
Lunds universitet 
Sociologiska institutionen  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Psykosociala faktorer i arbetet 
 
 

En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkar 
medarbetares psykosociala arbetsmiljö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Jenny Åstrand 
Magisteruppsats SOC 446, 41-80 p 

Vårterminen 2004 
Handledare: Marianne Gunnarsdotter Svenning 



 

 2

Abstract 
 

Författare: Jenny Åstrand 

Titel: Psykosociala faktorer i arbetet. En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkar med-

arbetares psykosociala arbetsmiljö. 

Magisteruppsats, SOC 446, 41-80 poäng 

Handledare: Marianne Gunnarsdotter Svenning 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2004 

 
Mot bakgrund av att det finns forskning som visar på samband mellan arbetstillfredsställelse, 

hälsa och effektivitet, blir det angeläget för organisationer att beakta hur chefer arbetar kring psy-

kosociala faktorer i medarbetares arbetsmiljö, samt vilka konsekvenser olika typer av ledarskap 

får för medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Min avsikt är därför att undersöka hur medarbetare 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt hur de uppfattar att deras närmaste chef agerar för att 

den psykosociala arbetsmiljön ska bli tillfredsställande. För att få en större förståelse betraktas 

problemet även ur chefernas perspektiv, d.v.s. hur de verkar för att få till stånd en god psykosocial 

arbetsmiljö för sin personal. Syftet med studien är således att undersöka vilken påverkan ledar-

skapet har för medarbetares psykosociala arbetsmiljö. 

 Den empiriska undersökningen bygger på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, som genom-

fördes på ett stort tillverkande skånskt företag, med sju medarbetare samt tre av deras chefer från 

tre olika avdelningar.  

 I analysen framkom det att medarbetarnas upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö variera-

de på de tre avdelningarna, bl.a. beroende på i vilken omfattning de fick socialt stöd, möjlighet till 

inflytande och egenkontroll i sitt arbete, samt hur de upplevde sina utvecklingsmöjligheter. Hur 

medarbetarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö berodde till stor del på skiftesledarnas enga-

gemang och insatser och därmed även på hur skiftesledarna agerade i sitt ledarskap. Beroende på 

skiftesledarnas arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö, som t.ex. möjligheter till egenkont-

roll, var deras förutsättningar olika för att kunna utöva ett gott ledarskap. 
 

 

 
 

Nyckelord: 

Psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, personaladministration, personalarbete, socialt stöd, motiva-

tion, inflytande, lärande, utveckling, organisationsutveckling, stress, (o-)hälsa.  
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Förord 
I denna studie har jag undersökt hur medarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö, samt hur 

deras närmaste chef agerar för att medarbetares psykosociala arbetsmiljö ska leda till ett ökat väl-

befinnande. Då den psykosociala arbetsmiljön är ett komplext samspel mellan människor och den 

omgivande miljön, har de olika faktorerna som påverkar denna behövts diskuteras och ventileras 

för att utveckla mina tankegångar. Då har samspelet mellan mig och min omgivning varit mycket 

betydelsefullt, eftersom det inte bara krävts stora insatser av mig för att genomföra uppsatsen, 

utan även fordrats en hel del av andra. I detta sammanhang har deras kunskaper och erfarenheter 

varit oerhört viktiga för mig – inte minst för att få nya infallsvinklar och distans till mitt arbete. 

 Dessa rader är därför tillägnade Er som hjälpt och stöttat mig under uppsatsens gång. Först vill 

jag rikta ett stort tack till det medverkande företaget och till de intervjupersoner som har delat med 

sig av dyrbar tid och bidragit med värdefull information kring sina tankar och upplevelser. Jag vill 

också tacka Karin Staffans som med sina kunskaper inom ämnesområdet har varit en ovärderlig 

diskussionspartner. Hjärtligt tack till Josefine Carlsson som har ägnat mycket tid och engagemang 

åt korrekturläsning av min uppsats. Ett varmt tack till min käre sambo Jimmy Theander för stöd, 

uppmuntran och korrekturläsning och som har fått stå ut med att smyga på tå och titta på teve med 

hörlurar. Allt för att inte störa mig. 

 Sist, men inte minst, ett stort tack till min handledare Marianne Gunnarsdotter Svenning som 

har väglett mig under såväl undersökningens genomförande som under uppsatsskrivandet. När jag 

har behövt det som bäst har hon uppmuntrat mig och varit ett enormt stöd.  

 

Ett stort tack till Er alla. 

 

 

 

Helsingborg, juni 2004 

 

Jenny Åstrand 
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1. Inledning 
Arbetet intar en central roll i människors liv. Identitet, självkänsla och välbefinnande bygger till 

stor del på erfarenheter från arbetslivet. Människors välmående och trivsel främjas om arbetet 

upplevs både som en tillgång och en glädje. Under det senaste århundradet har människors arbets-

miljö förändrats. Tekniken har under de senaste femtio åren utvecklats och datoriseringen har de 

senaste tjugo åren bidragit till förändringar inom arbetsmarknaden. Internationaliseringen har 

även medfört ett ökat krav på effektivitet och flexibilitet, vilket i sin tur har ökat tempot och stärkt 

kraven på medarbetarnas kompetens (Engquist, 1990). Detta har lett till att organisationer hela 

tiden måste utvecklas och ständigt ha en mycket kompetent och motiverad personal för att höja 

produktiviteten, och på så sätt vara mer konkurrenskraftiga. Insikten hos organisationer om vins-

ten att uppmärksamma faktorer som skapar trivsel, arbetstillfredsställelse och arbetsglädje, har 

medfört att de mänskliga resurserna fått allt större uppmärksamhet (Aronsson & Sjögren, 1994).  

 I dagens arbetsmiljödebatt talas det mycket om stress, utbrändhet och psykisk ohälsa. Den 

psykosociala arbetsmiljön står allt oftare i fokus. Det har blivit lika angeläget att komma tillrätta 

med psykiska och sociala förhållanden som skapar skadlig stress på jobbet, som att få bort buller, 

lukt och tunga lyft ur arbetsmiljön. Det finns studier som visar på sambandet mellan psykosociala 

faktorer och risken för olika psykiska och psykosomatiska sjukdomar, som stress och sömnbes-

vär, men även andra sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar (Arbetarskyddsstyrelsen, 

1997; Arbetsmiljöverket, 2001; Socialstyrelsen, 1997; SOU, 1999). Den psykosociala arbetsmiljön 

har därför uppmärksammats för att förstå dess betydelse för välbefinnande och sjukfrånvaro. 

 Trots att det finns en lagstiftning i Sverige som reglerar arbetsmiljön, Arbetsmiljölagen (AML, 

1997), vars ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö, är det paradoxalt nog allt fler människor som mår dåligt på sin arbetsplats. 

AML omfattar psykiska, fysiska och medicinska arbetsförhållanden, men också arbetstillfreds-

ställelse och psykosociala frågor betonas. Eftersom arbetsmiljön omfattar alla de förhållanden 

som finns i arbetslivet ska den enligt AML anpassas till människans psykiska och fysiska förut-

sättningar, där målet är att få till stånd arbetsförhållanden som främjar välbefinnande, arbetsglädje 

och utveckling (Lennerlöf, 1991; Zanderin, 1997). AML ställer även krav på en helhetssyn av 

verksamheten, där syftet är att lyfta fram psykosociala och arbetsorganisatoriska frågor (Wadell & 

Larsson, 1998). Lagen omfattar med andra ord både den fysiska och den psykosociala arbets-

miljön och lyder: ”Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt 

och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall vidare eftersträvas 

att arbetsförhållanden ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till själv-

bestämmande och yrkesmässigt ansvar” (2 kap 1§ AML). 
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 I takt med att långtidssjukskrivningarna i Sverige har ökat kraftigt sedan 19971 har flera studier 

visat att arbetsmiljön samtidigt försämrats (Riksförsäkringsverket, 2002; 2003). Med hänsyn till 

den utbredda sjukskrivningsfrekvensen, som sedan 2001 fortfarande ligger på cirka 100 stressrela-

terade sjukskrivningar per dag (Riksförsäkringsverket, 2002), är det viktigt att uppmärksamma 

hur de psykosociala faktorerna i arbetsmiljön påverkar människor på deras arbetsplats. Lika vik-

tigt som det är att finna förhållanden i den psykosociala miljön som orsakar stress, är det att få 

klarhet i vad som skyddar mot skadlig stress. 

 Med tanke på Arbetsmiljölagens mål och mot bakgrund av hur arbetssituationen ter sig för 

många människor, blev drivkraften och mitt val av ämnesområde att studera psykosocial arbets-

miljö. Jag ville åskådliggöra ledarskapets betydelse och därmed öka förståelsen för hur psyko-

sociala faktorer påverkar upplevelsen av arbetsmiljön. Min intention med denna uppsats har 

således dels varit att undersöka hur medarbetarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö och hur 

de uppfattar närmaste chefens insatser, dels vad deras närmsta chef2 gör för att främja psyko-

sociala faktorer i sina medarbetares arbetsmiljö. Den empiriska, komparativa undersökningen 

gjordes på ett producerande företag i Skåne, där första linjens chefer på tre avdelningar samt några 

av deras medarbetare intervjuades.  
 

1.1. Uppsatsens innehåll och disposition 
Uppsatsen introduceras med en bakgrund till mitt val av ämnesområde. I nästkommande kapitel 

presenteras problemområdet med uppsatsens grundläggande syfte och frågeställningar samt de 

avgränsningar som gjorts. Därefter beskriver kapitel tre metodval, tillvägagångssätt för datainsam-

lingen samt bearbetning av materialet. I det fjärde kapitlet presenteras den teoretiska ansatsen, vil-

ken är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar hur organisationsteorin och arbetsmiljön 

har förändrats och utvecklats i Sveriges, samt en begreppsdefinition av psykosocial arbetsmiljö. 

Samband mellan psykosocial arbetsmiljö, hälsa och stress presenteras också i denna del. Den 

andra teoridelen tar upp några av de teorier om olika faktorer som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön. En inblick i ledarskapsteorier avslutar teorikapitlet. Studiens empiriska resultat av-

handlas i kapitel fem, med en sammanställning av intervjuerna med medarbetare samt första 

linjens chefer, där varje avdelning presenteras för sig. I kapitlet därpå följer en analys där teorier 

och resultatet från den empiriska undersökningen knyts samman, och det mest essentiella för upp-

satsens syfte lyfts fram. I det påföljande sjunde kapitlet förs en diskussion och uppsatsen avslutas 

med en sammanfattning. 

                                                           
1 Allra mest ökar arbetssjukdomar orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer där stress och psykiska 
påfrestningar ligger bakom.  
2 Då chef, ledare eller ledarskap framöver omnämns är det i regel första linjens chefer som avses, vilka här går 
under benämningen skiftesledare.  
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2. Problemområde 
Nedan presenteras problemområdets syfte, frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts.  
 

2.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ empirisk studie undersöka hur medarbetare upp-

lever sin psykosociala arbetsmiljö, samt vilken påverkan den närmaste chefens ledarskap har för 

denna. För att få en ökad förståelse för medarbetarnas upplevelser undersöker jag även närmaste 

chefens insatser kring psykosocialt arbetsmiljöarbete samt dennes arbetssituation. Vidare jämförs 

likheter och skillnader mellan medarbetare och skiftesledare på de tre avdelningarna. Avsikten är 

främst att lyfta fram ämnet ur ett medarbetarperspektiv, men även att beakta problemet ur ett ledar-

perspektiv. Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågor: 
 

Medarbetarperspektiv: 

- Hur upplever medarbetare sin arbetssituation gällande den psykosociala arbetsmiljön? 

- Hur uppfattar medarbetaren sin närmaste chefs insatser och agerande för att tillfredsställa 

faktorer i deras psykosociala arbetsmiljö? 
 

Skiftesledarperspektiv: 

- Vad gör skiftesledaren för att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö hos sina medarbetare?  

- Hur ser skiftesledaren på sin arbetssituation och sin roll som chef?  
 

2.2. Avgränsningar 
Då de psykosociala faktorerna står i fokus i undersökningen har den fysiska arbetsmiljön inte 

granskats. Andra faktorer som inverkar på hur man upplever sin psykosociala arbetsmiljö kan 

vara hur arbetsgruppen fungerar, vilket jag inte heller haft för avsikt att djupare gå in på. Dock har 

hänsyn tagits till arbetskamraterna eftersom de utgör en betydande del av den psykosociala arbets-

miljön. Även organisationens strategi, dess struktur och system har stor betydelse för hur skiftes-

ledaren påverkar medarbetares psykosociala arbetsmiljö, men beaktas ej närmare i denna studie.  

 Det hade varit intressant att komplettera min kvalitativa studie med en kvantitativ studie, för att 

se om vissa mönster uppträder generellt. Tyvärr har detta, av tids- och utrymmesskäl, inte varit 

möjligt. 

 Det finns således många aspekter som är betydelsefulla då man ser till en god psykosocial 

arbetsmiljö eftersom det är en samverkansprocess mellan flera olika faktorer. Även faktorer utan-

för arbetet påverkar, som t.ex. livsstil, familjesituation och motionsvanor. Inte heller dessa fak-

torer har tagits i beaktande. De faktorer jag har valt att avgränsa mig till i studien är motivation, 

socialt stöd, inflytande, lärande och utveckling samt egenkontroll.  
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3. Metodologiska utgångspunkter 
För att kunna utvärdera metodarbetet är det viktigt att grundligt redogöra varje steg i forsknings-

processen. I det här kapitlet ges en beskrivning av mitt tillvägagångssätt för studiens genomförande.  
 

3.1. Metoddiskussion om kvalitativ metod 
Min intention var att undersöka hur medarbetare på tre avdelningar upplevde sin psyksociala 

arbetsmiljö och hur de uppfattade att respektive skiftesledare verkade för att få till stånd en bra 

psykosocial arbetsmiljö, samt att utifrån skiftesledarnas perspektiv undersöka hur de agerade för 

att åstadkomma en god psykosocial arbetsmiljö för sina medarbetare. För att på bästa sätt kunna 

belysa mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att använda mig av en kvalitativ metod3. 

Valet av metod berodde på att jag ville få en ökad förståelse för det jag undersökte samt att jag 

ville lyfta fram det specifika och unika hos respondenterna (Holme & Solvang, 1997; Kvale, 

1997). Mitt humanvetenskapliga och hermeneutiska synsätt har gjort att jag sett problemet ur ett 

beskrivande och förståelseinriktat perspektiv där tolkningen mellan del och helhet blir central 

(Kvale, 1997). Man kan enligt Patel och Davidson (1994) använda sig av två sätt att angripa ett 

problem, antingen genom deduktion eller induktion. Då min studie är inriktad på insikt, upptäckt 

och tolkning, snarare än på hypotes-prövning, använde jag mig av ett induktivt tillvägagångssätt4.  

 Vid kvalitativa undersökningar kan min subjektivitet innebära problem för mig som forskare 

(Holme & Solvang, 1997), vilket gör att det blir viktigt att sträva efter hög validitet. Inre (intern) 

validitet handlar om frågan i vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten (Merriam, 

1994). Då man i kvalitativ forskning studerar människors konstruktion av verkligheten och hur de 

upplever världen, blir det som faktiskt är sant mindre viktigt än vad som tycks vara sant eller upp-

levs som sant. Därför bildar de berättelser som jag har hört av mina intervjupersoner inte en verk-

lighet som gäller alla individer, eftersom den är subjektiv, utan en verklighet såsom intervjuperso-

nerna uppfattar den. Som forskare ställde jag mig frågan om jag verkligen förstått intervjuperso-

nerna och tolkat deras berättelser rätt. Det blev därför viktigt att försöka finna en balansgång mel-

lan närhet och distans. Men det är svårt att komma ”lagom” nära en intervjuperson och samtidigt 

kunna hålla distans vid utvärderingen av vad han/hon berättat. Min kunskap och skicklighet som 

forskare påverkar med andra ord undersökningens validitet.  

                                                           
3 När kvalitativ metod används är det forskarens uppfattningar och tolkningar av information som står i för-
grunden, till skillnad från kvantitativa metoder där statistiska analyser framträder starkast. 
4 Enligt den hypotetiskt-deduktiva modellen härleder man från en allmängiltig teori vissa enskilda hypoteser. 
Den begreppsligt-induktiva modellen är när man låter de kvaliteter man finner vid studier av ett litet urval ingå i 
generella begrepp. Slutsatser dras från ett begränsat antal observationer till påståenden om generella samband. 
Den induktiva slutsatsen är därmed inte en ologisk följd av premisserna i samma bemärkelse som den deduktiva, 
och kan därför inte sägas leda till slutgiltigt verifierade utsagor (Patel & Davidson, 1994). 
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3.2. Genomförandet av studien 
I detta avsnitt går jag igenom studiens urval av intervjupersoner, intervjuförfarandet och framta-

gandet av intervjumanualen. Jag klargör även för studiens bearbetning samt motivering till studiens 

omfattning. Eftersom jag redan i startskedet visste vad min uppsats skulle omfatta, sökte jag efter 

ett större företag för min empiriska studie. Jag fick kontakt med personalchefen på ett tillverkande 

företag i Skåne och fick tillåtelse att genomföra mina intervjuer där. I mötet med personalchefen 

fick jag även tillgång till skriftligt material som policydokument och information om organisatio-

nens formella struktur och uppbyggnad.  

 Underlaget i studiens empiriska del var djupintervjuer med sju medarbetare, som arbetade i 

skift i produktionen, och tre av deras skiftesledare. Totalt genomfördes tio intervjuer, fördelade på 

tre avdelningar. Genom att intervjua både medarbetare och skiftesledare på tre avdelningar har jag 

även fått en bredd på mitt urval. 
 

3.2.1. Urval av intervjupersoner 
 

Företagets personalassistent valde slumpmässigt ut intervjupersonerna, där jag eftersträvade att få 

en viss spridning över anställningstid, ålder och kön. Dock har inte ett representativt urval efter-

strävats då min avsikt med studien var att få en djupare förståelse snarare än att generalisera. Den 

kvalitativa metoden ställer inte heller krav på generaliserbarhet eftersom den är mer exemplifie-

rande än generaliserande (Svenning, 1997). Av praktiska skäl låg det utom min kontroll att när-

mare påverka personalassistentens val av intervjupersoner, beroende på att medarbetarna arbetade 

två- och treskift. Jag är medveten om att urvalet på detta sätt kan ha snedvridit det empiriska 

materialet något, t.ex. genom att de medarbetare som valdes ut var mer tillmötesgående och posi-

tivare än andra. Preliminärt hade jag bestämt mig för nio intervjuer, men det blev slutligen tio. 

Orsaken var att det i urvalet skedde en förväxling bland intervjupersonerna som gjorde att en av 

de tre avdelningarna representerades av tre medarbetare istället för två. Intervjun gav emellertid 

unik information vilket gjorde att jag valde att behålla materialet, även om detta urval också kan 

ha snedvridit materialet. Dock är ändå syftet med kvalitativa undersökningar att inte i förväg 

bestämma exakt antal intervjuer, utan att hitta de informatörer som ger värdefull information för 

studien (Sjöberg, 1999). 
 

3.2.2. Intervju som datainsamlingsteknik 
 

Eftersom syftet med min studie var att undersöka individers upplevelser, bedömde jag således 

kvalitativa djupintervjuer som lämpliga, vilket enligt Allebeck et.al. (1998) är det främsta instru-

mentet bland mjukdatametoderna. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale 

att: ”/…/ erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras 
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mening” (1997, s. 13). Mitt val av datainsamlingsmetod berodde på att huvudsyftet var att studera 

komplexiteten i medarbetares vardagssituationer på arbetet. Med djupintervjuer kunde jag på ett 

mer ingående sätt belysa ett fåtal medarbetares och skiftesledares erfarenheter och uppfattningar, 

och på så sätt få en djupare förståelse för deras situation. Avsikten med att intervjua medarbetare 

och skiftesledare från tre olika avdelningar var att studera likheter och skillnader i hur de upplevde 

respektive införlivade faktorer i den psykosociala arbetsmiljön. 

 Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär och de ämnesområden som behandlades i interv-

juerna var bestämda på förhand. Under intervjuerna använde jag mig av en tematiskt semistruktu-

rerad intervjumanual (se bilaga 1 och 2), eftersom det då skapas en möjlighet för den intervjuade 

att reflektera och diskutera runt vissa teman (Kvale, 1997).  

 Varje intervju genomfördes enskilt och ostört i ett trivsamt rum i företagets lokaler. Jag var 

noga med att få en behaglig stämning före intervjun för att intervjupersonerna skulle känna sig 

bekväma. Det gällde såväl placering av fåtöljer och bord, som att erbjuda något att dricka. Under 

samtliga intervjuer rådde det en avslappnad stämning och jag började varje intervju med att 

berätta om intervjupersonens anonymitet och förhörde mig om det gick bra att banda intervjun. 

Ibland kan en bandspelare vara ett störningsmoment under en intervju (Trost, 1993), men jag upp-

levde inte att någon av mina intervjupersoner verkade besvärade eller hämmade av den. Bandspe-

laren användes under samtliga intervjutillfällen för att inte gå miste om information, vilket jag för-

modligen hade gjort om enbart anteckningar förts. Istället kunde jag vända hela min uppmärksam-

het till varje intervjuperson och fick dessutom intervjun i sin helhet.  

 Samtliga intervjupersoner var tillmötesgående och intervjuerna var lätta att genomföra. Jag 

fick uppfattningen av att de kände sig betydelsefulla för undersökningen och att de tyckte det var 

ett intressant ämne, eftersom de gav utförliga svar. Att jag som intervjuare var utomstående hade 

troligtvis också betydelse för hur öppna de var i fråga om att berätta om sina upplevelser. De svar 

jag fick kan även ha påverkats av att jag som intervjuare hade en viss auktoritet. Stundtals kunde 

jag skönja en osäkerhet, speciellt hos skiftesledarna, då de eventuellt kan ha upplevt sig kontroll-

erade, vilket kan ha gjort att svaren blev av utopisk karaktär (t.ex. inte vad de gjorde, utan vad de 

ville göra). Under intervjuerna försökte jag dessutom undvika att påverka med kroppssignaler. 

