekvensen av individinriktade beteendeförändringsprogram 

och stresshanteringskurser blir att individen pekas ut som syndabock och både skuld och 

förändringsansvar landar på individen. Att lösa ett ohälsoproblem enbart genom att rikta 

preventionen mot symptomen innebär att de egentliga orsakerna blir obehandlade. (Widmark 

2005) Svedberg (2003) menar att ledaren inte får falla för frestelsen att definiera ett 

verksamhetsproblem som ett utbildningsproblem och därför ska inte stressad personal i första 

hand hjälpas med stressutbildning om det är arbetssituationen som framkallar stressen.  

1.1. Problemområde 

Stress har blivit ett allt större och allt dyrare samhällsproblem, inte bara i ekonomiska termer 

utan även i mänskliga när livskvalitén minskar och prestationen blir viktigare än personen. 

Om den negativa stressen är hög på arbetsplatsen påverkas hälsa, stämning, motivation och 

därmed även organisationens resultat. Många arbetsplatser utför regelbundna 

medarbetarundersökningar där de anställda bland annat får uppge i vilken utsträckning de 

upplever stress.  

 

Våren 2009 gick ett företag, hädanefter även kallat X, ut med en annons till studenter som 

skulle skriva examensarbete för att få hjälp att undersöka vad det är som leder till att 

medarbetarna upplever stress på arbetsplatsen. Företaget har i flera år genomfört en årlig 

medarbetarundersökning i enkätform och då reagerat på de höga stressnivåerna som trots 

vissa åtgärder från företagets sida inte sjunkit. Ledningen har i sin jämställdhetsplan en 

uttalad ambition att minska stressen och har hittills genomfört vissa aktiviteter i ett försök att 

förändra situationen. De åtgärder som genomförts har inte inneburit att antalet medarbetare 

som känner sig stressade har minskat, antalet har tvärtom ökat i den årliga 

medarbetarundersökningen. 

 

Det finns idag i Sverige stora förhoppningar om att en hög grad av lärande och 

kompetensutveckling i organisationerna ska skapa arbetsförhållande som motverkar stress och 

ohälsa. Ett begrepp som kan kopplas till en sådan utveckling är lärande organisation. (Ekman 

2004) En lärande organisation agerar utifrån den kunskap som hela tiden genereras, den lär av 
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erfarenheter för att bättre klara svårigheter och problem i verksamheten (Granberg och 

Ohlsson 2004). I den lärande organisationen ligger grunden för kunskapsbildningen i 

individers lärande. Individen är följaktligen mediet för lärande men det är det organisatoriska 

lärandet och därmed den organisatoriska nivån som är i fokus. (Ekman 2004) Lärande 

förekommer i alla organisationer men det behöver inte betyda att lärandet som sker kommer 

organisationen till godo. Tvärtom är det ofta så att ett individuellt lärande sker utan att det per 

automatik gynnar organisationen. (Granberg och Ohlsson 2004) 

 

Med bakgrund i att arbetslivets tempo och krav ökar och:  

- att forskning indikerar att det finns områden som orsakar stress på organisationsnivå som 

inte kan lösas av den enskilde individen  

- att organisationer har svårt att omsätta individens lärande till ett lärande på organisatorisk 

nivå  

- att individualiseringen leder till att ansvaret för välbefinnande, hälsa och prestation läggs 

på individen  

är vi intresserade av att undersöka vilka hinder som finns i företaget X för att hantera och 

minska den upplevda stressnivån. För att kunna se vad dessa hinder kan bestå av utgår vi från 

befintlig forskning om stress i den psykosociala arbetsmiljön (krav-kontroll-stöd- och 

ansträngnings-belöningsmodellen), lärande organisationer, från företagets egen 

medarbetarundersökning, intervjuer med sju anställda och en enkät riktad till hela företaget.  

1.2. Presentation av undersökningsföretaget 

Presentationen av företaget är medvetet vag för att företaget inte ska kunna identifieras av 

utomstående, vilket bestämts i samråd med våra handledare. 

 

Undersökningsföretaget ingår i en större koncern och har ungefär 180 anställda i Sverige. 

Majoriteten av de anställda är tjänstemän. 60 % av de anställda är män. I högsta ledningen 

påträffas inga kvinnor och det är överlag få kvinnor i ledningen, något man i organisationen 

aktivt arbetar för att förändra.  

 

Företaget arbetar med utveckling och inköp av komponenter och artiklar inom detaljhandeln. 

Inom företaget finns även viss lagerverksamhet. Man arbetar mycket över både 

avdelningsgränser och tillsammans med andra bolag inom koncernen. Samtidigt som 

samarbetet underlättar och öppnar upp för möjligheter har det bidragit till en komplicerad och 

ibland otydlig organisationsstruktur. Varje individ ska ha tillgång till arbetsbeskrivningar för 

såväl egna som andras tjänster, något som i nuläget ännu inte är helt klart. Information som 

anses vara viktig publiceras på intranätet. Intranätet är överlag väl utvecklat och underhållet 

och fungerar som viktig intern resurs. 

 

Värderingar och informella regler är viktiga för företaget och man anser att de skapar 

gemenskap, identitet och styrka bland medarbetarna. Man eftersträvar laganda, rättframhet 

och förnuft i sättet att vara och umgås med varandra och omgivningen men även i sättet att 

arbeta. Att vara entusiastisk, vilja förnyas, ta ansvar och hjälpa till uppmuntras och 
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eftersträvas. Företaget betonar att varje individ har en unik kompetens som man ska ta tillvara 

på. Man betonar även tron på medarbetarens förmåga att utvecklas och vill erbjuda 

medarbetarna många möjligheter till detta. Huvudansvaret för personliga utveckling och 

yrkesträning ligger hos individen. Utvecklingssamtalet är det främsta forumet för att öppet 

och ärligt tillsammans med sin chef diskutera arbetssituationen, utvecklingsbehovet, 

ambitionerna och möjligheterna. 

 

Arbetsmiljön betraktas som både en förutsättning och en angelägenhet för att såväl 

medarbetare som företaget ska kunna utvecklas och därför arbetar man aktivt för att minska 

riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Företaget tillhandahåller företagshälsovård via 

externa partners. Samarbetet omfattar bland annat hälsoundersökningar och annan 

arbetsrelaterad hälsovård, främst i förebyggande syfte. Medarbetarna får ett friskvårdsbidrag 

på 1 500 kr per år.  

1.3. Definitioner av begrepp  

Stress 

Stress är nödvändig för överlevnaden, vid stress gör kroppen sig beredd på en ansträngning 

eller påfrestning och anpassar sig till värme, kyla, strid eller hot. Stress är dock inte enbart en 

fysisk ansträngning utan kan även vara psykisk och social. Idag ställer omgivningen helt 

andra krav på vår anpassningsförmåga än för några hundra år sedan, problemet är bara att vi 

biologiskt sett inte är så annorlunda. Det som en gång var ändamålsenligt och räddade 

människors liv i farliga situationer kan idag stjälpa oss. Kroppen förbereder sig på liknande 

sätt vid ängslan och dåligt samvete som den gör vid stress. Varvar vi inte ner utan ständigt 

befinner oss högt upp på stresskalan bryts kroppen ner i förtid. (Nevander Friström 2007). 

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att stress inte bara är av ondo, förutom att rädda 

oss från allehanda faror är stressreaktionerna även en positiv kraft, en stimulans när vi står 

inför svåra och utmanande uppgifter. (Danielsson 2005) 

Psykosocial arbetsmiljö 

Under den senare delen av 1900-talet har begreppet arbetsmiljö vidgats och fördjupats, vilket 

bland annat speglades i arbetsmiljölagen som 1977 kom att ersätta arbetarskyddslagen. I 

begreppet arbetsmiljö omfattas idag alla förhållanden i arbetslivet och de ska anpassas till 

människan fysiska och psykiska förutsättningar. (Lennerlöf 1991) Den ursprungliga 

definitionen av psykosocial arbetsmiljö enligt psykiatrikern Erik H Erikson (i Eklöf 2006) 

innebär att psykosocial miljö är förhållanden i människans omgivning och kultur av betydelse 

för den psykiska hälsan och utvecklingen.  

Organisationsstruktur 

Struktur handlar om relationer mellan delar av en organiserad helhet och begreppet kan 

tillämpas i många olika sammanhang. Inom organisationsteorin finns två sorters strukturer 

belysta, den fysiska strukturen handlar om relationer mellan fysiska element i en organisation 

och den sociala som handlar om relationer mellan sociala element; människor, positioner och 

de organisatoriska enheter som de tillhör. Idag talar man enligt Thulin Skantze nästan 

uteslutande om strukturen utifrån ett lönsamhets- och effektivitetsperspektiv som främst berör 
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måluppfyllelse, kontroll och makt. Författaren anser dock att det finns andra relevanta och 

intressanta aspekter att belysa, exempelvis organisationsstrukturen sedd utifrån ett 

hälsoperspektiv eller jämställdhetsperspektiv som också är kopplade mot 

lönsamhetsperspektivet. (Thulin Skantze 2006) 

Organisationskultur 

Organisationskultur kan sägas vara den interaktion, den kultur och de vanor som existerar i en 

organisation och mellan dess medlemmar (Hansson 2003). Att ge en entydig definition av 

organisationskultur är svårt eftersom begreppet kultur består av en mängd olika faktorer, är 

karakteristisk för varje organisation och precis som i övriga samhället beror på deltagarna. 

Edgar H Schein (2004, s. 7) definierar organisationskultur som  

”Ett mönster av grundläggande antaganden skapat, upptäckt eller utvecklat 

av en given grupp, efterhand som den lär sig bemästra sina problem med 

extern anpassning och intern integration som har fungerat tillräckligt bra 

för att betraktas som riktigt och för att kunna läras ut till nya medlemmar 

som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna på förhållanden till 

föreliggande problem.”  

 

Medarbetare och anställd 

Begreppen medarbetare och anställd används synonymt och hänsyftar till de personer som har 

en anställning inom organisationen och inte arbetar ledande positioner. 

Ledning och närmsta chef 

Med ledning avser vi den grupp av personer som sitter i företagets ledningsgrupp. Då 

företaget har en invecklad organisationsstruktur och de anställda ofta har mer än en chef har 

vi medvetet valt att inte definiera titeln på närmsta chef utan överlåtit tolkningen till 

intervjupersoner och respondenter.  
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2. Tidigare forskning 

 
Medarbetarna visar signaler på hög upplevd stress som inte minskar trots vissa åtgärder från 

företaget X. För att förstå vad som kan orsaka stress på främst organisationsnivå och 

relatera detta till varför åtgärderna inte haft önskad effekt utgår vi ifrån två psykosociala 

arbetsmiljömodeller och begreppet lärande organisation. Dessa teoretiska perspektiv 

använder vi som en form av tankeverktyg och stöd vid insamling och tolkning av empiri. Vi 

väljer att presentera stora delar av dessa perspektiv nedan för att läsaren lättare ska kunna 

följa med i resultatdelen och slutdiskussionen.  

- Det första perspektivet gäller psykosociala arbetsmiljömodeller; krav-kontroll-

stödmodellen och ansträngnings-belöningsmodellen. Dessa modeller undersöker vilka 

områden som anses orsaka stress på arbetsplatsen. Vi försöker inte på något sätt verifiera 

eller falsifiera befintlig forskning utan använder oss av den som utgångspunkt för vår 

empiriska undersökning.  

- Det andra teoretiska perspektivet handlar om lärande organisationer och används för att 

se vad som kan hindra förändringar och utveckling i en organisation. Vi utgår från att en 

lärande organisation kan vara stressreducerande i den bemärkelsen att den agerar 

utifrån den kunskap som hela tiden genereras och använder sig av den för att hantera 

motgångar och problem i verksamheten.   

- Även en kort sammanfattning av företagets egen medarbetarundersökning presenteras i 

detta avsnitt.  

 

2.1. Psykosocial arbetsmiljö 

I det ständiga samspelet med omvärlden påverkas och påverkar människan miljön omkring 

sig. I vissa fall är det människan som skapar miljön, exempelvis arbetsmiljön. Eklöf (2006) 

hävdar att det i vår kultur finns en gammal tradition som innebär att arbetet är en plikt och att 

individens åsikt om sitt arbetet inte har någon relevans, att arbetstagaren accepterar sitt arbete 

under de villkor som arbetgivaren sätter upp. Dessa villkor från arbetsgivarens sida begränsas 

dock i den aktuella arbetsmiljölagstiftningen som bland annat säger att arbetstagaren inte får 

utsättas för belastningar som kan medföra ohälsa. Att veta vilken sorts psykisk belastning och 

vilken belastningsnivå som orsakar ohälsa utgör ett såväl praktiskt som vetenskapligt 

problem. Osäkerheten kring den psykiska belastningens innehåll kan leda till diskussioner 

kring huruvida ohälsan orsakas av individen och hans/hennes frititidsmiljö eller av 

arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen säger att arbetet ska anpassas till individens förutsättningar 

och ställer höga krav på att arbetsgivaren ska hålla sig informerad om dessa. (Eklöf 2006) Inte 

enbart människors hälsa, välbefinnande och möjligheter påverkas negativt av dåliga 

arbetsmiljöförhållanden, även arbetsgivare och samhälle drabbas i form av lägre produktivitet, 

effektivitet och ökade kostnader. Syftet med arbetsmiljöarbetet består däremot inte bara av att 

minimera risker utan även av att optimera välbefinnande, arbetsglädje och utveckling. 

(Lennerlöf 1991)  
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Michael Allvin kallar dagens arbetsliv för det ”nya” arbetslivet och hänvisar till faktorer som 

datorer, internet, informations- och kommunikationsteknologi, ökningen av tillfälliga 

anställningar, anställning av konsulter från bemanningsföretag, internationell handel, 

utflyttning av jobb, outsourcing, distansarbete, flexibla produktionstekniker etc. samt att 

tjänstemannasektorn tydligt kommit att dominera över industrisektorn i Sverige. I och med 

dessa förändringar i arbetslivet ställs hela tiden nya krav på den enskilda individens, gruppens 

och organisationens beteende, regler, normer och tillvägagångssätt i arbetet, samt de 

psykosociala modeller som används för att förklara hur saker och ting hänger samman. Allvin 

anser att en av anledningarna till att arbetslivet och arbetsmiljön, som de ser ut idag på många 

arbetsplatser, har blivit en källa till ohälsa beror på att kraven har ökat medan befogenheterna 

och möjligheterna att påverka har minskat. Organisationerna blir för stora och ledningen har 

inte alltid tillräcklig insyn i hela organisationen utan måste i allt högre grad förlita sig på 

mellanchefers och anställdas spetskompetens. I och med detta minskar ofta ledningens 

förståelse för verksamheten, vilket kan leda till att beslut som fattas på hög nivå inte är 

tillräckligt väl förankrade i verksamheten. (Allvin 2006) 

2.1.1. Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontrollmodellen är en psykosocial arbetsmiljömodell som utarbetades av den 

amerikanska sociologen Robert Karasek i slutet av 70-talet. Karasek fortsatte sedan att 

utveckla modellen tillsammans med den svenska professorn Thöres Theorell. Modellens syfte 

är att finna orsakerna till, inte effekterna av, arbetsmiljöproblem. Krav-kontrollmodellen har 

varit framgångsrik vad gäller att förutsäga fysisk ohälsa, främst kardiovaskulära sjukdomar. 

Numera används modellen även för vanliga stressrelaterade problem som till exempel 

depressioner, kroppsliga symptom och utmattningssymptom. Initialt ingick inte 

stöddimensionen i utan lades till av Johnson och Hall i slutet av 80-talet. Karasek och 

Theorell (i Widmark 2005) betraktar däremot den sociala stödvariabeln enbart som ett 

komplement då de anser att krav och kontroll har högre oberoende giltighet än dimensionen 

stöd, och menar att det sociala stödet alltid innehåller någon grad av höga krav kombinerat 

med låg kontroll.  

 

Krav-kontroll-stödmodellen delar in arbetet i fyra olika typer; aktiva, passiva, högstress- och 

lågstressarbeten baserat på om kraven är höga eller låga och på hur kraven interagerar med 

hur stort besluts- eller handlingsutrymme (kontroll) individen har över arbetets utförande 

(Allvin 2006, Forsström 2007). Grundtanken i denna modell är att huvudbegreppen psykiska 

krav, kontrollmöjligheter och socialt stöd är inbyggda i arbetet och arbetsorganisationen och 

därför alltid finns i arbetsmiljön. Arbetsmiljön i sig betraktas därmed som något relativt 

”objektivt” och oberoende av individerna i miljön eftersom dessa tre egenskaper är konstanta. 

(Eklöf 2006) Krav, kontroll och socialt stöd är faktorer som finns i den omedelbara och nära 

omgivningen och de kan till stor del påverkas genom arbetsorganisatoriska åtgärder (Allvin 

2006). 
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Figur 2.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

 
 

Modellen (se figur 2.1) visar att höga krav i samband med låg kontroll över det egna arbetet 

leder till hög stress, medan låga krav och höga kontrollmöjligheter skapar låg stress. Låga 

krav och låg kontroll skapar ett passivt arbete medan höga krav och hög kontroll ger ett aktivt 

arbete som skapar motivation för lärande och utveckling. (Widmark 2005) Den som har ett 

aktivt arbete utvecklar även smartare strategier för att hantera kraven i arbete, vilket i sin tur 

främjar självkänslan, effektiviteten och minskar riskerna för skadlig stress. I högstressarbeten 

där kraven är höga och kontrollen låg hindras stressen individens lärande. (Grönlund 2007) 

Kontrolldimensionen innebär även omväxling och utveckling. De som har arbeten som 

innebär hög kontroll kombinerat med höga krav (aktivt arbete) kan i hög utsträckning planera, 

påverka och delegera sitt arbete. De stimuleras även av höga krav. Arbete med låg kontroll 

och höga krav (högstressarbeten) innebär det omvända. Att sänka kraven är inte heller någon 

lösning då den som länge haft höga krav i arbetet kan ha svårt att utnyttja ett ökat 

handlingsutrymme eftersom han/hon ”lärt sig” att vara hjälplös. Istället för att se möjligheter 

och utnyttja dem finns det stor risk att arbetstagaren istället blir passiv om kraven sänks. 

(Allvin 2006) Passiva arbeten kan också vara monotona och långtråkiga, vilket även detta 

medför en känslomässig påfrestning. Understimulans kan även leda till försämrad beredskap 

inför händelser som kräver tankeskärpa och vaksamhet. (Eklöf 2006) I samband med 

bristande socialt stöd från arbetskamrater och/eller chefer förvärras samtliga situationer men 

främst för de som har högstressarbeten (Widmark 2005). Även livsvillkor utanför arbetet, 

personlighet och tidigare erfarenheter påverkar i vilken mån individen upplever och hanterar 

stress i samband med krav, kontroll och socialt stöd. 

 

Nedan presenteras dimensionerna i krav-kontroll-stödmodellen mer ingående. 

Kontroll 

Kontroll presenteras i krav-kontrollmodellen som ”det nödvändiga villkor som avgör om 

exponering för stressfaktorer får goda eller dåliga konsekvenser” (Karasek och Theorell i 

Grönlund 2007, s.12).   

 

Psykologiska arbetskrav 

Låga Höga 

”Lågstressarbete” 
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Aktivt arbete 
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Modell utifrån Allvin 2006, s.140 och Forsström 2007, s.11 
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Kontroll kallas även för handlings- eller beslutsutrymme och består av två aspekter: 

påverkansmöjligheter (authority over decisions) och kunskapskontroll (skill utilisation). 

Kunskapskontroll betecknar den anställdes möjligheter till kompetensutveckling, det vill säga 

hur kunskapen används och utvecklas. Detta kan bland annat innebära att individen kan 

hantera oväntade situationer i arbetet och är en förmåga som inte enbart utvecklas på den 

nuvarande arbetsplatsen. Påverkansmöjligheterna i sin tur delas upp i två aspekter: 

uppgiftskontroll som avser möjligheterna att påverka hur, vad, när och i vilken ordning arbetet 

ska utföras samt deltagande i beslutsfattandet. Deltagande och inflytande över beslut kan ske 

på flera nivåer, exempelvis kan det handla om information från ledning till anställda, eller 

från anställda till ledning, förhandlingar och konsultationer. Beslutsutrymmet visar även vilka 

möjligheter att fatta beslut om det egna arbetet som organisationen ger sina anställda. Vilka 

befogenheter individen har att fatta beslut i teori och i verkligheten påverkar också graden av 

upplevd kontroll. Karasek och Theorell kallar även påverkansmöjligheterna för ”kontroll i 

arbetet” medan de med ”kontroll över arbetet” syftar på en mer övergripande aspekt av 

kontrollbegreppet, som exempelvis inflytandet över anställningar, långtidsplanering, 

verksamhetsmål och dylikt. (Allvin 2006, Eklöf 2006 och Karasek och Theorell i Widmark 

2005)  

 

Enligt Widmark (2005) betraktas dimensionen kontroll i krav-kontroll-stödmodellen som den 

centrala och huvudsakliga lösningen på arbetsplatsens ohälsoproblem. Dock måste individen 

kunna hantera kontrollmöjligheten inom ramen för en rimlig belastning och denna ram skiljer 

sig åt från person till person. I slutändan är det individen som utifrån erfarenhet, kunskap och 

intresse avgör om uppgiften är intressant och stimulerande. Alla anställda uppfattar 

exempelvis inte kompetensutveckling som en stimulerande möjlighet utan ser det istället som 

ett krav. (Widmark 2005) Saknas kvalifikationer och kompetens kan ett ”stimulerande” arbete 

istället upplevas som en belastning. Däremot har personer med självständiga och kvalificerade 

arbeten generellt sett högre kontroll än de som har arbeten som är mer styrda och rutinartade. 

(Eklöf 2006)  

Psykiska krav 

Med krav avser Karasek och Theorell (i Widmark 2005) psykologiska krav i bemärkelsen 

arbetsbörda (work load), dvs. hur hårt, fort och mycket den anställde arbetar. Ord som 

deadlines, producerade enheter per timme etc. samt motstridiga krav inkluderas häri. Även för 

stor arbetsinsats i förhållande till individens kapacitet betraktas som ett krav. Kraven kan gälla 

både kvantitet och kvalitet i arbetet. Psykiska krav uppkommer genom belastning på 

människans förmåga att bearbeta information och hantering av emotionella reaktioner, 

framförallt då negativa reaktioner som osäkerhet, olust, energilöshet och spänning. Även 

fysisk belastning kan upplevas som ett psykiskt krav. Alla människor upplever krav olika och 

reagerar därefter. För att fungera psykiskt och även biologiskt är återhämtning och vila 

nödvändigt efter långvariga eller intensiva krav. (Eklöf 2006) 

 

Oklarheter kring arbetsmålen kan göra att arbetstagaren upplever kraven som högre än vad 

arbetsgivaren avser. Det kan även hända att arbetsgivaren inte inser konsekvenserna av 

arbetsuppgifterna i förhållande till de krav som exempelvis kunder och arbetskamrater ställer 
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på arbetstagaren, eller att arbetsgivaren inte är tillräckligt insatt i förutsättningarna som finns i 

verksamheten. Kraven är oftast inbyggda i arbetsmiljön och kan enligt Eklöf dels komma från 

arbetsgivaren som beslutar om uppgifter, kvalitetsnormer och ansvar och tydligt förmedlar 

dessa till arbetstagaren, dels från de personer som arbetstagaren kommer i kontakt med i sitt 

dagliga arbete vilka anser att arbetstagaren ska utföra eller uppfylla vissa uppgifter, 

kvalitetsnormer och ansvar. Dessa krav kan skilja sig från dem arbetsgivaren beslutat om. 

