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Förord 
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inspiration, stöd och uppmuntran. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om arbetsrelaterad stress samt de hälsofrämjande åtgärder som kan 
vidtas för att motverka denna. Arbetsrelaterad stress uppstår när kraven i arbetet och 
arbetsmiljön överstiger arbetstagarens förmåga att klara av eller kontrollera dessa krav. Syftet 
med vår uppsats var att undersöka om faktorer inom arbetsorganisationen ger upphov till 
stress hos medarbetarna. Vi delade upp området arbetsorganisation i tre delområden; 
arbetsuppgifter och kompetens, samarbete och samspel samt styrning och uppföljning. Inom 
dessa delområden identifierade vi sedan 15 olika stressorer, det vill säga faktorer som kan ge 
upphov till stress. Vi har bedrivit en kvantitativ studie, vilken genomfördes med hjälp av en 
enkätundersökning där medarbetare inom både offentlig och privat sektor medverkade. Vi 
fann att de stressorer som medarbetarna upplever orsakar stress på arbetsplatsen är bland 
annat hög arbetsbelastning, höga krav i kombination med låg kontroll, brist på stöd och 
uppmuntran från arbetskamrater samt brist på information. Det visade sig också att det finns 
en del skillnader mellan offentlig och privat sektor. De största skillnaderna fann vi inom 
området samarbete och samspel. Utifrån resultatet från vår enkätundersökning har vi sedan 
valt ut ett antal stressorer, vilka vi har använt då vi formulerat en stresshanteringsplan. Tanken 
är att denna stresshanteringsplan ska fungera som ett verktyg för de individer som har 
arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. De ska kunna använda den som ett hjälpmedel i sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete mot stress. 

 



 

 

Abstract 
 
This essay is about work related stress and the health promoting activities that can be used to 
prevent stress. Work related stress arises when demands in the work itself and in the work 
environment exceed the employee’s ability to cope with, to meet or to control these demands. 
The purpose of this essay is to examine if factors within the work organization can cause 
stress amongst the employees. We divided the work organization into three subdivisions: 
tasks and competence, collaboration and co-operation, and control and follow-up. Within 
these subdivisions, we identified fifteen different stress factors that could make the employees 
stressed. The study had a quantitative approach and the method for collecting data was based 
on a standardized questionnaire. Several respondents within the private and the public sector 
participated. We found that factors that could cause work related stress was high workload, 
high demands in combination with low control, lack of support and encouragement from co-
workers, and lack of information. We also found some differences between the private and the 
public sector regarding the factors the respondents found stressful. The main differences 
between private and public sector concerned the subdivision called collaboration and co-
operation. We then used the result of the study to formulate a model for preventing stress. 
This model contains seven of the primarily fifteen factors that were indicated to cause stress. 
The purpose with this model is that personnel with work environment responsibility can use 
this model as a tool in their systematic work to prevent stress for co-workers.   
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1 PROBLEMOMRÅDE 
I detta kapitel introduceras läsaren i ämnesområdet, arbetsrelaterad stress. Kapitlet inleds 
med en kortfattad beskrivning av det stora problem som ohälsan inom arbetslivet kommit att 
bli. Därefter följer en bakgrund till denna alarmerande utveckling. Avslutningsvis följer en 
diskussion kring de problem inom arbetsorganisationen som kan ge upphov till stress. Denna 
problemdiskussion mynnar slutligen ut i vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i arbetet. 
 

1.1 Inledning  
 
Denna uppsats handlar om stressrelaterad ohälsa i arbetslivet1. Statistik visar att den psykiska 
arbetsmiljön har försämrats under senare år och i Sverige var under 2003 omkring 14 procent 
av den arbetsföra befolkningen mellan 20-64 år frånvarande från arbetslivet på grund av 
ohälsa. Kostnaderna för sjukfrånvaron låg på nästan 113 miljarder kronor. Ohälsa på grund av 
stress har under 1900-talet ökat inom arbetslivet i Sverige och det kanske allra mest 
oroväckande är att de som drabbas blir allt yngre. (Regeringskansliet, 2001) 
 

1.2 Bakgrund 
 
Under 1900-talet har Sverige genomgått ett flertal stora strukturomvandlingar som bidragit till 
förändrade villkor inom såväl samhälls- som näringsliv. Vi har gått från ett självförsörjande 
bondesamhälle till ett högpresterande industrisamhälle, vilket medförde stora förändringar för 
människor i sättet att försörja sig. Från industrisamhället har vi sedan gått vidare till dagens 
kunskapsintensiva informationssamhälle, vilket kännetecknas av en dramatisk omvandling 
och förändring, där en teknologisk revolution står i fokus. Informationsrevolutionen drivs 
framåt av teknik och marknadskrafter, vilka slår igenom inom alla samhällssektorer, 
branscher och företag. Informationsteknologin har invaderat människans vardag. Företag och 
organisationer har utsatts för oupphörliga förändringar i och med att samhället alltmer 
förändras mot en global marknad, nationella gränser suddas ut, ny teknik utvecklas och 
kraftiga besparingar äger rum. (Ds 2001:28) 
 
Lorentzi (2001) framhåller att organisationer och arbetsförhållanden förändras i takt med 
samhället. Inom företag, organisationer och myndigheter ökar kraven på effektivitet, bättre 
måluppfyllelse och förbättrade resultat samtidigt som det efterfrågas nya kompetenser och 
egenskaper hos människan. Zuidema och Kleiner (1994) menar att den oupphörligen 
skiftande verklighet som dagens företag och organisationer ställs inför har lett till att högre 
krav ställs på flexibilitet, kommunikation och samordning. Organisationerna har blivit mer 
flexibla och trimmade, stordrift har ersatts med slimning, downsizing och outsourcing, det vill 
säga magra organisationer. Det har även kommit att bli hög specialisering av 
kärnverksamheter och ökade entreprenadupphandlingar av andra verksamheter. Både 
människor och organisationer måste därför oavbrutet kunna lära nytt och hantera 
förändringar, enligt Lorentzi (2001). Regeringskansliet (2001), anför att nya 
anställningsformer växer fram och att flexibilitet har blivit ett centralt begrepp för både 
arbetsgivare och arbetstagare.  

                                                 
1 Ohälsa som är relaterad till faktorer på arbetsplatsen eller faktorer som uppkommit i samband med arbetets 
utförande.  
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Trender pekar mot att allt fler människor blir tidsbegränsat anställda, särskilt behovsanställda 
och projektanställda. I och med detta har, enligt Järvholm (1999), tryggheten på 
arbetsmarknaden minskat vilket medfört att det blivit svårare att skapa sociala relationer till 
andra medarbetare. 
 
All utveckling är emellertid inte av ondo enligt Frankenhaeuser (2002). Den tekniska 
utvecklingen har bland annat medfört att många arbeten inte är så tunga att utföra och att 
riskerna för arbetsplatsolyckor minskat. Det som Frankenhaeuser däremot framhåller som 
utvecklingens baksida är att de psykiska påfrestningarna inom arbetslivet ökat. Människans 
vardag domineras ofta idag av överstimulans, vilket är en oförutsedd och oönskad konsekvens 
av den välfärd som skapats med ny teknik. Informationssamhället med den nya tekniken har, 
enligt Jones (1999), inte hjälpt människan till kortare arbetstid och därav mer fritid, utan 
istället har den med sina faxar, persondatorer, mobiltelefoner och elektronisk post, medfört en 
högre arbetstakt och ett behov av att hela tiden lära sig nya saker, nya arbetsmetoder och nya 
tekniker. Som en följd av detta framhåller Frankenhaeuser, att det ställs allt högre krav på 
människors förmåga till omställning och flexibilitet. 
  
Många människor drabbas av arbetsrelaterad stress och ohälsa idag. Detta kan leda till 
försämrad effektivitet och sämre kvalitet på arbetet, vilket i sin tur är av stor vikt för 
lönsamheten. Att många människor drabbas av stressrelaterad ohälsa kan enligt 
Frankenhaeuser (2002) bero på att människan inte hinner med i arbetslivets omvandling och 
de kontinuerliga förändringarna i arbetsorganisationen. 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Det finns många förhållanden i arbetsmiljön som kan medföra stor påfrestning för 
arbetstagaren i form av stress. Enligt Kindenberg och Wallin (2000) talades det ofta förr om 
att det var ackordshets och löpandebandarbete som frambringade ohälsosam stress inom 
arbetslivet. Mycket av den sortens arbete har emellertid försvunnit och författarna betonar att 
det istället är förändringar i arbetsorganisationen och personalminskningar som är viktiga 
orsaker till stress inom arbetslivet, inom såväl privat som offentlig sektor. Organisationer och 
företag har genomfört personalminskningar i syfte att spara pengar, men nedskärningarna har 
istället lett till att kvarvarande personal erhåller en alltför hög arbetsbelastning (Ds 2001:28). 
Detta har i sin tur medfört att arbetsskadorna ökat och följaktligen även sjukskrivningarna. 
 