 Då intervjuerna tog form av ett samtal var det viktigt att få ett bra flyt och en närhet för att de 

skulle känna sig motiverade till att tala om sina upplevelser och känslor (Holme & Solvang, 

1997). Min avsikt var att lyssna och be dem berätta, utveckla, fördjupa och förtydliga sina svar. 

Jag försökte att komma åt samma fenomen vid varje intervjusituation genom att anpassa mig och 

styra in intervjupersonerna i önskad riktning och ställa de ”rätta” frågorna. Jag ställde också följd-

frågor och vid tillfällen då oklarheter fanns gällande deras svar, säkerställde jag med hjälp av korta 

sammanfattningar att jag uppfattat intervjupersonerna rätt (Holme & Solvang, 1997; Kvale, 1997).  
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 Det är också viktigt att som intervjuare ge utrymme för pauser och inte ha för bråttom. Genom 

att inte bryta pauser fick jag ytterligare värdefull information.  

 De flesta av de intervjuade hade lätt för att prata medan ett fåtal tog lite längre tid på sig att 

svara på frågorna, men alla delade med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Tidsåtgången för 

intervjuerna varierade mellan en och två timmar och samtalen kunde genomföras utan tidspress. 

Samtliga intervjupersoner fick gå från arbetet på betald tid för att intervjuas.  
 

3.2.3. Intervjumanual  
 

Som stöd under intervjuerna använde jag mig av en intervjumanual (se bilaga 1 och 2). Intervju-

frågorna var av både tematisk och dynamisk karaktär, där den tematiska är relaterad till frågorna i 

ämnet för undersökningen och den dynamiska är relaterad till att få samtalet flytande, så att den 

intervjuade ska känna sig motiverad att tala om sina upplevelser och känslor (Kvale, 1997).  

 Intervjumanualen bestod av teman5 och öppna frågeställningar. Min avsikt var inte att en exakt 

formulering av frågorna skulle användas eller att de olika temana behandlades i samma ordning6. 

Detta var flexibelt och varierade från intervju till intervju, beroende på samtalets gång. Manualen 

användes endast som handledning för mig under intervjun. För att minska min styrning som fors-

kare var jag förberedd på att ständigt anpassa frågorna, att ställa följdfrågor eller att ge nya infalls-

vinklar (Holme & Solvang, 1997).  

 Då min avsikt har varit att både lyfta fram ett medarbetarperspektiv och ett ledarperspektiv, har 

jag använt mig av två olika intervjumanualer. Medarbetarnas intervjumanual innehöll följande 

teman: arbetssituation, behov och utveckling, syn på ledarskap, kommunikation och samarbete, 

allmän information samt övrigt (se bilaga 1). Intervjumanualen för skiftesledarnas teman var: 

arbetssituation, chefsroll och samarbete, syn på ledarskap och personalens välbefinnande samt 

övrigt (se bilaga 2).  
 

3.2.4. Databearbetning 
 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer började bearbetningen av den kvalitativa metoden. Då 

metodens giltighet oftast är avgörande för resultatets tillförlitlighet, har jag under arbetets gång 

kontinuerligt kontrollerat och ifrågasatt mitt tillvägagångssätt och mitt material. Det har varit en 

process som under tiden har gett mig nya infallsvinklar.  

                                                           
5 Att använda samma teman minskar till viss del risken att de tolkningar av situationen som görs påverkar interv-
juernas gång och resultat. Men det förutsätter av forskaren en omfattande kunskap om temat, både för att kunna 
tolka nyanser under intervjuförfarandet och tolka de sammanhangen som betydelser kan ingå i (Kvale, 1997).  
6 Frågornas utformning och inbördes ordning påverkar standardiseringen och beroende på hur fria frågorna är 
samt dess tolkningsfrihet, påverkas graden av strukturering (Patel & Davidsson, 1994). Detta gör att mina interv-
jumanualer har en låg grad av strukturering, vilket är eftersträvansvärt i kvalitativa studier.  
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 Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant i sin helhet, vilket var ett tidskrävande men betydelse-

fullt arbete. Detta gjorde att jag vid behov hade möjlighet att gå tillbaka till informationen under 

tiden som uppsatsskrivandet fortgick. Flera bearbetningar gjordes, där det som inte var relevant 

för uppgiftens syfte uteslöts. Intervjuerna skrevs ut och grupperades7 efter olika teman för att slut-

ligen sammanställas för de tre avdelningarna. I detta skede upptäckte jag några framträdande fak-

torer allt tydligare, som resulterade i analysens utformande. Intervjumanualerna har därför inte 

samma utformning gällande de fem faktorerna beroende på att faktorerna framkom efter det att 

intervjuerna genomförts. Detta har gjort att även bearbetningen av intervjumaterialet har blivit 

något mer svårhanterligt, då de utvalda faktorerna har varit utspridda i svarsmaterialet. 

 Analysen gjordes utifrån två perspektiv, dels sett ur medarbetarnas perspektiv efter de fem fak-

torerna som framkom, och dels sett ur ett skiftesledarperspektiv. I analysen bearbetades resultaten 

av intervjuerna på de tre avdelningarna utifrån likheter, skillnader och särskilda mönster ur interv-

jusvaren, vilka jag sedan drog slutsatser från och diskuterade kring med hjälp av teorin. Jag har 

därför försökt att se och förstå helheten i forskningsproblemet och pendlat mellan del och helhet. 

Detta för att jag skulle få en så fullständig förståelse som möjligt (Kvale, 1997). Det var med 

andra ord min förståelse som användes som verktyg i tolkningen och omfattades både av skapan-

det och av tolkningen av texterna (a.a.). Analysen utgjorde således ett uttryck för vad som blev 

min tolkning av materialet. Det är enligt Holme och Solvang (1997) ofrånkomligt att göra fel- och 

eller övertolkningar, vilket gjorde att det var viktigt att med stor försiktighet och kritisk uppmärk-

samhet göra en så tillförlitlig redogörelse som möjligt.  

 Patel och Davidson (1994) påpekar att det är viktigt att sträva efter en så hög reliabilitet som 

möjligt när man genomför en undersökning, men att en kvalitativ metod ofta är flexibel och därför 

blir svår att standardisera. Kvale (1997) menar dock att det är en fara med en för hög strävan mot 

att öka intervjuresultatens reliabilitet eftersom det kan leda till att kreativitet och föränderlighet 

motverkas. 
 

3.2.5. Motivering till studiens omfattning  
 

Att studien har blivit så omfattande beror dels på att psykosocial arbetsmiljö är ett komplext be-

grepp och ett visst utrymme fordras för en beskrivning utifrån ett teoretiskt perspektiv. Från den 

litteratur8 som använts har därför de mest framträdande faktorerna valts ut. Dels beror studiens 

omfattning på ett empiriskt brett material, då psykosocial arbetsmiljö belyses ur både medarbetar-

nas och skiftesledarnas perspektiv.  

                                                           
7 Genom att gruppera och ifrågasätta mitt material ökar studiens validitet (Kvale, 1997).  
8 Litteraturen för min studie fann jag bl.a. genom sökningar på Lunds universitet via databaserna Libris och 
Lovisa. Även artiklar och annan relevant information har spårats på sökmotorer som Artikelsök och Internet. De 
sökord (se Abstract) som har används utgick från studiens syfte och frågeställningar.  
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4. Studiens teoretiska ansats 
För att förstå vad som kan påverka människors psykosociala arbetsmiljö kommer detta kapitel, 

som utgör min teoretiska ram, att ta upp olika omständigheter och faktorer som bör beaktas. Teori-

avsnittet är, som framkom tidigare, uppdelat i två delar, där jag i den första delen redogör för orga-

nisationsteorins utveckling, arbetsmiljön i Sverige; begreppsdefinition av psykosocial arbetsmiljö; 

samband mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa; samt forskning om psykosocial arbetsmiljö, 

hälsa och stress. I den andra delen redovisas fem psykosociala faktorer i arbetsmiljön samt kort-

fattat om ledarskapsteori. 
 

4.1. Förändringar i organisationstänkande 

Organisationen spelar, om inte en avgörande, så en mycket betydelsefull roll för de anställdas 

trivsel och utveckling. Synen på människan, hennes möjligheter och begränsningar påverkar ut-

formningen av organisation och ledarskap och har under de senaste hundra åren förändrats avse-

värt. Under industrialismens intåg i Sverige sågs människan som en produktionsfaktor som skulle 

utnyttjas maximalt och bytas ut vid utslitning, samt att hon var lat, opålitlig och måste styras och 

kontrolleras. Detta ledde till att individen skulle ha så lite självbestämmande och överblick över 

arbetet som möjligt, vilket ökade företagsledningens kontroll (Maltén, 2000). Denna organisato-

riska skola utvecklades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Under åren 1920-1930 

var den fast etablerad och kallades Scientific Management eller Taylorism9. Men vad som inte 

uppmärksammades var den mänskliga motivationen. Arbetsmiljöarbetet fokuserades då på före-

byggande åtgärder vad gällde den fysiska arbetsmiljön. Efter hand ändrades synen på människan 

och man såg henne mer som en social varelse med personliga resurser, än som en produktions-

faktor vid det löpande bandet. På 1920-talet gjordes en undersökning som kallats Hawthorne-

studien10. Denna studie har senare haft stor betydelse för satsningen på den psykosociala arbets-

miljön, samt för uppkomsten av Human Relationskolan11 som betonar de mänskliga relationerna 

och individers upplevelser av arbetsmiljön (Granberg, 1998; Maltén, 2000). Under 1940- och 

1950-talet hade behovs- och egenskapsteorier stor genomslagskraft där bl.a. Abraham Maslow 

(1908-1970) bidrog till att ge ökad insikt i att det fanns något mer än lön och säkerhet som moti-

vationsfaktorer till att arbeta och framhävde det självförverkligande behovet hos människan (a.a.).  

                                                           
9 Kallades Taylorism efter en av dess främste företrädare Frederick W. Taylor (1856-1917). 
10 Hawthornestudien gjordes 1924 i USA, där de fysiska arbetsförhållanden för effektivare produktion studera-
des. Forskaren Mayo tog över studien för en grundlig analys. Resultatet blev oväntat då produktivitetsresultaten 
förbättrades oavsett om deras fysiska arbetsförhållanden försämrades eller förbättrades. Slutsatsen blev att det 
sociala samspelet hade stor betydelse (Svedberg, 2000). Hawthornestudien har fått mycket kritik för att inte vara 
vetenskapligt genomförda men har ändå påverkat den teoretiska utvecklingen. 
11 Elton Mayo (1880-1949) uppfattas som en portalfigur till Human Relationskolan.  
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 Under 1990-talet sattes arbetsmiljö i samband med företagsekonomi och människan sågs inte 

längre som redskap för att nå utsatta mål, utan som en resurs för organisationen. Den tredje skolan 

som uppkom är den Sociotekniska, vilken kännetecknas av ett helhetstänkande (Maltén, 2000). 

Denna skola tar hänsyn till de psykosociala behov som rör arbetsinnehållet i mån av: variation, ett 

visst eget beslutsfattande, förståelse och respekt från omgivningen, möjligheter att lära sig nya 

saker, att se arbetet förenas med framtidsförhoppningar, samt se sig själv, arbetet och omvärlden i 

ett sammanhang.  

 

4.2. Arbetsmiljön i Sverige 

Det dröjde länge innan ett helhetstänkande och de psykosociala arbetsförhållandena uppmärksam-

mades i Sverige och först på 1960- och 1970-talen förändrades synen på arbete. Skyldigheten 

och plikten att arbeta byttes mot rätten till arbete, och synen på människovärdet och identite-

ten blev knuten till arbetet. Den lagstiftning som reglerar arbetsmiljön är, som inledningsvis pre-

senterades, Arbetsmiljölagen och trädde i kraft först år 1978. Lagen behandlar olika arbetsmiljö-

frågor, vilket bland annat omfattar de psykosociala. I slutet av 1980-talet gjordes en mycket om-

fattande kartläggning av arbetsmiljön i Sverige av Arbetsmiljökommissionen och år 1990 redovi-

sades en rad olika studier som visade att det fanns stora skillnader i hälsa och skaderisker mellan 

olika yrkesgrupper (SOU, 1990). Arbetarskyddsstyrelsen12 (1997), Arbetslivsinstitutet och rådet 

för Arbetslivsforskning gjorde i mitten av 1990-talet en mindre kartläggning i syfte att ge under-

lag för prioriteringar av åtgärder, forskning och tillsyn av arbetsplatser under slutet av 1990-talet. 

Det framkom att arbetsmiljön hade blivit bättre och att många förebyggande åtgärder hade varit 

framgångsrika. Detta märktes främst genom att traditionella och klassiska yrkessjukdomar hade 

minskat. Olycksfall och kemikalieexponering hade också minskat, men istället hade de psykiska 

kraven ökat.  

 Gedin- Erixon (1992) menar att psykosociala problem som låg egenkontroll och höga psykiska 

krav förekommer i alla socioekonomiska grupper och att andelen stressfyllda arbeten även ökat 

sedan 1980-talet. År 1997 förekom kombinationen av höga psykiska krav och låg egenkontroll 

hos cirka tio procent av manliga och femton procent av kvinnliga arbetstagare (Arbetarskyddssty-

relsen & SCB, 1997). SOU (1999) befarar att de skillnader som finns mellan olika yrken och 

sociala gruppers hälsa och välbefinnande även kommer att öka i framtiden.  

 Sedermera omarbetades Arbetsmiljölagen under 1997, med syfte att utifrån en helhetssyn öka 

den lokala aktiviteten för att förebygga arbetsskador och för att nå målet ”det goda arbetet”13.  

                                                           
12 Arbetsskyddsstyrelsen ger ut föreskrifter (internkontroll) för en mer detaljerad vägledning om hur budskapet i Arbets-
miljölagen ska tolkas. Arbetsgivaren ska upprätta handlingsplaner för internkontrollsarbetet (Wadell & Larsson, 1998). 
13 Med ”det goda arbetet” menas att man skall arbeta effektivt med arbetsmiljöarbete som är inriktat på att förbättra 
arbetsorganisationen på lokal nivå (Arbetarskyddsstyrelsen, 1997). 
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4.3. Begreppet psykosocial arbetsmiljö 
Då psykosocial arbetsmiljö är ett nyckelbegrepp i min studie behöver den en tydlig definition. 

Forskare använder sig av det svårdefinierade begreppet på olika sätt och Lennéer-Axelson och 

Thylefors (1991) presenterar begreppet utifrån tre infallsvinklar. 

 

• De som använder begreppet för att beteckna orsaksförhållanden i omgivningen (arbetsmiljö), 
 

• de som använder begreppet för att beteckna olika effekter på människan i form av upplevelser 
och handlande, 

 

• de som använder begreppet som en term för att beskriva samspelet mellan individ och miljö 
(a.a. s. 14). 

 
Wadell och Larsson (1998) anser likt Lennerlöf (1981), att det inte finns någon utmärkande 

psykosocial arbetsmiljö och beskriver att: ”Det finns en social miljö, som tillsammans med andra 

faktorer påverkar människans ’psyke’ och därmed utveckling” (Wadell & Larsson, 1998, s. 41). 

De menar att både psykologiska och sociologiska aspekter ligger till grund för individers mentala 

hälsa på arbetsplatsen, där den sociala arbetsmiljön betonar den sociala miljöns betydelse för 

människans utveckling och innefattar arbetskamrater, grupper, ledarskap, normer etc. Den fysiska 

arbetsmiljön kan emellertid ge sociala konsekvenser och den sociala arbetsmiljön kan i sin tur för-

orsaka psykiska konsekvenser för individen. Individen påverkas således av sin omgivning sam-

tidigt som det sker en påverkan i motsatt riktning. 

 Både Gardell (Lennerlöf, 1991) och Karlsson (1997) poängterar att det vid arbetsmiljöarbete är 

viktigt att skilja mellan den faktiska och den upplevda arbetsmiljön. Den faktiska upplevelsen är 

den objektiva eller den fysiska som, i motsats till den upplevda arbetsmiljön, är mätbar.  

 Olika forskares och författares åsikter kring begreppet psykosocial arbetsmiljö skiljer sig såle-

des till viss del åt. Min definition av begreppet psykosocial arbetsmiljö ligger inom ramen för 

Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) tredje infallsvinkel, nämligen samspelet mellan individ 

och omgivning. Denna definition knyter även an till termens ursprungliga betydelse som utgår 

från utvecklingspsykologen Erik H. Erikssons definition av begreppet psykosocial. Han betonar 

den sociala miljöns betydelse för människans utveckling, då människans identitet utformas i sam-

spel med omgivningen (Westlander, 1993). Jag ser följaktligen psykosocial arbetsmiljö som ett 

ömsesidigt inflytande mellan individens handlande och omgivningens påverkan. 
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4.4. Samband mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa  
E. H. Erikson lanserade inte bara begreppet psykosocial, utan var även den första som införde 

begreppet hälsa i en beteendevetenskaplig analys av socialt samspel (Westlander, 1993). Enligt 

Karlsson (1997) är sociala och psykosociala orsaksfaktorer av primär betydelse när det gäller att 

definiera psykosocial hälsa. Med ett stressperspektiv på ”ett gott psykosocialt arbete” är männis-

kans förutsättningar och begränsningar utgångspunkten. De yttre förhållanden som utlöser stress-

reaktioner kallas för stressorer. Stressorer är omgivningens faktorer och individens sätt att upp-

fatta, registrera, bedöma och bearbeta information. Stress uppstår när det finns en skillnad mellan 

stressorer och individens bärkraft, dvs. då en konflikt uppstår mellan de krav som ställs på en indi-

vid och förmågan som individen har. Stress är med andra ord en psykofysiologisk aktivering och 

graden av stress är beroende av hur individen hanterar situationen och kan därför definieras som 

antingen positiv eller negativ14. Arbetsrelaterad stress är således inte bara förknippad med förslit-

ningseffekter och sjukfrånvaro, utan kan även betraktas som ett hot mot personlig och yrkesmäs-

sig utveckling och därmed utgöra ett hot mot hälsan. Men förhållanden i arbetsmiljön kan likväl 

främja en god arbetsmiljö och därmed förebygga stress (Johansson, 1991; Wadell & Larsson, 

1998; Zanderin, 1997).  
 

4.4.1. Forskning kring psykosocial arbetsmiljö, hälsa och stress 
 

Det finns en rad olika studier som har gjorts kring psykosocial arbetsmiljö. En av dem är Franken-

haeuser (1997) som i sin studie av tjänstemän på Volvo, påvisar att det finns ett samband mellan 

psykosocial arbetsmiljö, hälsa och stress. Studien syftade bl.a. till att ta reda på hur människor på-

verkas av stress, vad som gör människor stressade på arbetet, om det finns skillnader mellan olika 

grupper, samt om skydd mot den skadliga stressen existerar. Tjänstemännen på Volvo besvarade 

ett frågeformulär angående sin totala arbetsbörda. De som upplevde hög egenkontroll (autonomi) 

upplevde också större arbetsengagemang än de med låg egenkontroll. Graden av egenkontroll 

jämfördes också med hur stor oro och ängslan som de tillfrågade rapporterade. Det visade sig att 

tjänstemän med hög egenkontroll uppgav mindre ängslan och oro än de med låg kontroll. Studien 

gav också information om att de tjänstemän som upplevde ett starkt socialt stöd på jobbet kände 

sig friskare och hade färre psykosomatiska symptom, än de tjänstemän med svagt socialt stöd (a.a.). 

 Forskning har även visat på samband mellan psykosocial arbetsmiljö och sjukfrånvaro. En 

brittisk studie gjord på 9072 tjänstemän visade på att graden av sjukfrånvaro påverkades av låga 

arbetskrav, liten kontroll och minskat socialt stöd i arbetet (North et.al., 1996). 
 

                                                           
14 När yttre förväntningar upplevs som utmaningar och skillnaden mellan förväntningar och upplevd förmåga 
stimulerar till lärande och utveckling av nya beteendemönster, kallas det för positiv stress. Den negativa stressen 
däremot är olustig, betungande och hotfull då individen inte har möjligheter att kontrollera sin situation.  
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4.5. Fem faktorers betydelse för en god psykosocial arbetsmiljö 
Nu har vi kommit in på den andra teoridelen där de faktorer som kan komma att påverka den 

psykosociala arbetsmiljön presenteras. I denna del av teorikapitlet beaktas således en indelning av 

den psykosociala arbetsmiljön. De fem faktorerna är motivation, socialt stöd, inflytande, lärande 

och utveckling samt egenkontroll. En sådan distinktion är nödvändig för att systematiskt kunna 

göra teorin mer lätthanterlig och förståelig. Naturligtvis påverkar de olika faktorerna varandra, 

eftersom den psykosociala arbetsmiljön är en påverkansprocess.  

 Med en illustrativ bild (figur 1) försöker jag redogöra för min föreställning kring vilken bety-

delse de yttre förhållandena, som t.ex. ledarskap och företagsklimat, har för de fem psykosociala 

faktorernas inbördes samverkan. Ledarskapet och företagsklimatet (den blå ringen) håller samman 

hela ”arbetsgruppen”, dvs. medarbetarna. Skiftesledaren påverkar på så vis genom sitt handlande 

de psykosociala faktorerna. Den psykosociala arbetsmiljön (orange) är en påverkansprocess (röd 

spiral) där olika faktorer (grönt) påverkar varandra. Hög eller låg egenkontroll och inflytande i 

arbetet leder till ökad eller minskad motivation. Motivationsgraden beror på egenkontrollens och 

inflytandets omfattning, vilket i sin tur leder till att lärande och utvecklingsmöjligheter ökar eller 

minskar, osv.  

 

Figur 1.   Illustration över min syn på hur ledarskapet påverkar medarbetarnas psyko-
sociala arbetsmiljö, samt påverkansprocessen mellan de olika faktorerna.  