Arbetstagaren kan också genom sin utbildning, yrkesetik eller liknande krav på sin yrkesroll 

ställa krav på sig själv som skiljer från dem som arbetsgivaren beslutat om. Utifrån 

personlighet, prestationsbehov och ambition kan arbetstagaren även uppleva att han/hon ska 

utföra eller uppfylla vissa uppgifter, kvalitetsnormer och ansvar fastän vare sig arbetsgivare, 

kunder eller arbetskamrater förmedlat detta. Detta krav är inte en del av arbetsmiljön. (Eklöf 

2006)  

Socialt stöd  

Karasek och Theorell betraktar som tidigare nämnts i stycke 2.1.1. det sociala stödet enbart 

som ett komplement till krav-kontrollmodellen. Teoretiskt definierar de det sociala stödet som 

goda relationer mellan såväl anställda som mellan chefer och anställda. Det sociala stödet är 

uppdelat i emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet består av 

personligheter och egenskaper hos de anställda medan det instrumentella stödet handlar om 

att de anställda hjälper och avlastar varandra. (Karasek och Theorell i Widmark 2005) 

 

Det sociala stödet kan komma från kollegor och arbetskamrater, ledningen och/eller interna 

eller externa specialister. Stödet kan bestå av möjligheten att få hjälp med nödvändig 

information och kunskap för att kunna utföra sitt arbete, praktisk hjälp, tydliga besked 

angående exempelvis ansvarsområde och förväntade resultat, återkoppling från 

arbetskamrater och ledning, bra relationer på arbetsplatsen och möjlighet till kommunikation 

på arbetsplatsen. (Eklöf 2006) Även möjligheten att få vara med i beslutsfattandet kan 

betraktas som socialt stöd, beroende på vilka beslut som avses (Allvin 2006). 

 

Det sociala stödet kan fungera som en motvikt mot de krav som ställs och balansera ut dem. 

Genom samarbete med arbetskamraterna kan möjligheterna att påverka ökas. Om stämningen 

är god på arbetsplatsen kan enformighet och tristess minskas och upplevas som lägre. 

Däremot blir det sociala stödet negativt om individen mobbas, kränks eller utesluts ur den 

sociala gemenskapen. Även ett svagt ledarskap bidrar till sämre psykosocial arbetsmiljö. 

(Eklöf 2006) 

2.1.2. Kritik mot krav-kontroll-stödmodellen  

Kontroll eller inflytande över det egna arbetet har enligt Grönlund (2007) länge betraktats 

som avgörande när det gäller att förhindra negativ stress men i dagens alltmer föränderliga 

och strukturlösa arbetsliv kan friheten även betraktas som en stressfaktor eftersom den gör det 

svårt att begränsa och avgränsa arbetet. Även de nya organisationskoncepten kan ha rubbat 

förutsättningarna för kontrollen som copingstrategi, kontrollen som tidigare kännetecknat 

aktiva arbeten och många tjänstemannayrken har fått en ny betydelse. I organisationer som är 

snävt bemannade och föränderliga kan egenkontrollen leda till hög grad av övertidsarbete, 
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ökad sjuknärvaro och arbete på fritiden, vilket på sikt påverkar hälsan negativt. Hög kontroll 

kan underlätta möjligheten att pussla ihop olika åtaganden och krav men innebär också ett 

ansvar att agera. Detta kan i sin tur leda till känslan av personligt misslyckande om 

handlingen inte löser problemet. (Grönlund 2007) 

 

Upphovsmännen till krav-kontroll-stödmodellen presenterar de aktiva arbetena som ett 

vinn/vinnkoncept som bidrar till att förbättra den arbetsrelaterade psykiska hälsan utan att 

offra produktiviteten, något som enligt Grönlund har anammats av moderna företag som en 

framgångsformel för att skapa slimmade och föränderliga verksamheter som kan hantera 

instabila marknader och tillvarata den nya informationsteknikens potential. Genom att platta 

ut hierarkier, delegera ansvar och luckra upp snäva arbetsbeskrivningar skapas arbeten som 

präglas av ”kreativa spänningar” där de anställda kan möta utmaningar på flera olika sätt. 

Denna moderna rationaliseringsstrategi kan även tolkas som att de anställda ska klara sig med 

mindre men prestera mer och den ställer högre krav på egna initiativ och mer ansvarstagande. 

Många arbetsgivare betraktar ökat självbestämmande för de anställda som ett sätt att förbättra 

lönsamheten genom att flexibiliteten ökar och sjukfrånvaron och personalomsättningen 

minskar. Grönlund påpekar dock att ett ökat självbestämmande också kan förvärra problemen 

för den anställde när han/hon tvingas prioritera och dra gränser själv. Friheten i att bestämma 

själv blir en honungsfälla, ”frestande söt men med en otrevlig förmåga att klibba sig fast” 

(Grönlund 2007, s. 12)  

 

Forskning genom åren har visat att kombinationen av låg kontroll och höga krav är skadlig 

men inte att ökad kontroll är tillräcklig för att möta ökande krav eller förvandla pressande 

krav till stimulerande utmaningar. Just därför menar Grönlund att gränslöshetsproblematiken 

är intressant eftersom den sätter fokus på att upplevelsen av kontroll kan minska när det 

formella handlingsutrymmet ökar utöver en viss nivå. Det är även möjligt att det inte är 

friheten i sig utan villkoren kring arbeten med hög kontroll och höga krav som skapar 

problem. Att de anställda själva får fundera ut vad som bör göras innebär inte att det inte finns 

stränga krav på resultat. En oreglerad arbetstid är inte heller så fri som den kan verka då 

arbetsbelastningen styrs av arbetsgivaren. Grönlund anser att framtida forskning om arbetets 

gränslöshet bör beakta betydelsen av kollektivt stöd och organisatorisk feedback samt att 

kraven i arbetet har ändrat karaktär. Tjänstesamhällets framväxt har medfört stora emotionella 

krav till följd av närkontakt med kunder, klienter och patienter. En snabb teknik- och 

kunskapsutveckling kan också göra det svårt att definiera både arbetet och den egna 

kompetensen. (Grönlund 2007) 

2.1.3. Ansträngnings-belöningsmodellen 

Krav-kontroll-stödmodellen fokuserar på arbetsplatsens organisation så när de sociala och 

politiska förutsättningarna ändrades och arbetslösheten och även skillnaderna i anställnings- 

och lönevillkor ökade i början på 1990-talet behövdes andra förklaringar till varför stress 

uppkommer. Ansträngnings-belöningsmodellen skapades av den amerikanska sociologen 

Johannes Siegrist och betonar att arbete är en form av utbyte mellan individen och dennes 

miljö. Om individen upplever att utbytet är negativt, alltså att man ger mer än vad man får 
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tillbaka, kan skadlig effekt på hälsan uppstå via stressmekanismer. (Eklöf 2006) 

Ansträngnings-belöningsmodellen fokuserar följaktligen på vad arbetet eller arbetsrollen kan 

erbjuda individen och därför måste arbetsgivarens belöning stå i proportion till individens 

ansträngningar. Individens välbefinnande blir alltså en avvägning mellan objektiva och 

individuellt uppfattade ansträngningar och belöningar. (Allvin 2006) 

 

Ansträngning definieras i modellen som en kombination av arbetets yttre krav och individens 

inre krav. Individens ansträngningar betraktas som en del i en socialt organiserad 

utbytesprocess och samhället/arbetsgivaren bestämmer belöningen, som kan vara såväl 

materiell som psykologisk och social. I den materiella belöningen inkluderar Siegrist faktorer 

som inkomst och anställningstrygghet. Den psykologiska belöningen består av uppskattning 

och den sociala av status och karriärmöjligheter. (Allvin 2006, Widmark 2005)   

 

Modellen bygger precis som krav-kontroll-stödmodellen på yttre förhållanden men även inre 

förhållanden som individuella personlighets- och handlingsmönster tas med (Allvin 2006). 

När de inre kraven är större än de yttre upplever individen ofta att hans/hennes ansträngningar 

inte belönas. Siegrist kallar dessa individer för over-achievers (Widmark 2005). Den 

individuella motivationen med ett strategiskt agerande som grund lyfts enligt Allvin fram i 

denna modell, som även påpekar att modellen, trots dess individinriktning, ändå går bortom 

individens direkta förhållanden genom att fokusera på anställningsförhållanden och karriär för 

att finna orsaker till den enskildes ohälsa och stress. (Allvin 2006) Till skillnad från krav-

kontroll-stödmodellen tar ansträngnings-belöningsmodellen hänsyn till den ständigt 

närvarande stressen, individens copingförmåga och innebörden i begreppet kontroll. 

(Widmark 2005) 

 

Allvin anmärker på att ansträngnings-belöningsmodellen utgår ifrån att det är arbetstagarens 

marknad där han/hon i mycket hög utsträckning kan välja och påverka sina arbetsvillkor, 

vilket var fallet i slutet på 90-talet men inte idag. (Allvin 2006) 

2.1.4. Komplettering till ovan nämnda modeller 

De traditionella psykosociala arbetsmiljömodeller som finns och som generellt sett 

accepterats av forskarsamhället, exempelvis krav-kontroll-stödmodellen och ansträngnings-

belöningsmodellen, är enligt Maria Widmark (2005) främst anpassade för industriarbeten och 

fungerar inte lika väl idag när tjänstemannayrkena dominerar arbetsmarknaden. Widmark 

menar även att det finns anledning att komplettera dessa två arbetsmiljömodeller med ny 

kunskap om organisatoriska förutsättningar samt att fundera över dimensionerna i dessa två 

modeller då även andra faktorer är avgörande för den anställdes hälsa.  

Det nya arbetslivet – Maria Widmark 

Widmark har utfört en empirisk studie om arbetsmiljö med före detta tjänstemän som drabbats 

av utmattningssyndrom. Mycket i undersökningen indikerar att det finns stressorer på andra 

nivåer än individnivå i dagens organisationer. Förutom betydelsen av att kunna kontrollera 

sina arbetsuppgifter i samband med rimliga krav och ett socialt stöd visar Widmarks studie att 

följande är viktiga faktorer som i hög grad kan orsaka skadlig stress; bristande 
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arbetsplatsdemokrati, för lite respektive för mycket frihet i arbetet, organisatoriska 

förändringar, bristande arbetsplatsstruktur, dysfunktionellt ledarskap, brist på immateriella 

belöningar, bristande humanitet på arbetsplatsen, bristande gehör och genomslag för de 

anställdas synpunkter, oplanerade händelser samt otydliga krav och bristande meningsfullhet i 

arbetet. (Widmark 2005) 

Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa – Eva Thulin Skantze 

Strukturen, likväl som kulturen, i organisationen sätter ribban för vad som är tillåtet eller inte, 

och visar var gränserna går. Problemet när gränserna är otydliga, målen luddiga och kraven på 

individen för höga är att den anställde inte vet vad som förväntas av honom/henne. Eva 

Thulin Skantze (2006) har i en empirisk studie om organisationsstruktur funnit att följande 

faktorer har betydelse för de anställdas hälsa; tydliga gränser för uppdrag och arbetsroller, 

överensstämmelse mellan kompetens och befattning, tillräckliga resurser och befogenheter i 

förhållande till ansvar, policies och gemensamma värderingar, stödfunktioner i 

organisationen, autonomi i beslutsfattandet, kommunikation av vision och mål, långsiktighet i 

verksamheten samt fungerande uppföljning av målformuleringarna. 

2.2. Lärande organisationer 

Begreppet, som uppstod i slutet av 1980-talet, kommer ur att organisationer för att säkra sin 

överlevnad i en föränderlig omvärld måste arbeta med sitt lärande (Maltén 2000). Den eviga 

frågan handlar om hur individerna i en organisation tillsammans kan organisera sig och lära 

av de erfarenheter de gör för att bättre klara av de svårigheter och problem de möter i sin 

verksamhet (Granberg och Ohlsson 2004). Lärandet utgör därmed drivkraften för företagets 

utveckling (Maltén 2000).  

 

Granberg och Ohlsson (2004) har för begreppet lärande organisation funnit en gemensam 

nämnare, begreppet företagskultur, som kan ses som ett sammanfattande uttryck för hur 

lärandet i organisationen kan utvecklas. Ur företagskulturbegreppet har begreppet 

lärandekultur uppkommit, vilket står för den kontext som det organisatoriska lärandet uppstår 

i. För att skapa effektiva lärprocesser och inlärningsmöjligheter krävs en lärandekultur och det 

är ledarens uppgift i den moderna organisationen att skapa och kontinuerligt underhålla denna 

kultur (Ekman 2004). Eftersom företagsledningen medvetet eller omedvetet bidrar till den 

kultur som lyfts fram och därmed också bidrar till att alternativa kulturer försvagas kan den 

sägas vara ett maktinstrument (Granberg och Ohlsson 2004). Förutom företagskulturen är 

även strukturen med organisationens ram och regelverk betydelsefull för lärandets utveckling 

(Granberg och Ohlsson 2004). Utmaningarna för att lyckas utveckla en lärande organisation 

ligger därmed hos ledningen och dess agerande, transformering av kunskaper och lärande 

genom organisationen och identifiering av hinder för att lärandet sprids. (Ekman 2004) 

 

Idén bakom begreppet lärande organisation står för en önskan om förändring och nytänkande 

men som idé kan den fyllas med det innehåll som passar organisationens perspektiv. Som 

positiv idé kan den bygga på relativt lika villkor för de anställda, demokrati, medskapande 

medarbetare, hög delaktighet, dialog, samarbete, medvetenhet om omvärldens förändring och 

krav på organisationen, flexibilitet och förmåga att ställa om, öppen kommunikation och flöde 
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av kunskap utan gränser och murar inom organisationen. I denna positiva inriktning går 

lärandet reversibelt mellan ledning - medarbetare – ledning – omvärld. Som negativ idé kan 

den lärande organisationen innebära krav på underordning, utvecklande av en alltför mager 

organisation med litet inflytande och få påverkansmöjligheter för medarbetarna som i sin tur 

kan leda till ”inlärd hjälplöshet”. Ekman (2004) anser att det behövs flera olika perspektiv och 

ett integrerat synsätt för att förstå lärande organisationer. Perspektivet där organisationen ses 

som ett mekaniskt eller ekonomiskt system måste förenas och balanseras med perspektivet där 

organisationen ses som ett system av aktörer som vill utvecklas och förnyas genom att 

fokusera på lärande, kunskapsbildning och ledarskap. (Ekman 2004) 

2.2.1. Olika sorters lärande 

Lärande kan beskrivas som de processer som leder till nya kunskaper, färdigheter eller 

attityder. Det kan även innebära förändring eller förstärkning av tankemönster, reaktionssätt, 

arbetsvanor och kontaktformer (Dalin 1997). Enligt Granberg och Ohlsson (2004) kan sex 

olika nivåer för lärande i en organisation urskiljas, se figur 2.2 nedan. 

 

Figur 2.2 Olika nivåer för lärande i en organisation 

 
                                            Fritt efter figur i Granberg och Ohlsson 2004, s. 67 

 

Det individuella lärandet - Kunskapen om att individer har ett behov av att lära har alltid 

funnits. Tidigare låg tonvikt på yrkesmässig och arbetsanknuten utbildning medan självstyrt 

lärande på senare tid har fått större utrymme. Den organisation som inte lägger någon vikt vid 

detta lärande riskerar att medarbetarna blir passiva, rädda och ovilliga till förändring.  

Grupp- eller teamlärande - innehåller ett kollektivt lärande som går utanför det individuella 

och därmed blir viktigt för hela arbetsgruppen. 

Tvärfunktionellt lärande - kan till exempel vara ett projekt med inriktning mot större 

kundorientering och innebär lärande på funktionell- eller enhetsnivå. Det handlar om att lära 

att arbeta tillsammans, förstå varandra och sätta upp gemensamma värderingar över befintliga 

enhetsgränser. Detta kan vara en kritisk lärnivå för många företag. 

Individuellt lärande (rollbestämt)

Grupp- eller teamlärande

Tvärfunktionellt lärande

Organisatoriskt lärande (internt)

Organisatoriskt lärande (aktuell yttre 
verklighet)

Organisatoriskt lärande (framtida 
möjlighet)
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Organisatoriskt lärande (internt) – fokuserar på lärandet som förstärker organisationen för att 

öka effektivitet, innovationer och kvalitet inom organisationen och lärande värderas högt.  

Organisatoriskt lärande (aktuella externa faktorer och realiteter) - handlar om att 

organisationen har förmågan att upptäcka, förstå och ta hand om förändringar i sin omgivning.  

Organisatoriskt lärande (framtida möjligheter) - handlar främst om lärande på 

företagsledningsnivå och lärandestrategier för framtiden.  

2.2.2. Lärandets loopar 

Traditionellt kopplas ofta ordet ”lära” till kunskapsöverföring genom institutionaliserad 

utbildning (Ekman 2004) men vid närmare granskning av teorin som rör lärande 

organisationer blir behovet av ett utvecklingsinriktat och kreativt lärande som skapar 

förändring tydligt. Granberg och Ohlsson (2004) hänvisar till Swieringa och Wierdsma som 

menar att en organisation lär sig genom att individerna i den inverkar på det organisatoriska 

beteendet. De tre centrala begrepp som styr det organisatoriska beteendet som uppvisas av 

medarbetarna är regler, insikter och principer. Reglerna anger hur man inom organisationen 

ska arbeta för att uppnå uppsatta mål. Insikter är det man inom organisationen betraktar som 

en god organisation och förklaring till de regler man satt upp. Principer utgörs av de 

grundläggande antaganden och föreställningar som bär upp organisationen det vill säga dess 

kultur. (Granberg och Ohlsson 2004) Detta kan beskrivas i följande modell, se figur 2.3. 

 

Figur 2.3  Organisatorisk beteende: vad vi gör 

 

  
För att kunna utveckla och förändra det organisatoriska beteendet på olika nivåer kan loop-

lärandet tillämpas. Singleloop-lärande kopplas till förändring av regler, doubleloop-lärande 

till förändrade insikter och tripleloop-lärande till en förändring av principer kring existentiella 

frågor i organisationen, se figur 2.4 på nästa sida. (Ekman 2004) 

  

Fritt efter modell av Granberg och Ohlsson 2004, s.80

Regler: vad 
vi måste 
och kan 

göra

Insikter: 
vad vi vet 

och förstår

Principer: 
vad vi är 
eller vill 

vara
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Princip Insikter Regler Beteende Resultat 

Singleloop 

 
Doubleloop 

 
Tripleloop 

 

Kollektiva lärande-loopar enligt Swieringa och Wierdsma i Granberg och Ohlsson 2004, s. 80. 

Figur 2.4 Kollektiva lärande- loopar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singleloop-lärandet, även kallat den lägre ordningens lärande, anpassningsinriktat lärande och 

kompetensförnyelse, är reproduktivt och innebär att man förvärvar kunskaper och färdigheter 

kring givna mål och uppgifter utan att ifrågasätta dessa. Man kan söka viss förnyelse inom 

systemet men utgår från samma metoder som tidigare, alternativt skapar man nya 

kombinationer av gamla mönster och organisationen ändras inte i någon större utsträckning.  

Doubleloop-lärande, som också kallas den högre ordningens lärande, utvecklingsinriktat 

lärande eller kompetensförnyelse, är till naturen produktiv och innebär nya insikter, 

möjligheten att påverka och kontrollera sin omgivning, ifrågasätta och överskrida gränser. 

Man finner nya lösningar på gamla problem efter att det skett förutsättningslösa analyser, 

problemdefinitioner och diskussioner kring val av metod. (Maltén 2000) Det 

utvecklingsinriktade lärande innebär att man ifrågasätter, prövar, förändrar och utvecklar 

föreställningar, kunskaper, materiella förutsättningar eller verksamheter som tagits för givna 

(Ellström och Hultman 2004). Det måste skapas tid för dialog och reflektion för att 

åstadkomma doubleloop-lärande och fokus bör ligga på den interna kommunikationen och 

dess villkor (Ekman 2004). Organisationer har svårt att komma vidare från singleloop-lärande 

till doubleloop-lärande och därmed att korrigera sina misstag genom att analysera 

bakomliggande värderingar, förändra dess värderingar och agera så att nya handlingssätt 

uppstår.  

 

Huruvida ett företag är framgångsfullt eller inte beror ofta på hur man lär. Trots att de flesta 

människor vet hur viktigt det är att lära vet majoriteten ändå inte hur man gör när man lär. En 

åtgärd för att öka denna insikt är att lära människor att reflektera över sitt beteende. Chefer 

såväl som medarbetare bör kritiskt reflektera över det egna beteendet, både enskilt och i 

grupp, och försöka identifiera hur de själva bidrar till organisationens problem för att sedan 

förändra sitt beteende. (Ekman 2004) Att lära sig lära kallas även för deutoro-lärande och 

Moxnes (1984) kopplar detta till den tredje loopen. Detta lärande är överordnat både single- 

och doubleloop-lärandet och innebär att en organisation lär sig lära och får kunskap om hur 

man utför en single- och doubleloop. Eftersom organisationens medlemmar ofta är upptagna 

med att uppfylla rådande målsättningar, agera utifrån de värderingar som gäller för tillfället 

och mäta sin effektivitet utifrån existerande normer så försvåras deutoro-lärandet. 

Försvarsreaktioner och defensiva attityder måste synliggöras och organisationens 

underliggande politik, normer och mål behöver diskuteras och göras tillgängliga för 

konfrontation. (Moxnes 1984)   
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En organisation vet ofta mer om sig själv än vad utomstående konsulter kan göra och det är 

därför inte alltid nödvändigt att ta hjälp utifrån. Problemet ligger i att det är svårt att utnyttja 

detta vetande. Det gäller att bli mindre rädd för förändringar och våga se sanningen i vitögat. 

Man får inte på grund av rädsla förneka sanningen om ledningen, hur organisationen 

verkligen fungerar och dess möjligheter. När denna rädsla övervunnits övervinner man också 

de hinder som finns för kommunikation och får nya möjligheter att handla på ett mer 

konstruktivt sätt för att främja ny kunskap. Svagheten med utvecklings- och 

förändringsarbeten i organisationer är att man ofta inte redan från början planerar för hur man 

ska lära sig lära. Organisationslärande lämnar definitionsmässigt formella spår efter sig och 

att organisationen fått ny kunskap kan visa sig i att man skaffar helt nya utgångspunkter för 

hur man handlar och tänker eller nya riktlinjer, policys och regler för hur organisationen ska 

agera. Det är omöjligt att tänka sig en organisation som lär utan att samtidigt förändras. 

(Moxnes 1984) 

2.2.3. Kännetecken för en lärande organisation 

Det finns en lång rad beskrivningar och definitioner av den lärande organisationen. Granberg 

och Ohlsson (2004) presenterar en sammanställning av Jones som visar vad som är viktigt i 

samband med organisatoriska lärprocesser, baserat på en litteraturgenomgång i ämnet: 

- En tillåtande organisationskultur som samtidigt stöder frågor från anställda på alla nivåer. 

- Utveckling genom en färdighet i kritisk reflektion. 

- Skiftande och regelbundna tillfällen för gemensamt frågande och reflekterande.  

- Kontinuerligt sökande efter tillfällen till lärande i den löpande verksamheten. 

- Handlande som baseras på sådana tillfällen. 

- Kritisk reflektion av resultatet av handlandet 

 

Maltén (2000) menar att det i en lärande organisation finns en inriktning på utveckling, 

förnyelse och förändring och villkoren för dessa är: 

- En intern dialog som ger möjlighet till problemlösande kommunikation mellan alla nivåer 

inom organisationen.  

- En delaktighet som skapar en relation mellan medarbetare och organisationen som helhet. 

- En gemensam målorientering som gör medarbetarna delaktiga i utformningen av 

organisationens mål. 

- Ett resultatmedvetande som poängterar värdet av att alla har kunskap om och kan följa 

upp och utvärdera effekterna av den egna insatsens betydelse på kort och lång sikt. 