Ett annat problem i samhället som orsakar stress är, enligt Frankenhaeuser (2002), all den 
information människan överhopas av. Författaren framhåller att det inte är särskilt länge sedan 
brist på information var ett samhällsproblem. Idag har informationsstressen emellertid kommit 
att utvecklas till en folksjukdom eftersom skiljelinjen mellan arbete och fritid uppluckrats, och 
medfört att vi ständigt är uppkopplade och tillgängliga.   
 
Arbete och hälsa är starkt kopplade till varandra och långtidssjukskrivningar handlar ofta om 
psykiska besvär som beror på arbetsorganisationen, det vill säga hur arbetet är organiserat (Ds 
2001:28). Vår moderna tids höga arbetstempo och högt ställda lönsamhetskrav har, enligt 
Frankenhaeuser (2002), lett till en ökad belastning och stress för många människor på 
arbetsplatser runt om i Sverige. En vanlig orsak till stress är att medarbetarens egna 
förutsättningar, behov och ambitioner inte stämmer överens med omvärldens krav och 
förväntningar. 
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Enligt Carlsson (1999) kan negativ stress i arbetslivet uppstå om människan får för mycket 
arbete som inte hinns med, om det ställs för höga krav, om arbetsuppgifterna är för svåra och 
om det är svårt att uppnå fastställda mål. Vidare framhåller författaren att om det sker snabba 
förändringar på arbetsplatsen som gör att det inte finns tid för förberedelse eller att beslut tas 
som rör arbetstagaren, vilka han/hon inte hinner vara med och påverka, uppstår stress. Levi 
(2001) menar att stress på arbetsplatsen får konsekvenser för alla medarbetare, både direkt 
och indirekt i och med att individuella stressreaktioner påverkar samspelet mellan 
arbetskamraterna.  
 
Enligt Olofsson (2000) kan stress påverka hälsan, känslolivet, prestationsförmågan och 
motivationen. Vanliga besvär är ihållande trötthet, muskelspänning, ökad irritation, 
svårigheter att fatta beslut och planera sin tid, nedstämdhet och relationsproblem. Även 
magsår, hjärtsjukdomar, depression och högt blodtryck är några av de sjukdomar som kan 
uppstå som en följd av långvarig stress. 
 
Renborg och von Scheele (1991) betonar att stress kan orsaka problem i relationerna till 
kunder/brukare/klienter/patienter. Detta eftersom att den som är stressad lätt kan göra 
missbedömningar eftersom omdömet försämras, beslut fattas på dåliga grunder och 
kreativiteten minskar eller försvinner helt. När arbetsprestationer utförs under stress riskerar 
de således, enligt författarna, att bli av sämre kvalitet. Stress kan, enligt Olofsson (2000), även 
påverka relationerna mellan medarbetarna negativt och leda till konflikter. Förutom en sänkt 
livskvalitet kan stress på arbetsplatsen orsaka sämre hälsa för den enskilda medarbetaren och 
minskad produktivitet och ekonomiska förluster för arbetsgivaren. Denna stressrelaterade 
ohälsa påverkar följaktligen också samhällets kostnader för bland annat sjukpenning och 
sjukvård. 
 
Berggren m.fl. (2003) betonar att de grundläggande sociala och psykiska behoven bör 
tillgodoses för att människan ska må bra och fungera väl i arbetslivet. Arbetet bör kännas 
meningsfullt, ge möjlighet till variation och lärande, att känna arbetsgemenskap med 
medarbetare och ledning samt bidra till möjlighet att använda sin kunskap på olika sätt, till 
exempel att ta ansvar och fatta beslut. En viktig grund för ett bra arbetsklimat är, enligt 
Berggren m.fl. öppen och rak kommunikation samt att det finns respekt för medarbetarnas 
olika personligheter. Regeringskansliet (2001), framhåller att även ledarskapet och graden av 
medbestämmande är viktigt vid skapandet av arbetsplatser där personalen trivs och mår bra.  
 
Krauklis och Schenström (2002) vill emellertid understryka att det sällan är endast faktorer 
som rör arbetsförhållandena som ger upphov till stress. De menar att trivseln i arbetet och på 
fritiden påverkar varandra ömsesidigt och avgör livskvaliteten som helhet. För såväl individen 
som företaget blir det, enligt Williams (1994) allt viktigare att utveckla arbetet och 
arbetsmiljön så att det motverkar negativ stress, att skapa en bra arbetsmiljö som gynnar alla. 
Det handlar om att skapa balans mellan arbete och privatliv samt mellan ansvar och 
befogenheter. Vidare menar författarna att det är bättre att förebygga stress än att bota den. 
Sämsta tillfället att hantera stressen är när människan redan lider av den, eftersom vid det 
tillfället har resurserna redan försvagats så mycket att det kan bli svårt att hantera stressen. 
För att vända den utveckling som sker i samhället idag i form av den snabba ökningen av 
långtidssjukskrivna på grund av stress i arbetslivet, framhåller Krauklis och Schenström 
(2002), att varje arbetsplats behöver information och praktiska exempel på vad som kan och 
bör göras för att förebygga stressrelaterad ohälsa i arbetslivet. Ett sätt att komma till rätta med 
den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet är, enligt Arbetsmiljöverket (2002) att arbeta med 
hälsofrämjande åtgärder, som visat sig kunna gynna både arbetsgivare och arbetstagare. 
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Enligt Arbetsmiljöverket (2001) kan ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapa goda 
arbetsförhållanden och på så sätt minskar risken att arbetstagarna drabbas av stress. Det kan 
bidra till att ändra miljön, till exempel arbetets struktur och arbetsuppgifternas innehåll samt 
produktionssystemen. Detta kan förbättra företagets ekonomi, bidra till en ökad trivsel och 
engagemang i arbetet och således ett gott anseende för företaget som då lättare kan behålla 
och rekrytera personal. Om verksamheten planeras, genomförs och följs upp så kan, enligt 
Arbetsmiljöverket (2002) riskerna för stress värderas och åtgärder kan sättas in för att 
motverka stressrelaterad ohälsa för arbetstagarna.  
 
Vi anser, i likhet med teorierna inom området, att arbetsorganisationens utformning är viktig 
att ta hänsyn till eftersom det visat sig att brister i denna kan ge upphov till stress och ohälsa 
på arbetsplatsen. Det framgår av diskussionen ovan att det finns ett flertal faktorer inom 
arbetsorganisationens olika delar som kan betraktas som stressorer2. Vi finner det därför 
mycket intressant att undersöka om dessa stressorer ger upphov till stress hos medarbetarna. 
 

1.4 Syfte och avgränsningar 
 
Vi har valt att i denna uppsats närmare studera sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa. Vårt 
syfte med detta arbete är att undersöka om arbetets organisation kan ge upphov till stress hos 
medarbetarna. Området arbetsorganisation har vi delat upp i tre delområden ur vilka vi sedan 
identifierat ett antal stressorer, det vill säga faktorer som kan ge upphov till stress. Utifrån ett 
urval av dessa stressorer kommer vi att formulera en stresshanteringsplan. För att tydliggöra 
syftet har vi formulerat tre forskningsfrågor: 
 

• Upplever de enskilda medarbetarna på arbetsplatsen att stressorer inom delområdena 
arbetsuppgifter & kompetens, samarbete & samspel samt styrning & uppföljning ger 
upphov till stress? 

 
• Finns det skillnad mellan privat och offentlig sektor, beträffande vilka stressorer som 

ger upphov till stress hos medarbetarna? 
 
• Vilka hälsofrämjande åtgärder kan vidtas för att minska risken för stressrelaterad 

ohälsa på arbetsplatsen? 
 
Det finns ett stort antal faktorer som, enskilt och i samverkan, orsakar stress hos människor. 
Vi har valt ut några av dessa att undersöka närmare. Anledningen till att vi valt att studera just 
dessa faktorer är att vi genom litteraturen kommit att förstå att de i hög grad påverkar den 
stressrelaterade ohälsan i arbetslivet. För en översiktlig beskrivning av valda faktorer, se vår 
analysmodell, figur 3.1. 

                                                 
2 Stressorer är faktorer som ger upphov till stress hos vissa individer. 
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2 STRESS I ARBETSLIVET 
Detta kapitel innehåller teorier förknippade med vårt problemområde, det vill säga 
arbetsrelaterad stress. Kapitlet inleds med definitioner av ett antal nyckelbegrepp och en kort 
beskrivning av individuella och organisatoriska konsekvenser av stress. Sedan återges i 
korthet vad som kännetecknar den goda arbetsplatsen samt en god arbetsmiljö. Därpå följer 
en redogörelse av de utvalda stressorerna samt hur företag och organisationer kan arbeta 
med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för att motverka stress hos medarbetarna. 
Kapitlet avslutas med ett stycke om hur individer och organisationer kan motiveras att arbeta 
med preventiva åtgärder för att motverka stress. 
 