 

I påföljande fem avsnitt skildras de fem psykosociala faktorerna och därefter avslutas teoridelen 

med en kort presentation om ledarskapsteori. 
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4.5.1. Motivationens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön 
 

Motivation är en drivkraft bakom människans handlande och en rad behov måste tillfredsställas 

för att trivsel i arbetet ska uppstå. I samband med industrialismens genombrott startade forskning-

en kring arbetsmotivation, d.v.s. motivet till varför människan arbetar. Den moderna motivations-

teorin grundades av Abraham Maslow som undersökte motivationens betydelse för den mänskliga 

prestationen. Maslow beskrev med sin behovspyramid att människan har behov av att ha, att vara 

samt att uppleva och utvecklas15 (Maltén, 2000).  
 

4.5.1.1. Arbetsuppgiftens och omgivningens betydelse för motivationen 
 

Herzberg et.al. lanserade, utifrån Maslows behovspyramid, tvåfaktorsteorin. De kom fram till att 

det är två faktorer som har betydelse för arbetstillfredsställelsen, nämligen motivationsfaktorer 

(inre faktorer) och hygienfaktorer (yttre faktorer) (Malten, 2000). 
 

Motivationsfaktorerna är knuta till arbetsuppgiften och omfattar: 
 

- erkännande från arbetskamrater och överordnade 
- att lyckas med sin uppgift, och/eller se resultat av sitt arbete 
- uppgiftens värde i sig 
- att få känna medansvar 
- att få statusfyllda uppgifter eller att bli befordrad 
- att ha möjligheter att utvecklas och växa i sin yrkesroll 

 

Hygienfaktorerna är knutna till arbetsomgivningen och omfattar: 
 

- arbetsförhållanden (ljus, värme, buller etc.) 
- mellanmänskliga relationer (till arbetskamrater, chefer, underställda)  
- lönenivå eller andra löneförmåner (t.ex. statussymboler, arbetsluncher eller fri bil) 
- arbetsledning (rättvisa, kompetens) 
- personalpolitik (trygghet i arbetet) (a.a.). 

 

Enligt Allebeck et.al. (1998) visar olika studier att människor med olika socioekonomisk bak-

grund har olika motiv till att arbeta. De som finns lägre ned i statushierarkin värderar yttre belö-

ningar som bra lön och säkert jobb högt, medan de som ligger högre upp i statushierarkin fäster 

stor vikt vid inre, personliga belöningar som självförverkligande, lärande och självständighet. Även 

människans goda förhållande till andra människor ses som en stark motiverande kraft - oavsett 

position i statushierarkin.  

                                                           
15 När de grundläggande, fysiologiska behoven är tillfredsställda kommer andra behov som rör trygghet, kontakt 
och tillhörighet i fokus. Högst upp i pyramiden kommer självförverkligande, vilket innebär ett maximalt utnyt-
tjande av resurserna (Maltén, 2000). 
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4.5.2. Det sociala stödets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön 
 

Sociala relationer ger människan positiva upplevelser och en känsla av stabilitet och förutsägbar-

het. Bara känslan av stöd kan räcka långt och kan ge både trygghet och stimulans. Ett socialt nät-

verk hjälper människor att identifiera och anpassa sig till de förväntningar och roller som finns i 

en organisation. Genom en återkoppling kan även människors uppfattning om sitt egenvärde öka. 

Det sociala stödet förebygger dessutom isolering och bristande integration i samhället (Social-

styrelsen, 1997; Wadell & Larsson, 1998) och är avgörande för hur välbefinnande och hälsa upp-

fattas. Den sociala miljön kan därför ses som en buffert. Därmed fungerar det sociala stödet som 

ett immunförsvar när man utsätts för psykisk påfrestning, då det förstärker identitets- och själv-

känslan (Folkhälsogruppen, 1991; Karlsson, 1997; Socialstyrelsen, 1997; Wadell & Larsson, 1998). 

 För att en organisation ska kunna skydda människor från ohälsa, bör alltså goda sociala nätverk 

finnas. Aronsson och Sjögren (1994) beskriver överutnyttjande, utbrändhet och stress som aspek-

ter av vad de kallar för tillitsbristsjukdomar16. Tillitsohälsan beskriver de som psykologiska, emo-

tionella, sociala och somatiska tillstånd, samt att den har med människors förmåga att hantera 

osäkerhet och stress att göra. Även Karasek och Theorell17 (1990) ser socialt stöd som en viktig 

komponent i ett hälsofrämjande arbete, p.g.a. dess stressdämpande effekt.  
 

4.5.2.1. Olika former av socialt stöd 
 

Socialt stöd är alltså ett omfattande begrepp och kan delas in i flera kategorier. Enligt Haglund 

och Svanström (1995) innefattar det sociala stödet på arbetsplatsen ett samspel och integration 

mellan människor, vilket inte bara ger ett psykiskt och känslomässigt stöd, utan även ett informa-

tionsmässigt och ett materiellt stöd. De tre delkategorier som Haglund och Svanström delar in 

socialt stöd i är:  
 

1. Emotionellt stöd  Tillgång till nära och förtroliga relationer. 
  

2. Informativt stöd  Tillgång till personer som kan ge råd, vägledning och information.  
 

3. Materiellt stöd   Tillgång till personer som kan ställa upp med olika typer av praktisk 

hjälp. Det kan också innebära att individen efter krävande insatser får 

tid och möjlighet att hämta nya krafter eller tillfälle att slutföra delar 

av uppgiften på ett tillfredställande sätt. 

                                                           
16 Tillitsbristen kan finnas i olika former, t.ex. individens självtillit samt tillit i förhållande till medmänniskor. 
17 Karasek och Theorell (1990) menar att ju större socialt stöd man har desto lättare är det att bemöta andra 
faktorer, som krav och kontroll. Se mer Egenkontrollens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. 
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4.5.3. Inflytandets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön 
 

Inflytande över det egna arbetet är betydelsefullt för människor i arbetslivet. Hur detta kommer att 

utvecklas är bland annat beroende av arbetets innehåll. Med inflytande avses i detta sammanhang 

att medarbetarna även ska kunna påverka faktorer utanför själva arbetsuppgiften, d.v.s. de ramar 

som formar arbetsprocessen. Exempel på dylika ramar är arbetskamrater och chefer, att bestämma 

över rast och ledighet samt att komma med nya idéer för att förbättra sin arbetssituation (Eriksson, 

1990). 

 Enligt Åkerstedt (1996) är graden av upplevt inflytande i arbetet en viktig faktor för i vilken ut-

sträckning människor uppfattar sina arbeten och arbetstider som positiva18. Upplevelse av förhål-

landen i arbetsmiljön, som sammanhang och meningsfullhet av psykosocial art, förstärker enligt 

Folkhälsogruppen (1991) den psykiska hälsan, och antas dessutom kunna mildra eller dämpa 

effekten av olika stressorer i arbetsmiljön (Karlsson, 1997; Wadell & Larsson, 1998).  
 

4.5.3.1. Inflytandets begränsningar 
 

Gardell och hans medarbetare införde den s.k. alienationsteorin under slutet av 1960-talet. Ur 

socialpsykologisk synpunkt sammankopplades alienationsproblematiken med industriarbetets för-

utsättningar för de anställdas mentala hälsa. Denna teori innebär att personer som inte har möjlig-

het att påverka sin arbetssituation och inte ser någon mening med den, löper större risk än andra 

att inte trivas på sitt arbete, vilket även kan leda till ohälsa19 (Aronsson, 1991).  

 Blauner (Malten, 2000) har belyst alienationsupplevelserna med hjälp av faktorer med negativ 

motivationseffekt. Blauner ser främst mekaniseringen och automatiseringen i tillverkningsindust-

rin som problematiskt och finner fyra specifika problem som Maltén (a.a.) presenterar:  
 

1.  Maktlöshet  Styrd utan möjlighet att förändra sin situation. 
 
2.  Meningslöshet  Ser inget samband mellan sina arbetsuppgifter och helheten, upp-

lever arbetsuppgifterna som fragmenterade. 
 
3.   Isolering  Ingår inte i någon social gemenskap på arbetsplatsen. 
 
4. Jagfrämlingskap  Känner sig helt avpersonaliserad, som ett objekt, ett redskap, eller en 

kugge i maskineriet. 

                                                           
18 Graden av upplevd inflytande har framkommit ur olika regressionsanalyser som gjorts (Åkerstedt, 1996). 
19 I Karasek & Theorells terminologi motsvaras alienationen av lågt beslutsutrymme där de menar att en hög mental 
belastning är sjukdomsalstrande om det samtidigt föreligger ett lågt beslutsutrymme. Se mer Egenkontrollens 
betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. 
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4.5.4. Lärandets och utvecklingens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön 
 

Då människan har ett behov av att förverkliga sig själv blir handlingsfrihet, ansvarstagande och att 

lära sig nya saker eftersträvansvärt. En organisation som möjliggör utveckling och lärande bland 

medarbetarna ger enligt Argyris (Flaa et.al., 1998) och Ellström et.al. (1996) goda förutsättningar 

för hög produktivitet och god hälsa bland medarbetarna. Ett sätt att nå dit är att satsa på utbildning 

och utveckling med inriktning på arbetsmiljö (SOU:1990). 
 

4.5.4.1. Lärande på olika nivåer och ur olika aspekter  
 

Ellström et.al. (1996) menar att lärandet sker på olika nivåer och skiljer därför på två typer av 

lärande, nämligen det anpassningsinriktade och det utvecklingsinriktade. Ett anpassningsinriktat 

lärande har sin utgångspunkt från givna uppgifter, mål och förutsättningar, där kunskaper och fär-

digheter sällan blir ifrågasatta. Denna typ av lägre ordningens lärande kallar Argyris och Schön 

(1996) för single-loop-learning, då det inte krävs någon omfattande tillsyn eller handledning från 

ledarens sida. I ett utvecklingsinriktat lärande har individen däremot ett prövande, analyserande 

och ifrågasättande förhållningssätt till arbetsuppgifter. Mål och andra förutsättningar, liksom 

problem definieras och val av metoder diskuteras. Den typen av lärande förutsätter stor frihet i 

arbetssituationen samt möjlighet att kontrollera och påverka sin omgivning. Det är vad Argyris 

och Schön (1996) benämner double-loop-learning, eftersom det handlar om ömsesidig påverkan 

och feedback (d.v.s. tvåvägskommunikation), till skillnad från det anpassningsinriktade lärandet.  

 Ellström et.al. (1996) beskriver fyra olika aspekter av lärande i arbetsmiljön:  
 

1. Arbetsorganisationen  Tar hänsyn till organisationens storlek, grad av centralisering samt 
vertikal och horisontell arbetsfördelning. En grupporienterad arbets-
organisation är eftersträvansvärt.  

 

2. Arbetsuppgifternas  Antas kunna främja såväl som att hindra ett kompetenshöjande läran-
de hos en individ. Arbetsuppgifterna bör då ha en hög grad av komp-
lexitet och självständighet, då för låg grad leder till upplevelser av en-
formighet, bristande möjligheter till lärande och försämrad intellek-
tuell förmåga.  

 

3. Inre aktörer  Ledningen spelar, som inre aktör, en viktig roll då den kan fungera 
som drivkraft eller hinder. Likaså är ledarens attityd, beteende och på 
sättet han/hon utför sin roll viktigare än den formella rollen som leda-
re. Även feedback från de inre aktörerna är viktigt.  

 

4. Belöningssystem  Kan delas in i yttre respektive inre system: 
- Yttre belöningar kan vara ökad lön och befordringsmöjligheter. 
- Inre belöningar kan vara upplevelser av meningsfullhet, ansvar för 

arbetet, samt kunskap om resultatet av arbetet.  

karaktär 
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4.5.5. Egenkontrollens betydelse för psykosocial arbetsmiljö 
 

Egenkontroll och inflytande är snarlika faktorer, men har olika utgångspunkter. Då inflytande har 

att göra med att ha kontroll över arbetet, d.v.s. de ramar som formar arbetsprocessen, handlar 

egenkontroll snarare om vilka krav som ställs i arbetet, d.v.s. i själva arbetsuppgiften eller arbets-

utförandet.  
 

4.5.5.1. Krav och kontroll i arbetet 
 

Den amerikanske sociologen Robert Karasek slog i slutet av 1970-talet samman två forsknings-

traditioner; stressforskningstraditionen och sociologiska forskningstraditionen. Karasek ser på 

samma sätt som den svenske stressforskaren Töres Theorell en god psykosocial arbetsmiljö som 

ett mål även ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv (Karasek & Theorell, 1990). Karasek har i 

samarbete med Theorell arbetat fram en modell (se figur 2) som handlar om individens ramar, 

d.v.s. omgivningens krav och de möjligheter till beslutsutrymme som ges. De fokuserar på vilka 

konsekvenser olika kombinationer har för individens hälsa och möjligheter till utveckling i 

arbetet. Krav- och kontrollmodellen har två huvuddimensioner och fyra typer av arbetsupplevelser 

som kombinationer av krav och handlingsutrymme. Egenkontroll är den ena dimensionen och står 

för handlingsfrihet och beslutsutrymme som är förenat med arbete. Det innefattar individens 

stimulans i form av att lära sig och utvecklas samt möjlighet att påverka och ha inflytande över sitt 

arbete i beskaffenhet av beslutsutrymme. Den andra dimensionen utgörs av arbetets psykologiska 

krav och innebär den insats eller ansträngning arbetet kräver, dvs. individens upplevelse av de 

krav som ställs på arbetets innehåll. Karasek och Theorell menar att det är dessa två dimensioner 

som styr människans stressbeteende. De ger antingen upphov till hög eller låg stress samt aktiv 

eller passiv situation (Wadell & Larsson, 1998). 

 Ett arbete som har både låga psykiska krav och litet beslutsutrymme kallar Karasek och 

Theorell för passivt. Konsekvensen av detta förmodas även vara en låg aktivitetsnivå under fri-

tiden. Ett arbete med höga krav, men med litet beslutsutrymme kallas för spänt eller belastande 

arbete. Med ett spänt arbete menas att individen saknar resurser för att klara av kraven på ett till-

fredställande sätt och kroppen samlar istället oförlöst energi vilket bland annat ger sig uttryck i 

nedsatt psykisk hälsa (a.a.). 
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Figur 2.   Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell över hur arbetskrav 
och egenkontroll påverkar arbetets belastning på människan (Wadell 
& Larsson, s. 122, 1998; Mina ändringar).  

 
Arbeten med låga psykiska krav och med ett stort beslutsutrymme kallar de för avspänt arbete. 

Det mest gynnsamma arbetet anser Karasek och Theorell (1990) vara det med höga psykiska krav 

och med ett stort beslutsutrymme, d.v.s. när individen kan utöva kontroll över sin egen arbets-

situation. Detta kallar de för aktivt arbete. Med andra ord är det denna kombinationen som även 

främjar en aktiv livsstil och ökar förutsättningarna för lärande och utveckling. Studier har visat på 

att människor som fått nya arbetsuppgifter med ökat inflytande och mer allsidiga arbetskrav, även 

utnyttjar sin fritid mer aktivt (Wadell & Larsson, 1998). 

 Karasek och Theorell (1990) lägger i sin krav- och kontrollmodell till en tredje variabel som 

kan öka eller minska hälsoriskerna, nämligen socialt stöd från ledare och arbetskamrater. Även 

Arbetarskyddsnämnden (1991) och Frankenhaeuser (1997) menar att sambandet mellan egen-

kontroll och handlingsfrihet i kombination med socialt stöd är av största betydelse när det gäller 

att hjälpa människor att klara höga arbetskrav, och därmed förebygga stress och psykosomatiska 

sjukdomar.  
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4.6. Ledarskapets betydelse för en god psykosocial arbetsmiljö 
Ledaren har med sin ledarskapsstrategi möjligheter att skapa vissa förutsättningar för att påverka 

sina medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Ellström et.al. (1996) menar att den psykosociala 

arbetsmiljön ofta inte är så god som den skulle kunna vara och att orsaken kan vara bristande 

kompetens bland chefer och ledare. Hur ledarskapet bedrivs varierar utifrån olika värderingar och 

ideal (Maltén, 1997). 

 Under årtionden har det funnits gemensamma och skiljande drag i tänkandet om ledarskap och 

en mängd stilar och teorier har växt fram20. Ledarskapsforskningen delas ofta upp i två huvudka-

tegorier; egenskapsteorier och beteendeteorier (se bl.a. Ekvall, 1992; Handy, 1993; Hagström, 

1990; Smither, 1994; Svedberg, 2000). Egenskapsteorier beskriver och undersöker vem en ledare 

är, och beteendeteorier beskriver vad en ledare gör. Fokus ligger på beteendeteorier i följande 

text, då de är mer intressanta för uppsatsens syfte.  
 

4.6.1. Två ledarskapselement 
 

De två amerikanska socialpsykologerna Blake och Mouton (Maltén, 1997) har genomfört olika 

undersökningar för att försöka belysa effekten av ett ledarskap som antingen varit starkt inriktat 

på produktion eller på personalens välmående. De har urskiljt två element som de anser att ledar-

skapet består i. Det första elementet är ledarens intresse för sin personal, vilket handlar om att 

kunna visa omsorg och öppenhet, ha förmåga att kommunicera, stimulera kreativitet, handleda 

medarbetare och integrera alla i arbetet. Det är med andra ord ett stödjande beteende med en 

personalinriktning. Det andra elementet är ledarens intresse för uppgiften, vilket innefattar att 

planera, organisera, administrera, producera och skapa visioner. Detta innebär ett styrande beteen-

de med mål- eller uppgiftsinriktning.  

 Med utgångspunkt från Blake och Mouton redogör Maltén (1997) för att en funktionell ledare 

måste kunna spela två huvudroller. Huvudrollerna består i att dels ha en uppgiftsorienterad roll, 

och dels en personalorienterad roll. När de båda rollerna förenas till ett integrerat ledarskap, menar 

Maltén att ett dynamiskt ledarskap bildas. 
 

 

 

                                                           
20 Min avsikt är ej att presentera olika ledarskapsteorier, även om det vore intressant att begrunda de förändringar 
som skett värderingsmässigt, exempelvis att ett situationsanpassat ledarskap numera ofta föredras framför ett 
auktoritärt ledarskap.  
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5. Presentation av empiriskt material  
I detta kapitel presenteras intervjuresultaten från de olika avdelningarna. Jag börjar med att beskri-

va företagets verksamhet och intervjupersonerna. Efter detta presenteras det empiriska resultatet 

för varje avdelning. Vardera kapitel, för respektive avdelning, börjar med en kort presentation av 

medarbetarna och fortsätter med hur de upplever deras arbetssituation och trivsel, samt deras upp-

fattning om psykosociala faktorer i arbetet – både gällande arbetskamraters och skiftesledares 

betydelse. Sedan kommer jag in på vad medarbetarna anser att skiftesledaren gör för att förbättra 

deras psykosociala arbetsmiljö, samt hur de uppfattar sin skiftesledares ledarskapsförmåga. Sist i 

varje kapitel återkommer jag till de intervjuade skiftesledarnas upplevelse av sin arbetssituation 

och vad de anser sig göra för att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö för sina medarbetare. 

Skiftesledarnas syn på sitt ledarskap och på sin chefsroll refereras slutligen.  
 

5.1. Presentation av företag och intervjupersoner 
Företaget där den empiriska studien gjordes är ett globalt, amerikanskägt, tillverkande företag och 

representeras av 59 000 anställda i 60 länder. Det arbetar totalt 3 900 personer i Sverige och på 

företaget på den skånska orten arbetar cirka 900 personer. Det är en hierarkiskt uppbyggd organi-

sation med medarbetare och chefer på olika nivåer, samt en företagsledning. Produktionsenheten, 

där studien genomfördes, består av tillverkning och packning21. Produktionssidan har cirka 250 

operatörer och totalt 9 skiftesledare, fördelade på fem avdelningar.  

 På de tre avdelningarna som studien berörde, benämns samtliga medarbetare som maskin-

operatörer. De arbetar i två- eller treskift, och arbetet sker efter olika linjer i en grupp om cirka 

fyra personer, där den huvudsakliga arbetsuppgiften är att sköta maskiner. Några operatörer arbe-

tar även med administrativa uppgifter, vilket förekommer på både hel- och deltid. Då operatö-

rerna, och samtliga som vistas i produktionslokalerna, arbetar efter strikta hygienregler, s.k. 

SHR22, betyder det att en extrem renlighet vid produkterna och maskinerna är ett krav23.  

 Nedan presenteras intervjupersonerna på de tre avdelningarna. På grund av anonymiteten är 

samtliga avdelningars och intervjupersoners namn fingerade.  

                                                           
21 För övrigt finns bl.a. kvalitetsavdelning (Q) samt forskning och utveckling (FoU). 
22 Egentligen annat namn/förkortning. För att inte avslöja företaget, är strikta hygienregler av mig framöver fritt 
översatt till SHR. 
23 Det innebär att det till exempel är strängt förbjudet att tugga tuggummi, snusa, ha uppkavlade ärmar eller upp-
knäppta skjortor, krav på skyddsmössa/nät, som helt täcker öronen etc. 

Avdelning Ett 
 

Skiftesledare:  Sixten 
 

Medarbetare:  Sören 
Sam  
Sonja 

Avdelning Två 
 

Skiftesledare:  Tyra 
 

Medarbetare:  Tove 
Tage 

Avdelning Tre 
 

Skiftesledare:  Knut 
 

Medarbetare:  Katarina
Kajsa 
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 På avdelningarna Ett och Två arbetar personalen med packning och på avdelning Tre med till-

verkning. Varje avdelning ska ha två skiftesledare, vilka arbetar tvåskift. Dock arbetar båda skif-

tesledarna på avdelning Ett dagtid, efter eget initiativ, då de anser att deras arbete kräver deras 

närvaro dagtid p.g.a. deltagande i särskilda projekt. På avdelning Tre finns för tillfället bara en 

skiftesledare, vilket gör att denne har ansvar över fler medarbetare än normalt. Under de senaste 

fem åren har skiftesledarbefattningen utvecklats, från att ha varit försteman till att bli skiftesledare, 

vilket bl.a. har inneburit ett ökat personalansvar för skiftesledarna.  