- Ett problemmedvetande som innebär att alla är beredda att ställa frågor till sig själv och 

andra om hinder och brister i organisationen.  

 

Granberg och Ohlsson (2004) menar att lärande sker i alla organisationer men det innebär inte 

att detta lärande per automatik kommer organisationen till godo. Genom kommunikation, 

öppenhet och integration kan det individuella lärandet transformeras till ett organisatoriskt 

lärande. Detta kan göras genom hårda sätt som IT-system och strukturförändringar eller 

mjuka sätt som att arbeta med värderingar, beteenden och kultur. Erfarenhet från empiri visar 

att man behöver arbeta med båda sätt för att lyckas. (Ekman 2004) 
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2.2.4. Senges fem dicipliner 

Peter Senge anses ha myntat begreppet lärande organisation 1990 i samband med 

publiceringen av boken The Fifth Discipline. Konceptet har använts av ett stort antal 

akademiker vid forskning inom organisatoriskt lärande. (Ekman 2004) Senge menar att det i 

organisationen behöver etableras en struktur som möjliggör föränderlighet och innovation och 

har utvecklat fem discipliner som kan ses som olika komponenter i det system som den 

lärande organisationen utgör (Granberg och Ohlsson 2004):  

- Personligt mästerskap som fokuserar på individens förmåga att lära och utveckla sin 

kompetens. För att en organisation ska utvecklas krävs det att dess medlemmar får 

möjlighet att utveckla sitt personliga mästerskap. Förutsättningar för reflexion och lärande 

i vardagen behöver finnas liksom att de ges möjlighet till engagemang och utrymme för 

att förverkliga sina mål. 

- Tankemodeller utgörs av bilder, symboler eller grova generaliseringar som påverkar 

människans förmåga att förstå världen och sin omgivning. Samtliga medlemmar i 

organisationen har sina egna tankemodeller som kan vara mer eller mindre omedvetna. 

Dessa kan verka hämmande på utvecklingskraften om de inte tydliggörs och ifrågasätts. 

De kan även utgöras av regler och rutiner som delas av flera och bidra till att rådande 

förhållningssätt konserveras och motverkar utveckling. 

- Gemensamma visioner. För att utveckling ska ske krävs att medarbetarna kan enas om vad 

som är viktigt att uppnå och formulera detta i gemensamma mål och visioner. Det handlar 

om att hitta bilder av framtiden som delas och engagerar de flesta, inte enbart 

företagsledningen. 

- Teamlärande. Ett team där dialogen fungerar mellan medlemmarna, där man lär 

tillsammans och samarbetar överstiger de enskildas kunnande. Dialogen ska vara öppen 

och fri med avseende på att utbyta tankar, inte argumenterande och försvarande av en 

åsikt. I denna disciplin ges en möjlighet till att synliggöra och hantera försvarsmönster.   

- Systemtänkande som knyter samman de övriga disciplinerna och skapar helheten. Fokus 

ligger på samspel mellan olika delar i systemet, människorna i organisationen, uppgifter 

och strategier eftersom fel i vissa delar även leder till fel i andra delar och ofta även till fel 

i systemet som helhet. Dessa fel yttrar sig ofta i relationen mellan de olika delarna. Som 

exempel ges att en medarbetare kan sköta sin uppgift klanderfritt men handlandet kan 

ändå ha negativa konsekvenser för andra medarbetares möjlighet att sköta sina uppgifter.  

 

För att åstadkomma förändringar i organisationen behöver hela systemet uppmärksammas, det 

räcker inte att rikta åtgärderna mot en individ om det finns felaktigheter och oklarheter i 

systemet eller det samspel som råder mellan medlemmarna i organisationen. Om förändringen 

ska ske och bli varaktig behöver förändringsförsöken riktas mot helheten och den väv av 

relationer som finns mellan systemets alla delar. Tillämpandet av de fem disciplinerna 

förutsätter medverkan och engagemang från samtliga medarbetare i organisationen.  

(Granberg och Ohlsson 2004)  
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Senge har på senare år utvecklat sin teori och gått mer åt ett aktörsynsätt där ledare som 

aktörer är i fokus snarare än organisationen som ett system. Senge menar att det sedan 200 år 

tillbaka finns ett maskintänkande när det gäller organisationer där organisationens främsta 

syfte är att generera pengar. En bra maskin är något som kan kontrolleras och som tjänar 

ägaren. När något ska förändras i konventionella företag anlitas exempelvis en mekaniker, 

som byter ut en eller annan del i företaget istället för att satsa på förändringsagenter och 

ledare som kan skapa förändring. Istället för att driva förändring måste förändringar 

kultiveras. För att förändra mänskliga relationer krävs en vilja till förändring, en känsla av 

öppenhet, ömsesidighet och inslag av sårbarhet. Senge menar att även om linjechefer och 

personer inom HR ofta förstår vikten av relationer, teamwork och tillit till andra människor 

för ett effektivt arbete så är företagsledningen ofta separerad från vardagen i företaget. De 

distanseras från den levande mänskliga aspekten genom att de ser organisationen utifrån vinst, 

siffror, finansiella överväganden och avtal. Så fort en organisation kommer ur sitt 

maskintänkande kommer den att upptäcka nya möjligheter till växande och lärande, kritiska 

faktorer för detta är vilja till dialog och tid. Senge lyfter fram tio utmaningar som är hindrande 

i processen mot hållbar förändring (fritt översatt från engelska efter Ekman 2004, s.55) 

 

Utmaningar kopplade till att initiera förändring: 

- Vi har inte tid till detta! – Utmaningen att ha kontroll över sin tid.  

- Vi har ingen hjälp! – Utmaningen med inadekvat coachning, guidning och stöd. 

- Detta är inte relevant! – Utmaningen med relevans. 

- They don´t walk the talk! – Utmaningen med ledarskapets tydlighet och konsekvens: 

missmatchen mellan beteende och de normer som styr handlandet. 

Utmaningar kopplade till att behålla rörelse: 

- Detta är… - Utmaningen med rädsla och oro. 

- Detta fungerar inte! – Utmaningen med att utvecklingen värderas negativt. 

- Vi gör det på rätt sätt! / De förstår oss inte! – Utmaningen med isolering och arrogans… 

Delar upp företaget i de som tror och de som inte tror. 

Utmaningar kopplade till nytt utförande och nytt sätt att tänka: 

- Vem är det som är ansvarig för detta? – Utmaningen med nuvarande ledarstruktur. 

- Vi uppfinner hjulet om och om igen! – Utmaningen med att sprida kunskap genom 

organisationen. 

- Var är vi på väg? och Varför är vi här? – Utmaningen med organisationens strategi och 

syfte.  

2.2.5. Kritik mot begreppet lärande organisation 

Kritiken mot begreppet lärande organisation handlar i mångt och mycket om hur 

organisationer använder sig av det, och om att det inte problematiserar maktförhållande och 

konflikter. Utveckling i organisationer sker på nyckelpersonernas villkor och därför behöver 

maktens betydelse för att legitimera val av kunskap och lärande analyseras i forskningen om 

lärande organisationer. En sammanfattning av kritiken görs av Ekman (2004) som bland annat 

tar upp att det är viktigt att begreppen utvecklas utifrån medarbetarnas perspektiv, inte 
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företagets, för att inte begränsa lärandet till ett lärande enbart för arbetslivet. En annan punkt 

är att styrningen i lärande organisationer kan bli mer dold. Det ser ut som om medarbetarna 

får större flexibilitet i form av fria arbetstider och val av arbetsplats men det kan leda till att 

människor utnyttjas för organisationens syften. (Ekman 2004) 

 

En annan kritisk åsikt är att lärande organisationer är ett olevererat löfte. Svårigheterna när 

organisationer ska utvecklas till lärande organisationer verkar hänga samman med att 

medarbetarnas och chefernas mentala modeller och visioner inte stämmer överens och att 

kommunikationsstruktur och ledarstil inte har förändrats för att stödja den nya ideologin. De 

officiella och inofficiella beteendenormerna förändras inte och reflekterar därför inte de som 

förespråkas i en lärande organisation utan hittas i stället i en förgången tid. Konflikten mellan 

olika intressenter i organisationen och chefernas oförmåga att förändra sig själva verkar 

motverka utvecklingen. (Ekman 2004)  

2.3. Medarbetarundersökningen  

Företaget X har under flera år anlitat ett externt företag för sina medarbetarundersökningar. 

De utförs en gång per år och områden som mäts i undersökningen är bland annat motivation, 

befogenhet och ansvarstagande, öppenhet och lärande, samarbete, kreativitet och snabbhet, 

organisatorisk effektivitet, mångfald, bidrag och erkännande, kompetensutveckling, 

ledarskap, mål och intern kommunikation. I medarbetarundersökningen besvaras frågorna 

antingen på en femgradig skala från att helt hålla med till att inte alls hålla med eller genom 

att välja en fördefinierad mening.  

 

Nästan 90 % av företagets medarbetare deltog i medarbetarundersökningen 2009. Resultaten 

varierar mellan företagets olika avdelningar och därför presenteras delar av det sammanslagna 

resultatet för samtliga grupper på företaget. Anledningen till att hela resultatet inte redovisas 

är för att bevara företaget X:s anonymitet.  

 

I jämförelse med resultatet från 2008 års undersökning har företagets resultat förbättrats i 

området som rör organisatorisk effektivitet och fått samma resultat i området som rör 

mångfald, i övrigt har resultaten försämrats. 2009 uppger färre än 60 % av medarbetarna att 

de är positiva till hur väl kundkompetens, samarbete, kreativitet och snabbhet, organisatorisk 

effektivitet, ledarskap och intern kommunikation fungerar.  

Motivation 

Strax över en tredjedel av medarbetarna uppger att de stannar på företaget för att de vill 

jämfört med hälften året innan.  

Erkännande 

Ungefär två tredjedelar anser att man får erkännande för sin insats när man gör ett bra arbete.  

Samarbete 

Hälften av medarbetarna anser att man löser problem tillsammans, mellan och inom 

avdelningarna på ett tillfredsställande sätt.  
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Tillgång till information 

Ungefär tre femtedelar tycker att de har tillgång till den information de behöver i sitt arbete.  

Måluppföljning 

Tre femtedelar av medarbetarna anser att man på avdelningen följer upp sina mål regelbundet.  

Snabbhet och nytänkande 

Mindre än hälften anser att saker sker snabbt på avdelningen efter att beslut fattats. Strax över 

hälften tycker att man ofta prövar nya metoder och tankesätt. 

Ledarskap 

Strax över hälften har stort förtroende för den övergripande ledningen för företaget. Lite mer 

än hälften av medarbetarna tycker att deras närmsta chef är relationsorienterad och lite mindre 

än två tredjedelar tycker att närmsta chefen är drivande och coachande. 

 

När det gäller ledarnas resultat så skiljer det sig mycket mellan de olika grupperna, vilket 

naturligtvis påverkar det sammanslagna resultatet som mäts i medelvärde och inte går in 

närmare på spridningsmått som exempelvis standardavvikelse.  

Organisatorisk effektivitet 

Mindre än en tredjedel anser att man har mycket effektiva hjälpmedel i arbetet. Färre än 

hälften anser att man på avdelningen alltid väljer det mest kostnadseffektiva sättet att arbeta.  

 

De tio överst rankade betydande effektivitetshindrena på arbetsplatsen anses i fallande 

ordning vara: 

- datasystemet 

- för hög arbetsbelastning 

- beslut inte tas tillräckligt snabbt 

- tid läggs på onödiga arbetsuppgifter 

- brist på tydlighet i vem som ska göra vad 

- otydliga riktlinjer, byråkrati 

- brist på information som behövs för att utföra arbetet 

- saker blir inte åtgärdade i tid 

- dåliga arbetsrutiner 

Oro  

Lite mer än hälften av medarbetarna känner ibland eller ofta oro för om de kommer ha kvar 

sitt arbete i framtiden. Över två tredjedelar oroar sig ibland eller ofta för att de inte ska klara 

sitt arbete på grund av att de har för mycket att göra. Lite mer än hälften oroar sig ibland eller 

ofta för att de ska göra något misstag. För tydligare översikt, se figur 2.1 på sida 22. 
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Figur 2.1 Oro 

 

 
Stress 

På frågan om man är stressad på arbetet och har kraft kvar efter arbetet uppger ungefär en 

sjundedel att de inte är stressade. En åttondel är stressade och har ingen kraft kvar efter 

jobbet. Lite mer än en tredjedel klarar arbetet men har ingen kraft kvar och en tredjedel 

upplever att de klarar arbetet och har kraft kvar.  För procentuell fördelning, se figur 2.2 

 

Figur 2.2 Stressad på arbetet / kraft kvar efter arbetet 

 
 

Hälften av de anställda tycker att det finns utrymme för återhämtning från perioder med hårt 

arbete och strax över två tredjedelar säger att de på det hela taget mår bra. 
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2.4. Sammanfattning 

Psykosocial arbetsmiljö 

De senaste decennierna har inneburit stora förändringar i arbetslivet, bland annat i form av 

informations- och kommunikationsteknologi, anställningsformer, distansarbete, globalisering, 

utbredning av tjänstemannasektorn etc. I det ”nya arbetslivet” ställs hela tiden nya krav på den 

enskilde individens, gruppens och organisationens beteende, regler, normer och 

tillvägagångssätt i arbetet. När kraven blir för höga medan befogenheterna och möjligheterna 

att påverka minskar, uppstår ohälsa och stress. Oklarheter kring syfte och mål kan göra att den 

anställde upplever kraven som högre än vad arbetsgivare avser. Det sociala stödet från 

arbetskamrater och ledning kan fungera som en motvikt till kraven och balansera ut dem. En 

annan källa till stress kan vara om individen upplever att arbetsgivarens materiella och 

psykologiska belöningar inte står i proportion till individens ansträngningar. Senare års 

forskning menar att det behövs ny kunskap om organisatoriska förutsättningar och om att det 

finns stressorer på andra nivåer än individnivån på arbetsplatsen. Den frihet som det tidigare 

inneburit att ha kontroll, dvs. att kunna påverka och delta, både i det egna arbetet och i 

beslutsfattande på organisationsnivå, kan i dagens alltmer föränderliga och strukturlösa 

arbetsliv även betraktas som en stressfaktor då den gör det svårt att begränsa och avgränsa 

friheten. Möjligheten för den anställde att prioritera och själv dra gränser blir en 

”honungsfälla”. Det kan även vara så att det inte är friheten som skapar problem utan 

villkoren kring krav och kontroll, att den anställde har för mycket ansvar men för få resurser 

och stränga krav på prestationer från ledningen.  

Lärande organisationer 

En lärande organisation agerar utifrån den kunskap som hela tiden genereras, den lär av 

erfarenheter för att bättre klara svårigheter och problem i verksamheten. Förutsättningarna ges 

i en organisationsstruktur, ledarskap och företagskultur som kultiverar lärande och identifierar 

hinder för lärande som till exempel försvarsreaktioner, maskintänkande och defensiva 

attityder. Kännetecken för den lärande organisationen kan sägas vara tid för dialog och kritisk 

reflektion, medskapande medarbetare, hög delaktighet, samarbete, öppen kommunikation, en 

vilja till förändring, ömsesidighet och inslag av sårbarhet och att lärandet går reversibelt 

mellan ledning - medarbetare – ledning – omvärld. Utmaningen för den lärande 

organisationen ligger i att omvandla individens kunskap till ett lärande som skapar bestående 

förändring av det förgivet tagna på organisatorisk nivå. Felaktigheter och oklarheter på 

organiatorisk nivå eller i samspelet mellan medlemmar i organisationen går därför inte att lösa 

genom åtgärder enbart riktade mot enskilda individer.  

Tillämpning av tidigare forskning i denna undersökning 

Med anledning av det som framkommer i tidigare forskning finner vi det intressant att 

använda teorierna om psykosocial arbetsmiljö för att ringa in orsaker till stress i företaget X. 

Teorierna om den lärande organisationens agerande för att hantera svårigheter och problem i 

verksamheten är av intresse för att undersöka hinder i företaget X:s hantering av den upplevda 

stressen.  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka hinder som finns i företaget X för att hantera och 

minska den upplevda stressnivån.  

 

För att komma åt organisationens syn på stress har vi för avsikt att undersöka hur stressen i 

organisationen upplevs, diskuteras och definieras av medarbetarna och hanteras av 

organisationen. Med utgångspunkt i två aktuella psykosociala arbetsmiljömodeller, krav-

kontroll-stöd- och ansträngnings-belöningsmodellen, kommer vi att ta reda på vad individerna 

i organisationen upplever orsakar stress. I såväl intervjuer som enkät kommer vi alltså att utgå 

från individens upplevelse av vad som orsakar stress. Vi kommer även att undersöka vilka 

åtgärder företaget X vidtagit de senaste två åren för att minska stressnivån utifrån den 

information de mottagit från medarbetarna, bland annat genom den årliga 

medarbetarundersökningen. Vi betraktar dessa åtgärder som en del i hur företaget X har 

hanterat stressen. 

 

För att undersöka vad i organisationen som hindrar stressen från att minska utgår vi från 

lärande organisationer som teoretiskt perspektiv. Vi har valt detta perspektiv eftersom vi 

betraktar företaget X:s hantering och åtgärder av stressen som del i en förändringsprocess, 

vilket vi kopplar till lärande. En hög grad av lärande kan skapa arbetsförhållanden som 

motverkar stress (Ekman 2004) och den lärande organisationen agerar utifrån den kunskap 

som hela tiden genereras, den lär av erfarenheter för att bättre klara svårigheter och problem i 

verksamheten (Granberg och Ohlsson 2004).  

 

I diskussionen om hur företaget X hanterat stressen kommer vi att ställa resultatet från 

intervjuer och enkät mot de teoretiska förutsättningarna för en lärande organisation. Våra 

frågeställningar blir därmed:  

 

- Vad i organisationen upplever medarbetarna orsakar stress? 

- Hur har organisationen hanterat den påvisade stressen? 
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4. Metod 

”Frågan om vad som är valid kunskap innefattar den filosofiska frågan om vad som är 

sanning.” (Kvale 1997, s. 215) 

 

Vår utgångspunkt är konstruktivistisk, vilket innebär att vi utgår från att mycket av det vi i 

vårt samhälle kategoriserar, som exempelvis ledarskap och lärande organisation, är socialt och 

kulturellt konstruerat. Det finns ingen absolut sanning och det vi idag uppfattar som sanning 

är föränderligt över tiden, exempelvis är sättet att betrakta stress idag annorlunda än för 100 år 

sedan. Även vår förförståelse ändras med tiden men vi som människor har ändå alltid en 

uppfattning om hur vi tror saker och ting är, hur fördomsfria vi än försöker vara. Vi har 

genom detta arbete försökt behålla detta i åtanke och ständigt ifrågasätta varför vi tycker på 

ett eller annat sätt. Precis som Nehls (2005, s. 81) vill vi uppmana läsaren att: 

 

”skärpa sin kritiska blick och öka sin medvetenhet om att människornas 

värld överallt och alltid har varit och är komplex, motsägelsefull och 

inkonsekvent”. 

 

Steinar Kvale tar upp tre aspekter av validering kopplat till en undersökning – kontroll, 

ifrågasättande och teoretisering av den producerade kunskapen. Att kontrollera är att anlägga 

en kritisk syn på sin analys och spela ”djävulens advokat” för sitt eget resultat. När man 

ifrågasätter stärker man validiteten eftersom ju fler försök till falsifiering en tolkning 

överlever desto starkare är den. Frågorna vad och varför måste besvaras innan hur. (Kvale 

1997) 

Vad 

Undersökningsföretaget är en fungerande verksamhet som har problem med höga 

stressnivåer. Eftersom vi avser undersöka vad medarbetarna upplever som stress kommer 

fokus att ligga på individens upplevelse när vi undersöker vad de upplever orsakar stressen 

och hur de ser på de åtgärder som tagits. Under arbetets gång har det kommit upp mycket 

positivt om företaget men för att finna problemen kommer vi anlägga en kritisk syn och leka 

”djävulens advokat”, vilket bland annat innebär att vi inte kommer att leta efter det som våra 

intervjupersoner och respondenter upplever som positivt eller som motverkar stressen. För att 

avgränsa och fördjupa undersökningen fokuserar vi därför på orsaker och hinder. 

Varför 

Arbetslivspedagogik utgår från den lärande människan och hennes livsvillkor samt fokuserar 

på lärande och påverkansprocesser i arbetslivet (Granberg 2003). Stress är inte enbart en 

fysiologisk reaktion utan även ett beteende som individer, grupper och organisationer reagerar 

på och hanterar på olika sätt. Widmark menar att det i decennier har diskuterats huruvida 

stressrelaterade sjukdomar bör tillskrivas individens problemhanteringsförmåga eller 

stressorer i omgivningen. Konsekvensen av individinriktade beteendeförändringsprogram och 

stresshanteringskurser blir att individen pekas ut som syndabock och både skuld och 

förändringsansvar landar på individen. Att lösa ett ohälsoproblem enbart genom att rikta 
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preventionen mot symptomen innebär att de egentliga orsakerna inte behandlas. (Widmark 

2005) 

 

En lärande organisation lär av erfarenheter för att bättre klara svårigheter och problem i 

verksamheten (Granberg och Ohlsson 2004). Genom att utgå från lärande organisationer som 

teoretiskt perspektiv och fokusera på det organisatoriska lärandet kopplat till 

utvecklingsprocesser på organisationsnivå, inte till individuella lärprocesser, hoppas vi få svar 

på vilka hinder som finns i organisationen för att minska stressnivån. Vi hoppas att resultatet 

av undersökningen kommer till, om inte samhällsnytta, så i alla fall organisations- och 

individnytta.  

Hur 

I kontakten mellan studenter och uppdragsgivare, i det här fallet med en organisation som vill 

ha hjälp att undersöka ett visst område är det viktigt att vi som författare hela tiden ser till att 

vi står obundna till företaget som sådant. Uppdragsgivaren har ett så kallat 

formuleringsprivilegium, de formulerar problemet och fastställer syftet för uppsatsen. Som 

författare har vi ett genomförandeansvar, vilket innebär att vi i samråd med vår handledare på 

universitetet accepterat det av uppdragsgivaren föreslagna ämnet, efter vissa preciseringar. 

(Björklund och Paulsson 2003) Företaget X var redan från början inställt på att de ville 

undersöka området som rörde stressnivån hos medarbetarna. Vi gjorde tidigt klart att vi inte 

skulle titta på lämpliga åtgärder eftersom vår uppgift som studenter inte var att presentera 

lösningar i vår undersökning utan snarare fokusera på vad som händer i organisationen, 

baserat på medarbetarnas upplevelse.  

 

För att ta reda på vad som kan orsaka stress i en organisation sökte vi efter tidigare forskning 

relaterad till stress, organisatorisk stress och ohälsa. Vi fick ett tips av vår kursansvariga om 

Stressforskningsinstitutet och fann där bland annat en mycket intressant rapport av Maria 

Widmark från 2005, Det nya arbetslivet, som handlar om stress och utbrändhet i det nya 

arbetslivet. Genom denna rapport kom vi ännu en gång i våra studier i kontakt med krav-

kontroll-stödmodellen och fick värdefulla uppslag och referenser till annan forskning. Om 

psykosocial arbetsmiljö, lärande organisationer och stress finns mängder av seriös och 

relevant forskning och därför avser vi i denna studie inte söka ny teoretisk kunskap utan 

istället djupare kunskap och förståelse genom att beskriva och förklara, en så kallad 

explanativ studie (Björklund och Paulsson 2003). Vårt forskningssyfte blir därmed inte att 

verifiera eller falsifiera befintliga teorier utan att finna ny kunskap som kan komma såväl 

företaget X som andra organsiationer till nytta. 