2.1 Stress 
 
Levi (2001) framhåller att ett visst mått av fysiska och psykiska påfrestningar hör arbetslivet 
till och att dessa utgör en drivkraft och en stimulans för det stora flertalet människor. 
Uttrycket stress har enligt Krauklis och Schenström (2002) använts i vitt skilda situationer, 
med olika betydelser under tidens gång och därför menar de att det saknas en enhetlig 
definition av begreppet. 
 
Enligt Krauklis och Schenström (2002) myntades begreppet stress så tidigt som på 1930-talet 
av den ungersk-kanadensiske läkaren Hans Seyle. Han såg på stress som det oprecisa och 
generella kroppsliga svar som organismen utvecklade under påfrestningar av olika slag. Även 
Levi (2001) vidhåller att stress funnits i alla tider men betonar att det är stressorerna, de 
faktorer som utlöser stressreaktioner, som förändrats över tid. Stressreaktionerna finns där 
precis som förr men de orsakas av vitt skilda företeelser. Långvariga, intensiva och upprepade 
stressreaktioner tror forskare med flera, med fog, kan ge upphov till långvarig svår sjukdom. 
Levi (2001) understryker emellertid att stress i lagom dos inte är skadligt för vår hälsa utan 
kan istället ge upphov till en rad positiva effekter, till exempel ökad prestations- och 
koncentrationsförmåga.  
 
Stress definieras som kroppens, psykets och hjärnans reaktioner på olika påfrestningar. Dessa 
stressreaktioner syftar till att mobilisera kraft för att bemöta utmaningar och krav (Ds 
2001:28). Denna definition liknar den som Krauklis och Schenström (2002) framför. De 
beskriver stress som kroppens fysiska reaktion när den utsätts för fysiska, sociala och 
psykiska stressorer. Krauklis och Schenström anser, liksom Levi (2001) att all stress inte är av 
ondo och gör därför en tudelning av stressbegreppet. Många kallar de två delarna positiv och 
negativ stress, men Krauklis och Schenström föredrar att istället benämna dem som 
funktionell och icke-funktionell stress.  
 
Schenström och Lindqvist (2003), definierar stress som en kroppslig reaktion som uppstår när 
obalans råder mellan vilka resurser vi har och de påfrestningar vi möter. Vidare framhåller 
författarna att det finns två olika typer av stress, nämligen aggressiv stress och 
uppgivenhetsstress. Långdragen påverkan av framförallt den senare typen kan leda till svåra 
sjukdomar och utbrändhet3, ett tillstånd som det tar lång att återhämta sig från.  
 

                                                 
3 Utbrändhet förklaras av Krauklis och Schenström (2001) som ett psykiskt tillstånd som kännetecknas av mental 
och känslomässig utmattning. 
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En allmän uppfattning tycks vara att det enbart är människor som är aktiva och alltid har 
mycket att göra som drabbas av stressrelaterad sjukdom. Kindenberg och Wallin (2000) 
framhåller, att så är inte fallet, utan att såväl överstimulering som understimulering kan leda 
till negativ stress.  
 

2.1.1 Arbetsrelaterad stress 
 
Cox m.fl. (2000) framhåller att arbetsrelaterad stress bör definieras utifrån växelspelet mellan 
de anställda och deras arbetsmiljö. Den anställde upplever stress när arbetsmiljöns krav 
överstiger hans/hennes förmåga att klara av eller kontrollera dessa krav. Denna definition av 
stress fokuserar på de arbetsrelaterade orsakerna och de erforderliga styrningsåtgärderna.  
 
Orsakerna till arbetsrelaterad stress kan i stor utsträckning hänföras till utformningen och 
ledningen av arbetsorganisationen. Ett stort hinder för ett hållbart arbetsliv är utbredningen av 
den arbetsrelaterade stressen och ohälsan. Den senaste forskningen har visat att stress, 
depressioner och utmattning toppar listan med sjukskrivningsorsaker. Orsaken till denna 
utveckling kan vara den alltför kortsiktiga ekonomiska styrningen inom såväl privata företag 
som offentlig sektor. (Ds 2001:28) 
 

2.1.2 Stressorer  
 
Stressorer är de faktorer som utlöser stressreaktioner hos människan. Enligt Krauklis och 
Schenström (2002) finns det tre olika typer av stressorer: fysiska, sociala och psykiska. De 
fysiska stressorerna utgörs av till exempel hög ljudnivå, elektromagnetiska fält, vibrationer 
och dålig belysning. Till de sociala stressorer hör bland annat de arbetsförhållanden som råder 
på arbetsplatsen och de som Krauklis och Schenström framhåller som särskilt viktiga är hög 
arbetsbelastning, höga krav och låg kontroll över arbetssituationen, ett alltför stort gap mellan 
utfört arbete och belöning samt låg grad av delaktighet och medbestämmande. Dessa kan 
medföra en förhöjd stressnivå hos medarbetarna. Författarna hävdar också att arbetslöshet och 
låg arbetstillfredsställelse kan bidra till ökad stressjuklighet. Till de psykiska stressorerna hör 
relationer, konflikter mellan människor, information och rollkonflikter. Krauklis och 
Schenström framhåller att människor utsätts för en mängd stressorer samtidigt, något de 
menar i värsta fall kan göra att de förstärker varandra. Hur detta påverkar hälsan är beroende 
av individens personliga stresstolerans. 
 

2.1.3 Konsekvenser av stress 
 
Levi (2001) framhåller att ihållande stress ger återvärkningar på den enskilde individen, andra 
arbetstagare och på verksamheten som bedrivs på arbetsplatsen. Hos den enskilde individen 
kan långvarig stress, enligt Levi (2001) rubba den balans av vila och aktivitet som krävs för 
att kroppen ska fungera normalt. Stress kan som en följd av detta ge upphov till en rad fysiska 
symptom och i förlängningen en rad svåra sjukdomar, enligt Renborg och von Scheele (1991). 
Detta förutsatt att stressen är varaktig, intensiv och att den gång på gång upprepas. Peiffer 
(1996) ger exempel på ett flertal fysiska symptom hon menar bör betraktas som allvarliga 
varningstecken på stress.  
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Hon framhåller att det framför allt är fysiska reaktioner som huvudvärk, nackvärk, 
muskelspänningar, ryggvärk, försämrat immunförsvar och ökad infektionskänslighet. Dessa 
fysiska stressymptom påverkar, enligt Peiffer den mentala och känslomässiga jämvikten. Hur 
märkbara dessa känslomässiga och mentala symtom blir är beroende av hur den enskilde 
individen påverkas av stress. Peiffer framhåller att den största effekten av mental stress är 
individen tappar perspektiv på tillvaron eftersom det uppstår en mental hyperaktivitet. Några 
typiska mentala stressymtom är, enligt Peiffer, bristande koncentrationsförmåga, oförmåga att 
ta till sig ny information, glömska och bristande noggrannhet. Peiffer framhåller att de 
känslomässiga effekterna av stress går hand i hand med den mentala hyperaktiviteten. De 
känslomässiga symptomen infinner sig gradvis under en längre tid och är därför, enligt 
författaren, svåra att lägga märke till. Vilket förlopp de får beror, enligt Peiffer på individens 
personlighet. De känslomässiga symptomen på stress är många till antalet och några av dem 
är oro, rastlöshet, ångest, irritation, aggressivitet, depression och nedstämdhet. 
 
De människor som inte öppet visar sina rektioner på stress kan, enligt Peiffer (1996) istället 
uppvisa negativa förändringar i sitt beteende. Flera av dessa beteendemässiga reaktioner på 
stress är en eskalering av redan existerande ovanor och de kan vara mycket svåra att sätt i 
samband med stress. Tvångsmässiga tankar och handlingar, isolering, försumma utseendet 
och överdriven konsumtion av mat, alkohol och tobak är enligt Peiffer, exempel på vanliga 
beteendemässiga reaktioner på stress. 
 
De reaktioner som hittills redovisats har samtliga varit kopplade till den enskilde individen 
men även medarbetare och organisationen som sådan påverkas av stressade medarbetare. 
Arbetsmiljöverket (2002) framhåller att den allvarligaste konsekvensen av stressade 
medarbetare är den ökade risken för tillbud, olycksfall och misstag, vilka kan öka antalet 
arbetsskador på arbetsplatsen. Detta ökar sjukfrånvaron och personalomsättningen och 
innebär för företaget/organisationen ökade sjukskrivningskostnader och kompetensförlust. 
Vidare menar Arbetsmiljöverket att det i högre utsträckning uppstår konflikter kring stressade 
medarbetare, något som verket menar försämrar samarbetet och medför störningar i 
produktion. 
 