 I påföljande kapitel presenteras det empiriska resultatet, i princip på samma sätt för de tre av-

delningarna, även om innehållet varierar något beroende på sammanhanget. 
 

5.2. Ettans avdelning 
På Ettans avdelning intervjuades Sixten som är skiftesledare samt de tre medarbetarna Sören, Sam 

och Sonja. Sören är 34 år och har arbetat på avdelningen i nio månader. Han har precis börjat lära 

sig att redovisa ordrar och beställa material, när han inte står vid maskinerna. Sören trivs mycket 

bra på sin arbetsplats och menar att det främsta skälet är arbetstiderna. Andra faktorer är god rela-

tion till kamraterna i arbetsgruppen, bra övertidsersättning och förmåner som sjukvård, gym etc.  

 Sonja har arbetat på avdelningen i drygt sex år och är 45 år gammal. Utöver maskinoperatörs-

arbetet ansvarar hon för redovisningar och beställningar. Hon ser den goda stämningen och den 

goda relationen till arbetskamraterna som anledningen till att hon trivs. ”Jag tycker inte arbetet är 

särskilt stimulerande, inte särskilt utvecklande. /.../ jag har ett gott förhållande till mina arbets-

kamrater. /.../ det är ganska god stämning.” 

 Sam som är 28 år, har arbetat på samma avdelning sedan han började för tre år sedan. För till-

fället trivs han ganska bra, men anser att han inte längre utvecklas i sitt arbete. ”Jag är en sådan 

som söker ständig utveckling. /.../ och nu börjar det stagnera ganska rejält.” Sam menar att det är 

den goda relationen med arbetskamraterna samt bra lön, som gör att han trivs.  
 

5.1.1. Medarbetarna Sören, Sam och Sonjas arbetssituation 
 

I detta avsnitt berörs de intervjuade medarbetarnas inställning till och uppfattning om ansvar, in-

flytande, utveckling, motivation och stress i deras arbetssituation. Samtliga tycker sig ha ansvar i 

sitt arbete men däremot lägger de olika innebörd i begreppet. Sören säger: ”Det får man ju ta sig. 

Att få igång de andra, om de har fikat för länge så får man säga till. Man blir ju inte alltid poppis, 

men det får man ju ta.” Han känner ansvar att försöka påverka arbetskamraterna att följa hygien-

reglerna, fast utan större framgång. ”Men å andra sidan, gör inte jag det så blir jag inte heller 

nöjd med mitt egna arbete.” När Sam däremot talar om ansvar relaterar han det mer till produktio-

nen, ”/…/ det ska produceras mycket och det ska produceras säkert.”  
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 De tre respondenterna på denna avdelning upplever det problematiskt att inte ha inflytande i 

arbetet. Även om de t.ex. ser att det är en tidsmässigt dålig planering som gör deras arbete ineffek-

tivt har de svårt att påverka detta. Enligt Sonja skulle en direktdialog med berörda parter, d.v.s. att 

inte alltid behöva gå genom skiftesledaren, ge dem större inflytande. Däremot upplever de sig ha 

ett inflytande gentemot sina arbetskamrater, när de kan ta rast och dylikt.  

 Att inte ha inflytande över sin arbetssituation ser de som en av anledningarna till att de inte kan 

utvecklas i sitt arbete. Enligt Sören beror det på att skiftesledarna på avdelningen toppstyr alldeles 

för mycket och att medarbetarna mer eller mindre blir som ”nickedockor”. Också Sam känner att 

hans utveckling har stagnerat när det gäller arbetet. Däremot känner han att han skulle kunna ut-

vecklas på det mentala planet, t.ex. hur man handskas med människor. I detta avseende skiljer sig 

Sonja något från de andra. Hon tycker sig ha utvecklats genom nytillkomna kontorsarbetsuppgif-

ter och efterfrågar fler.  

 Alla tre är överens om att en bra lön påverkar deras motivation i arbetet. I detta fall har Sören 

en klart instrumentell inställning. ”Jag är här för att göra ett jobb och får betalt för det. Jag gör 

så gott jag kan. Sen kan jag gå hem med gott samvete.” De två andra anser även att ett gott sam-

arbete med arbetskamraterna ökar motivationen i arbetet. Dessutom nämner Sonja att det är vik-

tigt för henne att göra ett bra jobb. ”Jag mår helt enkelt bra över att göra ett hyfsat arbete.” 

 De tre respondenterna anser att det vore en fördel om arbetstiderna kunde förändras till tvåskift 

istället för treskift. Sören berättar att han ogillar nattskiftet men för övrigt upplever han inte sin 

arbetssituation som psykiskt eller fysiskt påfrestande, med undantag från några tunga lyft. För 

Sams del är skiftesgången både psykiskt och fysiskt påfrestande. ”Man får försaka så mycket för 

det /.../ du mår inte fysiskt bra av det heller.” Själva arbetsmiljön vid maskinerna ser han också 

som mycket stressande, speciellt när någon är sjuk eller behöver gå ifrån maskinerna. Även Sonja 

upplever ganska ofta stress i arbetet, vilket främst är förenat med hennes kontorsuppgifter. ”Jag 

kan ibland känna att jag är uppe i varv, hjärtat klappar fortare, man blir lite torr i munnen. Man 

måste hela tiden prioritera för att man ska hinna med i alla ändar.” Sonja har dessutom ibland 

varit sjukskriven p.g.a. migrän som hon tror beror på trötthet, eftersom det oftast inträffar under 

nattskiftsperioderna.  
 

5.2.1.1. Arbetskamraternas betydelse för trivseln och arbetsmiljön 
 

I detta sammanhang tas respondenternas uppfattning om stöd, uppskattning och samarbete upp. 

Samtliga känner att de får någon sorts stöd från sina arbetskollegor i det dagliga arbetet, även om 

detta kan ta sig lite olika uttryck. Sören nämner att han får stöd från arbetskamraterna när han 

kommer med förslag medan Sonja upplever stöd från endast en av arbetskamraterna i sitt arbete 

med redovisning och beställning. Däremot efterlyser Sören uppskattning från sina arbetskamrater, 



 

 29

i form av t.ex. en klapp på axeln. Inte heller Sonja anser sig få uppskattning för själva arbetet men 

får det istället utanför arbetsuppgifterna.  

 Samtliga är dock överens om att den uppskattning de får från arbetskamraterna har stor bety-

delse för stämningen och att en god stämning utgör grunden för ett bra samarbete. En av dem ger 

uttryck för det på följande sätt: ”Jamen det märker man ju klart, att det blir en helt annan stäm-

ning om man hjälper till. /.../ Vi försöker ge uppbackning till varandra.” En annan av dem säger: 

”Har man en god stämning så fungerar det. Har man inte en god stämning så funkar det inte.” På 

samma sätt som god stämning och bra arbetskamrater kan öka motivationen påverkar även mot-

satta förhållande motivationen. ”Vissa människor går man bara inte ihop med. /.../ Måste man 

ändå stå ut med dem på jobbet så rasar motivationen ner på botten.” 
 

5.2.1.2. Skiftesledarens betydelse för trivseln och arbetsmiljön 
 

I detta avsnitt beaktar respondenterna skiftesledarens roll och insatser vad beträffar trivsel och 

psykosociala faktorer i medarbetarnas arbetsmiljö. Enligt de tillfrågade saknar skiftesledaren 

engagemang för sina medarbetare och gör inget för att de ska trivas eller må bra på arbetet. ”Det 

låter hemskt, men jag sitter och funderar på om han bryr sig /.../ det hade räckt att man känner att 

han bryr sig. /…/ Det kan vara småsaker möjligtvis, men inget som jag kan komma ihåg. /…/ Det 

känns som att han inte bryr sig vad som händer där ute och inte har tid att ge mig kritik, varken 

positiv eller negativ.”  

 Ingen av dem anser heller att skiftesledaren gör något för att motivera dem i arbetet och de 

önskar att han var mer tillgänglig, dels för att arbetet ska fungera utan oönskade uppehåll och dels 

för att de ska känna sig trygga och kunna prata med honom när de behöver. Enligt Sören är 

skiftesledaren mest otillgänglig när han är stressad även om det nog ändå finns en vilja hos honom 

att prata. Sonja å sin sida tycker inte att skiftesledare Sixten alltid lyssnar på förslag som medarbe-

tarna har kring trivsel, arbetsmiljö och arbetsuppgifter. ”Då får man inte den respekten man ändå 

förtjänar /.../ så kan de väl ändå lyssna och låtsas tänka och bry sig.” Och även om han ibland 

lyssnar på vad hon säger, har hon en känsla av att ändå inte bli förstådd, även om hon tror att han 

bryr sig om sina medarbetare. ”Jag är rädd att han inte riktigt förstår eller om han inte riktigt vet 

vad han ska göra med den, informationen som han får /…/ ibland tror jag inte att han har förmå-

gan att hantera det.” 

 De tre respondenterna anser att skiftesledarna inte ger det stöd som behövs. Även om uppskatt-

ning ibland visas, görs det även omvänt. ”Vi får ju lika ofta reda på att vi har gjort något bra som 

att vi har gjort något dåligt. För de är speciellt snabba att kritisera och vara taskiga när vi har 

gjort något fel.” Respondenterna känner att uppskattning, frågor kring trivsel och utvecklings-

planer endast ges under de två utvecklingssamtalen de har per år. Dock med viss begränsning 
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enligt Sam. ”På utvecklingssamtalen kommer de [skiftesledarna] överens om vad de tycker att 

jag ska lära mig.” Även Sonja menar att utvecklingssamtalen inte är fullgoda p.g.a. Sixtens 

glömska kring Sonjas utbildningsönskemål. ”När han glömmer bort det så känner jag mig oviktig. 

/…/ att han har trettio stycken andra att tänka på… det hjälper inte mig då.”  

 Ett annat problem som respondenterna nämner är skiftesledarens brist på insyn i såväl fikarum-

met som på linjerna. Medarbetarna utnyttjar ofta den dåliga uppsikten vilket ibland leder till ett 

dåligt samvete. De menar att Sixten därför borde ställa högre krav. ”[Han] ska vara lite tydliga-

re... och mer av vad som förväntas av oss.” Han borde enligt medarbetarna även granska hur sam-

arbetet i varje arbetsgrupp fungerar efter nyrekryteringar, då detta för närvarande inte görs. 
 

5.2.1.3. Medarbetarnas syn på skiftesledarens ledarskapsförmåga 
 

Här tas respondenternas uppfattning om sin skiftesledares ledarskapsförmåga upp. De tre respond-

enterna har den gemensamma åsikten att Sixten inte lämpar sig för sin yrkesroll. ”Han har inget 

engagemang, ingen pondus. /.../ Han är inte en bra chef. /…/ Han är mån om att vara kompis med 

oss och det är inte alltid det vi behöver.” Detta har visat sig leda till orättvisa samt svårigheter 

kring konflikter.  

 Även skiftesledarens sätt att ge kritik bedöms av respondenterna som mindre bra då detta ofta 

görs öppet vid fikabordet. Samtliga har föga förtroende för Sixten bl.a. beroende på att han har 

svårt att bevara hemligheter för medarbetarna. ”Han gör det inte för att vara elak, men han tänker 

sig inte riktigt för. /…/ Jag skulle aldrig gå in och prata med honom. Aldrig. Det skulle komma ut 

i fikarummet. Så klumpig är han.” 

 Sixtens osäkerhet och inkonsekventa handlande kring arbetsmässiga beslut är något som alla 

tre kritiserar. ”Det är lite olika regler beroende på vad han är på för humör. Och det gör ju att 

man tappar lite förtroende när han inte är rak”. De menar att även förtroendet hade ökat för 

Sixten om han hade kunnat erkänna misstag och sin osäkerhet. Istället existerar dubbelmoral och 

godtycklighet i hög grad, t.ex. genom att produktionsfel släpps igenom ena gången, för att stoppas 

en annan, beroende på hur bra respektive dåligt produktionen har gått. Två av respondenterna rea-

gerar mycket starkt kring skiftesledarens brister kring arbetsmoral och arbetsdisciplin (SHR), 

eftersom det är Sixten som har det yttersta ansvaret för att reglerna följs. ”Vi går utbildningar i 

SHR. /.../ ibland är det till och med så att vissa nya har fått höra: ’du måste veta hur det ska vara, 

men sen så gör vi ändå aldrig på det sättet’. /…/ Det är under all kritik./.../ Och det är inte bara 

vi, utan det kommer från skiftesledare. De struntar också i det... och teknikerna.” En annan anled-

ning till respondenternas bristfälliga förtroende för Sixten är att löne- och utvecklingssamtalen an-

tas baseras på skiftesledarens uppfattning kring vad som sägs i fikarum, från skvaller och lösryck-

ta meningar. Sonja menar då att många utnyttjar det och lätt manipulerar honom. ”Han vet ju inte 
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så mycket om oss. /.../ han är inte så stor människokännare och så mogen. /…/ Är man en duktig 

chef så ska man inte heller bara lyssna på de som skriker högst /.../ De andra får inte lika hög lön, 

och de kan vara hur duktiga som helst.” 

 Även om alla tre respondenterna tycker att Sixten är snäll har således respekten sjunkit hos 

medarbetarna, p.g.a. hans svårigheter att lyssna, dubbelmoral, nonchalans och glömska. Sören 

säger: ”Jag har ju stunder då jag högaktningsfullt skiter i vad han säger.” 

 Bristande information från Sixten (rörande hur vissa beslut fattas) speciellt i samband med 

ouppklarade problem i produktionen, leder till att medarbetarna känner sig maktlösa nästa gång de 

stöter på samma typ av problem. De tre respondenterna anser dessutom att information om före-

tagets resultat och planer för framtiden skulle vara intressant för att ha möjlighet att se sitt arbete 

ur ett helhetsperspektiv. ”Det borde finnas något sånt som man kan kolla hur det har gått så att 

man kan känna sig delaktig.” För att delaktighet ska skapas anser samtliga att mer ansvar bör 

läggas på arbetsgrupperna. Sören menar att Sixten kan åstadkomma bättre resultat i sitt sätt att 

delegera. ”Istället för att tvinga på dem ansvar borde han först fråga om de vill ha ansvar, så 

känner de att de har ett val.” 
 

5.2.2. Skiftesledare Sixtens arbetssituation 
 

I detta avsnitt kommer skiftesledare Sixtens arbetssituation presenteras, för att i följande avsnitt 

komma in på hans insatser kring medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö, samt hans syn på ledar-

skap. Sixten är 32 år och började först som operatör för nio år sedan. Därefter blev han arbetsleda-

re och för tre år sedan skiftesledare. Han trivs med sitt arbete och upplever företaget som mycket 

socialt och trevligt med en bra stämning. Eftersom skiftesledarna på senare tid har fått ta över sina 

chefers arbetsuppgifter anser han att skiftesledarrollen saknar en tydlig definition. 

 Sixten upplever stor tidsbrist och att personalbiten därför blir lidande. ”Jag har då svårt att 

hjälpa och stötta min personal i den utvecklingen som de vill. /.../ Antingen stressar man på det 

för fort, eller så skjuter man på det för länge.” Därför upplever Sixten sin arbetssituation som 

mycket psykiskt tung, vilket han menar att han inte är ensam om. ”Det är några som har gått in i 

väggen som inte fick byta tjänster, eller så är de sjukskrivna.” Enligt de högre cheferna ska skif-

tesledarna fokusera på och prioritera ”personalen och deras utveckling”, men Sixten menar att de 

inte får tillräckligt med resurser från cheferna. ”Så vad man säger och vad som är verklighet, är 

två helt olika saker.” Således upplever Sixten att han har svårt att påverka sin arbetssituation. 

Andra brister Sixten nämner är att problem oftast löses kortsiktigt av arbetsledningen och att del-

aktighet sällan ges. ”Man arbetar fortfarande ganska gammeldags där /.../ ändå har vi jätteunga 

chefer.” Sixten säger att han inte har hört talas om något internkontrollarbete gällande psyko-

sociala faktorer, utan gäller endast för den fysiska arbetsmiljön. ”/…/ när det gäller den rena 
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säkerhetsaspekten, det känner jag till. Men det rent psykosociala tittar man nog inte lika mycket 

på. Det är nog mer vad som går genom företagsläkaren.”  

 Sixten anser att han ibland får uppskattning från sin chef, men att han inte alltid får stöd kring 

projekt (t.ex. målstyrning), främst beträffande tid. Däremot får han stöd från skiftesledarkollegor 

och medarbetare. ”Jag får nog gensvar från min omgivning och min personal, men jag känner 

inte att jag får det från ledningen över huvud taget.” 
 

5.2.2.1. Sixtens insatser för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö 
 

Sixten menar att han ger sina medarbetare stöd och motivation genom att ge dem mycket informa-

tion. Att lyssna på dem för att på så sätt få dem att påverka och vara delaktiga i beslut, menar han 

också är viktigt, men anser sig inte ha den tid som behövs. Sixten tycker det är viktigt att ge beröm 

men gör det sällan själv. Ibland visar han dock uppskattning genom att bjuda på pizza, trisslott etc.  

 Sixten tycker att samarbetet fungerar relativt bra mellan honom och hans medarbetare men 

skulle förbättras om han var mer tillgänglig och hade mer tid. Att inte hjälpa sina medarbetare i 

den utsträckning han önskar och att ständigt slitas med sin lojalitet mellan företaget och persona-

len, ser han som ett stort hinder för medarbetarnas utveckling. I utvecklingssamtal försöker Sixten 

se till individens behov i relation till gruppens, men anser inte att det finns tid till att gå in på 

väsentligheter. Sixten är även medveten om att medarbetarna ofta är stressade och att lösningen på 

problemet bl.a. är att sätta in extrapersonal vid sjukdom eller liknande, men att resurser saknas.  
 

5.2.2.2. Sixtens syn på sitt ledarskap 
 

Som chef anser Sixten att det är viktigt att vara sig själv i så hög utsträckning som möjligt. 

”Antingen så är man en ledare eller så är man inte en ledare.” Han anser sig vara mycket lojal 

mot sina medarbetare och att det är viktigt att lyssna på sina medarbetare samt att våga ta beslut. 

Dock menar han att han hindras av tidsbrist. Sixten säger även att han ”inte ger målen för medar-

betarna, utan endast sätter ramarna” för att de ska bli mer delaktiga, och tror därför att de är posi-

tiva till hans chefskap.  

 Sixten ser inga problem med att ge kritik men undviker att göra det på kontoret. ”Jag brukar 

prata med hela gruppen. /…/ Jag vill ge gruppen en chans att försvara den personen /…/ då 

hjälper folk varandra mer.” Sixten känner att hans medarbetare har förtroende för honom, men 

känner sig hårt dömd som chef. ”Jag vill att de ska ge mig förtroende att ta de beslut eller ha de 

tankar och åsikter som jag har utan att det ska vara fel i deras ögon.” På frågan om Sixten har 

förtroende för sina medarbetare svarar han: ”Mmm, det tror jag nog.” 
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5.3. Tvåans avdelning 
På Tvåans avdelning intervjuades skiftesledare Tyra samt två av hennes medarbetare Tove och 

Tage. Tove är 44 år och har arbetat på samma avdelning i åtta år. Utöver maskinoperatörsarbetet 

ansvarar hon även för kontorsuppgifter. Många fördelar, som lön och förmåner, gör att Tove trivs 

rätt så bra på arbetet, fast att det varierar. ”Ibland så är man ju trött på det ju.” Orsakerna är bl.a. 

att arbetet är enformigt, men det är arbetskamraternas förtjänst att hon trivs ändå. ”För hade inte 

det varit bra, så går det ju inte.” 

 Tage är 34 år och har arbetat på avdelningen i cirka fem år, med undantag från några avbrott. 

Han trivs ganska bra på sitt arbete och menar att det bl.a. är arbetskamraterna som gör att han trivs 

bra. ”Man har ju det rätt så bra här ändå. /.../ det är en trygghet här.” 
 

5.3.1. Medarbetarna Toves och Tages arbetssituation 
 

Medarbetarnas uppfattning om i vilken utsträckning de har en arbetssituation med ansvar, infly-

tande, utveckling, motivation och stress, tas bl.a. upp i detta avsnitt. Både Tove och Tage anser sig 

ha inflytande i sitt arbete, och att det främst handlar om inflytande kring arbetskamrater, upplär-

ning av nyanställda, samt i viss utsträckning idéförslag. Tove tycker sig ha större ansvar än många 

andra av hennes arbetskamrater, eftersom hon utöver maskinoperatörsarbetet har kontorssysslor. 

Inflytandet kring arbetsuppgifter är dock begränsat för medarbetarna, då de arbetar efter en kör-

plan som skiftesledaren bevakar. Detta gör också att de inte känner att de utvecklas i så stor ut-

sträckning.  

 Bra lön nämner de två respondenterna som motivationsdrivande, men främst är det arbetskam-

raternas förtjänst att de trivs ganska bra. Båda två upplever dock skiftesledarens otillgänglighet 

som ett problem. ”Hon är inte där. Hon har dålig koll på situationen och folk blir lata och bekvä-

ma.” Eftersom Tyra inte anses styra sina medarbetare tillräckligt känner både Tove och Tage att 

de måste agera arbetsledare. De upplever situationen som påfrestande, eftersom det har pågått 

under nästan ett års tid. ”Och det har ju blivit sämre stämning på avdelningen. /.../ Vi har tagit 

upp problemet, men hon [skiftesledaren] anser att vi är ju vuxna så vi ska klara av det utan 

henne.” Enligt de intervjuade är lösningen en chef som arbetar mer än Tyras ca 75%, och vill ha 

en chef på heltid. Såväl på linjerna som på kontoret upplever båda respondenterna sin arbetsmiljö 

som mycket stressig.  