 

Då man på undersökningsföretaget är intresserade av hela organisationens åsikter om vad som 

orsakat stress började vi med en informantintervju för att få reda på vilka åtgärder som 

vidtagits och sex semistrukturerade intervjuer (bilaga 2) för att få en uppfattning om vad 

problemet kan bestå i. Genom en semistrukturerad intervjuguide och att inte strikt hålla oss 

till i vilken ordning frågorna ställdes kunde vi rikta in oss på att kartlägga hur de anställda 

uppfattar sin arbetssituation, arbetsförhållande och vad i organisationen de anser orsakar 

stress. Resultatet av intervjuerna sammanställdes sedan till en enkät, som även baserades på 
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tidigare forskning inom ämnet, och skickades ut till hela företaget via programmet Query & 

Report (bilaga 5). Anledningen till varför vi valde att använda oss av en enkät var för att 

kontrollera om de åsikter och attityder som kom upp i intervjuerna delades av resten av 

organisationen och på så sätt kontrollera validiteten i vårt resultat.  

 

Mer om tillvägagångssätt, urval, bearbetning och analys av empirin kommer senare i detta 

avsnitt. 

4.1. Avgränsningar  

Eftersom vi är intresserade av medarbetarnas upplevelser och tankar snarare än de formella 

mål, visioner, rutiner och arbetsbeskrivningar som finns inom företaget kommer vi inte att 

grunda vår undersökning på de strategiska dokument som beskriver värderingar, personalidé 

och företagskultur i teori utan vi riktar oss istället till medarbetare och chefer och låter dem 

beskriva beteende och handlingar i organisationen som exemplifierar de värderingar som är 

allmänt rådande i praktiken för att på så sätt undersöka om de hindrar ett organisatoriskt 

lärande. Eventuella framtida åtgärder och vad de kan bestå av kommer vi i denna rapport inte 

att beröra utan lämnar det öppet för vidare forskning.  

 

I den mån de anställda på företaget tar upp ledarskap, organisationsstruktur och 

organisationskultur i intervjuer och enkät kommer vi att diskutera begreppen i dess 

sammanhang men vi kommer inte att koppla dem till tidigare forskning i sig då dessa 

områden är för stora och komplicerade för att på ett rättvisande sätt analyseras här. 

 

Stress är i hög grad en individuell upplevelse och vi referarar ofta till den som upplevd stress 

eftersom företaget gör så. Vi vill poängtera att vi inte lägger in någon värdering i ordet 

upplevd eftersom det inte är vår uppgift att fastställa vad stress är eller inte är.  

 

Vi kommer inte heller att lägga fokus på den fysiska arbetsmiljön då man på företaget inte 

verkar uppleva några problem med denna. 

4.2. Intervjuer 

Urvalsgrupp  

Tillsammans med vår handledare på universitetet bestämde vi att det kunde vara lämpligt att 

intervjua sex personer då vi även ville ha tid för en enkät. Vi valde mellan att ”handplocka” 

personer till intervjuerna och att be de medarbetarna som ville delta att kontakta oss. Genom 

vår handledare på företaget hade vi möjlighet att via e-post och intranätet kontakta alla 

medarbetare för att fråga om de ville delta i undersökningen. Fördelen med att handplocka 

personer till intervjuerna är en bred spridning bland grupper, funktioner, kön, ålder och 

anställningslängd. Nackdelen med ett dylikt urval är att det är svårt för oss som utomstående 

att få tillräcklig information om medarbetare och organisationsstruktur utan att bli ”styrda” av 

undersökningsföretaget att intervjua vissa personer. Vi ville att medarbetarna skulle känna att 

de fick möjlighet att anonymt prata med oss så därför valde vi att gå ut med en förfrågan till 

hela organisationen (bilaga 1). Vi ville inte heller tvinga någon att delta, en viktig 
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förutsättning för intervjuer är att deltagande är frivilligt (Kvale 1997). I företagets egen 

medarbetarundersökning framkommer det att arbetsbelastningen tidvis är hög och de är 

stressade så vi ville inte heller bidra till ökad stress genom att kräva deras tid. Vi fick sju svar 

och tackade nej till en person som arbetade på samma avdelning som en av de övriga 

intervjupersonerna, valet mellan dem gjordes slumpmässigt eftersom vi inte hade mer 

information än att de var av samma kön.  

 

Eftersom intervjupersonerna själva tog kontakt med oss kunde det finnas en risk för att dessa 

personer ville få ”prata av sig”. Det kan även tänkas att själva undersökningsområdet som det 

presenterades i informationen kan ha större attraktionskraft på de personer som redan tidigare 

funderat över stressorsaker i organisationen, vilket kan innebära att bilden av organisationen 

blir mer negativ. Det kan å andra sidan också bidra till att vi fått ta del av en bild av 

organisationen som är mer reflektiv. Samtidigt så har vår avsikt varit att spegla det som, av 

medarbetarna, anses fungera mindre bra vilket naturligtvis ger en negativ bild då det 

hälsofrämjande och positiva utelämnas. Vi tror att vi genom vårt sätt att söka intervjupersoner 

har fått en bredare bild av problemet än om vi gått ut och handplockat medverkande till 

studien.  

 

Vi var oroliga för att urvalsgruppen skulle bli för heterogen genom att medarbetarna 

kontaktade oss men hade tur så spridningen är stor gällande ålder, kön, funktion, bakgrund 

och anställningslängd. Vi intervjuade fyra kvinnor och två män. Anställningslängden varierar 

mellan 4 och 25 år, liksom åldern som är mellan 30 och 50+.  

 

En informantintervju med en medarbetare som är insatt i vilka åtgärder som tagits för att 

minska stressen de senaste två åren genomfördes. Denna person kom vi i kontakt med genom 

vår handledare på företaget.  

Tillvägagångssätt 

All kontakt med intervjupersonerna före intervjutillfället skedde via e-post. Intervjuerna 

genomfördes under två dagar, på arbetstid, och intervjupersonerna kunde i ganska hög 

utsträckning själva välja tid och dag. Intervjupersonerna fick välja mellan att träffas på 

arbetsplatsen eller någon annanstans så att de skulle kunna känna sig bekväma under 

intervjun. Samtliga valde att intervjuas på arbetsplatsen. Vår handledare på företaget bokade 

ett rum som låg lite avskilt där vi kunde sitta. Vi möblerade om så det kändes hemtrevligare, 

ställde fram kakor och bad intervjupersonerna att ta med dryck till sig själva. Vi var noga med 

att ge information om syftet med vår undersökning, vem som kommer att ta del av rapporten 

och att det inte skulle gå att utläsa deras identitet i vår färdiga rapport. Vi berättade också att 

de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara om de upplevde någon fråga 

som obekväm. Vi frågade om de ville ta del av det färdiga materialet vilket alla ville.  

 

För att undvika att frågorna i en intervju inte besvaras alls eller inte förstås bör intervjun 

struktureras upp. Intervjuaren bör även ha i åtanke att intervjupersonen, till skillnad från i 

enkäter, medvetet eller omedvetet försöker att ge en positiv bild av sig själv, försöker behaga 

intervjuaren genom att ge svar de tror att den som intervjuar vill ha eller undviker att beskriva 
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sådant hos sig själva som kan väcka viss ängslan. Genom att informera intervjupersonen om 

syftet med undersökningen, vem som kommer att ta del av resultatet och att intervjupersonen 

när som helst kan avbryta utan risk för negativa konsekvenser samt att ställa kontroll- och 

uppföljningsfrågor minskar dessa risker. Forskarens beteende spelar även in vid intervjun, ett 

professionellt uppträdande som inte blir för personligt och vänskapligt är viktigt för att 

upprätthålla såväl validitet som etik. (Kvale 1997)  

 

Inför mötet hade vi därför skrivit en semistrukturerad intervjuguide uppdelad i fyra 

huvudområden; stress, åtgärder, arbetsmiljö samt öppenhet och lärande (bilaga 2). För att 

finna orsakerna till stress och för att se hur företaget hanterar informationen om 

stressrelaterade problem i organisationen utgick vi i intervjuguiden från forskning om krav-

kontroll-stödmodellen och ansträngnings-belöningsmodellen. Strukturen följdes inte nitiskt av 

intervjuaren då vi försökte vara så förutsättningslösa som möjligt för att verkligen låta 

intervjupersonens upplevelse komma fram utan att färgas av vår förförståelse. Eftersom 

intervjuguiden var relativt stor med många frågor och vi valde att följa intervjupersonens 

tankar framför intervjustrukturen ställdes inte alla frågor till alla intervjupersoner och 

följdfrågorna blev inte heller de samma. Enligt Kvale (1997) är det viktigare att erhålla 

nyanserade beskrivningar, skillnader och variationer hos ett fenomen än att komma fram till 

en fast kategorisering och vi valde att genomför intervjuerna utifrån detta. Vi var noga med att 

fånga upp eventuella frågor intervjupersonen hade och informerade om att de gärna fick 

återkomma till oss via e-post eller telefon om det var något de kom på i efterhand.  

 

Intervjutiden var avsatt till en timme och i de fall vi behövde mer tid var vi noga med att fråga 

intervjupersonen om de hade tid och möjlighet att sitta längre med oss. Samtliga intervjuer 

spelades in efter intervjupersonens godkännande. Närvarande under respektive intervju var 

intervjupersonen och vi två. En intervjuade och den andre antecknade och ställde 

kompletterande frågor eller bad om förtydligande när så behövdes. Vi byttes av och höll i 

varannan intervju. Eftersom vi la mycket fokus på att anteckna det som sades kom vi inte att 

anteckna något om intervjupersonernas kroppsspråk och tonfall men vi hade samtidigt 

upplevelsen vi fick av varje intervjuperson färskt i minne när vi bearbetade och analyserade 

vårt empiriska material. Vi kan i efterhand se att vi skulle planerat in mer tid mellan varje 

intervju för att hinna utvärdera intervjuguiden mellan intervjuerna. 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in med digital diktafon och filerna fördes över till datorn direkt efter 

intervjun och kompletterades efteråt med anteckningar som fördes under intervjun. Efter 

intervjuerna transkriberades respektive intervju av den som fört anteckningar under intervjun, 

eftersom vi tyckte att den som antecknat haft möjlighet att göra fler reflektioner under 

intervjun. Transkriberingen var inte ordagrann utan delades upp i områden direkt. De citat 

som återges är däremot ordagrant återgivna. Detta gjordes dels för att förenkla analysen, dels 

för att anonymisera intervjupersonerna så ingen ska kunna kännas igen på grund av sitt 

språkbruk. Faran med att inte transkribera ordagrant är att det blir lättare för undersökaren att 

missförstå och lägga in egna värderingar. Därför lyssnade vi på intervjuerna flera gånger och 
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”kontrollerade” varandra genom att grundligt diskutera innehållet i intervjuerna och betrakta 

olika tolkningsmöjligheter. 

 

Därefter gick en av oss igenom transkriberingarna och gjorde ytterligare en kategorisering av 

materialet. Sedan gjordes en så kallad meningskoncentrering vilket innebär att långa meningar 

pressas samman i kortare uttalanden genom att ord eller meningar som kunde kopplas till våra 

frågeställningar ströks under (Kvale 1997). Dessa sorterades sedan, i punktform, in i olika 

fokusområde kopplade till olika områden som intervjupersonerna tog upp under intervjuerna. 

Denna andra sortering gjordes av en person och kompletterades därefter av den andra 

personen vilket resulterade i ett mer uttömmande material och en högre validitet. Materialet 

var fortfarande i punktform. Slutligen gjordes en gemensam sortering i ämnesområden som av 

intervjupersonerna upplevdes som problemområden och punkterna skrevs därefter om till 

löpande text och kompletterades med citat från intervjuerna. För att skydda 

intervjupersonernas identitet har vi valt att ta bort de delar som pekar ut vissa funktioner eller 

avdelningar i företaget. Intervjupersonerna kallas A, B, C, D, E och F och informanten G i 

resultatredovisningen. I de fall vi tror att uttalandet skulle kunna kopplas till intervjupersonen 

har vi valt att kalla enbart dem intervjuperson. Vi har även tagit bort företagsnamnet, 

personnamn och orten där företaget verkar ur texten. Efter intervjuerna hade transkriberats 

skickade vi tackmail till intervjupersonerna.  

4.3. Enkät 

Urvalsgrupp  

Vi valde att genomföra en enkät för att undersöka om de åsikter och attityder som kom upp i 

intervjuerna delades av resten av organisationen och på så sätt undersöka om 

intervjupersonernas åsikter delades av övriga i organisationen. Enkäten skapades i Query & 

Report (hädanefter benämnt Q&R) och skickades därifrån ut till hela företaget, 184 personer. 

131 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens på ca 71 %. Enligt Bryman (2002) anses en 

svarsfrekvens i spannet 70-85 % vara bra. En svarsfrekvens över 85 % säger Bryman är 

utmärkt och 60-70 % är acceptabelt så vi anser att resultatet från enkäten kan sägas 

representera medarbetarnas attityder. En respondent skrev dock i övriga kommentarer att:  

”Har bara varit anställd i 2 månader, så det är väldigt svårt att veta exakt 

hur dessa saker ligger till. Jag har svarat på det jag vet idag, men det är lätt 

att hamna i mitten, eftersom jag inte hunnit bilda mig en klar uppfattning.”  

 

I Q&R valde vi att låta svaren vara anonyma så att vi vid insamlingen inte skulle kunna 

koppla svaren till enskilda personer. I vår rapport och i vår hantering av de uppgifter som har 

framkommit under enkätundersökningen har vi varit noga med att anonymisera så att det inte 

ska gå att utläsa vilka personer som har ingått i undersökningen eller vilket 

undersökningsföretag är. 

 

Då vi i denna rapport inte letar samband i enkäten utan enbart försöker undersöka om det som 

framkommit i intervjuerna delas av fler i organisationen har vi vad gäller personliga fakta 

enbart frågat respondenterna om kön, ålder, anställningstid på företaget, högsta 
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utbildningsnivå och om de har en chefsposition med ansvar för affär eller personal. Ålder och 

anställningstid har besvarats i intervaller om 5 år varför det inte är möjligt att beräkna 

medelvärden.  

- Av de 131 personer som svarade var 39 % kvinnor och 61 % män. På företaget X som 

arbetsplats är fördelningen 40 % kvinnor och 60 % män så ur denna aspekt är 

svarsfrekvensen i enkäten representativ 

- 36 % är mellan 31-40 år, tätt följda av 41–50-åringarna med 30 %. 1 % är över 61 år. 16 

% är mellan 21-30 år och 17 % är mellan 51-60 år. Majoriteten av respondenterna är alltså 

mellan 31-50 år. 

- 27 % har en chefsposition med ansvar för antingen affär eller personal.  

- Majoriteten av medarbetarna har arbetat mindre än 10 år på samma arbetsplats. För 

procentuell redogörelse av anställningstid se figur 4.1.  

 

Figur 4.1 Anställningstid 

 

Tillvägagångssätt 

Utifrån intervjuresultatet valde vi ut återkommande områden som intervjupersonerna 

upplevde som stressorsakande och jämförde dessa mot de frågor som ställts i den årliga 

medarbetarundersökningen för att undvika upprepning. Krav, ledarskap, kompetens, 

delaktighet, öppenhet, brist på förståelse, förväntningar, resultatmedvetenhet och individens 

ansvar gällande stresshantering är de områden vi valde att fokusera på i enkäten.  

 

Pendling kom i informantintervjun upp som en möjlig källa till stress. En av 

intervjupersonerna kommenterade att pendlingen felaktigt uppges som en orsak till varför 

medarbetare slutar istället för den verkliga anledningen. Eftersom det verkar finnas delades 

meningar om huruvida pendling orsakar stress togs detta med som en fråga i enkäten. 

 

Kvale (1997) betonar vikten av tematisering och planering i början av undersökningen. Tydlig 

layout, syfte, kontaktuppgifter och tydliga och entydiga frågeställningar och information om 

hur svaren behandlas är andra viktiga faktorer för att minska bortfall (Bryman 2002). För att i 

så stor utsträckning som möjligt motverka bortfall vid enkätundersökningar bör frågorna 
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testas innan enkäten skickas ut och vi skickade därför ut vår enkät till en testperson för 

återkoppling.  

 

För att informera och förhoppningsvis väcka medarbetarnas intresse för att besvara enkäten 

skickade vi ungefär en vecka innan enkäten publicerades genom vår handledare på företaget 

ett meddelande om detta på företagets intranät (bilaga 3). Den 29 mars skickades missivbrev 

och enkät till samtliga respondenter genom Q&R (bilaga 4 och 5). Efter det första utskicket 

skedde all kommunikation med respondenterna via Q&R. Trots att vi la mycket kraft och tid 

vid planeringsfasen fick vi redan andra dagen signaler om att fråga 6, ”om du pendlar, 

upplever du din pendling som ett stressmoment?” var tvingande trots att den inte borde vara 

det. Detta hände relativt tidigt på dagen och det var dittills inte många som hunnit svara på 

enkäten. Vi korrigerade detta omedelbart och eftersom vi ville undvika att det spreds 

information om att enkäten inte fungerade som den skulle meddelade vi samtliga som inte 

besvarat enkäten den 31 mars att problemet åtgärdats. Eftersom problemet upptäcktes relativt 

tidigt tror vi inte att svaren påverkats nämnvärt. 

 

Enkäten besvarades inte så snabbt som vi hoppats så den 6 april kontaktade vi de som ännu 

inte svarat för att be dem göra det. Enkäten stängdes den 9 april och samma dag meddelade vi 

att det var sista möjligheten att svara. Några dagar senare skickade vi ett mail till alla som 

svarat och tackade för deras medverkan.  

Bearbetning och analys 

Enkäten undersöker attityder och för att ge respondenterna så varierande och rättvisande 

svarsalternativ som möjligt har svarsalternativen i hög utsträckning rangordnats enligt 

Likertskalan, vilket även underlättade för oss vid bearbetningen då kodningen från Q&R var 

lätt att tillämpa i statistikprogrammet SPSS. Bearbetningen av svaren underlättades ytterligare 

av att alla frågor utom två var slutna. I övrigt rangordnades svaren som intervall- eller 

dikotoma variabler.   

 

Som tidigare nämnts var det i första hand inte samband vi letade efter i enkäten och därför 

redovisas svaren huvudsakligen i form av frekvenstabeller. All databearbetning har skett i 

SPSS. 

 

I enkäten var fråga 15 och 18 öppna frågor. Fråga 15 besvarades inte alls och på fråga 18 ”Har 

du övriga synpunkter du vill förmedla till oss?” svarade 16 respondenter. Vi har bearbetat 

svaren genom att läsa dem ett flertal gånger för att hitta ord och meningar som möjliggjort en 

kategorisering av respondenternas svar. Vi har försökt att hålla oss så neutrala som möjligt i 

vår kategorisering genom att inte värdera innehållet utan så långt som möjligt göra vår 

kategorisering baserad på respondentens direkta ordval.  

 

Samtliga frågor förutom fråga 6,7 och 15 var respondenterna tvungna att svara på för att 

komma vidare. Av denna anledning var bortfallet litet.  
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4.4. Studiens tillförlitlighet 

Vi har i vår undersökning utgått från medarbetarnas upplevelser vad gäller orsaker och 

åtgärder och kan därmed inte uttala oss om giltigheten i dessa upplevelser då varje individ har 

en egen sanning. Det vi kan göra är att undersöka om intervjupersonernas åsikter delas av fler 

personer i enkäten. Med en svarsfrekvens på 71 % anser vi att vi utifrån enkätresultatet kan se 

vilka åsikter och uppfattningar som finns i organisationen och även dra generella slutsatser 

kring medarbetarnas upplevelser. Vi kan även kontrollera om undersökningens utförande kan 

betraktas som tillförlitligt 

 

Vår tanke har varit att belysa åsikter och attityder genom att mäta i vilken utsträckning de 

förekommer. Genom att enbart utgå ifrån vad intervjupersonerna uppfattning av orsaker och 

stresshantering blev risken att vi grundade vårt resultat på en väldigt liten grupps synpunkter 

och åsikter. Bryman (2002) menar att kvalitativ data ofta möts med misstänksamhet eftersom 

de bygger på små urval och inte är representativa för befolkningen i statistisk mening, i det 

här fallet medarbetarna på företaget X. Vi valde därför att gå ut med en enkät för att se om det 

intervjupersonerna upplevde delades av ett större antal medarbetare i organisationen.  

 

Anledningen till att vi startade med att undersöka åsikter och attityder genom intervjuer och 

inte gick ut med en enkät direkt är att enkäter enligt Denscombe (2009) inte ger forskaren 

någon större möjlighet att kontrollera i vilken mån respondenten menar det han/hon säger. I 

en intervjusituation kan intervjuaren få ledtrådar som stödjer sanningshalten i svaren och detta 

uteblir vid en enkät (Denscombe 2009). Ett annat problem med enkäter är att om 

respondenterna inte förstår frågan är det svårare för dem att fråga vad som menas i en enkät 

än i en intervju. Genom att börja med intervjuerna kunde vi smalna av området och precisera 

frågeställningarna i enkäten och därmed minska risken för missförstånd i enkäten. 

 

I enkäten valde vi att inte specificera titeln för närmsta chefen eftersom företaget har en 

komplicerad formell organisationsstruktur och titeln närmsta chef kan innebära olika saker för 

olika befattningar. Vårt val var även grundat på att intervjupersonerna i intervjuerna ofta 

talade om ledarskapet i organisationen i generella termer och vi ville låta detta följa med in i 

enkäten. En fara med detta val är, precis som en respondent och informanten G påpekade, att 

svaren i enkäten riskerar att inte bli helt tillförlitliga eftersom vissa medarbetare både har en 

personalchef och en affärschef. Genom att kontrollera attityderna som framkom i vår 

undersökning med de som kom upp i företagets egen medarbetarundersökning ser vi att det är 

möjligt att vi fått ett något mer positivt resultat. Detta kan bero på att vi låtit medarbetarna 

själva välja vem de definierar som närmsta chef, men tycker ändå att vi kan betrakta utfallet 

som tillförlitligt. 

 

Genom den forskningsstrategi vi valt har vi fått både djup, bredd och mycket material att 

bearbeta och genom att hela tiden ifrågasätta, leka ”djävulens advokat” och diskutera med 

varandra och vår handledare betraktar vi därmed vår undersökning som tillförlitlig. 
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5. Resultat 

 
I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuer och enkät. I tidigare forskning om 

psykosociala arbetsmiljömodeller och lärande organisationer återkommer och betonas ofta 

vikten av en bra organisationsstruktur och organisationskultur. I teorin om lärande 

organisationer betonas vikten av att arbeta både med det hårda och mjuka i en organisation. 

Vi väljer att presentera det hårda området, strukturen, först för att sedan gå in på det mjuka, 

kulturen. I redovisningen av resultatet ligger de därför som huvudområden, tillsammans med 

pendling som varken ingår i struktur eller kultur och därför fått en egen rubrik. Området 

kommunikation vill vi tydliggöra och betona eftersom det fick stort utrymme i samtalen med 

intervjupersonerna och det ligger därför som underrubrik till organisationskultur. 

Intervjupersonerna kallas individuellt för A, B, C, D, E, F. Den person vi intervjuat som 

representant för arbetsgivaren kallas informant och benämns som G. De personer som 

deltagit i enkäten kallar vi respondenter. Vi har haft för avsikt att redovisa vem som säger vad 

vid direkta citat men av respekt för intervjupersonernas integritet skriver vi ”en 

intervjuperson” istället för bokstav om vi anser att personen skulle kunna identifieras utifrån 

sina uttalanden Vi avslutar med en kort sammanfattning av resultatet. 

 

5.1. Organisationsstruktur  

Det är mycket som upplevs som oklart vilket påverkar stressen och leder till frustration. En 

intervjuperson tycker att grundstrukturen i organisationen saknas och att det finns glapp 

mellan ledningen och den operativa verksamheten. E menar att den organisatoriska delen 

behöver belysas, att det kan vara lätt att tappa helhetsbilden i en så stor organisation och säger 

att ”får man bara bukt med det strukturella hade detta varit en jättebra arbetsplats”.  