2.2 Den goda arbetsplatsen  
 
Arbete framhålls av Wolwén (2000) som något självklart för de allra flesta människor och 
arbetet innehar ofta en central roll i tillvaron, eftersom det skapar sociala kontakter och ger 
människor identitet, självförtroende och egenvärde. Wolwén anser följaktligen att arbetet inte 
bara är ett medel för att försörja sig utan har också en avgörande betydelse för vår livskvalitet. 
De inre värderingarna som till exempel trivsel, omväxling, inflytande och personlig 
utveckling lyfts fram av Hertting (1999), som några av de viktigaste kriterierna för en god 
arbetsmiljö.  
 
Rubenowitz (1987) framhåller att en positiv upplevelse av arbetets innehåll, organisation och 
miljö har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår livssituation. Det är därför viktigt att 
det finns mål att sträva mot, att samarbetet fungerar, att ha utmanande arbetsuppgifter och att 
det finns möjlighet att utvecklas. Ekstam (2000) betonar emellertid att den psykosociala 
arbetsmiljön är upplevelsebaserad och att det således inte är möjligt att mäta denna efter några 
objektiva gränsvärden. Arbetet med att skapa den goda arbetsplatsen bör därför, enligt 
Ekstam, ske i samverkan med de anställda och utgå från de anställdas egna upplevelser av den 
rådande situationen. 
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Krauklis och Schenström (2002) framhåller att den goda arbetsplatsen präglas av goda 
relationer, vi-anda, trivsel, kamratskap och samhörighetskänsla. Alla känner ansvar för sina 
egna arbetsuppgifter och de har möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. 
Arbetsledningen entusiasmerar personalen och ger utrymme för egna initiativ och kreativitet 
samt tillåter att medarbetarna ibland begår misstag. De arbetssituationer som enligt Levi 
(2001) bör undvikas, är de som riskerar den kroppsliga och psykiska hälsan samt de som 
motverkar engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling. Kindenberg och Wallin (2000) 
betonar att det finns stora värden, både mänskligt och ekonomiskt, i att satsa på en 
arbetsorganisation och en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som tar hänsyn till människors 
skiftande behov. De framhåller även att medarbetare som kan påverka sin arbetssituation och 
som jobbar i miljöer där samarbete och idéer uppmuntras är effektivare. Genom att bedriva 
förebyggande arbetsmiljöarbete kan företag och organisationer erhålla friskare personal, vilka 
är mer engagerade och delaktiga i sin egen och företagets utveckling. 
 

2.2.1 En god arbetsmiljö  
 
Med ordet arbetsmiljö menar Arbetsmiljölagen allt som påverkar en människa i arbetet – både 
den fysiska och psykosociala omgivningen. En god arbetsmiljö i lagens mening är således en 
miljö som tillgodoser alla möjliga mänskliga behov. I 1 kap 1 § arbetsmiljölagen stipuleras 
det att lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. (Lag, 1994:579)  
 
Arbetsmiljölagens första paragraf fastslår således att målet ska vara en god arbetsmiljö. Vad 
detta innebär beskrivs i 2 kap 1 § AML där lagstiftaren radar upp ett flertal kriterier på vad 
som kan känneteckna en god arbetsmiljö. Där stadgas det att arbetsmiljön skall vara 
tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i 
samhället. Vidare ska arbetsförhållanden anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen 
av den egna arbetssituationen samt i det förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna 
arbetet. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte 
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa och olycksfall. Därvid 
ska även löneformer och förläggning av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete 
ska undvikas eller begränsas. Det stipuleras även att det ska eftersträvas att arbetet ger 
möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda 
arbetsuppgifter. Vidare ska arbetsförhållandena ge möjligheter till såväl personlig som 
yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. (Ahlberg, 
2002) 
 

2.2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör parterna på arbetsmarknaden kunna se till att 
innehållet i 2 kap 2 § i AML efterlevs (se 2.2.1 ovan). Enligt AFS 2001:14 kan systematiskt 
arbetsmiljöarbete beskrivas som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och 
följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredställande 
arbetsmiljö uppnås.  

                                                 
4 AFS 2001:1 är en skrift i vilken Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematisk arbetsmiljöarbete återges. 
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Vidare menar lagstiftaren att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i 
den löpande verksamheten och att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy och rutiner som 
beskriver hur detta arbete ska bedrivas. Arbetsgivaren har huvudansvaret och arbetstagaren 
ska samverka med arbetsgivaren i det arbetsmiljöarbete som bedrivs på arbetsplatsen. Enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det systematiska arbetsmiljöarbetet omfatta fysiska, 
psykiska och sociala faktorer. För att ytterligare påvisa hur de psykosociala 
arbetsmiljöfrågorna kan hanteras har arbetsmiljöverket formulerat en skrift ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete mot stress”. I denna skrift framhålls fyra faktorer som kan mildra 
upplevelsen av stress och bidra till hälsa och välbefinnande. Nedan återges dessa i korthet: 
 

• Kontroll och handlingsutrymme: 
Ett handlingsutrymme som medger att det råder balans mellan omgivningens krav och 
vår egen kapacitet och då är förutsättningarna de bästa för hälsa. 

 
• Stöd från omgivningen – socialt stöd: 

Genom det sociala stödet tillfredsställs det grundläggande behovet av trygghet, närhet, 
kontakt och tillhörighet. 

 
• Möjligheter till återhämtning:  

För att minska påfrestningarna på kroppen behöver medarbetarna bland annat pauser i 
arbetet, begränsat övertidsarbete och god nattsömn.  

 
• Kunskap och erfarenhet:  

Med ett ökat lärande ges medarbetarna ökad kompetens och stärkt självkänsla som ger 
mod att anta och möta nya utmaningar. 

 
Europeiska kommissionen beskriver närmare hur detta systematiska arbetsmiljöarbete kan gå 
till i sin skrift Handledning om stress i arbetslivet. För att uppnå en bättre arbetsorganisation 
och därmed en förbättrad arbetsmiljö föreslår de att arbetstid ska förläggas så att det inte 
uppstår konflikt mellan arbetslivets krav och förpliktelser som inte hör till arbetet. 
Arbetstagaren ska också ges möjlighet att delta i beslut eller åtgärder som påverkar dennes 
arbete. Vidare ska arbets- och ansvarsfördelning tydligt framgå och arbetsuppgifterna ska vara 
meningsfulla, stimulerande och arbetstagaren ska ges möjlighet att utnyttja sina kunskaper. 
Arbetsuppgifterna ska vara av en sådan karaktär att de motsvarar arbetstagarens förmåga och 
resurser och efter särskilt krävande arbetsuppgifter ska tid för återhämtning avsättas. 
Möjlighet till socialt umgänge ska främjas, det vill säga att arbetskamraterna stöder och 
hjälper varandra praktiskt, känslomässigt och socialt. Slutligen ska arbetstagaren ges 
anställningstrygghet, karriärutveckling, livslångt lärande och anställbarhet. (Levi 2001) 
 

2.2.3 Sammanfattning 
 
En god arbetsmiljö är följaktligen en omgivning där inte bara fysiska risker är undanröjda och 
lokalerna är ändamålsenliga, utan är också en miljö där de anställda kan påverka sin egen 
arbetssituation och där det inte förekommer alltför stora psykiska belastningar eller starkt styrt 
eller bundet arbete. Därtill ska arbetet ge möjlighet till omväxling, social kontakter, 
sammanhang mellan olika arbetsuppgifter, självbestämmande och ansvar och helst också till 
personlig och yrkesmässig utveckling. Vid utformning av såväl arbetet som arbetsplatsen, bör 
hänsyn tas till individernas skiftande behov och förutsättningar.  
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Av ovanstående framgår tydligt att ökad tydlighet vad gäller företagets mål, arbets- och 
ansvarsfördelning, vilka krav och förväntningar som ställs på individen och vilka resultat som 
ska uppnås många gånger leder till en bättre arbetsmiljö och därav en minskad risk för 
stressrelaterad ohälsa. 
 