 Främst blir det stressigt när inte maskinerna fungerar på linjerna eller när någon i arbets-

gruppen tillfälligt behöver lämna linjen. Tove behöver även på kontoret Tove assistans för avlast-

ning.  
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5.3.1.1. Arbetskamraternas betydelse för trivseln och arbetsmiljön 
 

Här berörs respondenternas uppfattning om samarbete, stöd och uppskattning. Både Tove och 

Tage tycker sig få bra stöd och uppskattning av sina arbetskamrater, förutom den uppdelning som 

finns. ”Vi håller ihop. Men vi är olika grupper. Killarna är lite för sig själva. Vi är uppdelade i 

två läger liksom." Samarbetet blir därför bara bra inom den närmsta gruppen.  

 Tage känner att han ibland får uppskattning och ser det utifrån gruppens prestationer. ”Har vi 

klarat det så är det ju hela gruppen som har gjort det, från början till slut.” Toves arbetsgrupp 

har dessvärre inte stöttat varandra lika bra. ”Det har nog varit lite dåligt med det. I och med att 

det har varit lite dålig stämning och sånt, så har vi arbetskamrater nog inte stöttat varandra till 

hundra procent.” Den dåliga stämningen på avdelningen menar respondenterna beror på både 

arbetskamrater och skiftesledare. 
 

5.3.1.2. Skiftesledarens betydelse för trivseln och arbetsmiljön  
 

Medarbetarnas syn på skiftesledarens roll och insatser vad beträffar trivsel och psykosociala fak-

torer tas upp i detta avsnitt. Varken Tove eller Tage upplever att skiftesledaren bryr sig om deras 

arbetsmiljö, eftersom hon aldrig är ute på linjerna. De vill att hon ska vara mer tillgänglig och 

styra upp sina medarbetare mer. Exempelvis önskar de att en roteringslista skrevs (vilket andra 

avdelningar har) på vilka maskiner de ska köra. Detta skulle leda till ett ökat inflytande samt att de 

uppdelningar som finns troligtvis skulle luckras upp. 

 De två respondenterna blir ibland uppmärksammade av Tyra, vilket gör att de känner sig moti-

verade i arbetet. Men det kan också ha motsatt effekt. ”Gör man något bra så kan man få höra att 

’ja det var bra gjort’. Men sen får man ju höra när man har gjort något dåligt också.” Ingen av 

dem känner att de får något större stöd från Tyra och de tror att en ökad tillgänglighet även hade 

lett till bättre kommunikation. Ett annat problem är att Tyra inte har tid att lyssna på dem och att 

de känner sig missförstådda, något de tror beror på hennes stressade arbetssituation. ”Hon har satt 

ihop folk som jobbar och man säger att det inte funkar, så säger hon bara att ’det ska funka!’ 

Ibland blir det lite så att hon inte riktigt förstår vad det är vi menar och vi känner oss lite jobbiga.” 

 Varken Tove eller Tage anser att skiftesledaren för närvarande gör något för att de ska utveck-

las i sitt arbete, utöver de kontorssysslor som ibland tillkommer. ”För då ser vi ju också hur det 

fungerar här på avdelningen liksom. Det blir roligare.” Konsekvenserna av att Tyra inte är ute 

bland sina medarbetare blir att hon inte vet vilka kunskaper de verkligen besitter. Därmed blir det 

även svårt för henne att sätta utvecklingsmål, då mycket hinner förändras mellan de två utveck-

lingssamtalen varje år. Respondenterna är dessutom missnöjda med att Tyra avstod från att, med 

samtliga på avdelningen, hålla ett av de ordinarie två utvecklingssamtalen som ska genomföras 

varje år.  



 

 35

5.3.1.3. Medarbetarnas syn på skiftesledarens ledarskapsförmåga 
 

I detta avsnitt beaktas respondenternas uppfattning om hur skiftesledaren agerar i sin roll som 

ledare. De två respondenterna betraktar inte Tyra som en ledartyp och tycker inte att hon borde ha 

personalansvar. ”Det är framförallt ledarskapet. Hon har inget ledarskaps... Ja, hon har väl gått 

en sådan där utbildning, men det är ju inte...” Tove och Tage har den gemensamma åsikten att 

Tyra borde vara mer bestämd och rättvis. ”Hon är ju snäll om man vill be om ledighet /.../ men 

annars är hon inte så bestämd.” Tage tycker att hon borde ge personalen eget ansvar för ett ökat 

inflytande, samt att engagera sig i sina arbetsuppgifter, för att ett gott ledarskap ska komma till 

stånd.  

 Båda respondenterna saknar förtroende för sin skiftesledare och det kan t.ex. röra sig om konfi-

dentiella angelägenheter. ”Hon får egentligen inte lov att berätta något som jag säger, men jag 

litar inte riktigt på henne. Därför säger jag inte riktigt allt. Jag vet inte om det går vidare.” Vidare 

tycker de att Tyra är för mycket kompis med medarbetarna. ”Jag tycker att hon många gånger är 

lite slapp. Hon är lite för mycket kompis med många. /.../ Hon klarar ju inte av /…/ säger hon 

något till en person så säger de att ’det skiter jag i’.” 

 Således anser sig varken Tove och Tage respektera sin skiftesledare. Tyras sätt att ge kritik är 

ytterligare en anledning till deras brist i respekt. ”Hon bara kommer in och gapar liksom, det är ju 

helt fel alltså. /…/ Hon tänker inte, utan bara säger det, och det kan vara ute i produktionen. /.../ 

Hon hade inte behövt säga vissa grejer när det är massa människor bredvid.” Dessutom anser 

Tove och Tage att hon utövar dubbelmoral, vilket de inte uppskattar. Ett exempel på ett inkonsek-

vent handlande är, enligt Tage, när Tyra säger åt medarbetarna att inte ha för lång rast, men själv 

sitter på kontoret och surfar på Internet. ”Hon ska vara på sina linjer. Hon ska prioritera det.” Då 

medarbetarna avlastar Tyra från vissa kontorsuppgifter, anser de att det borde finnas mer tid för 

henne att ge stöd till personalen. ”Vi tar jobbet från henne och då kan jag ibland undra; vad gör 

hon? Ja, hon har ju hand om personalen, men det har hon ju inte ändå.” Detta övertygar Tage 

om att Tyras arbetssituation inte är så pressad som hon utger att den är.  
 

5.3.2. Skiftesledare Tyras arbetssituation 
 

Här presenteras skiftesledare Tyras arbetssituation, och i följande avsnitt beaktas hennes insatser 

kring medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö samt hennes ledarskapsyn. Tyra är 38 år och börja-

de arbeta i produktionen för 14 år sedan, blev senare försteman och är sedan fem år tillbaka skif-

tesledare. Hon har inte trivts så bra på arbetet under det senaste 1½ året. ”Jag har alltid trivts bra 

här /.../ och jag har alltid älskat mitt arbete. Men på den senaste tiden har jag inte trivs så himla 

bra.” Detta menar hon beror på att hon inte känner sig nöjd med sin arbetsinsats. ”Det är väl det 

att man känner att man inte har gjort ett bra arbete när man går härifrån”. Tyra känner att det 
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inte finns tillräckligt med tid för medarbetarna p.g.a. hennes ökade antal arbetsuppgifter, och att 

hon ständigt får prioritera i sina val. Då Tyra inte kan göra ett bra jobb känner hon att hon inte har 

den respekt för medarbetarna som de förtjänar. ”Det kommer in någon och vill prata och man 

känner hela tiden ’gå med dig, gå med dig’, för att man egentligen inte har tid att prata.” Andra 

saker hon anser sig försumma är morgonens runda på linjerna.  

 En mycket stressad arbetssituation gör att Tyra behöver avlastning i sitt arbete och har t.o.m. 

uppsökt företagsläkaren i detta ärende. Hon anser att bristande information är en av anledningarna 

till hennes stress. ”Man ska kunna och veta allt, utan att kanske få några direktiv heller på hur 

/.../ eller exakt på vad du ska göra.” Innan en sammanslagning mellan två avdelningar för ett och 

ett halvt år sedan fungerade informationsflödet bättre eftersom hennes chefs kontor var närmare 

och en daglig kontakt då var möjlig. ”Min chef är aldrig hos oss. Det känns så splittrat.” Tyras 

chef har heller aldrig besökt hennes medarbetare ute på avdelningen och har ingen som helst kon-

takt med dem. Hon känner att de högre cheferna inte bryr sig om skiftesledarnas pressade arbets-

situation. Att arbetsgruppen med skiftesledarna har en bra sammanhållning och får stöd från 

varandra är därför värdefullt för henne. 

 Tyra tycker inte att utbildning alltid räcker inför nya arbetsuppgifter. Även om hon får stöd 

från sin chef kring allmänna frågor när hon själv uppsöker honom, behövs mer feedback kring 

arbetet med personalen. Hon är bl.a. i behov av hjälp med att sätta mål hur hon ska utveckla sina 

medarbetare. ”Det tas för givet att man bara ska kunna klara av det. /.../ det [utbildningen] gav 

inte så mycket. Man fick ju insikt i det, men inte hur man skulle jobba med det.”  
 

5.3.2.1. Tyras insatser för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö 
 

Tyra tror att hennes medarbetare trivs bra men att de skulle trivas bättre om de får lära sig mer och 

hon tycker att deras utveckling är viktig. Dock är tidsbrist ett stort problem för Tyra när det gäller 

utvecklingssamtalen. ”Förra året tänkte jag att ’jag skiter i det för jag hinner inte’. /.../ Jag valde 

bort det och jag tänkte så att min chef har ju inte haft något utvecklingssamtal med mig heller 

så...” Dock ångrar hon detta och menar att hon egentligen tycker att utvecklingssamtal är något av 

det viktigaste i hennes arbete.  

 När det gäller hur Tyra anser att internkontrollen fungerar hos henne, säger hon bara att: ”Den 

fungerar bra.” 

 Tyra upplever att vissa av hennes medarbetare känner misstro inför hennes arbetet med deras 

utveckling. ”Ibland så verkar det som att de väntar på att man ska göra ett misstag. /.../ jag är 

osäker liksom, jag behöver lite mer tid och stöd i det arbetet.” För att öka medarbetarnas motiva-

tion och ge dem ett ökat inflytande anser Tyra att det är viktigt att ha möten, samt ge medarbetar-

na stöd i deras arbete, men att hon själv inte är bra på att ge beröm. 
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 Tyra är medveten om att hennes medarbetare inte har så stor möjlighet att påverka sitt arbete 

eftersom hon säger exakt vilka maskiner de ska vara på. ”Och det gillar dem. /…/ det verkar som 

att människan ändå gärna vill styras.” De har dock måltal där de själva beslutar hur de ska köra. 

Att medarbetarna är uppdelade i två lag menar Tyra beror på att de vill köra olika maskiner. De 

två ”lägerna” har dessutom låg tolerans mot varandra, vilket ofta leder till konflikter. Tyra tror att 

problemet löser sig om alla provar på samtliga maskiner. ”Det behöver blandas upp. Men det är 

svårt, jag vill inte tvinga någon till något de inte vill.” 
 

5.3.2.2. Tyras syn på sitt ledarskap 
 

I en chefsposition anser Tyra att det är viktigt att vara ärlig, lyhörd, social och att tycka om männi-

skor. Hon anser sig oftast ha dessa egenskaper, men att de är svåra att upprätthålla p.g.a. den stres-

sade arbetssituationen. För det mesta anser Tyra att hennes medarbetare respekterar henne som 

chef, men att de ibland kan komma med falska påståenden. Att de inte litar på henne som objektiv 

och rättvis i sitt handlande, gör henne besviken. Själv anser hon att hon har tillit till sina medarbe-

tare. Att samarbetet inte alltid fungerar mellan Tyra och hennes medarbetare beror, enligt Tyra på 

tidsbrist, vilket har ökat under det senaste ett och ett halvt åren. Då Tyra inte lever upp till medar-

betarnas förväntningar eller när hon pratar om produktionssiffror märker hon det på stämningen. 

”Man vill bara säga till dem att: ’jobba, jobba, jobba’. Då märker man ju att det fördärvar lite 

med stämningen.” Tyra har medvetet varit mindre tydlig kring mål. Syftet till detta är att medar-

betarna ska tänka mer själva, vilket hon menar inte har fungerat så bra. ”När man pratar om mål 

så är det negativt för personalen. De har svårt att förstå varför. Jag berättar att så och så mycket 

kommer vi att köra. På veckomötena tar vi upp om de har varit duktiga och producerat bra, eller 

om vi ligger back.” Tyra tror inte att hennes medarbetare tycker om att få kritik. ”Jag tror inte 

alls att de gillar det, absolut inte. Det är det ingen som gör.” 
 

5.4. Treans avdelning  
På Treans avdelning intervjuades Knut, som är skiftesledare samt de två medarbetarna Katarina 

och Kajsa. Katarina är 38 år och har arbetat på avdelningen i 17 år och trivs mycket bra på sitt 

arbete. Hon beskriver sig som en ”allt-i-allo-person” på kontoret och avlastar skiftesledarna ge-

nom att granska dokument, redovisa ordrar etc. Hon tycker det är ett fritt jobb med många förde-

lar och förmåner. Skiftesledaren betyder mycket för Katarinas trivsel på arbetet. ”Han är sig själv, 

varken mer eller mindre. Aldrig att han kommer och är sur eller otrevlig.”  

 Kajsa är 37 år och har mestadels jobbat på samma avdelning under de fem år hon har arbetat 

på företaget. De skiftande arbetsuppgifterna tycker hon är motiverande, men hade gärna haft 
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andra arbetstider. Kajsa trivs bra på sitt arbete. ”Hade man inte trivts på jobbet hade man inte varit 

motiverad att gå hit och jobba varje dag. /…/ Det är bra arbetskamrater och bra arbetsuppgifter.” 
 

5.4.1. Medarbetarna Katarinas och Kajsas arbetssituation 
 

Här berörs medarbetarnas uppfattning om ansvar, inflytande, utveckling, motivation och stress i 

deras arbetssituation. De två respondenterna blir motiverade i sitt arbete på olika sätt. Kajsa blir 

motiverad i sitt arbete när hon tar ansvar och känner att hon utvecklas med sitt ansvarsområde, 

och även för sådant som ligger utanför hennes egentliga arbetsuppgifter. ”Det är viktigt att man 

gör en bra produkt. Man måste ju ha ansvar för sitt arbete och sina arbetsuppgifter.” Katarina 

tycker sig däremot inte utvecklas i någon större utsträckning i sitt arbete, men blir motiverad när 

skiftesledaren emellanåt ger beröm.  

 Båda två upplever att de har inflytande i sitt arbete genom att arbetskamrater och skiftesledare 

lyssnar på förslag. Katarina känner att hon dessutom kan påverka genom sina kontorsuppgifter då 

hon själv bestämmer arbetsupplägget. Kajsa menar att hon har tagit på sig själv en ledarroll som 

ger henne extra inflytande.  

 Kajsa kan ibland uppleva att arbetet är stressande men anser att det ofta beror på vem hon sam-

arbetar med. ”Det är det ju ibland [stressande], men det är ju hur man är själv som person. Jag 

kan lätt stressa upp mig.” Även Katarina känner sig stressad då hon ständigt blir avbruten i sitt 

pappersarbete. Sedan hon fick kontorsarbete har inte hennes arbetsuppgifter blivit tydligt definie-

rade och arbetskamrater utnyttjar tillfället och lägger mer arbete på hennes bord. Detta gör att hon 

upplever sin arbetssituation som stressande och är i behov av praktisk hjälp. ”Jag kan känna mig 

väldigt stressad ibland när alla ringer och skriker överallt samtidigt. /…/ Man tänker, varför kan 

inte jag få hjälp /.../ jag hjälper ju andra.” Samtidigt säger hon att: ”Jag vet, och andra vet också, 

att jag gör ett fullgott arbete, mer kan jag inte göra.” Egentligen ska det finnas någon annan upp-

lärd medarbetare som avlastar Katarina, men i de flesta fall är det Knut som hjälper henne. Ibland 

händer det även att han säger åt någon att hjälpa henne.  
 

5.4.1.1. Arbetskamraternas betydelse för trivseln och arbetsmiljön 
 

Respondenternas uppfattning om samarbete, stöd och uppskattning tas upp i detta sammanhang. 

Båda respondenterna upplever att arbetskamraterna lyssnar på varandra och att de får bra stöd och 

uppskattning från dem. ”Det är små grejer som egentligen är obetydliga men sen ändå är väldigt, 

väldigt värdefulla. /…/ Man berömmer om man gör ett bra jobb. Det är sånt man behöver höra.” 

 Då Katarina och Kajsa arbetat på avdelningen under en längre tid, känner de sina arbetskolle-

gor väl, vilket underlättar samarbetet. ”De ser ju på mig om jag är sur, eller jag ser på någon annan 

om de har ont. /.../ Och så har vi förståelse för varandra. Man jobbar ju i lag, så det är viktigt.”  
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5.4.1.2. Skiftesledarens betydelse för trivseln och arbetsmiljön 
 

Hur respondenterna upplever skiftesledarens insatser beträffande trivsel och psykosociala faktorer 

samt hans skiftesledarroll presenteras i det här avsnittet. Båda respondenterna träffar sin skiftesle-

dare nästan varje dag, då Knut i stort sett alltid går en runda på avdelningen och kollar läget och 

säger hej till alla. De anser att skiftesledaren bryr sig om deras arbetsmiljö och förbättrar vad han 

kan och att det inte finns något Knut skulle kunna göra för att förbättra deras arbetssituation. ”När 

det gäller vår arbetssituation så blandar vi inte in honom, utan vi är ju vår grupp. Vi sköter och 

byter med varandra sinsemellan när det gäller arbetsuppgifterna.” 

 Samarbetet med skiftesledaren är bra anser både Kajsa och Katarina. Han är bra att prata med, 

han är oftast tillgänglig och han lyssnar alltid om de har något att framföra. Dock menar Kajsa att 

Knut är lite glömsk emellanåt och att han inte alltid lyssnar tillräckligt väl. 

 Knut ger dessutom både Kajsa och Katarina ett bra stöd i arbetet. ”Han försöker ju peppa upp 

oss liksom. Man kan ju alltid gå till honom om det är någonting. /.../ Han vet ju vad var och en 

går för.” Katarina får stöd i sitt arbete både från Knut och från Knuts chef24, men menar att det 

framförallt är från Knut. ”Han är stöttepelaren när det är någonting.” Att Knut litar på att hon 

klarar uppgifter han lämnar över, tycker hon visar på bra uppskattning. Båda två känner att de får 

uppskattning och möjlighet till ömsesidig feedback genom utvecklingssamtalen. ”Man får ge ut-

lopp för allting man har inom sig. Man stönar och pustar varje gång det är dags.” Dessutom sker 

en gemensam planering av utvecklingsmål och utbildningar, vilket gör att respondenterna upple-

ver att de har inflytande. Dock anser sig inte Kajsa utvecklas speciellt mycket längre, men hon vet 

inte vad Knut skulle kunna göra åt det. ”Det är ju inte så mycket man kan utvecklas. Det är ju en 

personlig grej liksom, om man vill lära sig mer eller inte.” Hon tycker inte heller att Knut jämt är 

bra på att ge beröm. ”Det kan chefen vara väldigt dålig på. Det brukar vi få påminna honom om.” 

Samtidigt vet hon utifrån utvecklingssamtalen att Knut tycker att hon gör ett bra jobb. 
 

5.4.1.3. Medarbetarnas syn på skiftesledarens ledarskapsförmåga 
 

Här redogörs för hur respondenterna uppfattar skiftesledarens ledarskapsförmåga. Båda respon-

denterna anser att Knut är mycket bra och lugn med ett jämt humör. ”Han har samma tonläge i 

alla situationer oavsett vad det handlar om. Folk vet exakt.” Både Katarina och Kajsa ser Knut 

som en stabil och pålitlig chef, som utövar ett mycket bra ledarskap. ”Han är en bra chef, det är 

han.” Han styr på ett rakt och bra sätt och finns i närheten utan att lägga sig i, vilket dessutom bid-

rar till skiftets trivsel. De menar att hans medarbetare lyssnar och litar på Knut. De känner att om 

de behöver så kan de tala med honom i förtroende, med vetskapen att det inte förs vidare. Båda 

                                                           
24 Knuts chef håller till på avdelningen emellanåt och medarbetarna har därför en bra kontakt även med honom.  
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två tycker att Knut är lättillgänglig och om han inte är på möte, finns han alltid på sitt kontor. 

Dock önskar Kajsa att Knut skulle vara ännu mer ute i produktionen, men är medveten om att han 

står ensam med en stor arbetsbörda, p.g.a. att en skiftesledare för tillfället saknas på avdelningen. 

 En annan anledning till att Knut betraktas som en bra chef, är att han ger kritik på ett bra och 

rättvist sätt. ”Istället för att kritisera och klaga på att vi har fikat länge, så kan han bara säga att 

idag kör vi till sex. Det räcker, för då vet folk precis /.../ att det inte går att ligga på latsidan.”  

 Respondenterna har stor förståelse för att Knut som ledare står i en mellanposition med svåra 

uppgifter. ”Han har ju oss på ena sidan och så har han ju ledningen på andra sidan, och det är 

jobbigt för honom. Men förtroende har man ju för honom. Men sen ibland så kan man känna att 

han går mer på ledningens sida än vad han gör med oss. Men det får han ju höra också…” I sam-

band med detta menar Kajsa att skiftesledaren inte borde ta åt sig medarbetarnas kritik allför per-

sonligt, eftersom den ofta är riktad till andra, t.ex. ledningen.  
 