 

Några av intervjupersonerna nämner otydligheten gällande avdelningens roll, arbetsuppgifter, 

lösningar och dålig uppföljning av affärsplaner som problem när det gäller att få det dagliga 

arbetet att flyta smidigt. B menar att avdelningens roll inte är tydlig i samarbetet med andra 

och att prestigetänkandet bidrar till att kommunikationen inte alltid fungerar som den ska, 

”det är som att gå över en å utan bro”. 

Mål och syfte  

Enligt en intervjuperson beror mycket av stressen på företaget på avsaknaden av en klart 

uttalad affärsidé för företagets uppgift. Målen, i form av önskat resultat, är tydliga men vägen 

dit upplever några av intervjupersonerna som alltför otydlig och ospecificerad. Ett par av 

intervjupersonerna tycker att det måste finnas ett klart och uttalat syfte samt information om 

syftet så att medarbetarna vet om att det finns ett syfte och kan koppla det till den egna 

verksamheten. En intervjuperson förstår inte hur ledningen tänker eller hur medarbetarna ska 

kunna förstå vad man strävar efter om det inte pratas mer om det.  

Arbetsrutiner 

När arbetet inte görs på rätt sätt från början skapas extraarbete. Ett annat problem i 

arbetsstrukturen är att saker och ting inte skrivs ner och arkiveras, man får börja om varje 
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gång ett problem dyker upp. En intervjuperson menar att det saknas rutiner och att man själv 

måste skapa dem när det händer något nytt och tror att det är en stor anledning till stressen. E 

menar att:  

”Organisationen är så där ”skjut ifrån dig det på någon annan…” så när 

man väl ska ta tag i någonting är det som att öppna en ny bikupa… 1000-

tals problem som ligger långt bak som kommer upp för att det varit så dålig 

struktur så länge. Tar man tag i något blir man så fullkörd med jobb så i 

stället för att gå till botten är det bättre att bara fortsätta.”  

 

Två andra intervjupersoner tycker däremot att det finns fungerande arbetsbeskrivningar och 

rutiner. C tycker att samarbetet i gruppen fungerar bra och att de lätt kommer överrens om nya 

arbetssätt men att de lätt går tillbaka till det gamla när de har mycket att göra. 

 

En intervjuperson säger att det är mycket nytt folk på arbetsplatsen och att varje gång någon 

ny börjar blir det till att strukturera om. Att många människor är inblandade i att skapa rutiner 

nämns som ett annat problem, det blir oklart vem som ska göra vad och vem som tar ansvar.  

Rekryteringar  

Flera intervjupersoner tycker att vissa avdelningar behöver mer resurser. F menar att det är 

pengar och andra bolag i koncernen som styr så undersökningsföretaget har blivit mer 

försiktigt med nyanställningar och slutar någon testar man först om det går att fortsätta en 

man kort innan man eventuellt rekryterar. Då tar det längre tid att rekrytera och det skapar 

frustration. När väl nyanställda kommer in upplever D att de periodvis slängs in och får 

mycket ansvar direkt utan att de riktigt tas omhand.  

Kompetens  

En intervjuperson tycker att de inte alltid har rätt kompetens för att fatta nödvändiga beslut på 

grund av att många nya medarbetare börjat och personalomsättningen är hög. Kompetensen 

försvinner med den person som slutar. Rätt resurser och materialkunskap saknas ibland och 

trots att de vill göra ett bra resultat så går det inte alltid.  

Verktyg i arbetet 

En intervjuperson tycker att det saknas hjälpmedel i arbetet och även om man har en vilja och 

en idé om hur man ska lösa arbetsrelaterade problem når man inte fram och då blir man 

frustrerad. Datasystemet kommer upp flera gånger i intervjuerna som en källa till frustration 

och stress. Intervjupersonerna säger att systemet inte är byggt för dem, att systemstödet är 

bristfälligt och att okunskap är orsaken till att systemet inte är bättre utformat och anpassat. 

Att det inte är anpassat till verksamheten skapar extra arbete och en intervjuperson upplever 

bland annat att det inte finns möjlighet att påverka utvecklingen av systemet i den 

utsträckning de skulle behöva och därför blir det heller ingen förbättring. En annan 

intervjuperson tror inte att datasystemet är en huvudanledning utan ett symptom på något 

annat som skapar stress. En respondent skriver att det är stressande att så mycket beror på 

individen vid varje tillfälle då det ”finns väldigt dåligt med verktyg för att åstadkomma ett 

enhetligt arbetssätt och kvalitetssäkra sitt eget arbete. ” 
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Tidsbrist 

Att inte ha tillräckligt med tid upplevs som ett problem. Om det händer något oförutsägbart 

och något plötsligt dyker upp blir det svårt att planera när man redan har för lite tid. En 

intervjuperson tror att begränsningen av arbetstid till 40 timmar i veckan kan vara frustrerande 

om tid och resurser inte räcker till. I enkäten svarar 60 % i fråga 11b att de helt eller delvis 

känner att de har svårt att hinna med arbetsuppgifterna på utsatt tid. 35 % tar helt eller delvis 

avstånd från detta påstående medan 5 % inte har en åsikt eller inte vet. En respondent tar upp 

att det bara läggs på arbetsuppgifter men inget tas bort och menar att känslan av att inte räcka 

till eller hinna göra ett så bra jobb som man skulle vilja kan påverka stressnivån.  

 

Att andra inte gör vad de ska och inte levererar i tid anger vissa intervjupersoner som en 

stressfaktor. I enkäten svarar 50 % av respondenterna i fråga 11e att de helt eller delvis 

upplever det som stressigt när de får mer att göra pga. att andra i organisationen inte gör vad 

de ska. 32 % tar helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 18 % inte har en åsikt 

eller inte vet.  

Krav  

F menar att medarbetarna känner att de har höga krav på sig, att det är ett högt tempo och att 

det är många deadlines och resultatmätningar. En intervjuperson tycker att arbetsbelastningen 

är hög och säger att kraven inte matchar förutsättningarna, dessutom sliter vissa ut sig och 

jobbar massvis men premieras ändå inte för det. 53 % av respondenterna upplever helt eller 

delvis i fråga 8c att det finns ett gap mellan kraven som ställs på dem och förutsättningarna de 

får. 40 % tar helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 7 % inte har en åsikt eller 

inte vet.  

 

Flera intervjupersoner upprepar vid ett flertal tillfällen att det inte är arbetsbelastningen som 

är det som främst stressar dem. Däremot upplever de att höga krav i samband med att det 

saknas resurser och befogenheter ökar stressnivån. E säger att ”vi har väldigt mycket ansvar, 

det handlar om mycket pengar om det går fel och det är dyrt att ha så dålig koll på läget.”  

 

Förutom höga krav tycker vissa av intervjupersonerna också att förväntningarna på dem är 

höga. Att företaget lyckats gör att de fått ökad uppmärksamhet och det skapar i sin tur ännu 

högre förväntningar. D ser det som både positivt och negativt och säger att:  

”bra är inte bra nog för vår VD, det ska vara världsklass. VD:n brinner för 

att vi ska bli 10-20 ggr bättre inom alla områden och det är upp till 

medarbetarna att se till att det blir så.”  

 

I enkäten svarar 25 % i fråga 8a att de helt eller delvis tycker att ledningen på global nivå 

ställer orimligt höga krav på vad organisationen ska prestera. 47 % tar helt eller delvis avstånd 

från detta påstående medan 28 % inte har en åsikt eller inte vet.  

 

36 % uppger i fråga 11a att de helt eller delvis är oroliga för att de inte vet vad som förväntas 

av dem på arbetsplatsen. 60 % tar helt eller delvis avstånd från att de är oroliga för att de inte 

vet vad som förväntas av dem och 4 % vet inte eller har ingen åsikt. 
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Befogenheter i förhållande till ansvar  

D upplever att det finns en missmatch mellan krav och befogenheter. En omorganisation har 

gjorts med syfte att besluten ska fattas av dem som har rätt kunskap om varje beslut. De som 

arbetar operativt har fått ansvaret men inte befogenheterna vilket en intervjuperson tror kan 

bero på att ledningen inte fullt ut litar på att medarbetarna fattar rätt beslut. Andra 

intervjupersoner tycker att ledningen måste lyssna mer på de som arbetar operativt, de har inte 

alltid befogenhet att fatta nödvändiga beslut. Enligt en intervjuperson vill ingen fatta beslut 

eftersom ”de som gör det får ju skiten”. Mycket ansvar och beslutsfattande läggs på de 

grupper som inte är kopplade till något nyckeltal för det förstör inga siffror.  

 

I enkäten håller 41 % av respondenterna i fråga 8d helt eller delvis med om att det finns ett 

gap mellan befogenheterna de har och förväntningarna omgivningen har på deras 

arbetsresultat. 47 % tar helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 12 % inte har en 

åsikt eller inte vet. En respondent säger att:  

”höga krav är OK men det ställer till problem när ledningen inte förankrar 

så att det finns förutsättningar att uppfylla kraven. t.ex. genom att 

implementera systemstöd! Jag hade gärna velat bli bedömd efter ett rättvist 

sätt att mäta min affär men eftersom ledningen inte säkerställt att det finns 

förutsättningar att genomföra detta känner jag en stress över att inte kunna 

visa upp prestationer och ha en diskussion. Dessutom läggs skulden på 

dålig uppföljning på mig (i linjen) istället för de som ska vara ansvariga för 

att säkerställa att uppföljningen är möjlig!”  

Resultatmedvetande  

Företaget mäter mycket av medarbetarnas prestationer och resultat så det framkommer enligt 

G tydligt för medarbetarna om de presterar eller inte. D tror att resultatmätningarna kan vara 

stressande i sig samtidigt som det även kan vara stressande att inte mätas eftersom 

prestationerna då inte syns lika tydligt. En intervjuperson arbetar på en avdelning där 

resultaten inte mäts och uppger det som ett stressmoment, de kan inte jämföras med andra 

avdelningar och eftersom deras mål inte är så tydligt definierat blir det lätt att de får extra 

arbetsuppgifter som inte riktigt ligger i deras ansvar. En respondent menar att man mäter en 

massa nyckeltal men inte nödvändigtvis det som är mest angeläget. En annan respondent 

menar att ”… nu mäts (på både gott och ont) varje individuell prestation (nyckeltal) vilket 

hämmar den enskildes kreativitet och flexibilitet och gör att många inte vågar.” 
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Registrering av övertid 

Två intervjupersoner nämner att övertid registreras olika beroende på kodning och tror att det 

kan upplevas som ett stressmoment när övertiden inte registreras. Medarbetarna kodas 

antingen som 1:or eller 2:or. 1:orna har flextid och får betalt för arbetad övertid. 2:orna får 

ingen ersättning för övertid men inte heller löneavdrag om de arbetar mindre än 40 timmar i 

veckan. 2:ornas arbetsveckor registreras alltid som 40-timmarsvecka. 2:orna får även något 

högre grundlön än 1:orna. Alla medarbetare stämplar. En respondent skriver: 

”Det är märkligt att man som 2: ska stämpla in och ut. Jag är inte på 

kontoret 40 timmar men jobbar mycket mer än 40. Några timmar på tåget 

varje dag + hemma på kväll och helg. Men detta syns inte och följs inte upp. 

Tycker att det skulle vara bra med en kultur som är mer öppen för att man 

kan jobba hemma. Idag kan man få jobba hemma vid enstaka tillfälle men 

det känns inte som om det är helt ok ändå. Om man verkligen menar att det 

är ok - måste man visa det i handling och få hela organisationen att fatta att 

det är ok.”  

 

55 % av respondenterna, dvs. 72 personer, kodas som 2:or. Av dem upplever 39 % i fråga 13 

det som frustrerande att övertiden inte räknas. 53 % upplever det inte som frustrerande och 8 

% har ingen åsikt. 

Förståelsebrist 

B upplever att det saknas förståelse mellan olika avdelningar och att man inte alltid vet vilken 

kompetens de har. B säger att det på avdelningen då känns som att de måste bevisa att de 

behövs och att de gör ett viktigt arbete. Fler intervjupersoner upplever att andra avdelningar 

inte alltid förstår vad som fungerar eller inte i verksamheten eller att man inte förstår 

varandras roller. Däremot uppger flera intervjupersoner att samarbetet mellan avdelningarna 

fungerar bättre och bättre och att man lär sig förstå varandra.  

 

I enkäten får respondenterna frågan om de upplever att deras kollegor, närmsta chefen, 

ledningen och andra bolag förstår deras arbetssituation.  

- 18 % upplever helt eller delvis att deras kollegor inte förstår deras arbetssituation. 71 % 

tar helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 11 % inte har en åsikt eller inte 

vet. 

- 40 % upplever helt eller delvis att deras närmsta chef inte förstår deras arbetssituation. 52 

% tar helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 8 % inte har en åsikt eller inte 

vet. 

- 27 % upplever helt eller delvis att ledningen inte förstår deras arbetssituation. 31 % tar 

helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 42 % inte har en åsikt eller inte vet. 

- 21 % upplever helt eller delvis att andra bolag inte förstår deras arbetssituation. 29 % tar 

helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 50 % inte har en åsikt eller inte vet. 

Ledarskap 

En intervjuperson tycker att ledningen är bra på kostnadseffektivitet men att de brister vad 

gäller organisatoriska och personaldelar. En annan intervjuperson anser att ledarna är bra på 

affärer men inte på kommunikation, de kan inte bemöta frågor och undviker dem istället. I 
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enkäten är det 23 % i fråga 8e som helt eller delvis tar avstånd från påståendet att personer i 

ledande befattning på företaget har den kompetens som krävs för att ta hand om affären, 17 % 

har ingen åsikt eller vet inte. Det är samtidigt 37 % i fråga 8f som helt eller delvis tar avstånd 

från påstående att personer i ledande befattning på företaget har den kompetens som krävs för 

att ta hand om personalen, 9 % har ingen åsikt eller vet inte.  

 

En intervjuperson tycker att ledarskapet är svagt och otydligt så intervjupersonen vet inte 

alltid vad som förväntas. Intervjupersonen säger också att deras avdelning i dagsläget till stor 

del sköter sig själv eftersom chefen inte tar sitt ansvar och att det skapar en negativ stämning 

och tar mycket energi. Flera intervjupersoner har intrycket av att cheferna måste ha flera 

bakom sig för att våga fatta beslut och att mycket blir hängande i luften då det saknas någon 

som fattar beslut. Två av intervjupersonerna upplever att mellancheferna inte byts ut utan 

enbart flyttas runt i organisationen. En av dem säger att: 

”Du har samma chefer idag som för 7-8 år sedan oavsett kvalitet på 

ledarskap. Det händer mycket förändringar här men inte på chefsnivå. Det 

har t.ex. varit en strategi länge för att få in fler kvinnor i styrelsegruppen 

men man tar inga aktiva steg dit.” 

 

En av intervjupersonerna menar att ledningen inte lyssnar på medarbetarna och deras behov 

och att det därför tar lång tid att åtgärda det som brister, till exempel tog en chefrekrytering 

som efterfrågades av medarbetarna fyra år. Några av intervjupersonerna tycker att ledarskapet 

är osynligt. En intervjuperson säger att ju högre upp desto mer osynligt ledarskap och en 

annan menar att de inte märker så mycket av sin VD. En intervjuperson önskar att ledarna ska 

bli mer synliga och prata mer med medarbetarna. En respondent skriver att ”ledningens 

visioner är bra men tyvärr saknas förankring i företaget att få med sig de anställda eftersom 

ledningen inte är delaktiga i deras vardag.” I enkäten svarar 54 % i fråga 8g att de helt eller 

delvis vill att personer i ledande befattning på företaget ska vara mer tillgängliga än vad de är 

idag. 25 % tar helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 21 % inte har en åsikt eller 

inte vet.  

5.2. Organisationskultur  

D menar att man i organisationen ifrågasätter invanda tankesätt och handlingsmönster främst 

vad gäller arbetet och inte lika mycket vad gäller kulturen. En intervjuperson berättar bland 

annat att ledningen säger att affärsresor inte ska ske på privat tid men att de som reser på 

arbetstid tråkas ibland av personer i ledningen. En annan intervjuperson menar att företagets 

värderingar är urholkade. Ännu en intervjuperson tycker att värderingarna är bra men att allt 

färre inom företaget verkar leva efter dem.   

 

En intervjuperson menar att på företaget har tjejer de mjuka administrativa tjänsterna och 

killar jobbar med affären. Stämningen är tuff och grabbig och tjejer måste bevisa att de duger 

till, för dem, otraditionella roller och har svårt att få tillträde till vissa positioner. 

Intervjupersonen tycker att det skapar frustration att se denna struktur utan att kunna påverka 

eftersom samma struktur samtidigt hindrar påverkan. En intervjuperson berättar att 
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koncernchefen för flera år sedan sa att företaget hade en organisation som styrdes av 40-åriga 

män, som alla bejakade varandra och tyckte likadant och att de behövde börja tänka 

annorlunda men intervjupersonen tycker fortfarande inte detta förändrats. Två av 

intervjupersonerna tycker att det finns ont om kvinnliga förebilder på företaget då det främst 

är män som har de högre positionerna och en av dem berättar om studenter som kommit till 

företaget som blivit lite chockerade över att det är så få kvinnor i ledande positioner och det 

tycker intervjupersonen känns lite skrämmande att höra från andra. 

 

Flera intervjupersoner tar upp att det finns många som känner varandra sedan barnsben på 

företaget och att det kan vara både bra och dåligt. De håller varandra om ryggen och folk som 

känner varandra har hjälpt varandra upp. Det får konsekvenser på organisationsstrukturen 

eftersom den som inte har någon formell makt ändå kan få det genom rätt kontakter. En annan 

intervjuperson menar att man ska passa in i vissa kriterier för att få bli chef på företaget.  

Omorganisationer och förändringar 

Omorganisationer kommer upp som en anledning till stress men känslorna är blandade, tre 

intervjupersoner upplever att det görs en del omorganisationer idag medan två andra tycker 

tvärt om. En intervjuperson menar att man måste vara förändringsbenägen men förändring är 

inte synonymt med omorganisation vilket företaget verkar tycka. A säger att ”jag skrattar 

alltid åt det för jag älskar förändringar och utveckling men vi pratar olika språk. Man måste 

fortfarande veta i vilken riktning man ska.” En intervjuperson säger att arbetsplatsen kan vara 

stressande om man inte är förändringsbenägen eftersom det alltid händer saker. En annan 

intervjuperson gillar filosofin att det måste vara lite kaos för det triggar nytänkandet men 

påpekar att grundstrukturen saknas.  

 

Flera av intervjupersonerna menar att större förändringar initieras uppifrån och en 

intervjuperson säger att folk ofta känner att någon har bestämt att ”så här ska det vara och så 

får man inte reda på varför”. Det infördes en ny organisationsstruktur och första gången folk 

såg var de skulle jobba var när man satte upp lappar över den nya organisationen på väggen. 

En annan intervjuperson menar att när det fattas beslut och kompetens saknas blir 

konsekvensen mer arbete och extra kostnader samt ytterligare förändringar när man inser att 

fel beslut fattats. Enligt intervjupersonen inser ledningen inte alltid konsekvenserna av sina 

beslut, de lyssnar inte alltid och har inte alltid kompetensen att förstå.  

 

En respondent tycker generellt att företagsklimatet successivt blivit sämre på företaget, att det 

inte längre är lika mycket frihet under ansvar och att man inte gör saker tillsammans som 

tidigare och skriver att:  

”…glädjen att GÅ till jobbet finns fortfarande men tidigare ville man 

SPRINGA /… /Kontrollbehovet på företaget har ökat vilket hämmar den 

kreativa aktiviteten hos många och som jag under mina många år har 

upplevt som en oerhörd tillgång för att förverkliga idéer och förslag.”  
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Delaktighet och inflytande 

En intervjuperson menar att det är enklare att göra sin röst hörd om man sitter på ledningsnivå 

än på administrativ nivå och en annan säger att de som tar plats blir de som bestämmer 

mycket. Man kan prata sig till mycket och de som har talets gåva får lättare igenom saker. 

 

42 % vill helt eller delvis vara mer delaktiga i beslut som fattas på företaget, även utanför sin 

egen avdelning. 36 % tar helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 22 % inte har en 

åsikt eller inte vet (fråga 8h).  

Återkoppling  

Flera av intervjupersonerna kommer in på avsaknad av feedback och vad det leder till. Arbetet 

upplevs som fritt men man får ingen feedback. A menar att man inte känner sig sedd och att 

”det finns så många jätteduktiga här, framför allt de som sitter här och jobbar varje dag men 

ingen ser dem.” En intervjuperson menar att en konsekvens av att inte känna till vilka kraven 

är blir att man själv sätter upp kraven. Intervjupersonen har ganska höga krav och när 

intervjupersonen då inte når upp till dem så trycker intervjupersonen ner sig själv och om då 

feedback från andra saknas blir det ännu sämre. En intervjuperson berättar att de på interna 

möten ofta pratar om att de måste bli bättre på att ge varandra feedback, men inget händer. Att 

det inte blir någon förändring kopplar intervjupersonen till att det finns informella ledare som 

hånar de som håller föredrag om till exempel feedback. En intervjuperson menar att många 

akademiker som kommer in är vana vid att få veta hur de ligger till och har svårt att vänja sig 

vid att inte få återkoppling. I övriga kommentarer i enkäten skriver en respondent att de sällan 

eller aldrig får kredit för det arbetet det gör, att de förväntas vara lojala och ställa upp men att 

de inte kan förvänta sig något utbyte.  

Vid frånvaro 

Flera av intervjupersonerna upplever stress i och med att det inte finns någon direkt ersättare 

som täcker upp när någon är ledig eller kortsiktigt sjuk. Det leder till att den som är borta får 

ta igen arbetet när han/hon kommer tillbaka vilket ökar arbetsbelastningen. Om någon måste 

vara borta blir det kollegorna som får gå in och stötta och E menar att ”folk går på knäna för 

att täcka upp för varandra vid t.ex. utbildning. Det blir inte av för att man har för mycket att 

göra.”. I enkäten säger 54 % i fråga 11f att de känner sig helt eller delvis stressade för att 

ingen åtgärdar deras arbetsuppgifter när de är frånvarande. 37 % tar helt eller delvis avstånd 

från detta påstående medan 9 % inte har en åsikt eller inte vet.  

 

Kollegorna får även gå in och täcka upp när någon är sjuk och en intervjuperson menar att de 

kan få arbeta 15 timmar extra per vecka utan att få någon extra lön. En respondent tycker det 

känns som om organisationen utnyttjar de anställda när arbetet delas upp på övriga 

medarbetare utan att de får något extra för det. När de har för mycket att göra är problemet 

inte lätt att lösa genom att lägga över på andra, så en intervjuperson säger att oftast kör man 

på och väntar på att det ska lugna sig. När någon som är sjuks arbetsuppgifter portioneras ut 

kan ingen säga nej till att hjälpa till och stressen kan öka. F tycker att det går snabbt att plocka 

in extra resurser när någon är långtidssjukskriven, att det kan vara stressigt i början men att 

det ordnar sig relativt snabbt även på lång sikt. En respondent säger att långsiktig planering 

saknas på chefsnivå och att resurserna alltid kommer in för sent vilket riskerar att köra slut på 



42 

 

de anställda innan åtgärder kommer. En annan intervjuperson berättar om en kollega som 

varit sjukskriven länge men att inget hänt så den personens arbete ligger ogjort. En 

intervjuperson berättar om kollegor som ringt hem för att fråga om saker när intervjupersonen 

varit sjuk. Två intervjupersoner menar att sjukfrånvarostatistiken är väldigt låg och felaktig 

eftersom folk tar ut kompledighet, säger att de jobbar hemma eller sitter och småhänger på 

jobbet när de inte mår bra. Intervjupersonerna säger att arbetskollegor stöttar den som är 

stressad och uppmanar att gå hem i tid men det är svårt när de vet att arbetet finns kvar och 

ska göras.  