2.3 Faktorer i arbetsorganisationen som orsakar stress  
 
Arbetsorganisation beskrivs, enligt Bruzelius och Skärvad (2000), som det sätt på vilket 
arbete och arbetsprocesser organiseras. Arbetet organiseras för att arbetsuppgiften ska utföras 
så bra som möjligt och det är medarbetarna som är det centrala eftersom det är de som ska 
utföra arbetsuppgiften. Författarna menar att arbetsorganisationen koncentreras till den 
enskilda medarbetarens arbetsuppgifter och kompetens, medarbetarnas samspel, vilka 
hjälpmedel som utnyttjas, målformulering, hur arbetet styrs och följs upp samt normer och 
kultur. Arbetsorganisationens olika delområden åskådliggörs i figur 2.1 nedan. Av denna figur 
framgår också de delområden som vi i denna uppsats avser att närmare studera. Dessa rutor är 
gråmarkerade. Renborg och von Scheele (1991) menar att vid en översiktlig studie av 
stresslitteratur och stressforskning uppenbarar sig en tydlig överensstämmelse mellan såväl 
författare som forskare om vad som orsakar stress inom arbetslivet. Vi har identifierat fem 
stressorer inom var och en av tre gråmarkerade rutorna, vilka i sammanhanget ofta framhålls 
som riskfaktorer och som enskilt eller i samverkan uppges öka stressen inom arbetslivet. 
Dessa stressorer åskådliggörs i figur 2.2, 2.4 och 2.5 nedan. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Viktiga delar i arbetsorganisationen  
 
Källa: Bruzelius och Skärvad (2000). Integrerad organisationslära. s.227 
 

2.3.1 Arbetsuppgifter och kompetens 
 
Inom delområdet arbetsuppgifter och kompetens har vi identifierat fem stressorer som enligt 
Angelöw (2002) med flera kan ge upphov till stress hos medarbetarna. Dessa stressorer 
åskådliggörs, utan inbördes rangordning, i figur 2.2 nedan.  
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I följande stycken beskrivs dessa stressorer mer ingående och i anslutning till vart och ett av 
dem följer även en kort beskrivning av vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa 
stressorers påverkan på medarbetarna. 
 

 
Figur 2.2 Stressorer inom delområdet arbetsuppgifter & kompetens 
 
 
Hög arbetsbelastning 
Den första av stressorerna inom delområdet arbetsuppgifter och kompetens är hög 
arbetsbelastning. Den ökade arbetsbelastningen är något som Angelöw (2002) framhåller som 
en av de viktigaste orsakerna till utbredningen av stressrelaterad ohälsa inom arbetslivet. 
Besparingar och nedskärningar inom företag och organisationer har lett till en allt högre 
arbetsbelastning för den enskilde medarbetaren. För medarbetarna innebär överbelastning, 
enlig Jones (1999), att de har för mycket att göra eller att arbetsuppgifterna är för svåra. Tid 
betraktas ofta som en bristvara inom många företag och organisationer och Svedberg (1997) 
menar att en vanlig källa till stress är när individer upplever svårigheter i att prioritera mellan 
arbetsuppgifter och det är då vanligt att människan försöker göra flera saker samtidigt. Detta 
är ett stressymtom som, enligt Hertting (1999), inte är ett självvalt beteende, utan beror på en 
känsla av otålighet och otillräcklighet.   
 
Genom att skapa en lagom arbetsbelastning kan, enligt Angelöw (2002) de nuvarande höga 
stressnivåerna sänkas. Detta menar författaren kan ske genom ett flertal olika åtgärder som till 
exempel ökad grundbemanning, arbetstidsförkortning, resurspooler och arbetsrotation.  
Krauklis och Schenström (2002) framhåller emellertid att människor kan klara perioder med 
hög arbetsbelastning om de ges möjlighet till återhämtning därefter. Förutsättningar för 
återhämtning kan, enligt Angelöw, skapas på olika sätt, till exempel genom: 
 

• begränsning av övertiden 
• längre sammanhängande ledighet 
• tydliga återhämtningspauser i arbetet 
• begränsningar i arbetstiden 
• individanpassade arbetstider och arbetsmetoder 
• att vidmakthålla och respektera gränsen mellan arbete och fritid. 
 

Vidare menar Krauklis och Schenström (2002) att de negativa följderna av krävande 
arbetsuppgifter och en hög arbetsbelastning till viss del kan förebyggas genom att tillåta 
medarbetarna en utökad kontroll över arbetsscheman, arbetstempo och pauser. Detta menar 
författarna, har stor betydelse för möjligheterna till återhämtning och stressreducering. 
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Delaktighet och inflytande 
Den andra stressoren inom delområdet arbetsuppgifter och kompetens är brist på delaktighet 
och inflytande.  Angelöw (2002) menar att denna stressor kan bidra till att göra individer 
stressade eftersom det visat sig att delaktighet är viktigt för individens upplevelse av 
arbetstillfredsställelse och välbefinnande. Inflytande är, enligt Olofsson (2000), viktigt för 
människan och då det inskränks kan det upplevas stressande.  
 
Chefer och arbetsledare på operativ nivå har ett stort inflytande över och fattar kontinuerligt 
ett flertal beslut som påverkar de faktorer i arbetet som kan ge upphov till stress och ohälsa 
(Ds 2001:28). Det är faktorer som till exempel egenkontroll och socialt stöd. En viktig 
förutsättning för att ledaren ska kunna främja hälsan hos sin personal är därför, enligt 
Angelöw (2002), att han/hon kan skapa medansvar och delaktighet för medarbetarna. För att 
individen ska uppleva välbefinnande och arbetstillfredsställelse är det, enligt Angelöw viktigt 
att han/hon kan påverka sin egen arbetssituation. Bruzelius och Skärvad (2000) framhåller 
emellertid att det finns ett flertal sätt att förändra utformningen av arbetsorganisationen så att 
det blir en bättre balans mellan mänskliga krav och kraven på kvalitet och effektivitet.  
 
Angelöw (2002) hänvisar till Karaseks krav- och kontrollmodell, se figur 2.3, och hävdar att 
stressupplevelser är intimt sammankopplade med individens påverkansmöjligheter. 
Grundtanken i modellen är att en balans mellan krav och kontroll i arbetet måste eftersträvas 
för att inte individen ska drabbas av långvarig och skadlig stress. Angelöw menar därför att 
ansträngningar bör vidtas för att arbetet ska kunna kategoriseras som avspänt, i enlighet med 
Karaseks modell. En grundläggande strategi för att utveckla friskare arbetsplatser och ett 
avspänt arbete är att öka möjligheterna till delaktighet och inflytande för medarbetarna 
(Angelöw, 2002; Krauklis och Schenström, 2002, med flera). Denna frihet leder enligt 
författarna till att den enskilde individen kan använda sina egna kunskaper, erfarenheter och 
arbetssätt i större utsträckning. Ett flertal motivationsforskare har enligt Bruzelius och 
Skärvad (2000) fastslagit att detta ger upphov till högre motivation och arbetstillfredsställelse 
vilket i sin tur minskar risken för vantrivsel, frånvaro och ohälsosam stress. Angelöw 
framhåller att en ökad delaktighet kan uppnås genom följande åtgärder: 
 

• Ledaren delegerar ansvar och befogenheter. 
• Demokratiska beslutsprocesser. 
• Målstyrning. 
• Öka medarbetarnas inflytande över den egen arbetssituationen. 
• Självstyrande grupper. 
• Regelbundna utvecklingssamtal. 
• Arbetsplatsträffar. 
 

Hertting (1999) framhåller emellertid att det finns en viktig förutsättning för att det ska kunna 
råda en hög delaktighet på arbetsplatsen och det är att även medarbetarna har viljan och 
förmågan att påverka, ta ansvar för och engagera sig i utvecklingsarbetet och 
delaktighetsprocessen. 
 
Krav och kontroll 
Den tredje stressoren inom delområdet arbetsuppgifter och kompetens är krav och kontroll. 
Kontroll är den handlingsfrihet eller det beslutsutrymme som ges i arbetet. Kontroll delas av 
Olofsson (2000) upp i uppgiftskontroll, deltagande i beslutsfattande och färdighetskontroll.  
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Att ha kontroll över arbetet handlar således om att kunna påverka vad som ska göras, hur, när 
och i vilken takt. Att inte ha kontroll över sin arbetssituation kan, enligt Olofsson, förändra 
både en människas sätt att agera och hans/hennes självförtroende.  
 
Olofsson (2000) menar att vid bristande kontroll över sin arbetssituation kan det lätt uppstå 
stress, vilken förstärks av att inte kunna påverka situationen och vid låg egenkontroll, det vill 
säga utrymmet för att kunna fatta egna beslut är tämligen begränsat. Däremot kan även ett 
alltför fritt arbete orsaka problem. Enligt Olofsson (2000) kan krav vara kvantitativa, det vill 
säga mängden arbete i förhållande till arbetstiden eller kvalitativa, det vill säga 
svårighetsgrad, vilka färdigheter som krävs. När individens möjligheter att påverka sin 
arbetssituation är begränsade eller obefintliga samtidigt som de råder höga krav kring arbetet 
kan det enligt författaren uppstå stora risker för stress och ohälsa på arbetsplatsen. Vidare 
menar Olofsson att en hög arbetsbelastning leder till att känslan av kontroll minskar och att 
inte ha kontroll över sin arbetssituation är en av de centralaste orsakerna till en dålig 
arbetsmiljö. Om det inte går att påverka sitt arbete är det betydligt större risk att stress 
uppstår. Även individens inlärning kan förhindras som en följd av obalans mellan krav och 
kontroll, vilket därav kan leda till stress. (Ds 2001:28). Modellen nedan visar att stress uppstår 
när det råder en obalans mellan krav i arbetssituationen och individens grad av 
kontroll/beslutsutrymme. Enligt Olofssons tolkning av Karaseks krav-kontroll-modell är det 
störst risk att individen drabbas av stress när det uppstår höga krav och låg kontroll, så kallade 
spända arbeten, se figur 2.3 nedan. 