5.4.2. Skiftesledare Knuts arbetssituation 
 

Här presenteras skiftesledare Knuts arbetssituation, vilket återföljs av avsnitt om hans insatser 

kring sina medarbetares psykosociala arbetsmiljö samt synen på sitt ledarskap. Knut är 31 år och 

har arbetat på företaget i elva år, då han började i produktionen. I tre och ett halvt år har han 

jobbat som skiftesledare och dessförinnan var han skiftesansvarig. Knut trivs på sitt arbete och 

säger att han trivs med den stimulerande uppgiften att arbeta med människor. ”Det är väl ut-

maningen, att utveckla folk, att ta tag i problem.” Knut trivs med att ha mycket att göra och kan 

ibland tycka att han har för lite, när han arbetar eftermiddagsveckan på tvåskiftet. Knut upplever 

att han har tillräckligt med tid för att genomföra sina uppgifter och tycker därför inte att hans 

arbetssituation är stressig. Han menar att det i så fall bara är positiv stress. För närvarande är han 

dock ensam skiftesledare, vilket påverkar hans arbetsbelastning, eftersom han delvis får ta hand 

om det andra skiftets personal också. Knut upplever inte att det finns några brister i hans arbets-

situation eller att det finns något som kan förbättras. ”Jag är nöjd, och jag är faktiskt den ende 

som är nöjd med arbetssituationen. Vi har diskuterat det i skiftesledargruppen och det är nog 

bara jag som är nöjd.”  

 Knut känner sig motiverad i sitt arbete och menar att det är både personalens och chefens res-

pons som får honom att känna så. Han har möjlighet att påverka sin arbetssituation och menar att 

stödet från hans chef är mycket viktigt för hans trivsel med jobbet. ”Jag har bra kontakt med 

chefen och diskuterar ofta med honom. Han lyssnar på mig, oftast... ja, eller nästan jämt.” Knut 

träffar även sin chefs chef på möten och känner att även han lyssnar och ställer upp. Också från 

sina medarbetare känner Knut uppskattning och positiv respons. Att det är liten omsättning på 

personalen samt att skiften fungerar bra, ser han också som fin uppskattning.  
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5.4.2.1. Knuts insatser för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö 
 

Knut känner att han har bra kontakt med de flesta av sina medarbetare och anser att samarbetet 

mellan honom och dem fungerar bra. Han tror dock att de tycker han syns för sällan. ”Jag försö-

ker ju vara ute i produktionen varje dag, men ibland blir det lite för stressigt.”  

 För att få medarbetarna mer motiverade försöker han stödja och uppmuntra dem i deras dag-

liga arbete, bl.a. genom att säga att de har kört bra och är duktiga. Dock menar Knut att det ibland 

är ansträngande att ständigt behöva uppmuntra, men vet att alla människor behöver få höra att de 

är duktiga för att känna sig motiverade. Knut anser inte att medarbetarna har så stora möjligheter 

att själva bestämma över sitt arbete och påverka sin arbetssituation. Detta beror på att måltal 

kommer från annat håll, vilket gör att de blir låsta till regler och alltid måste fråga Knut när det 

gäller förändringar. Eftersom gruppen själv styr över sitt arbete, får de själva avgöra när de kan ta 

rast. Detsamma gäller för en del ledighet. På så sätt menar Knut att de får inflytande över arbetet. 

 Utvecklingssamtal har Knut två gånger om året och tycker det är viktigt att det får ta den tid 

som krävs och att inte stressa. Knut är medveten om vad han vill få ut av ett utvecklingssamtal 

och tycker att det är ett viktigt redskap i hans arbete. ”Jag vill veta hur de vill utvecklas. Jag vill 

fånga problemet.” Inför varje utvecklingssamtal har medarbetarna till uppgift att komma med 

förslag på minst två ”utvecklingsmål”. Eftersom Knut och medarbetarna tillsammans sätter upp 

målen anser han också att målen blir klara och tydliga. Dock tycker han att det är svårt att sätta 

mål för dem som är väldigt duktiga eller har arbetat där länge.  

 Om hur internkontrollen fungerar säger Knut att: ”Någon aning har jag väl. De har ju varit 

hos oss och inspekterat.” 
 

5.4.2.2. Knuts syn på sitt ledarskap 
 

Knut anser att det som chef är viktigt att ha auktoritet, lyssna på sin personal och vara rättvis. Han 

betraktar sig själv som en bra chef. Respekt har stor betydelse för Knut i samband med ledarskap. 

”/…/ man ska ha respekt för andra och att man ska förtjäna den.” Att lyssna på människor är en-

ligt Knut att visa respekt och han känner att hans medarbetare respekterar honom. Han litar 

mycket på dem. ”Det är bara en känsla jag har. /.../ Man känner väl sånt på sig.” 

 Knut vet att i fråga om hans ledarskap, tycker medarbetarna att han är för snäll. Dock vet han 

inte vad det innebär. ”Jag har försökt fråga det /.../ Jag borde vara lite strängare och mindre 

snäll helt enkelt. Men de har säkert rätt.” 

 Om det behövs ger Knut kritik genom personliga samtal, men tycker att det är ganska svårt att 

ge kritik. ”Man kallar in dem på rummet. På vägen in till rummet så har de hunnit fundera rätt så 

mycket. Jag brukar inte ställa mig och skrika.” Knut tror att alla egentligen vill ha kritik – positiv 

som negativ – för att kunna bli bättre och för att kunna utvecklas.  
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6. Analys  
I detta kapitel utgör det empiriska resultatet utgångspunkten och sammanförs i en analys med de 

teoretiska aspekterna. Analysen är indelad i de fem områdesfaktorerna motivation, socialt stöd, in-

flytande, lärande och utveckling, samt egenkontroll.  
 

6.1. Motivation i arbetet 
Eftersom en människas motivation kan ha ett starkare inflytande på arbetsresultatet än vad exem-

pelvis hennes förmågor eller kvalifikationer har, blir det ur psykosocial synvinkel viktigt att se till 

medarbetarnas arbetsmotivation. Herzberg et.al:s (Maltén, 2000) tvåfaktorteori är utgångspunkten 

i denna del av analysen och är uppdelad i de två områdena motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

För att börja med den förstnämnda, som är kopplad till arbetsuppgifterna, har erkännande från 

arbetskamrater och skiftesledare haft en viktig del i motivationsskapandet för de intervjuade med-

arbetarna. De tre avdelningarna skiljer sig dock åt, då Knuts medarbetare stödjer varandra i något 

större utsträckning än vad de gör hos Sixten och Tyra.  

 Att arbetsmotivation och arbetsglädje skiljer sig åt på de tre avdelningarna beror inte bara på 

arbetskamrater, utan även på hur skiftesledarna agerar. Enligt Herzberg et.al. (a.a.) bör motivation 

ges genom ett erkännande som är knutet till en specifik arbetsuppgift. Tyra försöker motivera sina 

medarbetare genom möten och information, men har troligtvis inte tillräckligt stor koppling till 

arbetsuppgifterna. Även om Sixtens medarbetare uppskattar pizza och trisslott25, vill de snarare ha 

uppskattning från Sixten i form av konkret feedback i arbetet. Om Tyra dessutom hade utnyttjat 

utvecklingssamtalen likt Knut, hade det funnits större möjlighet för Tyra och medarbetarna att 

stämma av krav och förväntningar. En sådan avstämning hade förmodligen lett till att medarbetar-

nas motivation och engagemang hade ökat. Både Sixtens och Tyras stressade arbetssituation på-

verkar medarbetarnas motivation i negativ riktning och medarbetarna fordrar deras tillgänglighet 

och engagemang. Att endast ge information räcker inte som motivation. De måste känna sig prio-

riterade. Känslan av prioritet leder enligt Wadell och Larsson (1998) till både motivation och 

trygghet i arbetet. Genom att ge medarbetarna mer (med)ansvar, vilket enligt Herzberg et.al. är 

viktigt i motivationsskapandet (Maltén, 2000), försöker Sixten göra medarbetarna mer delaktiga i 

arbetet. Dock medför Sixtens sätt att delegera snarare ett tvång än något lustfullt. På Knuts avdel-

ning är det däremot tydligt att medarbetarnas arbetsmotivation är högre. Detta kan bero på att för-

väntningar har tillgodosetts i högre utsträckning än på Sixtens och Tyras avdelningar, samt att 

Knut ger stöd och uppmuntran i anknytning till arbetsuppgiften. Medarbetarna ser även Knut som 

en resurs i deras dagliga arbete, och som en stabil och pålitlig chef. 
                                                           
25 Medarbetarna kopplar snarare den typen av uppskattning till företagets ekonomiska möjligheter, än direkt för-
knippat med skiftesledarens motivationsförsök. 
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 Från samtliga avdelningar är det många medarbetare som saknar feedback på resultatet från 

deras arbetsprestationer, vilket också är viktigt i ett motivationsarbete (Maltén, 2000).  

 När det gäller Herzberg et.al:s (a.a.) hygienfaktorer, som är kopplade till arbetsomgivningen, 

påverkar de mellanmänskliga relationerna26 medarbetarnas motivation, dock i olika utsträckning. 

Sixtens medarbetare upplever att den goda stämningen med arbetskamraterna motiverar dem 

ganska bra i arbetet, men att det emellanåt också kan få motsatt effekt. Då Tyras medarbetare är 

uppdelade i två lag, som inte fungerar ihop, finns där större brister än hos Sixten. Mycket tyder på 

att Tyras bristande engagemang inte bara har lett till minskat förtroende för henne, utan även har 

sänkt medarbetarnas motivation och bidragit till en sämre stämning, något som hon själv också 

har uppmärksammat. Knuts medarbetare är däremot nöjda med sina arbetskamrater och beskriver 

inga direkta brister i sin arbetsomgivning, eftersom Knut ger motivation genom daglig bekräftelse.  

 Enligt Herzberg et.al. (Maltén, 2000) och Allebeck et.al. (1998) har även yttre belöningar som 

t.ex. lön, tillgång till gym och företagshälsovård stor betydelse för hur motiverad människan blir i 

sitt arbete. Detta framkom också som betydelsefullt för samtliga medarbetare på de tre avdelning-

arna. Dessutom ansåg många av medarbetarna att företaget förde en bra personalpolitik, vilket 

Herzberg et.al. (Maltén, 2000) menar är viktigt för att medarbetarna ska känna trygghet i arbetet. 
  

6.2. Socialt stöd från omgivningen 
Då det sociala stödet har betydelse för medarbetarnas goda psykosociala arbetsmiljö kommer 

detta avsnitt evaluera hur respondenterna upplever olika typer av stöd. De tre kategorierna som 

Haglund och Svanström (1995) delar in socialt stöd i används som utgångspunkt och är emotio-

nellt stöd, informativt stöd och materiellt stöd. Emotionellt stöd från arbetskamrater var överlag en 

av de starkaste faktorerna i de intervjuade medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö, något som 

Wadell och Larsson (1998) menar är den elementära grunden för en god trivsel. Dock var alla tre 

typer av socialt stöd från arbetskamraterna överlag något mindre på Sixtens och Tyras avdelningar 

än på Knuts.  

 När det gäller skiftesledarnas insatser kring det emotionella stödet finns vissa brister på Sixtens 

och Tyras avdelning, då deras medarbetare saknar uppmuntran och engagemang från respektive 

skiftesledare. Både Sixten och Tyra är ofta mycket stressade och tar sig inte tid att lyssna. Detta 

påverkar, som tidigare nämnts, stämningen negativt, vilket främst märks på Tyras avdelning.  

 En sådan bristande återkoppling menar Westlander (1993) kan leda till osäkerhet gällande 

medarbetarnas självuppfattning. Avsaknad av emotionellt stöd har således lett till att medarbetarna 

saknar både förtroende och respekt för Sixten och Tyra, vilket enligt Aronsson och Sjögren (1994) 

kan orsaka tillitsbristsjukdomar. Inkonsekvent handlande har i både Sixtens och Tyras fall lett till 

                                                           
26 Se mer i analysavsnittet om Socialt stöd från omgivningen. 
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brist på tillit från deras medarbetare. Knuts medarbetare har däremot fullt förtroende för Knut och 

ser, till skillnad från Sixtens och Tyras medarbetare, sin skiftesledare som både pålitlig och till-

gänglig, bra att prata med samt som en bra lyssnare. Knuts medarbetare får dessutom emotionellt 

och informativt stöd även från Knuts chef. Medarbetarna får på så vis en ökad förståelse för den 

kluvenhet som uppstår för skiftesledaren i hans position mellan personalen och ledningen. Denna 

förståelse finns inte i lika stor utsträckning på de två andra avdelningarna. 

 Medarbetarna hos Knut hjälper varandra med råd och vägledning, d.v.s. materiellt stöd, i större 

utsträckning än vad Sixtens och Tyras medarbetare gör. En av medarbetarna hos Knut känner 

dock stundvis avsaknad av materiellt stöd. Att få olika typer av praktisk hjälp är betydelsefullt för 

att få möjlighet till återhämtning efter tillfälliga arbetsbelastningar27. Eftersom det materiella stöd-

et på både Sixtens och Tyras avdelningar var betydligt mindre än hos Knut, kan konsekvenserna 

bli att deras medarbetare lättare drabbas av negativ stress. I stort sätt samtliga av de intervjuade med-

arbetarna upplevde stress p.g.a. högt arbetstempo med ringa avlastning och brist på återhämtning.  

 Svagheter kring det informativa stödet från Sixten har delvis bidragit till att samarbetet medar-

betare emellan inte heller fungerar. Även Tyras medarbetare saknar ett informativt stöd i form av 

råd och vägledning, vilket också drabbar deras samarbete.  

 Hos Sixtens och Tyras medarbetare framträder brister som avsaknad av såväl praktisk hjälp 

och relevant information som förtroliga relationer till sina skiftesledare. Enligt Wadell och 

Larsson (1998) och Zanderin (1997) gör denna typ av svagheter i arbetsmiljön att olika stressorer 

blir mer påtagliga och får konsekvenser som exempelvis mindre arbetsglädje och ohälsa. Detta 

kan i sin tur leda till negativ stress. Många av de intervjuade medarbetarna nämner emellertid att 

de får någon form av socialt stöd från sina arbetskamrater, vilket troligtvis har en dämpande effekt 

på deras stressade arbetssituation. Detta påpekar Karasek och Theorell (1990) är viktigt för att 

mildra påfrestningar, vilka kan leda till psykisk stress och fysisk sjukdom. 
 

6.3. Inflytande för delaktighet och helhetsperspektiv 
Att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation är likt motivation och socialt stöd en viktig faktor 

för en god psykosocial arbetsmiljö. För ett ökat inflytande ska medarbetarna ha möjlighet att till-

fredställa egna behov och lösa egna problem. Med inflytande menas att medarbetarna själva ska 

kunna påverka de ramar som formar arbetsprocessen, t.ex. att ha inflytande över chefer och arbets-

kamrater (Aronsson, 1991). De intervjuade medarbetarna har på de tre avdelningarna haft olika 

förutsättningar gällande inflytande, och deras alienationsupplevelser har varierat beroende på 

olika omständigheter. Knuts medarbetare förefaller sköta sig själva i större utsträckning än de på 

                                                           
27 Även ett motivationsstöd i form av uppmuntran om att en tillfällig arbetssituation kräver uthållighet, och att 
den inte kommer att vara för evigt, är enligt Wadell och Larsson (1997) nödvändigt vid ett sådant tillfälle. 
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Sixtens och Tyras avdelningar, och får på så sett ökade möjligheter att förbättra sin arbetssitua-

tion. Sixtens och Tyras medarbetare känner maktlöshet över arbetsgrupper som inte fungerar, 

något som skiftesledarna inte uppmärksammar förrän vid utvecklingssamtalen.  

 Medarbetarnas inflytande över sin arbetstid har enligt Åkerstedt (1996) visat sig ha betydelse 

för människors inställning till sitt arbete och samtliga medarbetare tyckte att arbetstiden påtagligt 

utgjorde en begränsning gällande inflytande kring arbetet. Gemensamt för de tre avdelningarna är 

dessutom att de intervjuade medarbetarna känner att de har möjlighet att påverka arbetskamrater-

na när det gäller rast och enstaka ledighet, vilket är viktigt för att minimera stress och, enligt 

Karlsson (1997), förebygga ohälsa. Även inflytande kring upplärning för nyanställda får medarbe-

tarna att känna delaktighet och några av dem menar att de som informella ledare har en stor påver-

kan på sina arbetskamrater. Dessutom eftersträvar Sixten och Tyras medarbetare mer eget ansvar28.  

 För att minimera stress är det, enligt Karlsson (1997), betydelsefullt att nya idéer uppmärksam-

mas och tillvaratas. Sixtens och Tyras medarbetare känner, till skillnad från Knuts, en viss makt-

löshet då deras skiftesledare inte bemöter idéer gällande förbättringar kring arbetsmiljö och arbets-

uppgifter på ett önskvärt sätt.  

 Nästan samtliga medarbetare säger sig sakna ett helhetsperspektiv på sitt arbete. Wadell och 

Larsson (1998) och Blauner (Maltén, 2000) menar att ett inflytande kan leda till delaktighet och 

en helhetssyn, vilket i sin tur har stor betydelse för att människan skall få förståelse och respekt 

för omgivningen i olika situationer. Många av medarbetarna ser inte sambandet mellan sina 

arbetsuppgifter och helheten och upplever därför arbetsuppgiften som fragmenterad. Detta kan, 

enligt Blauner (Maltén, 2000), framkalla en känsla av meningslöshet, men även jagfrämlingskap 

inom medarbetaren, och därmed verka motivationsnedsättande. Eftersom även identitets- och 

självkänslan stärks genom känsla av meningsfullhet blir följden, enligt Folkhälsogruppen (1991) 

och Karlsson (1997), att den psykiska hälsan också förstärks. Ett exempel på upplevelse av 

meningslöshet är brister kring arbetsmoral (t.ex. SHR) där somliga medarbetare och skiftesledare, 

enligt de intervjuade, uppvisar en nonchalans mot att rätta sig efter de regler som finns. Om större 

förståelse för hur arbetet påverkar andra enheter inom organisationen fanns, hade även vissa prob-

lem varit lätthanterligare (Folkhälsogruppen, 1991). 
 

6.4. Lärande och utvecklingsmöjligheter 
För att en människa ska få ett ökat välbefinnande och känna trivsel i arbetet behöver kunskaper 

och färdigheter utvecklas genom arbetet. Därför fordras det både uppmuntran och stimulans från 

skiftesledarna för att öka förutsättningarna för medarbetarnas möjlighet till självförverkligande. 

Många av de intervjuade medarbetarna saknar vissa förutsättningar för vad Argyris och Schön 

                                                           
28 Se mer i analysavsnittet Lärande och utvecklingsmöjligheter. 
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(1996) definierar som dubbel-loop-lärande, vilket är detsamma som vad Ellström et.al. (1996) 

kallar för ett utvecklingsinriktat lärande, eftersom medarbetarnas arbetsuppgifter inte är tillräckligt 

komplexa. De har med andra ord inte stora påverkansmöjligheter och kan inte heller kontrollera 

sin omgivning. Detta innebär att medarbetarna i begränsad utsträckning kan förhålla sig analyse-

rande och ifrågasättande inför sina arbetsuppgifter och uppsatta mål. Det är således snarare ett an-

passningsinriktat lärande som medarbetarna erhåller, då kunskaper och färdigheter som förvärvas 

kring givna mål och uppgifter inte leder till så hög grad av utveckling. 

 Hur medarbetarna utvecklas kan beskrivas ur olika aspekter. Beträffande Ellström et.al:s 

(1996) fyra aspekter på lärande i arbetsmiljön har till viss del redan ett resonemang förts tidigare i 

analysen. Emellertid finns det en del att tillägga. Skiftesledarna har inte möjligheter att påverka 

alla aspekter i samma utsträckning, t.ex. arbetsorganisationen eller arbetsuppgifternas karaktär. 

Däremot kan de som inre aktörer ha inverkan på medarbetarna på andra sätt och Ellström et.al. 

(a.a.) menar att det för ledaren som inre aktör är viktigt att agera på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Med det menas att ledarens attityd och beteende är avgörande för graden av tillit. Genom vad 

Ellström et.al (a.a.) benämner som inre belöningssystem, har skiftesledarna även möjlighet att på-

verka hur medarbetarna utför sitt arbete gällande ansvar och meningsfullhet. Även det yttre belö-

ningssystemet kan skiftesledarna påverka, eftersom t.ex. lönen är kopplad till utbildning kring 

arbetsuppgifterna. Detta gör att det blir viktigt för dem att ha vetskap om medarbetarnas kunska-

per och kompetenser. Om Sixtens och Tyras tillgänglighet hade ökat och om de vistats mer bland 

medarbetarna hade det troligtvis lett till ökad kännedom om medarbetarnas kunskaper och färdig-

heter. De skulle då kunna ge medarbetarna en bättre återkoppling. På så sätt hade dessutom med-

arbetarnas förtroende till skiftesledarna kunnat öka. Även om det således finns begränsningar för 

ett utvecklingsinriktat lärande, är det eftersträvansvärt att skiftesledarna i så hög utsträckning som 

möjligt försöker få till stånd denna typ av lärande bland medarbetarna. Ett redskap som kan an-

vändas är utvecklingssamtalet. Skiftesledarna har därigenom möjlighet att skaffa sig kunskaper 

om vad medarbetarna behöver för att utvecklas i sitt arbete. Knut ser till skillnad från Tyra utveck-

lingssamtalet som ett synnerligen viktigt redskap, och sätter tillsammans med medarbetarna upp 

mål som de gemensamt kommer överens om. Sixten använder i stor utsträckning utvecklingssam-

talet till att endast informera om sina planer kring lämpliga utbildningar. Eftersom en gemensam 

planering kring utveckling saknas på Sixtens avdelning, blir även hans försök till delegering mer 

ett tvång än ett inflytande för medarbetarna. Inte heller på Tyras avdelning får medarbetarna delta 

i planeringen i samma utsträckning som hos Knuts, och förlorar därför privilegiet att få klara och 

tydliga mål kring sin utveckling. Anledningen till att Knut har framgång i sitt sätt att leda beror 

troligtvis på att han delegerar ansvar till sina medarbetare på ett skickligare sätt än vad Sixten och 
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Tyra gör. Knut låter heller inte tidsbrist utgöra någon begränsning för att genomföra utvecklings-

samtalen grundligt, vilket däremot både Sixten och Tyra gör.  