 

En intervjuperson tror att all e-post kan vara stressande och det blir extra mycket när man 

varit frånvarande. Intervjupersonen berättar att många skickar mail till någon och kopierar 

mailet till tio personer till. Då är det svårt att veta vem som gjort vad och om problemet har 

lösts. Det är även stressande att man inte, som i det förra e-postsystemet, kan se om folk läst 

det mail man skickat menar intervjupersonen. 

Utbildning  

B tycker att det formella lärandet fungerar bra, behöver man gå på utbildning så är det inte 

något problem. En intervjuperson upplever det som stressande att det finns ett outtalat krav på 

att arbetet ska utföras även om medarbetaren inte är på plats. En intervjuperson säger att på 

avdelningen lär de sig mycket av varandra men att när de är stressade så orkar de inte dela 

med sig.  

Individens ansvar  

En intervjuperson tycker att det finns möjligheter inom organisationen så det är enbart upp till 

var och en hur långt man vill gå. Samma intervjuperson tycker att individen har stort eget 

ansvar i att skapa delaktighet och känna av stämningen. En annan intervjuperson tycker att 

individen själv måste prioritera och hantera situationen, förutsättningarna för att göra ett bra 

jobb finns. Samma intervjuperson menar också att individen själv måste vara medveten om att 

det finns ett problem med ohälsa och att personalcheferna har blivit duktigare på att notera 

och arbeta förebyggande. Intervjupersonen anser också att när individen kommer tillbaka från 

Previa (företagshälsovården) måste han/hon själv också sätta gränser, företaget har inte hela 

ansvaret och en tredje intervjuperson säger att närmsta chefen har ansvar för att säga till när 

någon är stressad men framförallt måste man ta ansvar själv.  

 

En intervjuperson menar att ingen fångar upp att problemen inte enbart ligger på individ nivå 

och när de hade problem i gruppen fick de lära sig att hantera problemet som individer. Som 

grupp fick de ingen hjälp och problemet är inte löst men intervjupersonen säger sig ha lärt sig 

att hantera problemet som individ. En annan intervjuperson menar att det inte ändrar sig på 

själva arbetsplatsen efter det att man fått hjälp av Previa. Även om det är till nytta för 

individen (personlig styrka) löser det inte problemen på arbetsplatsen, endast på det 

personliga planet. Det har även hänt att avtal (som upprättats efter en sjukskrivning) har 

brutits med medarbetare. En intervjuperson menar att även om de haft samtal när någon ”gått 

in i väggen” följs det sedan inte upp, man har ett möte för att bestämma vad som ska göras 

men sedan händer ingenting.  
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40 % av respondenterna i fråga 11g tycker helt eller delvis att allt ansvar för att sänka sin egen 

stressnivå ligger på dem, även om stressen uppstått på grund av till exempel ojämn 

arbetsfördelning i gruppen eller en dålig relation till en kollega eller chef. 49 % tar helt eller 

delvis avstånd från detta påstående medan 11 % inte har en åsikt eller inte vet, se figur 5.1. 

 
Figur 5.1 Ansvaret för att sänka stressnivån ligger på individen 

 

 

5.2.1. Kommunikation 

Flera av intervjupersonerna menar att det ses som en svaghet att erkänna att man är stressad 

och inte ”pallar trycket” eller att bli sjuk. En intervjuperson tycker att det finns en ”man får 

skylla sig själv om man jobbar för mycket – kultur” i företaget. Ett par av intervjupersonerna 

berättar bland annat om chefer som gjort narr av kollegor som blivit utbrända och hur en 

person i ledningsgruppen öppet talat föraktfullt om utbrändhet som trams vilket leder till att 

stress och utbrändhet blivit ett ämne man inte gärna talar om utanför den egna kretsen. F 

menar att ”idag vågar ingen bränna ut sig”.  

 

Många döljer sin stress och pratar inte om det enligt en intervjuperson. Om någon säger att de 

har för mycket att göra blir chefen först ställd eftersom det inte är det svar som förväntas. 

Enligt en intervjuperson lyssnar kanske chefen om man tar upp stress men de har så mycket 

annat att göra och säger även att det är så, därför tycker intervjupersonen att det känns svårt 

att belasta dem ännu mer. En annan intervjuperson menar att folk har lärt sig leva med stress 

och döljer den men att den ändå kommer fram ibland och folk blir irriterade, som exempelvis 

när resultaten från medarbetarundersökningen kommer. Flera av intervjupersonerna tar upp 

frustrationen av att det inte känns som om man kommer någonstans eller får gehör för de 

problem man tar upp. Alternativt löses problemen inte till fullo, det blir en halvdan lösning 

som skapar stress. Att ingen lyssnar skapar frustration, missnöje och man går in i en negativ 

spiral. Om chefen inte ger gehör för stressrelaterade problem resignerar man.  
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I fråga 16 i enkäten får respondenterna frågan om de upplever att de kan prata öppet om de 

saker som oroar eller stressar dem med kollegorna, närmsta chefen, ledningen och företagets 

personalavdelning.  

- 90 % upplever att de helt eller delvis kan prata med sina kollegor.  

- 80 % upplever att de helt eller delvis kan prata med sin närmsta chef medan 18 % helt 

eller delvis inte känner så.  

- 21 % upplever att de helt eller delvis kan prata med ledningen. 46 % upplever helt eller 

delvis att de inte kan prata med ledningen medan 33 % inte har en åsikt eller vet inte. 

- 32 % upplever att de helt eller delvis kan prata med företagets personalavdelning. 30 % 

känner helt eller delvis inte att de kan prata med personalavdelningen och 38 % har inte en 

åsikt eller vet inte. 

 

F tycker att de behöver prata om problemen och våga vara öppna men att fler och fler tänker 

på konsekvenserna av att tala mycket och öppet eftersom nedskärningar och oron inför dem 

påverkar alla, att folk är rädda om sina jobb. En intervjuperson menar också att det finns en 

oro för att inte alltid orka med men att det i organisationen inte pratas om huruvida det finns 

plats för alla, även för de som inte räcker till på grund av ålder och sjukdom.  

 

Generellt sett tycker flera av intervjupersonerna att man inte pratar om känsliga och 

besvärliga ämnen. En intervjuperson nämner som exempel att de har en mångfaldig kultur 

men att det saknas mångfald i många positioner. Andra saker som intervjupersonerna tar upp 

som områden som det inte pratas om är löner och avtal, problem, släktförhållande och 

ledarskap. En annan intervjuperson säger att generellt sett pratar ledarna för lite med sin grupp 

om sitt ledarskap och att det saknas en öppen diskussion om detta. Två intervjupersoner 

berättar om medarbetare som fått sluta på dagen, eller blivit omplacerade utan förvarning och 

information till de övriga på företaget. En av intervjupersonerna tror att det beror på att någon 

tyckte att personerna som fick sluta/blev omplacerade inte gjorde ett bra jobb och tycker att 

det skapar oro om det är så.  

 

18 % av respondenterna uppger i fråga 14 att de är oroliga för vad som kan hända om någon 

annan inte tycker att de klarar av sina arbetsuppgifter. 39 % känner sig inte oroliga och 43 % 

känner sig oroliga ibland, se figur 5.2 nedan. 

 

Figur 5.2 Oro för vad som kan hända  
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64 personer har i fråga 15 svarat på vad de tror kan hända om denna oro besannas. 19 % tror 

att de blir avskedade, 25 % tror de blir omplacerade, 11 % tror de får tråkigare 

arbetsuppgifter, 8 % tror annat och 37 % vet inte, se figur 5.3. 

 
Figur 5.3 Konsekvenser om oron besannas 

 

 

Vad gäller organisatoriska problem anser 57 % i fråga 8i att de helt eller delvis kan prata 

öppet om dem. 34 % tar helt eller delvis avstånd från detta påstående medan 9 % inte har en 

åsikt eller inte vet. 

”Undviker problem och sopar dem under mattan”  

Flera intervjupersoner upplever att ledningen inte vill se problem och ta itu med dem 

ordentligt och menar att det som upplevs som negativt sopas under mattan. En intervjuperson 

menar att ledningen tar upp allt som så himla positivt och att de tar aldrig upp de negativa 

sakerna. Intervjupersonen har känslan av att ledningen tänker att slutar de prata om problemen 

så anses de vara ur världen. Enligt en intervjuperson är detta något som inte öppet diskuteras i 

företaget. Istället för att säga att det här och det här har blivit fel och hur skulle man kunna 

göra det bra i framtiden sopar man problem under mattan när något gått fel. Organisationen 

tar inte itu med saker, det är samma saker som händer om och om igen. Enligt en 

intervjuperson tar beslutsprocessen aldrig slut, ingen vill och vågar ta beslut för man får ta 

”skit” när man gör fel. Man stigmatiseras, det blir till en persons fel.  

 

I enkäten får respondenterna frågan om de upplever att deras kollegor, deras närmsta chef, 

ledningen och deras personalavdelning ”sopar problem i organisationen under mattan” och 

inte tar ansvar för dem (fråga 10). 

- 16 % upplever helt eller delvis att deras kollegor ”sopar problem i organisationen under 

mattan” och inte tar ansvar för dem. 67 % tar helt eller delvis avstånd från detta påstående 

medan 17 % inte har en åsikt eller inte vet. 

- 29 % upplever helt eller delvis att deras närmsta chef ”sopar problem i organisationen 

under mattan” och inte tar ansvar för dem. 52 % tar helt eller delvis avstånd från detta 

påstående medan 19 % inte har en åsikt eller inte vet. 
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- 30 % upplever helt eller delvis att deras ledningen ”sopar problem i organisationen under 

mattan” och inte tar ansvar för dem. 34 % tar helt eller delvis avstånd från detta påstående 

medan 36 % inte har en åsikt eller inte vet. 

- 24 % upplever helt eller delvis att deras personalavdelning ”sopar problem i 

organisationen under mattan” och inte tar ansvar för dem. 32 % tar helt eller delvis 

avstånd från detta påstående medan 44 % inte har en åsikt eller inte vet. 

 

Ett annat ämne som kommer upp i intervjuerna angående problemlösning är att 

intervjupersonerna upplever att man i företaget inte löser problemen på lång sikt. I fråga 11i 

svarar 68 % att de känner sig helt eller delvis stressade över att de släcker bränder istället för 

att hitta långsiktiga lösningar på de problem som uppstår. 21 % tar helt eller delvis avstånd 

från detta påstående medan 11 % inte har en åsikt eller inte vet.  

 

En intervjuperson menar till exempel att man i organisationen aldrig går under luppen med 

varför folk slutar. Intervjupersonen berättar dessutom om flera som inte varit öppna på 

avslutningsintervjun eftersom de vill ha en referens och tycker att ingen lyssnar på dem ändå 

och säger att 

”Många som slutar hatar verkligen företaget och sprider det vidare… Det 

skylls på pendlingen men det stämmer inte. Om man ser till 

personalomsättningen så är det fler pendlare som slutar, det är då lätt att 

skylla på pendlingen men alla som börjar här vet vad de ger sig in i och så 

länge du har ett utvecklande och bra jobb häruppe så slutar du inte men det 

är ett lätt sätt att skjuta problemet åt sidan.”  

 

En intervjuperson tycker att ledningen inte är tillräckligt lyhörd och pratar om att det går så 

himla bra, samtidigt som många känner sig frustrerade. Intervjupersonen tar som exempel att 

personalavdelningen kommenterade att medarbetarna inte verkar så stressade som 

medarbetarundersökningen indikerar eftersom det inte märks på stämningen. Flera 

intervjupersoner har kommenterat händelsen och tror att det inte märks på stämningen för att 

medarbetarna döljer sin stress och bara pratar om den med kollegor de litar på.  

Avvikande åsikter 

Vissa av intervjupersonerna tycker att det finns ett glapp mellan vad som sägs och görs när 

det gäller öppenhet och ifrågasättande. En intervjuperson menar att företaget uppmuntrar till 

att det ska vara högt i tak men högsta ledningen verkar inte uppskatta avvikande åsikter och 

det inte är så högt i tak längre. Samma intervjuperson tror inte alla vågar uttrycka sin 

personliga åsikt gentemot högsta ledningen. De som har en avvikande åsikt bestraffas inte 

men de premieras inte heller och det går snabbare att avancera som ja-sägare. En annan 

intervjuperson menar att: 

”här anställs chefer och personer som du känner att du förstår dig på, du 

vill inte anställa de som tänker och tycker annorlunda utan man väljer den 

som är lik sig själv.”  
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Flera intervjupersoner tycker att de med en avvikande åsikt uppfattas som obstinata, gnälliga, 

negativa och besvärliga och att det inte är populärt. C säger:   

”det låter ju snyggt där det står i den lilla broschyren, ifrågasätta kan man 

ju men hur besvärlig är man då, vad drabbas jag av? I arbetsuppgiften får 

man kanske göra misstag men får man prata med fel person?” 

”Gnäll” 

A tror att många medarbetare tänker ”jag kan inte ’gnälla’ för mycket om hur det är här och 

hur jag mår för jag är rädd om mitt jobb. Ingen hör, ingen lyssnar och ingen förstår ändå.” 

En annan intervjuperson menar att de som tar upp de problem som finns upplevs som 

”gnälliga” och som att de klagar och borde söka sig därifrån. Intervjupersonen upplever att 

ledningen då blir immun och väljer att se problemet som personspecifikt, att de som är 

missnöjda för att inget händer triggar varandra. Om någon har varit ”gnällig” men slutar 

”gnälla” så antas det att problemen är lösta och att allt är bra igen, även om man inte pratat 

om det. Intervjupersonen känner att det tjänar inget till att ta upp arbetsmiljörelaterade 

problem så personen väljer istället att ”gilla läget” och göra sitt jobb. 

 

I enkäten får respondenterna frågan om de upplever att de helt eller delvis kan framföra sina 

åsikter i arbetsgruppen, till närmsta chefen, ledningsgruppen och i större forum utan att 

betraktas som besvärliga och gnälliga (fråga 17). 

- 85 % upplever att de helt eller delvis kan framföra sina åsikter i arbetsgruppen utan att 

betraktas som besvärliga och gnälliga. 11 % tar helt eller delvis avstånd från detta 

påstående medan 4 % inte har en åsikt eller inte vet. 

- 70 % upplever att de helt eller delvis kan framföra sina åsikter till närmsta chef utan att 

betraktas som besvärliga och gnälliga. 22 % tar helt eller delvis avstånd från detta 

påstående medan 8 % inte har en åsikt eller inte vet. 

- 24 % upplever att de helt eller delvis kan framföra sina åsikter till ledningsgruppen utan 

att betraktas som besvärliga och gnälliga. 35 % tar helt eller delvis avstånd från detta 

påstående medan 41 % inte har en åsikt eller inte vet. 

- 33 % upplever att de helt eller delvis kan framföra sina åsikter i större forum utan att 

betraktas som besvärliga och gnälliga. 31 % tar helt eller delvis avstånd från detta 

påstående medan 36 % inte har en åsikt eller inte vet. 

Forum 

På företaget har man fikamöten en gång i månaden. De avvikande åsikterna kommer inte upp 

på möten utan behandlas sedan i den egna gruppen, inte i det forum de skulle behöva 

ventileras. En intervjuperson menar att det pratas en hel del men att det inte kommer 

ledningen till del. Flera intervjupersoner säger att de kan prata med sina närmsta 

arbetskamrater om missnöje och stress men tycker inte det finns några andra forum.  

 

När det gäller utvecklingssamtalen så menar en intervjuperson att det är ett spel för 

gallerierna. En annan intervjuperson tycker inte heller att utvecklingssamtalet funkar bra, det 

genomförs inte alltid, dokumenteras inte alltid och man har inte koll på vad man kom överens 

om förra gången. En intervjuperson ser problemet med att man inte har något annat stöd 

förutom närmsta chefen om man har problem. Det kan ju vara i relationen problemet ligger 
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och då ska man be om hjälp hos någon som är en del av problemet. Inte heller chefen kan 

driva det vidare mot sin chef eftersom det betyder att man misslyckats. Intervjupersonen 

tycker att de behöver en annan form av personalavdelning, en som är mer närvarande istället 

för att medarbetarna som nu ska hänvisas till koncernens centrala personalavdelning. En 

intervjuperson tycker att ansvaret läggs på individen för att lösa de problem som finns.  

”Många individer känner nog att det är mitt utvecklingssamtal, nu ska jag 

äntligen få chansen att prata med min chef om hur han/hon kan styra och 

hjälpa mig med den här utvecklingen men då läggs det tillbaks på individen 

– det är ditt utvecklingssamtal, det är du som beslutar vad du vill prata om, 

det är du som bestämmer vad du vill ha för utveckling framöver och det gör 

att det saknas en dialog alltid…”  

D nämner att ledningen säger att den promotar och stödjer personlig utveckling men tycker 

inte att de skapar de förutsättningarna som behövs. En intervjuperson berättar om kollegor 

som för sin chef delat med sig av sina tankar vad gäller sin utveckling och då fått höra att om 

det inte passar så är dörren där.  

Information och förtroende 

Flera intervjupersoner anser att mycket onödig stress skapas på grund av att information och 

direktkommunikation saknas i organisationen, främst från chefernas håll. Information som 

behövs för att verksamheten ska fungera smidigt kommer ofta försent eller inte alls vilket 

skapar stress, oro, spekulationer och rykten. Cheferna uppger att ”det är inte klart än” som 

grund för att inte informera om vad som händer, men de flesta medarbetare vet ändå vad som 

är på gång och det skapar oro och ryktesspridning enligt en intervjuperson. B menar att man 

kan ge info på olika sätt, till exempel kan chefen säga att ”vi kan inte tala om det förrän det är 

100 % färdigt.” vilket leder till spekulationer, eller kan man säga ”det är inte klart än, jag vill 

informera er men det stannar inom gruppen” vilket istället skapar förtroende.  

 

53 % av respondenterna tycker i fråga 11h helt eller delvis att rykten och spekulationer är 

vanliga eftersom ledningen inte informerar om vad som pågår. 33 % tar helt eller delvis 

avstånd från detta påstående medan 14 % inte har en åsikt eller inte vet. 

 

En intervjuperson tror att en anledning till att de inte får information i tid är att ledningen vill 

ha lösningen klar innan problemet presenteras så att avdelningarna inte börjar ställa motkrav 

och motfrågor till ledningen. En annan intervjuperson har känslan av att ledningen inte litar på 

sina medarbetare och menar att som en konsekvens har tillitsproblemet blivit ömsesidigt från 

medarbetarnas håll. Den första intervjupersonen tycker sig vara på en väldigt låg nivå när de 

inte kan ges förtroendet att få information och få lov att vara med i en öppen, ärlig och tydlig 

diskussion. Det handlar inte om kommunikation utan enbart om ensidigt information och 

ibland känns det som en föräldrar-barn-relation där föräldern ensam bestämmer vad barnet 

ska få veta. I fråga 8j svarar 65 % av respondenterna att de helt eller delvis upplever att 

ledningen har förtroende för dem och deras avdelning. 14 % tar helt eller delvis avstånd från 

detta påstående medan 21 % inte har en åsikt eller inte vet.  
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5.3. Pendling 

127 personer av 131 besvarade fråga 7 om hur lång tid det tar för dem att åka till och från 

arbetet. Procentuell fördelningen visas i figur 5.4 nedan.  

 

Figur 5.4 Pendlingstid 

 
 

En respondent skriver att 

”situationen för pendlare är inte bra - speciellt pga. dåliga förbindelser 

mellan station och arbetsplatsen och många tågförseningar /…/ Jämfört 

med för 2 år sedan är situation mycket bättre - men den är fortfarande långt 

från bra och den enda (!) orsaken till varför jag ibland funderar på att byta 

jobb. ” 

 

104 personer av 131 besvarade fråga 6 om de upplever pendlingen som ett stressmoment, 

vilket ger bortfall på 21 %. 7 % upplever pendlingen som ett stressmoment, 23 % upplever 

ibland pendlingen som ett stressmoment och 49 % upplever den inte som ett stressmoment. 

Över hälften av respondenterna har en restid på mindre än en timme om dagen. Desto längre 

restiden är, desto mer upplever respondenterna pendlingen som ett stressmoment. För total 

procentuell fördelning mellan restid och huruvida pendlingen upplevs som ett stressmoment, 

se figur 5.5 på nästa sida. 
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Figur 5.5 Pendling som stressmoment 

 

5.4. Åtgärder  

Åtgärderna och målen för att förbättra arbetsmiljön som tas upp nedan kommer från intervjuer 

med intervjupersoner och informant samt interna dokument. 

5.4.1. Vidtagna åtgärder 

Flera av intervjupersonerna har svårt att erinra sig om åtgärder som tagits. De uppger först att 

”ingenting görs” men sedan framkommer det att det under de två senaste åren bland annat 

gjorts en presentation om stress som delades upp i två faser. Fas 1 bestod av en presentation 

om vad stress är och fas 2 skulle fokusera på åtgärder. Ett par av intervjupersonerna uppger att 

presentationen i fas 1 var intressant och bidrog till att många förstod att de var stressade. 

Problemet, enligt flera intervjupersoner, var att fas två aldrig kom och att ”alla” gick och 

väntade på den. De fick en presentation om vilka varningssignalerna var och vad de skulle 

uppmärksamma men de fick aldrig verktygen för att kunna hantera stressen. Dessa 

intervjupersoner uppger också att cheferna varit på presentationer om stress och 

stressförebyggande åtgärder och tror att det var meningen att de skulle informera om detta i 

sina grupper men att det aldrig blev av.  

 

”Frihet under ansvar” är ett begrepp som flera intervjupersoner använder och som de ser som 

positivt vad gäller såväl upplägg av arbetet som förebyggande av stress. Det innebär bland 

annat att de har möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan och att de kan räkna bort en del 

av pendlingstiden som arbetstid om resetiden överstiger en viss tid om dagen. Friheten i 

arbetsuppgifter ser samtliga intervjupersoner som positivt, att de kan planera och styra sitt 

eget arbete i hög utsträckning.  

 

Tidigare hade medarbetarna möjlighet att träna en timme på arbetstid men den möjligheten 

tror inte D att de har längre. Det finns även en massör med sjukgymnastbakgrund som 

kommer till arbetsplatsen som medarbetarna kan boka tid hos. Vill man gå till massören mer 
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än tre gånger måste närmsta chefen godkänna det och massören antecknar då vilka behov den 

som söker har och en tidsplan. Intervjupersonerna tycker att detta är en bra möjlighet men att 

det inte räcker med en massör, behovet på arbetsplatsen är för stort så den resursen räcker inte 

till alla. En intervjuperson upplever det även som ett stressmoment att tiden som läggs hos 

massören sedan måste arbetas igen för att kunna hinna med arbetsuppgifterna. Det finns även 

ett ”må bra program” på arbetsplatsen för att hjälpa medarbetarna att finna sätt att hantera 

exempelvis stress och livsbalans men A upplever att programmet inte marknadsfördes så bra 

så deltagandet blev inte så högt.  

 

Cheferna arbetar på ett coachande förhållningssätt och uppmuntrar sina medarbetare till 

utveckling och samtal med personalchefer vid behov. Undersökningsföretaget anlitar även ett 

externt företag för individuell coachning. Flera av intervjupersonerna uppger att 

personalcheferna är snabba på att sätta in de resurser som behövs när någon mår dåligt. En 

intervjuperson anser att personalcheferna kan bli bättre på att se signalerna så att resurserna 

kan sättas in snabbare. En intervjuperson tycker att cheferna på den egna avdelningen har 

blivit mer uppmärksamma och att de oftare frågar hur medarbetarna mår, men vet inte hur det 

är på andra avdelningar. En intervjuperson tycker även att högsta ledningen har blivit 

tydligare med budskapet till cheferna om att stressproblem måste uppmärksammas så tidigt 

som möjligt.  