 
• Låga krav och låg kontroll leder till passivt arbete.  
• Låga krav och hög kontroll medför avspänt arbete (lågstressarbete). 
• Höga krav och hög kontroll medför aktivt arbete.  
• Höga krav och låg kontroll resulterar i spänt arbete (högstressarbete). 

 
 
Figur 2.3 Karaseks krav-kontroll-modell (1979)  
 
Källa: Olofsson, K. (2000). Din stress och andras. S.28 
 
Rosendahl (2001) betonar att reaktionen på krav och kontroll-stressoren delvis beror på var 
människor placerar kontrollen över tillvaron, locus of control. Om individen placerar 
kontrollen hos sig själv upplevs krissituationen som mindre stressande eftersom personen då 
agerar utifrån tron att denne kan förändra situationen. Om individen i stället väljer att placera 
kontrollen bortom sig själv, blir han/hon ett offer för omständigheterna, enligt författaren. Ett 
ökat handlings- och beslutsutrymme kan därför hjälpa till att motverka den ohälsa som följer 
av långvarig stress eftersom individen då lättare kan finna en balans mellan omgivningens 
krav och individens egna förutsättningar (Arbetsmiljöverket, 2002).  
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Det som bör eftersträvas är det avspända arbetet, se figur 2.3, eftersom detta innebär att 
medarbetaren drar nytta av sitt beslutsutrymme till att påverka den egna arbetsmängden samt 
är med och formulerar mål och planeringen av det egna arbetet. 
 
Brist i kompetens 
Den fjärde stressoren inom delområdet arbetsuppgifter och kompetens är bristande 
kompetens. Kompetens är en kombination av kunskap, praktisk färdighet, talang, vilja och 
motivation samt förmågan att kunna skapa, använda och dra nytta av kunskapen. Bruzelius 
och Skärvad (2000) framhåller att rätt och erforderlig kompetens är en förutsättning för att 
medarbetarna ska kunna utföra ett bra arbete. Angelöw (2002) likaså framhåller 
medarbetarnas kompetens som mycket viktig, framförallt för att den ligger till grund för 
medarbetarnas förmåga att hantera arbetets krav. Författaren menar att företag och 
organisationer bör satsa på kompetensutveckling eftersom att människor behöver känna att de 
erhåller nya kunskaper och utvecklas. Medarbetare som har brister i sin kompetens, det vill 
säga inte har tillräcklig utbildning och erfarenhet för den arbetsuppgift de ska utföra löper, 
enligt Olofsson (2000) stor risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa.  Kompetensutveckling 
kan enligt Wolwén (2000) åstadkommas genom formella utbildningar och kurser eller genom 
”on-the-job-training”5. Nedan ger författaren förslag på hur företag/organisationer kan arbeta 
strukturerat med kompetensutvecklingsfrågor: 
 

• Fastställ den enskilda medarbetarens kompetensbehov utifrån arbetskraven. 
• Genomför årliga utvecklingssamtal där både arbetsgivare och anställda får ge uttryck 

för sin syn på den enskildes kompetens- och utvecklingsbehov. 
• Upprätta individuella kompetensplaner i samråd med den anställde. 
• Genomför fastställda kompetensutvecklingsåtgärder. 
• Följ upp och utvärdera genomförda åtgärder. 

 
Att arbeta strukturerat med kompetensutvecklingsfrågor kan enligt Wolwén (2000) medföra 
en högre allmän kompetensnivå inom företaget/organisationen och en ökad trygghet hos 
medarbetarna eftersom de därmed stärker sin position på en alltmer föränderlig 
arbetsmarknad. 
 
Obalans mellan ansvar och befogenheter 
Den femte och sista stressoren inom delområdet arbetsuppgifter och kompetens är obalans 
mellan ansvar och befogenheter. Ekstam (2000) menar att i organisationer där oklarheter 
föreligger kring ansvarsområden och befogenheter och där det sällan förekommer 
diskussioner kring rollkrav och rollförväntningar uppstår ofta en känsla av obalans mellan 
ansvar och befogenheter hos medarbetarna. Detta leder näst intill alltid, enligt författaren, till 
någon form av ohälsa. Krauklis och Schenström (2002) framhåller att denna ohälsa, som ofta 
är stressrelaterad, är en följd av att det uppstår obalans mellan de krav som ställs på individen 
och individens egna förutsättningar att möta dessa krav och förväntningar. Enligt Berggren 
m.fl. (2003) krävs det att en dialog förs mellan chef och medarbetare innan delegeringen för 
att undvika att eventuella oklarheter uppstår i ett senare skede kring det delegerade ansvaret 
och därtill hörande befogenheter. Överlämnandet bör därför enligt författarna föregås av ett 
samtal där följande avhandlas: 
 

• Varför arbetet ska göras. 
• Vad som ska göras. 

                                                 
5 Inom on-the-job-training sker lärandet genom förändring av arbetsuppgifter, arbetsrotation, kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan medarbetare samt studiebesök och praktik 
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• När det ska vara klart. 
• Vilka befogenheter finns att fatta beslut. 
• Utbildningsbehov och hjälpmedel 
• Hur information och uppföljning ska gå till. 

 
Den hos medarbetarna upplevda obalansen mellan ansvar och befogenheter kan enligt 
Berggren m.fl. (2003) följaktligen motverkas genom dialog, tydliga instruktioner och genom 
noggrann och strukturerad planering. Delegering kan enligt författarna öka trivseln och 
minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Vidare menar de att delegering kan bidra till att öka 
medarbetarnas motivation och engagemang samt leda till ökad kompetens och således också 
ett ökat självförtroende. En förutsättning för detta är emellertid enligt Berggren m.fl. att 
hänsyn tas till medarbetarnas kvalifikationer och erfarenheter så att de har en rimlig chans att 
klara av det nya ansvaret. Delegering kan vara ett sätt att tydliggöra arbetsfördelning, roller 
och förväntningar men det kan också vara ett sätt att öka delaktigheten, se stycke 2.5.3. 
 

2.3.2 Samarbete och samspel 
 
Även inom delområdet samarbete och samspel finns ett flertal stressorer som kan ge upphov 
till stress hos medarbetarna (Granér, 1991; Markham, 1998; Svedberg, 1997, med flera). De 
fem, av oss utvalda, stressorerna åskådliggörs utan inbördes rangordning i figur 2.4 nedan. 
Vidare beskrivs dessa stressorer mer ingående i de stycken som nu följer och i anslutning till 
dessa beskrivs kortfattat ett antal åtgärder som kan vidtas för att minimera dessa stressorers 
effekt på medarbetarna.  
 

 
Figur 2.4 Stressorer inom delområdet samarbete & samspel 
 
 
Brist på stöd och uppmuntran av arbetskamrater 
Den första stressoren inom delområdet samarbete och samspel som vi valt att uppmärksamma 
är brist på stöd och uppmuntran från arbetskamraterna. Studier har, enligt Angelöw (2002), 
visat att detta bristande sociala stöd från arbetskamrater har en negativ inverkan på hälsan. 
Enligt Angelöw är denna brist på stöd mest kritisk ur stressynpunkt när det uppstår konflikter.   
 
En förutsättning för att må bra är, enligt Angelöw (2002) att individen känner samhörighet 
med andra. Enligt Berggren m.fl. (2003) behöver individen gruppen för att få sina sociala och 
emotionella behov tillgodosedda, till exempel social trygghet och gemenskap, att betyda något 
för andra och att utvecklas som människa. Angelöw menar dock att om samarbetet 
medarbetarna emellan fungerar ger det upphov till en starkare känsla av sammanhållning, 
något som författaren anser på sikt leder till ett positivt arbetsklimat och goda förutsättningar 
för hälsa och välbefinnande.  
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Angelöw framhåller således att det är viktigt att underhålla och stärka relationerna mellan 
individerna på arbetsplatsen eftersom det inverkar positivt på prestationsförmågan, 
arbetstillfredsställelsen och engagemanget. Huruvida de sociala och emotionella behoven 
enligt ovan kan tillgodoses eller inte är, enligt Granér (1991) till stor del beroende av vad 
arbetsförhållandena medger. Nedan återges Angelöws (2002) förslag på åtgärder som kan 
stärka sammanhållningen mellan medarbetarna och samtidigt tillfredställa individens behov 
som redovisas av Berggren m.fl. (2003): 
 

• Formulera tydliga och gemensamma målbilder. 
• Skapa uppmuntrargrupper. 
• Gemensamma aktiviteter som till exempel gemensam personalutbildning, 

gemensamma raster, bio-, teater- och restaurangbesök. 
 