 En annan viktig aspekt ur lärande- och utvecklingssynpunkt är vilken inverkan kritik har på 

medarbetarna. Skiftesledarnas synsätt skiljer sig åt, då Tyra inte ser möjligheterna i att medarbe-

tarna utvecklas av kritik, medan Knut ser kritik som en värdefull komponent ur utvecklingssyn-

punkt. Kritiken ges även på olika sätt på de tre avdelningarna. Knut tar medarbetarna avskilt på 

kontoret medan Sixten och Tyra förmedlar kritiken inför medarbetarnas arbetskamrater, vilket 

upplevs som mycket omdömeslöst, och är en av anledningarna till medarbetarnas brist på tillit in-

för sina skiftesledare 
 

6.5. Egenkontroll – för en bättre hälsa 
När en människa upplever en instabilitet i arbetsmiljön kan det bero på en rad olika faktorer. I de 

föregående analysavsnitten togs följder kring motivation, socialt stöd, inflytande samt lärande och 

utveckling upp. Denna del av analysen bygger till stor del på föregående analysavsnitt. För en god 

psykosocial arbetsmiljö ska uppstå är enligt Gedin- Erixon (1992) handlingsfrihet samt kontroll 

över arbetssituationen eftersträvansvärt, vilket betyder att psykologiska arbetsbelastningar bör 

undvikas. Även Frankenhaeusers (1997) forskning visar på att personer som inte har någon möj-

lighet att påverka sin arbetssituation och inte ser någon mening med den, ofta trivs sämre, vilket 

kan leda till ohälsa. Många av medarbetarna upplever inte deras arbete som meningsfullt, då de 

saknar påverkansmöjligheter.  

 Karasek och Theorell (1990) demonstrerar i sin krav- och kontrollmodell betydelsen av omgiv-

ningens krav och de möjligheter till beslutsutrymme som ges, dvs. individens ramar. De beskriver 

de konsekvenser de olika kombinationerna har för individens hälsa och möjligheter till utveckling 

i arbetet. Karasek och Theorell menar att om medarbetarna får mer inflytande och kontroll över de 

krav de ställs inför i sin arbetssituation, så kan det leda till att eventuell stress minskar. De interv-

juade medarbetarnas arbetssituation (gällande arbetsuppgifter) skiljer sig endast marginellt åt, då 

några av dem har kontorssysslor och bara ibland arbetar vid maskinerna. De flesta av medarbetar-

na upplever dock att de har både relativt låga psykologiska arbetskrav29 samt ett litet beslutsut-

rymme dvs. en låg egenkontroll30. Detta kan bero på en rad olika faktorer. Medarbetarna har 

exempelvis arbetsuppgifter med strikta ramar att hålla sig inom. De kan heller inte påverka 

maskinstopp, vilket begränsar deras inflytande och gör dem passiva i arbetet. Detta kan i sin tur 

innebära ett stressmoment för medarbetarna. Även vid sjukdom eller då en gruppmedlem tillfäl-

ligt avviker från arbetsgruppen, uppstår stress eftersom de psykologiska arbetskraven tillfälligt 

                                                           
29 Beroende på vilken insats eller ansträngning som arbetet kräver är de psykologiska kraven olika.  
30 Graden av egenkontroll beror på om inflytande över beslut kring det egna arbetet finns, samt möjligheter till 
att utveckla kunskaper. 
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ökar. Tyras medarbetare har mindre påverkansmöjligheter än Sixtens och Knuts, då de arbetar uti-

från en körplan med exakta instruktioner gällande vilka maskiner de ska stå på respektive vilken 

arbetsgrupp de ska arbeta i. De får även ta mindre gemensamt och individuellt ansvar än vad med-

arbetarna hos Sixten och Knut får, eftersom Tyra inte gärna delegerar ansvar. Hos Knut får med-

arbetarna störst handlingsfrihet gällande arbetsuppgifter, då de i högre grad själva bestämmer 

eventuella byten av arbetsuppgifter sinsemellan. Dessutom kan anledningen till att deras belast-

ning är mindre, vara att Knut och medarbetarna under utvecklingssamtalen kommer överens om 

klara och tydliga mål och därmed även vilka krav och förväntningar som finns på dem. Enligt 

Karaseks och Theorells modell ligger Knuts medarbetare likt Sixtens och Tyras på passivt arbete, 

men något närmare ett aktivt arbete (1990). Anledningen till att de aldrig riktigt kan komma upp 

till ett aktivt arbete är att denna typ av arbete har vissa begränsningar ur utvecklings- och lärande-

synpunkt. 
 

6.6. Ur skiftesledarnas perspektiv 
Skiftesledarnas arbetssituation har naturligtvis betydelse för hur medarbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö påverkas. Därför ägnar sig denna slutliga del av analysen till att se svårigheter ur skif-

tesledarnas perspektiv. Utgångspunkten är dels Karaseks och Theorells (1990) krav- och kontroll-

modell31, som till stor del bygger på de tidigare presenterade faktorerna, och dels Blake och 

Moutons (Maltén, 1997) ledarskapsteorier.  

 Sixtens ledarskap är till stor del inriktat på ett styrande beteende, men han har svårt att förankra 

detta, då vissa befogenheter saknas. Dessutom är han övertygad om att han är bra på det stödjande 

beteendet, vilket hans medarbetare inte instämmer i. Tyras ledarskap har mer fokus på det styran-

de beteendet eftersom hon uppfattar det som mer synbara uppgifter. Då hon har en mycket stres-

sad arbetssituation har hon dock inte stora framgångar. Hon är medveten om att hon sviker sina 

medarbetare kring det stödjande beteendet när hon inte tar sig tid till dem i form av att visa om-

sorg, handleda samt ge dem uppbackning. 

 Sixten och framför allt Tyra, har arbeten som ställer höga psykologiska arbetskrav, men de har 

ett litet beslutsutrymme. Karasek och Theorell (1990) kallar detta tillstånd för ett spänt arbete, 

eftersom belastningen är stor och ofta mycket påfrestande för hälsan. Både Tyra och Sixten har 

problem med inflytande över sitt arbete. De anser sig inte ha möjlighet att fokusera på personalen 

och deras utveckling, vilket de har fått veta är en skiftesledares viktigaste arbetsuppgift. De anser 

att de inte får tillräckligt med resurser och tid till de insatser som krävs, t.ex. målstyrning. Dessut-

om tycker varken Tyra eller Sixten att deras skiftesledarroll är tydigt definierad. Med höga krav 

                                                           
31 Karasek & Theorell lägger i sin modell till den tredje variabeln socialt stöd, som kan bidra till ökade eller 
minskade hälsorisker. 
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och stor otrygghet samt ständiga krav på omställning och anpassning blir deras arbetssituation 

efter en tid ohållbar. Tyra känner även ett vad Blauner kallar för jagfrämlingskap, då hon har svårt 

att se helheten i sitt arbete och ser sig själv som ett objekt (Maltén, 2000), vilket dessutom medför 

att hennes utvecklingsmöjligheter minskar. Kombinationen av krav från högre nivå och små på-

verkansmöjligheter i arbetet gör att kraven blir större än vad Sixten och Tyra är kapabla att klara 

av, i synnerhet för Tyra. Men även för Sixten leder detta till ett stressfyllt arbete. Ett ökat socialt 

stöd hade haft en stressdämpande effekt (Haglund & Svanström, 1995; Karasek & Theorell, 1990; 

Karlsson, 1997). Ett ökat stöd från chefen samt ökade kunskaper kring särskilda områden hade 

förmodligen i Tyras fall även inneburit att identitets- och självkänslan stärkts. Dessutom kunde 

det ha medverkat till att både trygghet och egenkontroll hade ökat (Folkhälsogruppen, 1991; 

Karlsson, 1997; Wadell & Larsson, 1998), vilket i sin tur hade inneburit stärkt psykisk hälsa.  

 Det märks tydligt att Knut upplever sin arbetssituation annorlunda än vad Sixten och Tyra gör. 

Knuts ledarskap är balanserat mellan ett stödjande och ett styrande beteende, vilket Maltén (1997) 

ser som ett dynamiskt ledarskap. I stor utsträckning beror detta på att han får bra socialt stöd från 

sin chef. Knut har kontroll över sitt arbete, och han finner att kraven är tydligt definierade. Enligt 

krav- och kontrollmodellen har Knut ett aktivt arbete, vilket innebär höga psykiska krav och ett 

stort beslutsutrymme. Denna kombination ökar motivationen och därmed även förutsättningarna 

för lärande och utveckling, vilket i sin tur främjar en aktiv livsstil. Eftersom Knut har bra kontakt 

med, samt får feedback och socialt stöd från, såväl medarbetare som från sina högre chefer, ökar 

hans inflytande kring både planering av organisationens visioner och dess mål. Detta leder till 

ökad förståelse och meningsfullhet i arbetet, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) och Hag-

lund och Svanström (1995) har stor betydelse för framgång beträffande ett aktivt arbete.  

 De olika faktorernas påverkan bidrar således till ökat eller minskat arbetsengagemang och där-

med även till ökade eller minskade motivations- och utvecklingsmöjligheter i arbetet. En jämfö-

relse kan göras med Frankenhaeusers (1997) forskning, som visade på att de tjänstemän som upp-

levde hög egenkontroll också upplevde större arbetsengagemang jämfört med dem som upplevde 

låg egenkontroll. Personer som inte har någon möjlighet att påverka sin arbetssituation och inte 

ser någon mening med den, som Tyra, trivs ofta sämre, vilket även påverkar deras hälsa. Det 

framkom också ur mina intervjuer att det har funnits skiftesledare som sjukskrivits p.g.a. utbränd-

hetssymptom. Nort et.al:s (1996) forskning visade på ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö 

och långtidssjukfrånvaro. Eftersom två av tre intervjuade skiftesledare upplever sin arbetssituation 

som mycket stressig, kan orsaken bl.a. vara en ogynnsam psykosocial arbetsmiljö. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras vilken betydelse skiftesledaren har för att medarbetarna ska uppleva en 

god psykosocial arbetsmiljö. Vikten av tillfredsställande psykosociala faktorer i arbetsmiljön ref-

lekteras utifrån såväl ett individ- och organisationsperspektiv som ett samhällsperspektiv. Ut-

gångspunkten för min undersökning var att studera medarbetares upplevelser av sin psykosociala 

arbetsmiljö, där även deras skiftesledares arbetssituation utvärderades. Syftet med studien var 

således att studera ledarskapets betydelse för medarbetares psykosociala arbetsmiljö.  

 I realiteten är det allas ansvar att medverka till att en god arbetsmiljö kommer till stånd, men 

det yttersta ansvaret för hur människor trivs och mår på sina arbeten ligger hos arbetsgivaren. För-

utsättningen för att psykosociala faktorer i arbetsmiljön ska gynnas är, utöver att ledningen har 

kunskaper kring betydelsen av en god psykosocial arbetsmiljö, att även chefer och arbetsledare 

har medvetenhet och kunskaper i ämnet. Då det i min studie var skiftesledarna som skulle förverk-

liga de arbetsmiljörelaterade målen, påverkar deras ledarskapsförmåga i allra högsta grad arbets-

miljöarbetet. Utöver kunskaper som införlivats genom de utbildningar skiftesledarna genomgått, 

krävs även ett praktiskt handlande. Detta innebär att de borde veta varför, men framför allt hur de 

psykosociala faktorerna införlivas för att en god arbetsmiljö ska komma till stånd. Även om direk-

tiv är välformulerade kan de vara svåra att omsätta i praktiken, vilket även framkom ur resultatet.  

 Det fanns stora brister i några av skiftesledarnas förfarande, då många av de intervjuade med-

arbetarna inte upplevde sin psykosociala arbetsmiljö som tillfredsställande. Enligt Arbetsmiljö-

lagen (1997) är det viktigt att arbetstagare ser sina arbetsuppgifter som delar i en helhet. Dock var 

det många av medarbetarna som inte hade en helhetssyn på organisationen och därför inte heller 

hade förståelse för konsekvenserna av deras arbetsinsats. De hade således svårt att se hur olika av-

delningars arbete påverkade slutprodukten. Avseende några av medarbetarnas arbetssituation sak-

nades även delaktighet kring både arbete och mål, vilket också Arbetsmiljölagen uppger som 

direktiv. En förutsättning för att få inflytande och ha egenkontroll över sin arbetssituation är att få 

klara riktlinjer och ramar, vilket de intervjuade medarbetarna kände att de inte fick. Då demokrati 

är en grundvärdering i det svenska samhället, har lagstiftningen om arbetstagares rätt till inflytan-

de på sin arbetsplats anknytning till detta. Brist på delaktighet kan bl.a. leda till osäkerhet vilket i 

sin tur kan ha inverkan på både självförtroende och hälsa. Att några av medarbetarna, och även 

skiftesledarna Sixten och Tyra, upplevde negativ stress på arbetet kan ses som ett varningstecken 

för att arbetsmiljön inte fungerar enligt Arbetsmiljölagens riktlinjer. Arbetstillfredsställelsen ska 

enligt Arbetsmiljölagen (1997) öka, vilket gör att vikten av både självbestämmande och menings-

fullhet blir centralt. 
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7.1. Utifrån skiftesledarnas förutsättningar 
Det är viktigt att se till medarbetarnas arbetsmiljö utifrån ett helhetsperspektiv, vilket gör att det 

även blir nödvändigt att ta hänsyn till skiftesledarnas arbetssituation. Resultaten från min studie 

visade tydligt att det fanns brister även i skiftesledarnas psykosociala arbetsmiljö, vilket påverka-

de deras agerande gentemot medarbetarna. Av resultatet framkom att det hos skiftesledarna fanns 

vissa begränsningar som t.ex. avsaknad av resurser och bristande praktisk handledning. Två av 

skiftesledarna upplevde att deras chef inte gav det stöd, eller den vägledning och återkoppling 

som de behövde. Att den tredje av skiftesledarna fick mycket stöd och hjälp i sitt arbete av sin 

chef, gjorde att han hade de förutsättningar som krävdes för att få till stånd en god psykosocial 

arbetsmiljö hos sina medarbetare.  

 Skiftesledarna har likt medarbetarna olika regelsystem att ta hänsyn till i sitt arbete, men även 

organisationens struktur, system och beslutsvägar inverkar på skiftesledarnas möjligheter till 

påverkan. De ramar som finns ger skiftesledarna förutsättningar att själva ha ansvar och inom 

dessa ramar påverka hur deras medarbetare arbetar. Även om de tre skiftesledarna hade samma 

regelsystem och ramar att hålla sig inom, så tog sig skiftesledarna olika mycket handlingsutrym-

me, dvs. de utnyttjade ramarna olika mycket.  

 Som skiftesledare är det viktigt att fundera över vilken relation man vill ha till sina med-

arbetare. Både Tyra och Sixten gav intrycket av att det var gynnsamt att ha ett kompisförhål-

lande till sina medarbetare. Tyvärr äventyras den professionella auktoriteten samt den etiska 

hållningen då skiftesledaren blir för personlig. Svedberg (2000) menar att en ledare som är 

osäker i sin ledarroll har en tendens till att försöka bli kompis med sina medarbetare, vilket 

ofta leder till att förtroendet för ledaren minskar. Eftersom skiftesledaren ska vara en förebild 

och sätta normen för medarbetare är det betydelsefullt att skiftesledarna exempelvis följer 

SHR-reglerna. Det är därför viktigt att skiftesledarna handlar i enlighet med sina egna och 

organisationens värderingar och leder sina medarbetare genom att själv föregå med gott 

exempel. Knut var mer konsekvent i sitt handlande än Sixten och Tyra. Både Sixtens och 

Tyras medarbetare upplevde att deras skiftesledare gav mycket olika svar i likartade situatio-

ner och uppmärksammade skiftesledarnas osäkerhet kring vissa beslut.  

 Hur kommer det sig då att de tre skiftesledarna hade så olika ledarskapsstrategier? Om man ser 

till de tre skiftesledarnas syn på medarbetarnas möjligheter och begränsningar så skiljer sig män-

niskosynen åt. Tyra hade ett Tayloristiskt synsätt då hon såg på människan som en produktions-

faktor, som vill bli styrd och kontrollerad. Knut såg med ett mer Sociotektiskt perspektiv på män-

niskan som en social varelse som ville utvecklas och växa i sin yrkesroll (Maltén, 2000). Sixten 

försökte se på sina medarbetare på ett positivt sätt och visste att trivsel och goda arbetsförhållan-

den var viktiga, men han hade inte förutsättningarna att handla utefter sina föreställningar.  
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 Man kan ställa sig frågan hur skiftesledarrekryteringen går till och varför just de har blivit ut-

valda till skiftesledare? Är det kunskaper och erfarenheter från produktionsarbete eller en person 

som kan utöva ett gott ledarskap som prioriteras vid tillsättningen av en skiftesledartjänst? Efter 

resultatet av studien kan det ifrågasättas om det verkligen alltid är ”rätt person på rätt plats”.  
 

7.2. Förbättringar för en god psykosocial arbetsmiljö 
Skiftesledarna Tyra och Sixten skulle på olika sätt kunna förbättra sina medarbetares psykosociala 

arbetsmiljö på en rad olika sätt. Genom att t.ex. delegera fler uppgifter med ansvar och förbättra 

utvecklingssamtalen, skulle medarbetarna få en känsla av delaktighet. Medarbetarnas inflytande 

och egenkontroll hade på så sätt ökat. Av skiftesledarna hade detta emellertid krävt ökade kuns-

kaper kring rättvisa belöningsprinciper och om kompetensutveckling. Om skiftesledarna dess-

utom verkade för att medarbetarna redan i introduktionen på företaget skulle få en inblick i hela 

arbetsprocessen skulle det medföra att både arbetsmotivation och engagemang ökade. Även orga-

nisationens värderingar skulle då på ett tidigt stadium prägla arbetet.  

 Vad mer skulle man kunna förbättra på det undersökta företaget, så att den psykosociala arbets-

miljön fungerar utifrån Arbetsmiljölagens riktlinjer? Utifrån skiftesledarnas svar verkade det inte 

finnas handlingsplaner att följa när det gällde internkontroll kring psykosocial arbetsmiljö. Det 

fanns inga uttalade riktlinjer kring internkontrollen, mer än de som finns i företagets policy. En 

förbättring av den psykosociala arbetsmiljön hade kunnat komma till stånd genom en förbättrad 

internkontroll. Genom en kartläggning av faktorer kring företagets psykosociala arbetsmiljö hade 

både medarbetare och skiftesledares arbetssituation kunnat åskådliggöras för att på så sätt få fram 

vad som skulle kunna förbättras i deras arbetsmiljö. Genom att gemensamt skapa grupper som tar 

fram psykosociala arbetsmiljöproblem skulle de också få mer delaktighet i arbetet.  

 Även andra utomliggande faktorer, som hjälp från personalavdelningen vid medarbetarrekryte-

ringar skulle kunna förbättra förutsättningarna för att tillsätta rätt medarbetare för arbetets krav. 

Man kan även fråga sig hur de policys och regelsystem som finns förvaltas. Vad gör t.ex. företags-

ledning och personalavdelning för att förbättra psykosociala faktorer i arbetsmiljöarbetet? Det 

hade för vidare undersökning varit intressant att utöka problemområdet och ta reda på företagets 

handlingsplaner och strategier utifrån personalavdelningens perspektiv mer ingående.  
 

7.3. Ur organisationsperspektiv och samhällsperspektiv 

Det är angeläget att se till betydelsen av människors goda hälsa utifrån såväl ett organisations- 

som ett samhällsperspektiv. Förändringstakten på arbetet är numera mycket hög jämfört med tidi-

gare då samhället var mer statiskt. Då det pågår stora strukturella förändringar i samhället och de 

flesta företag och organisationer möter en hårdare konkurrenssituation och förändringstrycket är 
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stort, bl.a. beroende på internationaliseringen och globaliseringen, blir förändringsprocesser nöd-

vändiga. Detta blir påfrestande för såväl individer som för organisationer. Under 1990-talet har 

arbetsbelastningen, tidspressen och kunskapskraven generellt ökat i det svenska arbetslivet. Den 

tekniska utvecklingen är kanske den mest framträdande förändringen idag och en avancerad 

teknik kan bli stressande för individen och att t.ex. ständigt vara anträffbar kan utgöra ett hot mot 

hälsan. Tidspress är något som utmärker en allt hårdare konkurrenskraft och kan, som för några av 

de intervjuade i studien, leda till negativ stress.  

 Att det är viktigt för människor att ha möjlighet till utveckling i sitt arbete är också betydelse-

fullt för att de som enskilda individer bättre ska kunna bemöta samhällets strukturförändringar. 

Tidigare var kunskaper mer konstanta, men numera sker ett snabbt föråldrande av t.ex. utbildning 

och kunskaper. Nya generationer ställer även andra krav på arbetsgivare och företag och efterfrå-

gar en ständig utveckling på arbetet. Detta gör att det i dagens arbetsliv ställs andra krav på chefer 

och arbetsledare då ständig utveckling och lärande är i fokus. Bristande välbefinnande och hälso-

problem kan också hota personers långsiktiga vilja och möjligheter till att i framtiden arbeta vida-

re på t.ex. någon annan arbetsplats.  

 Forskning har visat att människors välbefinnande på arbetet inte bara får följder för deras hälsa, 

utan även för deras sociala engagemang och deltagande i samhället, vilket gör att det blir angelä-

get att även ur ett samhällsperspektiv öka medvetenhet, förståelse och kunskaper om psykosocial 

arbetsmiljö. Den sociala kontakten med arbetskamrater på arbetet fyller även en mycket viktig 

funktion, med tanke på att allt fler lever ensamma eller är ensamföräldrar. Andra samhällsföränd-

ringar som skett utanför arbetet har bl.a. lett till att familj ställer andra krav än tidigare, då oftast 

båda föräldrarna arbetar och konsekvenserna kan bli en otillfredsställande fritid. Detta kan göra att 

en ogynnsam arbetsmiljö blir den utlösande faktorn för ohälsa.  