 

Medarbetare som upplever sig själva som stressade eller visar tendenser på hög stress kan få 

stöd från Previa Företagshälsa i form av stödsamtal. Undersökningsföretaget betalar för dessa 

individuella stödsamtal. Det är främst individens ansvar att flagga för att deras stressnivå är 

för hög även om personalchef och arbetskamrater har ett ansvar för att ta hand om varandra. 

När individen anser sig vara ”färdigbehandlad” hos Previa sker inte någon systematisk 

uppföljning på arbetsplatsen då arbetsgivaren inte har rätt att kräva in klassificerad 

information i form av journaler. Företaget X arbetar däremot enligt G med hälsosamtal och 

rehabiliteringssamtal vilket är en chefsuppgift att ta tag i. Personalavdelningen skickar, som 

en ”säkerhetspåminnelse”, rehabiliteringslistor till berörda chefer över vilka medbetare det är 

aktuellt att ha samtal med samt över de medarbetare som varit korttidssjukskrivna sex gånger 

under en tolvmånadsperiod. Även medarbetare kan begära denna typ av samtal enligt G. Det 

är upp till individen att prata med sin närmsta chef om det är något som behöver ändras. 

Tillsammans tittar man då på förändringar och lösningar enligt G. Om medarbetaren hamnar i 

en svacka, upplever en intervjuperson att de får bra stöd även av högsta ledningen. När 

medarbetaren kommer tillbaka från Previa sätts mål upp, avtal kallar intervjupersonen dem, 

men vittnar även om att dessa avtal inte hålls eftersom affären måste gå före det personliga 

välbefinnandet.  

 

Företaget arbetar aktivt med att tydliggöra arbetsrollerna efter önskemål från medarbetarna 

genom att ta fram tydliga arbetsbeskrivningar och kompetensprofiler. Ett nytt ledningssystem 

ska även implementeras. 
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En motivationsföreläsning är inplanerad och G upplever att ämnet stress och ohälsa har börjat 

ta mer plats i chefernas diskussioner och tankar, men att det är svårare med åtgärder mot 

stress jämfört med åtgärder mot fysisk ohälsa då den fysiska arbetsmiljön är mer synlig. På 

arbetsplatsen finns en ergonomiutbildning för den som önskar och medarbetarna kan även få 

hjälp med vad de behöver i form av exempelvis stolar och handledsstöd.  

5.4.2. Förslag på åtgärder från medarbetarna 

Flera av intervjupersonerna har förslag på åtgärder mot stress. De efterlyser en tydligare 

ledning och en tydligare och annorlunda organisationsstruktur.  

 

En intervjuperson anser att delaktighet är en del i en långsiktig lösning, att man måste hitta 

lösningen på arbetsplatsen istället för att bara lösa individens ”problem”. När det gäller att 

åtgärda orsakerna till stress tror en intervjuperson att om den beror både på arbetsrelaterade 

och privata orsaker så skyfflar företaget lätt över problemet och säger att det enbart beror på 

det privata.  

 

Önskemål om tydligare och bättre kommunikation uttrycks också samt att cheferna ska lära 

sig att föra information vidare och att de får kunskap om hur de ska hålla i presentationer om 

lite mer känsliga ämnen som inte har med affärsverksamheten att göra. 

 

Två intervjupersoner tror att man måste mäta och följa upp övertidstimmar även för de 

medarbetare som förhandlat bort ersättning för dessa. Idag finns det enligt intervjupersonerna 

många som arbetar mycket mer än 40 timmar i veckan men detta noteras inte i statistiken och 

redovisningen av övertidstimmar blir därmed skev.  

 

En intervjuperson tycker att man ska sätta tillbaka förslagslådan i fikarummet. En respondent 

upplever koncentrationssvårigheter på grund av det öppna kontorslandskapet och ser det som 

en källa till stress.  

5.5. Sammanfattning resultat 

Nedan presenteras i stora drag orsakerna till den stress medarbetarna upplever. Texten baseras 

på deltagarna i studiens upplevelser och ska inte tolkas som författarnas värderingar. 

 

Organisationsstruktur 

I den empiriska undersökningen framkommer det att medarbetarna upplever brister i bland 

annat organisationsstruktur och verksamhetens syften samt att förhållande mellan delar i 

systemet och processer behöver tydliggöras. Många upplever tidbrist i kombination med 

otillfredsställande förutsättningar och verktyg för att kunna leverera enligt de höga krav som 

ställs. Det finns få möjligheter att delta i att utveckla förutsättningar som behövs för att göra 

ett bra arbete. Medarbetare har ansvaret men inte befogenheterna att till exempel fatta beslut. 

Förtroende och förståelse saknas mellan vissa grupper i verksamheten. Företaget följer inte 

nödvändigtvis upp det nödvändigaste och det finns en känsla av avstånd mellan ledning och 

den operativa verksamheten.  
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Vissa av medarbetarna anser att det finns brister i ledningens kompetens vad gäller att ta hand 

om affärer men främst i kommunikation och personalfrågor. Medarbetarna vill att ledarna ska 

vara mer tillgängliga och mer delaktiga i vardagen. Oavsett kvalitet på ledarskap får cheferna 

fortsätta i sin roll som chefer.  

 

Organisationskultur 

Ett ökat kontrollbehov har lett till ett försämrat företagsklimat. Större förändringar initieras 

uppifrån och information når inte alltid ut till medarbetarna. Deltagarna i studien vill vara mer 

delaktiga i beslut för att undvika merarbete. Resurser och ersättarplanering saknas vid 

frånvaro och arbetet fördelas till redan högt belastade medarbetare. Det finns en missmatch 

mellan formella värderingar och faktiskt beteende i företaget. Det är tuff och grabbig 

stämning utan plats för tjejer på ledande positioner. Det betraktas som en svaghet att vara 

stressad och anställda går till jobbet trots sjukdom. Medarbetare kan få formell och informell 

makt genom rätt kontakter och relationer. Arbetet anses fritt men de anställda saknar 

återkoppling på sin arbetsinsats och ersättning för att man tar på sig extra arbete.  

Ansvar för resultat, personlig utveckling och stresshantering läggs på individen även när 

förutsättningar saknas och problemet finns i strukturen. Vissa medarbetare önskar mer stöd i 

form av en tillgänglig personalavdelning i företaget.  

 

Det saknas en öppen, tydlig och direkt kommunikation mellan ledning och medarbetare vilket 

leder till stress, oro och rykten. Ledning känner inte av att medarbetarna är frustrerade och 

medarbetarna döljer sin stress. De anställda efterlyser fler forum för en öppen och rak dialog 

samtidigt som ledningen inte uppskattar ett öppet klimat och problem sopas under mattan. 

Den som framför sina åsikter kan betraktas som besvärlig och gnällig och det pratas inte öppet 

eftersom man är rädd om sitt jobb. Problem återkommer eftersom organisationen inte tar tag i 

dem och hittar långsiktiga lösningar.  

Pendling 

Det finns medarbetare som upplever pendlingen som ett stressmoment och det är ofta kopplat 

till hur långt man har till sin arbetsplats. Ju längre man pendlar, desto högre andel som 

upplever det som ett stressmoment. 

 

Åtgärder 

Företaget arbetar aktivt med att tydliggöra arbetsrollerna, i övrig är åtgärderna främst 

inriktade på individuell nivå genom stresspresentation, träning, massage, coachning, arbete 

hemifrån och stödsamtal via företagshälsovården. Medarbetarnas förslag på åtgärder är till 

stor del kopplade till de områden som kommer upp som orsaker till stressen. 
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6. Diskussion 

 
I detta avsnitt diskuterar vi först vårt metodval och kritik mot detta. Därefter diskuterar vi 

resultatet av de empiriska undersökningarna och de orsaker medarbetarna gett som 

anledning till den upplevda stressen för att svara på vår första frågeställning, vad i 

organisationen medarbetarna upplever orsakar stress. Vi diskuterar också vilka hinder vi ser 

för att sänka stressen kopplat till teorin om lärande organisationer. Slutligen ställer vi detta 

mot de åtgärder som tagits för att svara på undersökningens frågeställning om hur företaget 

hanterat den påvisade stressen. Avslutningsvis sammanfattar vi vår diskussionsdel. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Intervjuer och därefter en enkät baserad på dessa samt tidigare forskning anser vi ha varit ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att undersöka medarbetarnas upplevelser utifrån de 

förutsättningar som finns på denna studienivå. Däremot är det möjligt att vi genom att 

använda oss av gruppdiskussioner som forskningsmetod kunde fått fram mer varierade åsikter 

och attityder genom att deltagarna diskuterat med varandra. Samtidigt såg vi en fara i att 

intervjupersonerna kunde påverkas av att inte kunna vara helt anonyma i sitt deltagande samt 

att de i diskussionen skulle påverkas av eventuella arbetsrelationer till varandra. En 

intervjuperson påpekade dock att det skulle vara väldigt intressant att diskutera frågorna i vår 

intervjuguide i grupp och vi ser detta som en möjlighet för företaget att gå vidare med.  

 

Vi har även reflekterat vi kring huruvida utfallet blivit annorlunda om vi tittat på sambandet 

mellan anställningstid och svar i enkäten. En respondent skrev att han/hon enbart varit 

anställd i två månader och därför tyckte det var svårt att veta exakt hur det ligger till. 

Respondenten svarade på det han/hon visste i dagsläget men tyckte det var lätt att hamna i 

mitten eftersom han/hon inte hunnit bilda sig en klar uppfattning. Vi undrar om fler 

medarbetare känner så här och om detta kan vara en förklaring till varför vi ser en ganska 

jämn indelning i de som är negativa, de som är positiva och de som inte vet eller har en åsikt. 

 

Vi tror att vi genom att ha varit två personer som genomfört undersökningen har fått fram ett 

bredare och mer varierat resultat än om studien genomförts av en person. Faran med att vara 

flera forskare är det kan vara svårare att få en helhet i det gemensamma arbetet, vilket vi 

försökt att undvika genom att båda varit delaktiga i samtliga delar av undersökningen 

samtidigt som vi försökt hålla ett kritiskt perspektiv på innehållet. 

 

Då vi i vår undersökning ville vara så pass förutsättningslösa som möjligt och vår röda tråd 

baserades på det som framkom i intervjuer och enkät så har strukturen i arbetet fått växa fram 

efterhand och vi har därför inte samma struktur i avsnitt 2, Tidigare forskning, som i avsnitt 5, 

Resultat. Vi är medvetna om att detta kan göra det svårare för läsaren och vi har därför 

eftersträvat att i hela arbetet förenkla och förtydliga för läsaren så att han/hon kan följa och 

förstå tankegångarna. 
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6.2. Resultatdiskussion 

6.2.1. Vad i organisationen upplever medarbetarna orsaker stress?  

Vårt undersökningsföretag är i allra högsta grad en fungerande organisation och medarbetarna 

har mycket positivt att säga om sina kollegor, sina uppdrag, sin organisation och sin 

arbetsmiljö men eftersom vi främst letat orsaker till den upplevda stressen vill vi betona att 

majoriteten av det som framträder i denna undersökning kommit att kopplas till problem och 

brister.  

Brister i organisationsstrukturen 

Det framkommer i resultatavsnittet att det finns brister i strukturen vad gäller organisationens 

varför, vem och hur och denna otydlighet upplevs av medarbetarna som stressande. När det är 

otydligt vem som ska göra vad och varför, är det svårt att veta vilka förväntningar som kan 

vara rimliga att ha på varandra. Flera av medarbetarna uttrycker höga krav i samband med låg 

kontroll vad gäller möjligheten att påverka struktur och beslut i företaget som en anledning till 

stressen och här ser vi en koppling till tidigare forskning som menar att detta är en direkt källa 

till ohälsa. Däremot uttrycker de att de har utrymme vad gäller arbetsuppgifter och en känsla 

av att i ganska stor utsträckning kunna planera sin dag. 

 

Det ställs höga krav och förväntningar på de anställda samtidigt som flera av dem upplever att 

de inte har tillräckliga befogenheter och resurser att utföra de uppgifter och fatta de beslut 

som ligger i deras ansvarsområde, vilket orsakar stress. Medarbetarna har fått ansvaret men 

inte förutsättningarna att nå målen. Samtidigt mäts och utvärderas flera av dem på 

individnivå. Individen får ansvaret för resultatet, samtidigt som möjligheten att påverka 

strukturen är låg, vilket enligt krav-kontroll-stödmodellen är de villkor som skapar högst 

stress och minst utrymme för utveckling. 

 

De anställda upplever att de i det dagliga arbetet har kontroll, möjlighet till stort ansvar och 

frihet att planera sitt arbete, alltså positiva effekter av kontrollvariabeln i krav-kontroll-

stödmodellen. Grönlund (2007) pekar på att det är känslan av upplevd kontroll som är farlig, 

samtidigt som det ger en ökad frihet att känna att man har kontroll, att man kan bestämma och 

påverka mycket av det egna arbetet själv, blir  individen tvingad att prioritera och dra gränser 

själv, ibland utan stöd hos sin chef/ledningen. Om något då går fel är det individen som får ta 

smällen även om problemet grundar sig i brister på organisatorisk nivå. Grönlund menar att 

friheten att bestämma själv blir en honungsfälla, den är söt men har en otrevlig förmåga att 

klibba sig fast. På högre nivå kan de anställda inte påverka och vara delaktiga så även om de 

upplever att de har kontroll är det ”bara” för det egna arbetet. 

 

Flera intervjupersoner upplever att det händer mycket på arbetsplatsen, att det finns många 

möjligheter för individen vad gäller ansvar och utveckling och vi tycker oss se att det finns 

utrymme för det individuella, grupp och tvärfunktionella lärande Granberg och Ohlsson 

(2004) hänvisar till. Intervjupersonerna verkar dessutom väldigt positivt inställda till ansvar, 

förändringar och utveckling, frustrationen ligger i att inte kunna förändra och utveckla i den 

utsträckning de behöver på grund av hinder i struktur och kultur. De hinder som finns för 



56 

 

lärande verkar snarare ligga på organisationsnivå och om de övervinns skulle de kunna 

förstärka organisationen och öka effektivitet, innovationer och kvalitet.  

 

Många upplever tidsbristen som stressande. Senge (Ekman 2004) menar att det i processen 

mot hållbar förändring är hindrande att inte ha tid och kontroll över sin tid. Det behövs tid till 

gemensamt frågande och reflekterande för att skapa organisatoriska lärprocesser, som sedan 

leder till att man öppet kan diskutera hinder och brister i organisationen. Det behövs även 

ömsesidighet i dessa träffar och det resultat vi ser indikerar att förtroende och förståelse inte 

sträcker sig mycket längre än till den närmsta arbetsgruppen och chefen. I undersökningen 

framkommer också en uppfattning om att ledningen brister i kompetens främst vad gäller 

kommunikation och personalfrågor och att det finns en distans mellan den operativa 

verksamheten och ledningen. Senge (Ekman 2004) lyfter fram en teori om att chefer i högsta 

ledningen ofta är separerade från vardagen i företaget och distansen cementeras genom att de 

ser organisationen utifrån vinst och siffror. Även i forskningen om psykosocial arbetsmiljö 

finns tecken på att denna distans ökar i takt med storleken på organisationen. När ledningen 

inte helt släpper befogenheterna till medarbetarna och själva fattar många av besluten kommer 

deras brist på förståelsen om verksamheten att få konsekvenser i form av till exempel 

extraarbete och onödiga kostnader. I teorin om lärande organisationer är kommunikation och 

öppenhet några av de viktigaste grunderna för ett organisatoriskt lärande och en utmaning för 

att lyckas utveckla en lärande organisation ligger hos ledningen och i dess agerande 

(Granberg och Ohlsson 2004). Vi ser hinder för att skapa en öppen, reversibel och rak 

kommunikation om förhållandet mellan ledning och medarbetare präglas av distans.  

Dissonans i organisationskulturen  

Genom uppföljning av nyckeltal kan ledningen, trots den distans vi tycker oss se till den 

operativa verksamheten, skapa en känsla av kontroll. Dessa uppföljningar kan för 

medarbetarna både minska och öka stressen, mycket beroende på förutsättningarna som finns 

att faktiskt påverka utfallet i uppföljningarna. Vi tror, precis som en respondent, att den 

enskildes kreativitet och flexibilitet kan hämmas vid individuella uppföljningar, beroende på 

syftet med uppföljningen och kulturen i organisationen. Om kreativitet och flexibilitet 

hämmas kommer det även få effekter på lärandet i organisationen. Genom att lägga mycket 

tid på att uppfylla de målsättningar som gäller just nu och mäta sin effektivitet enligt 

existerande normer är risken att man missar att lägga tid på att lära sig lära och utveckla enligt 

Moxnes (1984).  

 

Som kulturen beskrivs i företaget X ser vi tendenser på en dissonans mellan formella 

värderingar och faktiskt beteende. Stämningen är bra bland medarbetarna men beskrivs 

samtidigt som tuff och grabbig och den som är kvinna har svårt att avancera till högre poster. 

Den som känner sig stressad får bita ihop och hålla ut, går man hem får kollegorna mer att 

göra och man kan bli tråkad av personer i ledningen. I stor utsträckning har den stressade själv 

stort ansvar för att hantera stressen. Enligt Granberg och Ohlsson (2004) bidrar 

företagsledningen medvetet eller omedvetet till den kultur som lyfts fram och som 

konsekvens därav även till de kulturer som försvagas. Om den kultur som kommit fram under 

vår undersökning är den som lyfts fram i företaget funderar vi på vilka kulturer som samtidigt 
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försvagas. Vi ser stor potential i företagets officiella värderingar som i hög utsträckning 

matchar en företagskultur som utvecklar lärande och identifierar hinder för lärande som till 

exempel försvarsreaktioner, maskintänkande och defensiva attityder. Om däremot 

företagskulturen som framkommer i vår undersökning är rådande så ser vi flera hinder till ett 

lärande som kan sänka stressen i organisationen. Som negativ idé kan lärande organisationer 

präglas av krav på underordning, utvecklande av en alltför mager organisation med litet 

inflytande och få påverkansmöjligheter som kan leda till inlärd hjälplöshet hos medarbetarna 

(Ekman 2004). Låga kontroll och höga krav skapar högstressarbeten med passiva 

arbetstagare, som även om kraven sänks inte alltid kan ta sig ur hjälplösheten, se 

möjligheterna och utnyttja det ökade handlingsutrymmet. Risken för att arbetstagaren förblir 

passiv ökar desto längre tid som går. (Allvin 2006) Vi ser i företaget tecken på att man genom 

kön eller brist på kontakter kan hamna i underläge. Enligt vissa medarbetare initieras större 

förändringar uppifrån och flera medarbetare efterfrågar också större delaktighet i besluten 

som tas. Vad gäller inlärd hjälplöshet finns det tecken på det hos intervjupersoner som 

berättar att man ger upp då man inte får något gehör för de problem man tar upp i 

organisationen.  

 

Arbetet anses fritt men medarbetarna saknar återkoppling på sin arbetsinsats och ersättning 

för att man tar på sig extra arbete. Enligt ansträngnings-belöningsmodellen måste 

arbetsgivarens belöning stå i proportion till individens ansträngningar, om individen upplever 

att utbytet är negativt, alltså att man ger mer än vad man får tillbaka, kan stress skapas (Eklöf 

2006). Återkopplingen måste inte vara materiell, psykologisk belöning i form av uppskattning 

och social belöning i form av status och karriärmöjligheter är också viktiga för att skapa 

balans mellan objektiva och individuellt uppfattade ansträngningar och belöningar. Individen 

måste känna samma uppskattning från arbetsgivaren som från sig själv. På det här företaget är 

medarbetarna duktiga på att berömma och uppmuntra varandra men såväl intervjupersoner 

som respondenter söker mer återkoppling från ledarskapet.  

 

Flera av intervjupersonerna menar att stressen delvis grundar sig i oro för att man har sett 

kollegor omplaceras eller avskedas, över att vara rädd för att inte räcka till eller att inte hinna 

med eller frustration över en struktur man missgynnas av och samtidigt inte kan påverka. 

Många av de områden som skapar oro diskuteras samtidigt inte öppet på företaget och flera 

medarbetare upplever att det som är jobbigt och upplevs som problematiskt sopas under 

mattan.  

 

Att det finns en dissonans mellan formella värderingar och faktiskt beteende i organisationen, 

att det är tuff och grabbig stämning och att man inte har möjlighet att framföra sina åsikter 

utan att känna sig gnällig och obekväm leder säkert till att många medarbetare, precis som 

flera intervjupersoner uttrycker det, döljer sina åsikter och vad de känner, om inte för kollegor 

och närmsta chef så för ledningen. Vår undersökning indikerar att det finns en brist vad gäller 

forum för öppna och ärliga diskussioner. Om det saknas forum för öppna och ärliga 

diskussioner blir det ett hinder när de försvarsreaktioner och defensiva attityder som enligt 

Moxnes (1984) hindrar lärandet ska synliggöras och göras tillgängliga för diskussion och 

konfrontation. Detta hinder blir samtidigt extra högt om det är så att det är just 
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försvarsreaktioner och defensiva attityder som ligger bakom bristen på forum och att 

problemen i organisationen sopas under mattan. Enligt Ekman (2004) bör fokus ligga på den 

interna kommunikationen och dess villkor om organisationen ska skapa ett doubleloop- 

lärande som innebär nya insikter och nya lösningar på gamla problem. Misstag korrigeras då 

genom att man i hela organisationen analyserar bakomliggande värderingar, förändrar dessa 

värderingar och agerar så att nya handlingssätt uppstår (Ekman 2004). En intervjuperson 

menar att man främst ifrågasätter invanda tankesätt och handlingsmönster vad gäller arbetet 

och inte lika mycket vad gäller kulturen. Många medarbetare stressas av att problem i 

organisationen återkommer gång på gång på grund av bristen på långsiktiga lösningar. Ett 

klassiskt tecken på singeloop-lärande är att organisationen inte förändras nämnvärt utan 

endast förvärvar kunskaper utan att ifrågasätta. Enligt Ekman (2004) har organisationer 

generellt sett svårt att komma vidare från singleloop-lärande till doubleloop-lärande, vilket 

innebär att de inte heller korrigerar sina misstag genom att analysera bakomliggande 

värderingar, förändra dem och agera så att nya handlingssätt uppstår. Vi anser att det finns 

tydliga indikatorer på att så är fallet i företaget vi undersöker vilket då blir ett direkt hinder för 

att sänka stressen i organisationen.  

6.2.2. Hur har företaget hanterat den påvisade stressen? 

Det är ett tungt ansvar som vilar på individens axlar i företaget och det orsakar stress. 

Baumans (2002) påstående om att risker och motsägelser fortfarande skapas socialt i 

samhället men att skyldigheten att handskas med dem har individualiserats anser vi kan 

omsättas på organisationsnivå och vi kan se detta mönster hos företaget X. När vi går igenom 

det omfattande material som rör intervjupersonernas och respondenternas upplevelser av 

situationen i sin arbetsmiljö så är det några områden som sticker ut extra tydligt. 

Intervjupersonerna kopplar inte i första hand stress till hög arbetsbelastning utan tänker på oro 

och frustration när de pratar om stress. Oro över att inte få veta vad som händer, inte kunna få 

tag på den information de behöver, otillräckligt stöd och frustration över att inte kunna 

påverka mer och få vara mer delaktiga. En respondent säger att ”stress uppstår när företaget 

inte förstår att det inte bara är affären som räknas”. De områden som kommer upp som 

orsaker till stressen ligger inte i första hand på individnivå i den organisation vi undersökt, 

utan i brister som återfinns i organisationsstrukturen och organisationskulturen, vilket tydligt 

avspeglas i bland annat ledarskap och internkommunikation.  