Svedberg (1997) menar att när medarbetarna lär känna varandra ökar förhoppningsvis känslan 
av trygghet och öppenhet vilket i sin tur kan förbättra kommunikationen i och mellan grupper 
och individer. 
 
Normer och värderingar 
Den andra av de fem stressorerna inom delområdet samarbete och samspel är de normer och 
värderingar som gäller inom arbetsgruppen och på arbetsplatsen. Normer uppger vad man ska 
eller bör göra och det utvecklas, enligt Granér (1991) ett system av såväl dolda som uttalade 
regler inom alla organisationsbildningar. Med dessa regler följer ofta någon form av reaktion, 
påföljd eller bestraffning mot den eller de som bryter mot reglerna. Det är ofta en skillnad 
mellan de krav den enskilde människan ställer på sig själv och de krav han/hon ställer på 
andra. Inom en grupp utvecklas normer, vilka enligt Svedberg (1997), bidrar till gruppens 
framgång, ökar möjligheterna att förutse medlemmarnas beteende, bidrar till att det kan 
undvikas besvärande situationer och kan även bidra till att förmedla övergripande värderingar. 
Enligt Granér kan det uppstå problem i en arbetsgrupp när det finns stora olikheter mellan 
gruppens normsystem och regelsystem.  
 
Med värderingar menas de grundantaganden människan har om vad som är viktigt eller 
oviktigt, rätt eller fel, åtråvärt eller sekundärt et cetera. Detta utgör enligt Their (1998), 
grunden för människans drivkraft och val av handlingsmönster. Värderingarna blir allmänna 
eller styrande då många människor innefattas i en viss situation. De utgör således grunden för 
det gemensamma handlandet. När det uppstår oklarheter kring vilka normer och värderingar 
som gäller på arbetsplatsen kan det enligt Berggren m.fl. (2003) uppstå osäkerhet, otrygghet 
och samarbetsproblem. Faktorer som i sig enligt Markham (1998) kan ge upphov till stress.  
 
Berggren m.fl. (2003) säger, att vid samarbete mellan människor utvecklas ständigt oskrivna 
lagar och normer som reglerar samarbetet. Detta ger en form för trygghet och innebär ofta att 
samarbetet effektiviseras. Detta kan, enligt Svedberg (1997) uppnås genom att skapa tydlighet 
och gemenskap kring de normer och värderingar som gäller på arbetsplatsen. Detta kan 
åstadkommas genom formulering av tydliga regler, riktlinjer, policys, normer och värderingar 
för hur arbetet ska bedrivas samt hur människor ska bemöta och behandla varandra. 
 
Konflikter 
Den tredje stressoren inom delområdet samarbete och samspel är konflikter. Bruzelius och 
Skärvad (2002), framhåller att i en grupp uppstår det mer eller mindre konflikter. Ekstam 
(2000) menar att konflikter uppstår dagligen och att det är ytterst svårt för företagen att helt 
skydda sig mot dessa.  
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Konflikter uppstår på arbetsplatserna, enligt Markham (1998), eftersom människor har 
avvikande åsikter om vad, när, var och hur en viss uppgift ska hanteras. Enligt Renborg och 
von Scheele (1991), finns det många orsaker till varför en konflikt uppstår. De kan bestå i 
motsättningar mellan uppsatta regler och personliga uppfattningar och värderingar samt ur 
bristande förståelse, okunnighet och ovilja. De olösta konflikterna har en förmåga att öka 
upplevelsen av stress, men stress är även en faktor som i sig kan öka antalet konflikter och 
samtidigt minska förmågan att lösa dem. Det kan med åren samlas en mängd av stressande 
och olösta konflikter mellan människor på arbetsplatsen, vilka kan åter dyka upp, i perioder 
av ökad stress, framhåller Renborg och von Scheele. 
 
Att hantera konflikter som uppstår på arbetsplatsen är tidsödande och ofta förenat med både 
obehag och svårigheter. Av den anledningen framhåller Ekstam (2000) att preventiva åtgärder 
för att minimera riskerna för destruktiva konflikter är att föredra. En väl fungerande 
kommunikation mellan medarbetarna inom gruppen och mellan individer är en preventiv 
åtgärd som Mossboda m.fl. (2001) menar kan ge ett effektivt samspel, undvika missförstånd, 
förebygga konflikter men även hantera redan existerande konflikter. Markham (1998) 
framhåller att verbal kommunikation är att föredra framför skriftlig eftersom en stor del av 
budskapet uppfattas genom kroppsspråket. Markham ger exempel på ett flertal aktiviteter och 
åtgärder som kan främja kommunikation och samarbete mellan medarbetarna: 
 

• Fastställa vilka principer för god kommunikation som ska finnas på arbetsplatsen. 
• Skapa öppen och ärlig kommunikation. 
• Praktisera aktivt lyssnande.6 
• Reflektera, försöka förstå sig själv och andra 
 

Ekstam (2000) framhåller att genom att öka medarbetarnas kunskap om konflikter och 
effektiv konfliktlösning kan stress minimeras och kanske undvikas. Vidare menar Ekstam att 
konflikter kan, om de hanteras på rätt sätt, utgöra en grund för utveckling av relationer och 
människor. 
 
Samverkan 
Samverkan är den fjärde stressoren inom delområdet samarbete och samspel och denna 
funktion är, enligt Svedberg (1997) en bärande del av gruppens identitet. Varje grupp är 
beroende av strukturer, det vill säga instruktioner, riktlinjer och normer. Dessa kan handla om 
hur arbetet och rollerna ska fördelas, hur ansvar och befogenheter ska fördelas, grad av 
medbestämmande, vilka värderingar som ska vägleda et cetera. Svedberg beskriver strukturer 
som ett skelett, vilket bär upp själva arbetet, ger stadga och flexibilitet. Ett alltför 
svårstrukturerat arbete kan, enligt Olofsson (2000) ge upphov till stress hos medarbetarna. 
Svedberg framhåller att i en strukturmedveten arbetsgrupp hjälper strukturerna till att använda 
energin till rätt saker och i överensstämmelse. Om det råder otydlighet kring ovanstående 
faktorer kan det ge upphov till konflikter som bidrar till att samverkan och samarbete mellan 
medarbetarna försämras. Såväl otydligheten som dess följdeffekter kan, enligt Renborg och 
von Scheele (1991) ge upphov till stress hos individerna. 
 
En förutsättning för att kunna skapa arbetsglädje och ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen, 
är enligt Angelöw (2002) ett väl fungerande samarbete För att åstadkomma detta måste 
konstruktiva relationer byggas upp.  

                                                 
6 Aktivt lyssnande innebär att mottagaren försöker förstå budskapet och sedan visa detta genom att lämna 
feedback . 



 
2 STRESS I ARBETSLIVET 

18 
 

Detta kan enligt Angelöw åstadkommas genom dialog/kommunikation, stöd och uppmuntran 
samt genom utveckling av personalens sociala kompetens. Vidare menar författaren att ett 
effektivt och väl fungerande samarbete kan skapas genom en gemensam målbild, gemensamt 
ansvarstagande, stödjande ledarskap och uppgiftsfokusering. 
 
Gruppdynamik 
Den femte och sista stressoren inom delområdet samarbete och samspel är gruppdynamiken. 
Bruzelius och Skärvad (2000) benämner alla krafter som verkar inom en arbetsgrupp med ett 
gemensamt namn, gruppdynamik. Det centrala i förståelsen av grupper är hur 
deltagarna/medarbetarna fungerar i förhållande till varandra. Det som utgör stommen till 
gruppen är inte individerna utan deras inbördes relationer. Det skapas en situation, stämning 
eller klimat när medarbetarna agerar i förhållande till varandra. Granér (1991) menar att detta 
gruppklimat återverkar på var och en av deltagarna, och de har i sin tur verkan på varandra 
med sin driftighet eller oföretagsamhet och därmed påverkas det gemensamma klimatet. Ett 
dåligt arbetsklimat är något som Olofsson (2000) betonar kan ge upphov till stress hos 
medarbetarna.  
 
Svedberg (1997) framhåller att det sker en social differentiering i de flesta grupper, vilket 
innebär att gruppens medlemmar förvärvar olika roller inom gruppen och det uppstår tämligen 
snabbt en social rangordning av medarbetarna, vilket betyder att de delas upp i 
överordnad/underordnad, fin/mindre fin, hög/låg och så vidare. Bruzelius och Skärvad (2000) 
påpekar att arbetsuppgifterna fördelas mellan medarbetarna och de kommer därav att spela 
olika roller i organisationen. Olofsson (2000) understryker att om det uppstår rollkonflikter så 
kan detta ge upphov till stress hos medarbetarna. Vidare betonar Svedberg (1997) att det ger 
säkerhet att inneha en roll, eftersom människorna kan sorteras in i kända fack. Detta är något 
som författaren menar kan bidra till att tillvaron i gruppen känns trygg, samtidigt som 
individen känner samhörighet och risken för utanförskap minskar. Det finns, på vissa 
arbetsplatser, dokumenterade befattningsbeskrivningar, vilka beskriver innehållet i dessa 
formella roller, till exempel chef, sekreterare, operatör, underhållstekniker, ingenjör och 
mekaniker. Detta förtydligar fördelningen av roller och minskar risken för konflikter. Detta är 
något som enligt Angelöw (2002) motverkar stressens negativa effekter på medarbetarna.  
 