 En otillfredsställande psykosocial arbetsmiljö kan följaktligen få hälsokonsekvenser i form av 

långtidssjukskrivning. Ur samhällsekonomiskt perspektiv är investeringar i psykosocial arbets-

miljö därför lönsamt för att gemensamma kostnader ska minska. Då psykisk ohälsa idag utgör en 

stigande andel av sjukskrivningarna kan förbättringar på arbetsplatser få en stor effekt på sjuk-

siffrorna32. Dock är inte arbetslivets primära uppgift att befrämja individers hälsa, men ett minimi-

krav måste ändå finnas, som innebär att inte arbetet bryter ner eller skadar människor. Eftersom 

det av företagsekonomiska skäl innebär att företag med en god psykosocial arbetsmiljö har en låg 

personalomsättning och en hög närvaro har de därför också lägre kostnader, än företag där många 

slutar. Effektivitet blir alltså en effekt av ett gott psykosocialt miljöarbete. Men det är en process 

som tar tid och kraft att förbättra, vilket kräver att organisationen har en bra inställning samt en 

                                                           
32 I min studie har jag dock inte haft för avsikt att undersöka sjukskrivningar och kan därför inte avgöra vilka 
konsekvenser som psykosociala faktorer i medarbetarnas arbetsmiljö har fått i form av sjukskrivningar.  
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målsättning kring psykosocialt arbetsmiljöarbete. Att chefer och ledare eftersträvar att skapa goda 

arbetsmiljöer, vilka är positiva för människan är viktigt för framtiden. 

 Men det är också essentiellt att förstå det komplexa samspelet mellan förhållandena på arbetet, 

människans totala livssituation och de personliga förutsättningarna som finns. För en bättre hälsa 

för människor i organisationer och i samhället, bör således satsningar göras på psykosocialt arbets-

miljöarbete. 
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8. Sammanfattning 
Mot bakgrund av dagens utbredda stress i arbetslivet, det höga antalet sjukskrivningar och med 

hänsyn till arbetsmiljölagens mål, har utgångspunkten för den här undersökningen varit att studera 

ledarskapets betydelse för medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Syftet med undersökningen var 

att undersöka hur medarbetare upplevde sin psykosociala arbetsmiljö, samt hur de uppfattade att 

deras närmaste chef (s.k. skiftesledare) agerade för att skapa en tillfredställande psykosocial 

arbetsmiljö. Avsikten var således att ta reda på vilka konsekvenser närmaste chefens ledarskap 

hade på medarbetarnas trivsel, samspel, arbetsmotivation, inflytande- och utvecklingsmöjligheter, 

arbetssätt etc. För att få en större förståelse betraktades problemet även ur skiftesledarnas perspek-

tiv, dvs. hur de agerade för att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö samt vilka deras förut-

sättningar var. Intentionen var alltså främst att betrakta problemställningen ur medarbetarperspek-

tiv, men även att beakta fenomenet utifrån ledarens perspektiv.  

 En rad olika studier har visat på att det finns samband mellan individers psykosociala arbets-

miljö och deras hälsa. De teoretiska utgångspunkterna är hämtade från bl.a. arbetsvetenskaplig 

forskning, med fokus på teorier kring de utvalda faktorer som påverkar den psykosociala arbets-

miljön; dessa är motivation, känsla av socialt stöd, att ha inflytande över sitt arbete, möjligheter 

till lärande och utveckling, samt egenkontrollsmöjligheter (Aronsson, 1991; Ellström et.al., 1996; 

Haglund & Svanström, 1995; Karasek & Theorell, 1990; Maltén, 2000). Men även beteendeinrik-

tade ledarskapsteorier har funnits i fokus under studien (Argyris & Schön, 1996; Maltén, 1997).  

 Den empiriska studien genomfördes på ett tillverkande storföretag i Skåne med hjälp av kvali-

tativa halvstrukturerade intervjuer. Undersökningen utgjordes av totalt tio intervjuer, med perso-

ner från tre produktionsavdelningar, varav sju medarbetare och tre skiftesledare. I resultatredovis-

ningen benämndes de olika avdelningarna Ett, Två och Tre.  

 På avdelning Ett upplevde de intervjuade medarbetarna att det arbetskamrater emellan rådde en 

ganska god stämning och att man stöttade varandra tämligen bra. De kände dock att de inte hade 

så stor möjlighet att utvecklas och att deras inflytande över arbetsuppgifterna var begränsat. Med-

arbetarna ansåg att Sixten som skiftesledare inte hade de ledaregenskaper som krävs av en chef 

och att han mer försökte ha ett kompisförhållande till sina medarbetare. De upplevde inte att 

Sixten brydde sig om dem och litade heller inte på honom, vare sig det gällde tystnadsplikt eller 

hans inkonsekventa handlande och dubbelmoral. De efterfrågade också att han skulle vara mer 

tillgänglig. Själv ansåg Sixten att han hade ledaregenskaper och att hans medarbetare tyckte att 

han var en bra chef. Han upplevde dock ofta stress och att han inte hade tillräckligt med tid för 

sina medarbetare. Sixten fick ibland stöd och hjälp från sin chef, men bara när han själv uppsökte 

honom.  
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 Medarbetarna på avdelning Två ansåg att stämningen på deras avdelning inte var så god, samt 

att både arbetskamrater och skiftesledare var ganska dåliga på att ge beröm och praktisk hjälp. De 

var mycket styrda av sin skiftesledare Tyra och kände inte att de hade inflytande över sina arbets-

uppgifter. Chansen att utvecklas i sin arbetsroll ansåg de var begränsad. Medarbetarna ansåg att 

Tyra inte var en bra chef och att hon inte var intresserad av förbättringar i deras arbetsmiljö. De 

litade inte på Tyra och tyckte att hon förde fram kritik på ett dåligt sätt. Medarbetarna kände sig 

ständigt försummade. Tyra upplevde själv att hon var mycket stressad i sitt arbete och att hon inte 

prioriterade sina medarbetare. Detta ansåg hon delvis berodde på en odefinierad skiftesledarroll 

samt på avsaknad av stöd och praktisk hjälp från sin chef. Konsekvenserna av detta blev att hon 

inte längre trivdes med sitt jobb eller kände att hon gjorde bra ifrån sig.  

 På avdelning Tre upplevde medarbetarna en mycket god stämning och att både arbetskamrater 

och skiftesledare Knut (och Knuts chef) gav bra stöd och hjälp i arbetet. Att en känsla fanns av att 

Knut litade på dem gjorde också att de fick inflytande och utvecklades i sin arbetsroll. Dock upp-

levde de relativt begränsade utvecklingsmöjligheter p.g.a. arbetsuppgifternas karaktär. Medarbe-

tarna på avdelning Tre uppfattade Knut som en mycket bra chef, som var både pålitlig och till-

gänglig och de kände att han också litade på dem och delegerade uppgifter samt gav kritik på ett 

bra sätt. Själv ansåg Knut att han var en bra chef, men att det handlade om en ömsesidig respekt 

mellan medarbetarna och honom. Han prioriterade sin personal och gav medarbetarna kritik, såväl 

positiv som negativ, vilket Knut såg som en möjlighet till personalens utveckling. Han fick bra 

stöd i arbetet både från sin chef och från chefens chef. Knut var nöjd över sin arbetssituation och 

upplevde den sällan som stressfylld.  

 Av resultatet från studien framkom således att medarbetarnas upplevelser kring deras psyko-

sociala arbetsmiljö varierade mellan de tre avdelningarna. Resultaten av det empiriska materialet 

analyserades utifrån olika teorier. En förutsättning för medarbetarnas utveckling och arbetstill-

fredsställelse, var att de var motiverade. Utifrån Herzberg et.al:s (Maltén, 2000) tvåfaktorteori, 

som utgår från att faktorer är knutna till antingen arbetsuppgiften eller arbetsomgivningen, samt 

Blauners (a.a.) problematik kring alienationsupplevelsers betydelse för möjlighet till inflytande, 

framkom det tydligt att Knuts medarbetare på avdelning Tre upplevde sin psykosociala arbets-

miljön gynnsammare än vad Sixtens och Tyras medarbetare gjorde. En bättre psykosocial arbets-

miljö hade för medarbetarna på avdelning Ett och Två varit möjlig om skiftesledarna hade varit ett 

bättre socialt stöd, både i form av vad Haglund och Svanström (1995) kallar för emotionellt, infor-

mativt och materiellt stöd. Socialt stöd, motivation och inflytande i arbetet påverkar enligt Ellström 

et.al. (1996) och Argyris och Schön (1996) om vilket typ av lärande som kommer till stånd. Hos 

Sixtens och Tyras medarbetare förekom ett s.k. anpassningsinriktat lärande, och hos Knuts med-

arbetare var det mer idealiska s.k. utvecklingsinriktade lärandet tillämpat. Utifrån Karaseks och 
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Theorells (1990) krav- och kontrollmodell visade det sig att Sixtens och Tyras medarbetare hade 

låga psykologiska arbetskrav och ett lågt beslutsutrymme (egenkontroll), vilket betyder att de i 

krav- och kontrollmodellen hade ett passivt arbete. Knuts medarbetare däremot, där faktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön upplevdes positivare, låg enligt modellen något närmare ett aktivt 

arbete, eftersom de hade större utvecklingsmöjligheter samt kände ett bättre socialt stöd än vad 

Tyras och Sixtens medarbetare gjorde.  

 Tidsbrist, regelsystem och ramar, samt krav och förväntningar från både chefer och ledning på-

verkade skiftesledarnas handlingsutrymmen för att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö. I 

Karaseks och Theorells (a.a.) krav- och kontrollmodell befann sig Tyra i ett spänt arbete, vilket 

kan bero på hennes stressade arbetssituation. Knut däremot, som hade kontroll över sin arbetssi-

tuation, befann sig i ett aktivt läge, där bl.a. utveckling hade en positiv betydelse för hans välbe-

finnande. När det gäller skiftesledarnas ledarskap urskiljer Blake och Mouton (Maltén, 1997) det 

stödjande beteendet från det styrande beteendet. Knut hade en bra balans mellan det stödjande och 

styrande ledarskapsbeteendet, vilket Maltén (1997) menar är det mest idealiska. Sixten, men fram-

för allt Tyra, hade stor inriktning på det styrande beteendet.  

 Det visade sig alltså att i de fall då skiftesledaren fick stöd, uppbackning och återkoppling 

från sin chef och sina medarbetare, samt när skiftesledaren hade inflytande och egenkontroll, 

ledde det till en mer positiv inverkan på sättet att leda sina medarbetare.  

 Resultatet visade således att många olika faktorer samspelar och påverkar psykosociala fakto-

rer i medarbetares totala arbetssituation, och att förutsättningarna är olika. Slutsatsen blev följakt-

ligen att skiftesledarens ledarskap hade betydelse för medarbetarnas psyksociala arbetsmiljö, 

eftersom det fanns ett samband mellan medarbetarnas upplevelser och skiftesledarens engage-

mang och insatser, och därmed också hur skiftesledarna agerade i sitt ledarskap. Ett gott ledarskap 

kan på så vis även vara viktigt att uppmärksamma sett ur ett samhällsperspektiv, eftersom en dålig 

psykosocial arbetsmiljö kan leda till ohälsa. Detta är något som ofta medför långtidssjukskriv-

ningar, vilket innebär en kostnad för samhället. Att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö 

främjar alltså välbefinnande och hälsa – såväl på arbetet som på fritiden och i organisationen som 

i samhället. 
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Bilaga 1 

1 

Intervjumanual – medarbetare  
 

 

- Presentera mig och mitt arbete  - Prata kring psykosocial arbetsmiljö  - Chef = skiftesledare 
 

Arbetssituation 
 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? Hur länge på denna avdelningen? (Bakgrund!) 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? (Ansvarsområden etc.) 
3. Hur trivs du med/på ditt arbete? (Vad är det som är bra/dåligt? …etc.) 
4. Hur upplever du din arbetssituation? Fysiskt tungt. Psykiskt tungt. Stressigt; vad? 
5. Upplever du några ”brister” i din arbetssituation? Är det något du skulle vilja förändra 

om du hade möjlighet? Arbeta på något annat sätt?  
6. Tycker du att du har någon möjlighet att påverka din arbetssituation? (På vilket 

sätt/varför inte?) Är det något som du skulle kunna förändra? 
7. Upplever du några brister i arbetsmiljön? Fysiska, psykiska etc. 
8. Anser du att din närmaste chef kan göra något för att förbättra din arbetssituation? 

(Arbetsmiljö/Psykosocial arbetsmiljö etc.) 
9. Upplever du att din chef bryr sig om din arbetsmiljö? (Hur konkretiseras det? Vad 

görs?) 
10. Känner du att ledningen bryr sig om din arbetsmiljö? (Både den fysiska och den 

psykosociala) 
11. Har det skett några större organisatoriska förändringar de senaste två åren? I så fall, 

hur har det påverkat din arbetssituation? 
12. Tycker du att arbetsuppgifterna är tydligt definierade? (Vet du vad som förväntas av 

dig från chefen i ditt arbete?) Förklarar din chef arbetskraven tydligt för dig? 
 

Behov och utveckling 
 

13. Tycker du att du utvecklas i ditt arbete? På vilket sätt? Genom vad? 
14. Vad är det som gör att du känner dig motiverad i ditt arbete? Tycker du att din 

närmaste chef gör något för att du ska känna dig motiverad i ditt arbete?  
15. Upplever du att du får uppskattning från dina arbetskamrater för det arbete du utför? 
16. Upplever du att du får uppskattning från din chef för det arbete du utför? 
17. Anser du att du har ansvar och inflytande i ditt arbete? På vilket sätt? 
18. Tycker du generellt sett att du utvecklar dig i arbetet på något sätt? Vad gör din chef?  
19. Får du något stöd i ditt arbete? Hur: på vilket sätt? Från chef? Från dina medarbetare? 
20. Känner du att din närmaste chef respekterar dig? Varför/varför inte?  
21. Känner du att du har förtroende för din chef? (Tillit)  
22. Tror du att din chef känner tillit för dig? 
23. Har din chef gett dig kritik någon gång? Varför? Hur gick det till? I så fall; tycker du 

att det var ett bra sätt? (konstruktivt) Utveckla!  
24. Vad anser du att din chef kan göra för att få er medarbetare att trivas bättre med 

arbetet? 
25. Hur tror du din chef tror att du/ni trivs? 
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Syn på ledarskap 
 

26. Hur tycker du att en ledare ska uppträda och handla? Vilka krav ställer du på din chef? 
(ledarfilosofi) 

27. Hur uppfattar du din chefs ledarskap? 
28. Vilka egenskaper tycker du att en bra chef ska ha?  
      Tycker du att din chef har dessa egenskaper? 
29. Tycker du att det finns något som skulle kunna fungera bättre i ledarskapet? 
 

Kommunikation och samarbete 
 

30. Hur ofta träffar du din chef? I vilka sammanhang är det?  
31. Vilket samarbete har du med din chef? Hur tycker du att det fungerar? (feedback, 

utvecklingssamtal, planeringsmöten mm.) Tycker du att det finns tillräckligt med 
tidsmässigt utrymme?  

32. Hur tycker du att kommunikationen (allmänt) fungerar mellan er (dig och din chef)?  
33. Hur tror du att din chef uppfattar att kommunikationen fungerar? 
34. Hur gör du när du har förslag och idéer? Förmedlar du det vidare till din chef? Anser 

du att din chef lyssnar på förslag och idéer? Verkställs dem? Får du feedback på dem? 
35. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och dina arbetskamrater fungerar? Vad tror du 

det beror på? 
 

Om allmän information 
 

36. Vet du vad företaget har för planer för framtiden? 
37. Förmedlar din chef tankar och planer om framtiden?  
38. Anser du att du hålls informerad om övergripande beslut? 
39. Vet du något om företagets ekonomiska ställning och utveckling ser ut? 
40. Får du information om hur din enhets resultat ser ut? 
 

Övrigt: Internkontroll, sjukskrivningar mm. 
 

41. Har du någon föreställning/känsla av hur internkontrollen fungerar? Bra, dåligt? 
42. Har det hänt några olyckor, stora som små, under de senaste två åren? Hur hanterades 

dem i så fall?  
43. Har det förekommit några allvarligare arbetsmiljöproblem? I så fall, hur löste ni dem? 
44. Händer det att du varit sjukskriven på grund av ”dålig arbetsmiljö”, dvs. 

arbetsrelaterade problem? (Buller, hög arbetsbelastning etc.) När? Hur länge? Hur 
ofta? När var det senast?  

45. Hur tycker du att arbetsledaren har ”tacklat” det? Hur tar han(/hon) hand om det? 
Andra arbetsuppgifter? Etc. 

 
 

 Hur då? På vilket sätt? Ge exempel!  



Bilaga 2 
 

1   

Intervjumanual – skiftesledare 
 

 

- Presentera mig och mitt arbete  - Prata kring psykosocial arbetsmiljö  - Chef = skiftesledare 
 

Arbetssituation 
 

1. Hur länge har du arbetat som ”skiftesledare” på denna arbetsplatsen? Bakgrund! 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? (Ansvarsområde etc.)  
3. Hur upplever du din arbetssituation? Fysiskt tungt. Psykiskt tungt. Stressigt: Vad? 
4. Tycker du att du har tillräckligt med tid att genomföra de uppgifter du har? Får du mer tid 

till tillkomna uppgifter? (Krav och förväntningar ökar uppifrån då självbestämmande och 
befogenheter blir större) 

5. Hur trivs du med/på ditt arbete? Vad är bra resp. dåligt? Arbetsuppgift & arbetsplats 
6. Upplever du några ”brister” i din arbetssituation? Är det något du skulle vilja förändra 

om du hade möjlighet? Arbeta på något annat sätt? 
7. Tycker du att du har någon möjlighet att påverka din arbetssituation? (På vilket 

sätt/Varför/varför inte?) 
8. Vad är det som gör att du känner dig motiverad i ditt arbete? 
9. Upplever du att du får uppskattning från dina medarbetare för det arbete du utför? 
10. Har det skett några större organisatoriska förändringar de senaste två åren? I så fall, hur 

har det påverkat din arbetssituation? 
 

Chefsroll och samarbete - Hur du är i din roll som skiftesledare 
 

11. Vilken typ av kontakt har du med företagsledningen? Hur tycker du att det fungerar? 
(feedback/stöd) 

12. Hur ofta träffar du dina medarbetare? I vilka sammanhang är det?  
13. Hur tycker du att samarbetet fungerar med medarbetarna? (utvecklingssamtal, 

planeringsmöten mm.) Tycker du att det finns tillräckligt med tidsmässigt utrymme? 
14. Hur tycker du att samarbetet inom arbetsgruppen fungerar? 
15. Vilka krav ställer du på dina medarbetare? (arbetskrav) I vilka sammanhang går det bra?  
16. Om det nu skulle uppstå en situation där du skulle få ge kritik till någon av medarbetarna, 

tycker du att det är svårt? Hur tror du att medarbetarna upplever det är att få kritik? Hur 
tycker du att man ska ge kritik? (Alltså: hur ska den framföras?) 

17. Vilka möjligheter har medarbetarna att själva bestämma över sin arbetssituation eller sina 
arbetsuppgifter? 

18. Tror du att personalen uppfattar att det finns ”brister” i sin arbetssituation? 
(Arbetsuppgifter, arbetsinnehåll, fikarast?) I så fall, vilka? Varför? 
 
 



Bilaga 2 
 

2   

Syn på ledarskap och att verka för personalens välbefinnande 
 

19. Hur upplever du att det är att vara skiftesledare? (tankegångar, funderingar, känslor och 
erfarenheter) Positivt och negativt. 

20. Hur blev du skiftesledare på denna avdelningen(/företaget)? 
21. Hur tror du att dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap? Utveckla!  
22. Tycker du att du ger klara och tydliga mål för dina medarbetare? Finns det några 

svårigheter att nå fram med målen till medarbetarna? (skriftligt, träffar..?)  
23. Får du något stöd (som chef/skiftesledare)? Hur: på vilket sätt? (Från företagsledning, 

chef, arbetskamrater, medarbetare?) 
24. När jag säger ordet ”respekt”, vad tänker du på då? (=definiera!) Känner du att du kan 

visa medarbetarna den respekt som du önskar? Finns det några svårigheter? 
25. Känner du att dina medarbetare respekterar/uppskattar dig? (som person/chef)  
26. Hur gör du när medarbetarna har förslag och idéer? Kan du ”fånga upp”, dvs. använda 

dem på något sätt?  
27. Vad gör du för att medarbetarna ska känna sig motiverad i sitt arbete? Skulle du kunna 

göra något annat/mer? Vad skulle det i så fall innebära (medfölja)? 
28. Vad anser du att du kan göra för att få medarbetare att trivas med sitt arbete? Är det så; 

fungerar det? Om inte; varför inte?  
29. Tycker du att en (personlig) utveckling är viktigt för dina medarbetare? Vad/Hur gör du? 
30. Har du förtroende för dina medarbetare? (Tillit) 
31. Hur tycker du att en ledare ska uppträda och handla? (Har du någon speciell ledarfilosofi? 

Idealiskt?) 
32. Vilka egenskaper tycker du att en bra chef/ledare ska ha?  
33. Tycker du att du har dessa egenskaperna? 
 

Övrigt: Internkontroll, sjukskrivningar mm 
 

34. Hur tycker du internkontrollen fungerar? 
35. Har det hänt några olyckor, stora som små, under de senaste två åren? Hur hanterades 

dem i så fall?  
36. Vet du hur hög sjukfrånvaron är på denna avdelningen? (Jämfört med de andra 

avdelningarna på företaget här) 
 
 

 Hur då? På vilket sätt? Ge exempel!  
 
 
 
 
 