 

Stressforskning och arbetsmiljölagen påtalar tydligt vikten av att man utgår från behov på 

individnivå när man försöker minimera riskerna för stress. Vi vill betona att det är viktig att 

inte förväxla behov med ansvar så att man felaktigt utgår från att även hela ansvaret för att 

minska stressen ska ligga på individen. I vår inledning och avsnittet om tidigare forskning 

hänvisar vi till flera författare som menar att man inte får falla för frestelsen att försöka 

åtgärda strukturella problem på individnivå. Om orsakerna till stressen ligger i den 

psykosociala arbetsmiljön kommer man inte att lösa problemet genom att försöka avhjälpa 

symptomen som individen visar. Den som blir stressad av problem i sin arbetssituation ska i 

första hand inte avhjälpas med stressutbildning. De åtgärder som företaget under de senaste 

två åren tagit för att sänka stressen är främst inriktade på individnivå genom 
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stresspresentation, träning, massage, coachning, arbete hemifrån och stödsamtal via 

företagshälsovården. Endast i ett fall, att aktivt arbeta med att tydliggöra arbetsrollerna, kan 

åtgärderna sägas vara på organisatorisk nivå, eftersom detta faktiskt kan bidra till att 

tydliggöra brister i organisationsstrukturen. Företaget kan därför sägas ha hanterat den 

påvisade stressen främst genom insatser på individnivå, samtidigt som orsakerna till stressen 

som medarbetarna upplever ligger på organisatorisk nivå, vilket leder till små möjligheter för 

att minska stressen i organisationen. Resultatet i medarbetarundersökningen visar även tydligt 

att åtgärderna som tagits inte fått den önskade effekten vilket vi anser bero på att orsaker och 

åtgärder ligger på olika nivåer i organisationen.  

6.3. Slutsatser  

Vi vill avsluta vår diskussion med att återkoppla till undersökningens inledning där Allvin 

(2006) i ett citat pekar på att det som upplevs positivt i dagens arbetsliv, dvs. omväxling, 

möjlighet till stimulans, individualisering och frihet, samtidigt har en baksida. I vår 

undersökning kan vi se dessa fördelar när intervjupersonerna beskriver sin psykosociala 

arbetsmiljö i form av bland annat frihet att själv kunna planera sitt arbete, möjligheter till stort 

ansvar och personlig utveckling. I mångt och mycket målar personerna i vår undersökning 

även upp myntets baksida, det Allvin (2006) beskriver som ett komplicerat, kravfyllt, 

sammanhangslöst och otryggt arbetsliv. Samtidigt som det finns en bra gemenskap mellan 

kollegorna där intervjupersonerna kan söka stöd och energi kommer de aldrig från det 

individuella ansvaret. De områden som kommer upp som orsaker till stressen inom företaget 

X ligger inte i första hand på individnivå utan i brister som återfinns i organisationsstrukturen 

och organisationskulturen, vilket avspeglas i bland annat ledarskap och internkommunikation. 

Samtidigt har organisationen hanterat stressen genom att sätta in åtgärder inriktade främst på 

individnivå. I enighet med teorin om lärande organisationer ser vi möjligheter till förändring 

och utveckling av det som orsakar den upplevda stressen i företaget X samtidigt som vi ser 

hinder för ett organisatoriskt lärande i den existerande organisationsstrukturen och 

organisationskulturen. 

 

Vad vi funnit i vår undersökning är att de orsaker till stress på organisatorisk nivå som 

framkommer i intervjuer och enkät är desamma som de hinder som finns för att skapa ett 

organisatoriskt lärande. Samtidigt är det just ett organisatoriskt lärande som krävs för att 

företaget X ska kunna minska stressen eftersom den främst orsakas av brister på 

organisatorisk nivå i organisationsstruktur och organisationskultur. Detta kan liknas vid ett 

moment 22 för det lärande och den förändring som skulle kunna leda till en minskning av den 

upplevda stressen i företaget.  

 

Precis som Moxnes (1984) framhåller tror vi att det i företaget är viktigt att våga se sanningen 

i vitögat och inte förneka hur organisationen verkligen fungerar och upplevs av medarbetarna, 

annars går det inte heller att se dess möjligheter. När denna rädsla övervunnits kan man också 

övervinna de hinder som finns för kommunikation och det blir möjligt att handla på ett mer 

konstruktivt sätt för att främja ny kunskap.  
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Vi tror att kunskapen för hur organisationen kan bli mer framgångsrik redan finns i företaget, 

det som krävs för en omvandling till bestående förbättringar är en utvecklande miljö som 

tillåter denna kunskap att komma fram och påverka det organisatoriska lärandet. Istället för att 

hålla hårdare för att bevara sig själv kan man skapa och få något nytt utan att det innebär ett 

slag mot det gamla.  

6.4. Förslag till fortsatt forskning 

Vi kan genom vår undersökning inte visa något samband mellan organisatoriskt lärande och 

hälsa, vilket inte heller varit vårt syfte. Det vi kan se är tydliga indikationer på att hinder för 

ett organisatoriskt lärande i vårt undersökningsföretag är kopplat till det som medarbetarna 

samtidigt anser orsaka den upplevda stressen. Vi ser därför att det som framtida forskning 

skulle vara intressant att undersöka om en hög grad av organisatoriskt lärande (som positiv 

idé) kan anses vara hälsofrämjande.  
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I 

 

BILAGA 1 – MISSIVBREV INTERVJU  

 

 

                   Hej! 

 
Har du möjlighet och lust att bidra till utvecklingen i din organisation genom att 

ge oss en timme av din tid? Vi söker dig som känner att du har möjlighet och 

lust att dela med dig av dina erfarenheter i en intervju. Vad upplever du som 

orsaker till stress i din organisation, grupp och vardag? 

 
Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som under våren kommer att genomföra en studie 

inom ramen för en kandidatuppsats i ämnet Arbetslivspedagogik. Uppsatsen sker i samarbete med 

företagetX och syftet med den är att analysera orsakerna till att ett flertal medarbetare på företagetX 

upplever stress (enligt senaste resultatet från personalundersökningen). 

 

Vår tanke är att jämföra de orsaker vi med din hjälp kan identifiera, med de åtgärder som tagits i 

organisationen under senare år. Målet för vårt arbete är att med er hjälp skapa en bra grund inför 

kommande aktiviteter som strävar mot att minska den upplevda stressen i er organisation. Om 

orsakerna blir tydliga är det också lättare att fokusera på rätt åtgärder i framtiden och på så sätt 

skapa en hälsosam arbetsmiljö där medarbetare mår bra, och motivation och produktivitet ökar. 

 

Den information du delar med oss är givetvis konfidentiell. Din arbetsgivare och dina arbetskamrater 

kan komma att få veta delar av vad du sagt i vår rapport men inte att just du sagt det. Vi kan träffa 

dig på din arbetsplats eller, om det passar dig bättre, någon annanstans. Eftersom vi samarbetar med 

företagetX kommer intervjun att göras på arbetstid. Vi räknar med att själva intervjun tar en timme 

och vi bjuder på kaffe och kaka! 

 

Vi planerar att utföra intervjuerna den 3 och 10 mars men om det passar dig bättre någon annan dag 

är vi flexibla. Hör av dig till oss för att boka en tid på antingen mail eller telefon: 

 

Camilla Keen: camillakeen@hotmail.com eller 070-5691307 

Sara Hanevik: sarahanevik@yahoo.com eller 0706-195795 

 

Tack för att du vill vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö! 

Mvh 

Camilla och Sara 

 

 

 



II 

 

BILAGA 2 – SEMISTRUKTURERAD INTERVJUGUIDE  

Inledande frågor: 

- Ålder?  

- Utbildning? 

- Hur länge har du arbetat inom företaget? 

- Hur ser din arbetssituation ut?  

- Trivs du med ditt arbete? Tycker du att ditt arbete är stimulerande och intressant? 

Vad är fördelarna/nackdelarna med ditt arbete? 

Om stress: 

- Vad upplever du själv som stressande? 

- Hur definierar du stress? 

- Om du känner av stress, vad är det för sorts stress du känner av? 

- Hur är din upplevelse av stressnivån på företaget?  

- Hur märks stressen av i organisationen, hos medarbetarna?  

- Vilka är orsaker till den upplevda stressen på företaget enligt din uppfattning?  

- Kan ni prata om stress på arbetsplatsen? Med vem?  

- Hur pratar ni om stressen? 

- Finns det möjlighet att prata öppet?  

- Finns det sådant ni inte pratar om?  

- Vem bestämmer vad det är ok att prata om? 

- Hur ser medarbetarna på sin kollega som går hem sjukskriven för stress?  

Åtgärder: 

- Vad antas medarbetaren kunna lösa på egen hand för att stressen ska minskas? Vad gör du 

själv för att minska din stress?  

- Hur ser din familjesituation ut?  

- Balans arbete / fritid? 

- Kan du släppa jobbet när du går hem för dagen? 

- Pendlar du? 

- Hur hanterar organisationen den som känner sig stressad?  

- Vad har gjorts så här långt i form av åtgärder på företaget? 

- På individ-, grupp-, avdelnings- och organisationsnivå?  

- Vad händer om man blir sjukskriven för stress? Vad gör organisationen? 

- Hur har åtgärderna för att reducera den upplevda stressen kommit organisationen till 

del/individen till del? 

- Vad tycker du att du/gruppen/organisationen har lärt er om stress utifrån de 

åtgärder som har tagits? 

- Varför tror du att företaget/ledningen valt just de åtgärder som vidtagits så här långt?  

- Vad har man fått ut av att fokusera på just dem och inte allt annat?  

- Har du själv varit med om att få hjälp med någon åtgärd med stressreduktion som mål? 

- Hur upplevde du det? 

- Vilka åtgärder skulle du vilja se för att minska den upplevda stressen?  

- På vilket sätt skulle de få effekt?  



III 

 

Arbetsmiljö: 

- Har du tillräckligt med tid för dina arbetsuppgifter? 

- Har du möjlighet att planera och styra ditt eget arbete? I vilken utsträckning?  

- Vilka befogenheter har du i förhållande till ditt ansvar? 

- Hur ser balansen ut mellan krav och förutsättningarna för att du ska göra ett bra arbete? 

- Skulle du vilja säga att de krav som ställs på din arbetsplats är möjliga och 

realistiska? Vilka krav har andra på dig? Vilka krav har du på dig själv? 

- Finns det en balans mellan mål, krav och resurser? Har ni förståelse för varandras 

arbetsuppgifter?  

- Finns det någon annan organisationsstruktur än den formella processorganisationen? 

- Coachande ledarskap, företagets värderingar osv. känns det som om man beter sig 

i enlighet med de strategiska inriktningarna man har?  

- Säger man en sak men gör en annan? 

- Finns det en skenbar oenighet kring vissa värden i organisationen?  

- Samarbete - Hur mycket jobbar ni över gränserna mellan grupper och mellan 

organisationer? 

- Finns det arenor för en öppen och reflekterande dialog ang. samarbetet? 

- Hur löser ni problem mellan avdelningarna? Hur löser ni problem på avdelningen? 

- Hur ser relationerna ut på din arbetsplats? Grupp? 

- Har ni roligt på din arbetsplats? Hur är stämningen? Gemenskapen? 

- Om någon i gruppen är stressad, smittar det av sig? 

- Genomförs det ofta förändringar på din arbetsplats?  

- Vem initierar dem? Känner du dig delaktig i de förändringar som görs? 

- Vem bestämmer på din arbetsplats? 

- Inflytande i ledningsgruppen? 

- Positiv/negativ förändring och utveckling? 

- Känner du dig stressad och har svårt att släppa jobbet när du går hem för dagen? 

- Vad gör att du inte har energi kvar efter jobbet? 

- Vad gör du på fritiden? 

- Hur ser balansen mellan arbete och fritid ut för dig? 

Öppenhet och Lärande:  

- Hur bra/dåligt fungerar kommunikationen och informationen på olika nivåer? Är det för 

mycket eller för lite? 

- Vem sitter på informationen du behöver för att kunna utföra ditt arbete? 

- Har du tillgång till den? 

- Hur ser lärandet ut? Det formella? Det informella?  

- Vilken roll tar ledaren i lärandet? 

- Vilka kunskaper och lärande legitimeras? Av vem? 

- Utvärderas och följs lärandet upp på något sätt? 

- Hur ofta omprövas och ifrågasätts invanda förhållningssätt, tanke- och handlingsmönster? 

- Vad hindrar ett mer öppet klimat? 

- Vad pratar man inte om i din grupp, på avdelningen, i organisationen?  

- Varför inte? 
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BILAGA 3 – INFORMATIONSBREV INFÖR ENKÄT    

 

 
 

 

 



V 

 

BILAGA 4 – MISSIVBREV ENKÄT  

 

 

Ta chansen att göra DIN röst hörd! 
Vi har nu kommit en bit längre in i vårt arbete med att undersöka orsaker till den upplevda 

stressen i ditt bolag och skulle behöva din hjälp för att bekräfta eller kasta bort ett antal 

påstående och frågeställningar genom en enkät. 

Vi har utgått från resultatet i den senaste personalundersökningen och kompletterat med 

befintlig forskning inom området, och nu vill vi gärna veta om du känner igen dig i det vi tar 

upp. Att exempelvis effektivitetsproblem i form av datasystem, hög arbetsbelastning, 

långsamma beslut, otydlighet i arbetsgången etc. inte tas upp i enkäten beror på att dessa 

frågor redan besvarats i personalundersökningen. 

Programmet vi använder för enkäten gör att varken vi eller någon annan kan koppla ihop ditt 

svar med ditt namn.  

Resultatet av vår undersökning på företaget kommer att publiceras till sommaren i form av en 

kandidatuppsats i Arbetslivspedagogik på Linnéuniversitetet i Växjö. I slutresultatet kommer 

vare sig företaget eller specifika personer på företaget att kunna identifieras.  

Din medverkan är mycket viktig och vi hoppas att du tar dig tid att besvara enkäten som tar 

ungefär 10 minuter.  

Ditt svar önskar vi så snart som möjligt men senast den 9/4. 

Om du har frågor kring innehåll eller formalia får du gärna höra av dig oss! 

Camilla 

camillakeen@hotmail.com 

070-5691307 

Sara 

sarahanevik@yahoo.com 

   070-6195795 

 

Tack för din medverkan – den uppskattas! 
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BILAGA 5 – ENKÄT    

Enkät om orsaker till upplevd stress 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att bidra med din upplevelse av din arbetssituation och 

arbetsmiljö. Vi hoppas också att du är så öppen och ärlig som möjligt då dina svar är viktiga. 

Enkäten ingår som en del av flera i en rapport om orsaker till stress i din organisation. Vi 

hoppas att den kan bidra till en positiv utveckling av din arbetsplats! 

Observera att det går endast att fylla i ett alternativ på varje fråga. 

Ditt svar önskar vi så fort som möjligt men senast den 9 april. 

Har du synpunkter eller frågor vänligen kontakta Camilla Keen 

via camillakeen@hotmail.com eller Sara Hanevik via sara_hanevik@yahoo.com alternativt 

via telefon till Camilla 070-5691307 eller Sara 070-6195795. 

 

 
 

  

    
 

1    Är du kvinna eller man?  

  
1)Kvinna                         39% 

2) Man                            61% 

  
 

  

    
 

2    Hur gammal är du?  

  

<20 år                              0% 

21-30 år                         16% 

31-40 år                         36% 

41-50 år                         30% 

51-60 år                         17% 

> 61 år                             2% 

  
 

  

    
 

3    Hur länge har du varit anställd på din nuvarande 

arbetsplats?  

  

<5 år                              44% 

6-10 år                           24% 

11-15 år                           8% 

16-20 år                         10% 

21-25 år                           8% 

> 26 år                             7% 
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4    Vilken är din högsta utbildningsnivå?  

  

Grundskola                      6% 

Gymnasieutbildning       44% 

Eftergymnasial utb.        50% 

  
 

  

    
 

5    Har du en chefsposition med ansvar för antingen affär eller 

personal?    
Ja                                   27% 

Nej                                 73% 

  
 

  

    
 

6    Om du pendlar, upplever du din pendling som ett 

stressmoment?  

  

Ja                                     7% 

Nej                                 49% 

Ibland                             23% 

        Bortfall                            21% 

                          

  
 

  

    
 

7    Hur lång tid tar det sammanlagt för dig per dag att åka till 

och från arbetet?  

  

<1 h.                               59% 

1-2 h.                              18% 

2-3 h.                              10% 

3-4 h.                                9% 

> 4 h.                                1% 

        Bortfall                              3% 

  
 

 

 

8    Hur pass väl stämmer nedan påstående om organisationen in på din upplevelse?  

  

  
1. Håller helt 

och hållet med 

2. Håller delvis 

med 

3. Vet inte/har 

ingen åsikt 

4. Tar delvis 

avstånd 

5. Tar helt och 

hållet avstånd 

a) Ledningen på global nivå (GM) 

ställer orimligt höga krav på vad vår 

organisation ska prestera. 
3% 22% 27% 34% 14% 

b) Andra bolag inom koncernen ställer 

orimligt höga krav på vad vår avdelning 

ska prestera. 
4% 24% 28% 30% 14% 

c) Det finns ett gap mellan de krav som 

ställs på mig och de förutsättningar jag 

får. 
11% 42% 7% 31% 9% 

d) Det finns ett gap mellan de 

befogenheter jag har och de 

förväntningar omgivningen ställer på 

mitt arbetsresultat. 

6% 34% 12% 33% 15% 

e) Jag upplever att personer i ledande 

befattning på vårt bolag har den 

kompetens som krävs för att ta hand 

om affären. 

17% 44% 17% 21% 2% 
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f) Jag upplever att personer i ledande 

befattning på vårt bolag har den 

kompetens som krävs för att ta hand 

om personalen. 

12% 41% 9% 32% 5% 

g) Jag skulle vilja att personer i 

ledande befattning på vårt bolag är 

mer tillgängliga än idag. 
14% 40% 21% 23% 2% 

h) Jag önskar att jag fick vara mer 

delaktig i beslut som fattas på företaget 

även utanför min avdelning. 
9% 33% 22% 19% 17% 

i) I vår organisation kan vi prata öppet 

om våra organisatoriska problem. 15% 43% 9% 26% 8% 

j) Jag upplever att ledningen (GM) har 

förtroende för mig och min avdelning. 25% 40% 21% 12% 2% 
 

  
 

 

 

 

9    Jag upplever en brist på förståelse över min arbetssituation från:  

  

  
1 Håller helt 

och hållet med 

2 Håller delvis 

med 

3 Vet inte/har 

ingen åsikt 

4 Tar delvis 

avstånd 

5 Tar helt och 

hållet avstånd 

a) Mina kollegor 
2% 16% 11% 29% 43% 

b) Min närmsta chef 
8% 32% 8% 24% 28% 

c) Ledningen (GM) 
5% 21% 43% 18% 14% 

d) Andra bolag  
1% 20% 50% 14% 15% 

 

  
 

  

    
 

10    Anser du att någon av nedan gör sig skyldiga till att "sopa problemen i organisationen 

under mattan" och inte tar ansvar för dem?  

  

  
1 Håller helt 

och hållet med 

2 Håller delvis 

med 

3 Vet inte/har 

ingen åsikt 

4 Tar delvis 

avstånd 

5 Tar helt och 

hållet avstånd 

a) Mina kollegor 
2% 14% 18% 29% 38% 

b) Min närmsta chef 
6% 22% 19% 26% 27% 

c) Ledningen (GM) 
4% 26% 37% 19% 15% 

d) Vår personalavdelning 
4% 20% 44% 15% 17% 

 

  
 

  

    
 

11    Hur pass väl stämmer nedan påstående om stress in på din upplevelse?  

  

  
1. Håller helt 

och hållet med 

2. Håller delvis 

med 

3. Vet inte/har 

ingen åsikt 

4. Tar delvis 

avstånd 

5. Tar helt och 

hållet avstånd 

a) Jag känner mig orolig eftersom jag 

inte vet vad som förväntas av mig på 

arbetsplatsen. 
4% 32% 4% 36% 24% 

b) Jag känner att jag har svårt att hinna 

med mina arbetsuppgifter på utsatt tid. 17% 43% 5% 26% 10% 

c) Jag upplever det som stressigt att 

mina prestationer mäts och 

kontrolleras i form av t.ex. nyckeltal. 
5% 21% 21% 24% 28% 
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d) Jag upplever det som stressigt att 

mina prestationer inte mäts och 

kontrolleras. 
8% 24% 18% 23% 28% 

e) Jag upplever det som stressigt när 

jag får mer att göra pga. att andra i min 

organisation inte gör det de ska. 
18% 32% 18% 20% 12% 

f) Jag känner mig stressad för att ingen 

åtgärdar mina arbetsuppgifter när jag 

är frånvarande. 
23% 31% 9% 22% 15% 

g) Allt ansvar för att sänka min 

stressnivå ligger på mig, även om 

stressen uppstått pga. t.ex. ojämn 

arbetsfördelning i gruppen eller en 

dålig relation till en kollega eller chef. 

12% 27% 11% 35% 15% 

h) Rykten och spekulationer är vanliga 

eftersom ledningen inte informerar om 

vad som pågår. 
15% 37% 15% 18% 15% 

i) Jag känner mig stressad över att vi 

släcker bränder istället för att hitta 

långsiktiga lösningar på de problem 

som uppstår. 

19% 49% 11% 15% 5% 

 

  
 

 

 

12    Kodas du som 1:a eller 2:a?  

  
1:a      45% 

2:a                                  55% 

  
 

  

    
 

13    Om du kodas som en 2:a och arbetar mer än 40 

timmar/vecka, upplever du det som frustrerande att 

övertiden inte följs upp?  
  

Ja    21% 

Nej   31% 

Har ingen åsikt               56%  

 

        Bortfall                            31% 

  
 

  

    
 

14    Jag är orolig för vad som kan hända om någon annan inte 

tycker att jag klarar av mina arbetsuppgifter.  

  

Ja   18% 

Nej    39% 

Ibland                             43%  

  
 

  

    
 

15    Om du svarat ja på föregående fråga, vad tror du kan hända 

om denna oro besannas? Svarsfrekvens 64 av 131 personer 

  

Jag blir avskedad           19% 

Jag blir omplacerad       25% 

Jag får tråkigare      

arbetsuppgifter                       11% 

 

Vet inte                             8% 

 
 Annat                            38% 



X 

 

 

 

 

16    Jag upplever att jag kan prata öppet om de saker som oroar eller stressar mig:  

  

  
1 Håller helt 

och hållet med 

2 Håller delvis 

med 

3 Vet inte/har 

ingen åsikt 

4 Tar delvis 

avstånd 

5 Tar helt och 

hållet avstånd 

a) Med mina kollegor 
41% 49% 4% 6% 0% 

b) Med min närmsta chef 
32% 47% 2% 12% 6% 

c) Med ledningen (GM) 
6% 15% 34% 24% 22% 

d) Med vår personalavdelning 
12% 19% 38% 19% 11% 

 

  
 

  

    
 

17    Jag och andra kan framföra våra åsikter och förslag utan att betraktas som besvärliga 

eller gnälliga.  

  

  
1 Håller helt 

och hållet med 

2 Håller delvis 

med 

3 Vet inte/har 

ingen åsikt 

4 Tar delvis 

avstånd 

5 Tar helt och 

hållet avstånd 

a) I arbetsgruppen 
37% 47% 5% 10% 1% 

b) Till närmsta chef 
29% 40% 8% 17% 5% 

c) I ledningsgruppen 
7% 16% 42% 24% 11% 

d) I större forum 
5% 27% 37% 22% 9% 

 

  
 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18    Har du övriga synpunkter du vill förmedla till oss?  

  

 
  
 

  
    

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

 