För förslag på åtgärder för att uppnå en bättre gruppdynamik, se stycket ovan under stressoren 
samverkan.  Detta eftersom att åtgärderna för att uppnå bättre samverkan även kan användas 
för att uppnå en bättre gruppdynamik.   
 

2.3.3 Styrning och uppföljning 
 
Inom delområdet styrning och uppföljning finns en mängd olika stressorer kan ge upphov till 
stress hos medarbetarna (Olofsson, 2000; Angelöw, 2002; Mossboda, 2001, med flera). 
Utifrån teorin har vi valt ut fem stressorer som i stor utsträckning visat sig påverka 
medarbetarnas upplevelser av stress. Stressorerna förtydligas, utan inbördes rangordning, i 
figur 2.5 nedan. Granér (1991) menar att ledaren utan tvivel innehar en av de viktigaste 
sociala rollerna inom organisationen/företaget och att ledarskapets faktiska utformning följer 
av olika parters förväntan och individernas särskilda behov och resurser.  
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Hur ledarskapet utformas och utövas är därför av avgörande betydelse, enligt Angelöw (2002) 
vid skapandet av en friskare arbetsplats. Angelöw menar att förutsättningar måste skapas av 
arbetsgivarna så att ledarskapet kan utformas och utövas så att det främjar arbetsmiljön och 
således också medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen. 
 

 
Figur 2.5 Stressorer inom delområdet styrning & uppföljning 
 
 
Otydlig ledning 
Den första stressoren inom området styrning och uppföljning är otydlig ledning. Krauklis och 
Schenström (2002) menar att en de främsta stressorerna i arbetslivet är oklarheten mellan 
anställda och chefer beträffande företagets mål, arbets- och ansvarsfördelning, vilka krav och 
förväntningar som ställs samt vilka resultat som ska uppnås. Enligt Olofsson (2000) är det 
viktigt att veta vad som förväntas av varje människa för att den egna ambitionen ska läggas på 
rätt nivå. Olofsson framhåller att om målen sätts för högt kan det vara en stressfaktor. Den 
som är chef ansvarar för att det finns tydliga mål och tydlig ansvarsfördelning. 
 
Ett sätt att skapa tydlighet kring de enskilda medarbetarnas ansvarsområden och befogenheter 
är enligt Granér (1991) att utforma ett formellt regelsystem genom till exempel avtal, 
chefsbeslut och arbets- eller funktionsbeskrivningar. I de senare tydliggörs medarbetarnas 
arbetsuppgifter och här framgår de krav och förväntningar som ställs på den enskilde. Av 
arbets- och funktionsbeskrivningarna ska det även framgå vilket ansvar och därtill anpassade 
befogenheter den enskilde medarbetaren har. För att kunna utforma de formella regelsystem 
som Granér ger förslag på ovan krävs det, enligt Berggren m.fl. (2003) mycket tydlig 
delegering. Författarna framhåller att det är god ekonomi för företaget att nyttja de kunskaper 
och erfarenheter som medarbetarna besitter genom att delegera arbetsuppgifter och ansvar. 
Samtidigt menar de att delegering främjar den tillfredställelse som medarbetarna känner i sitt 
arbete. Berggren, m.fl. betonar emellertid att befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder 
noga måste anpassas så att medarbetaren kan utföra arbetsuppgiften. Vidare menar författarna 
att om hänsyn tas till följande punkter innan delegeringen av arbetsuppgiften/ansvaret 
verkställs så kommer denna att bli tydlig, accepterad och framgångsrik: 
 

• Delegeringen ska innebära ett berikande av medarbetarnas arbetsinnehåll. 
• Inhämta synpunkter och informera om syftet med delegeringen. 
• Delegera endast ansvar och arbetsuppgifter till en person du litar på. 
• Anpassa överlämnandet av arbetsuppgiften till medarbetarnas förmåga, behov och 

intressen. 
 
Vidare kan otydlig ledning, enligt Berggren m.fl. (2003) åtgärdas genom kontinuerliga 
utvärderingar av ledarskapet med avseende på bland annat stöd/erkännande, kommunikation 
och närvaro. 
 

Otydlig ledning Brist på stöd, 
erkännande och 

feedback 

Besluts 
processer 

Brister i 
kommunikation 

Information 

Styrning & uppföljning 
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Brist på stöd, erkännande och feedback 
Den andra stressoren inom delområdet styrning och uppföljning är bristande stöd, erkännande 
och feedback. Ett bristande stöd från chefer och ledare är enligt, Olofsson (2000) mycket 
stressframkallande. Det finns, enligt författaren, fyra olika kategorier av stöd; känslomässigt, 
praktiskt, värderande och informativt. Olofsson framhåller att brist på det känslomässiga 
stödet, det vill säga att lyssna och ta problem på allvar har den tydligaste påverkan på 
medarbetarnas stressnivå. Praktiskt stöd, det vill säga resurser, avlastning och förändring av 
miljön är stödjande handlingar vilka antingen kan utgöra ett tecken på omtanke eller en 
kompensation för ett bristande känslomässigt stöd. Dessa kan enligt författaren få olika 
effekter i olika situationer. Brist på värderande stöd är också en faktor som orsakar stress, det 
vill säga brist på beröm, kritik, återkoppling och feedback på arbetet. Även brist på 
informativt stöd, det vill säga information, råd, förslag eller hjälp att reda ut problem skapar, 
enligt Olofsson, stress. Även Arbetsmiljöverket (2002), menar att det är stor risk att blir 
stressad om det saknas stöd och hjälp från chefer i situationer som av medarbetarna upplevs 
som pressande. 
 
När arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter delegeras betonar Angelöw (2002) att det är 
viktigt att ledaren är tillgänglig för att ge medarbetarna stöd och vägledning. Detta eftersom 
ett flertal studier har visat att det sociala stödet från den närmaste chefen kan fungera som ett 
skydd mot stress (Ds 2001:28). Angelöw hänvisar vidare till att studier genomförda vid 
Arbetslivsinstitutet visat att bland annat återkoppling, stöd och uppmuntran från chefen har en 
positiv inverkan på medarbetarnas självförtroende, motivation och utveckling. Detta är 
faktorer som Angelöw understryker kan motverka stress och ohälsa på arbetsplatsen. Nedan 
ger författaren ett flertal exempel på hur ledarna kan tillämpa ett stödjande och uppmuntrande 
ledarskap: 
 

• Ge information om verksamheten, dess mål och utveckling. 
• Ge medarbetarna feedback om hur de utfört sina arbetsuppgifter. 
• Visa uppskattning och ge beröm. 
• Stimulera medarbetarnas prestationer genom löne- och belöningssystem. 
• Ge stöd till enskilda medarbetare och arbetsgrupper när de råkar ut för svårigheter och 

motgångar. 
 
En förutsättning för att kunna stödja och uppmuntra människor och öka deras välbefinnande 
är, enligt Angelöw (2002) att ledaren besitter kunskaper om hur människor fungerar och 
reagerar. Detta kan åtgärdas genom utbildningssatsningar som syftar till att öka chefernas 
medvetenhet kring frågor som berör medicinska och psykologiska aspekter på stress och 
ohälsa. Genom dessa nyvunna kunskaper och insikter menar Hertting (1999) att cheferna 
lättare kan uppmärksamma olika reaktioner på stress hos medarbetarna och därmed också 
förebygga problem hos sig själv och den övriga personalen. 
 
Beslutsprocesser 
Den tredje stressoren inom delområdet styrning och uppföljning är beslutsprocesser. 
Tannenbaum och Blanchard, refererad i Svedberg (1997) s.213, framhåller att på många 
arbetsplatser är det en oklar fråga hur, när och av vem beslut i realiteten fattas. Därav är en av 
ledarens viktigaste uppgifter att tydliggöra beslutsprocessen och vilka förväntningar som finns 
på den enskilde medarbetarens medverkan i den. Om det brister i dessa beslutsprocesser finns 
det enligt Wolwén (2000), en stor risk för utanförskap, att medarbetarna inte känner sig 
delaktiga och därmed känner ett mindre engagemang för arbetet och arbetsuppgifterna.  
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Bristande delaktighet i beslutsprocessen har en tydlig koppling till stressrelaterad ohälsa anser 
Angelöw (2002). Han hänvisar till en studie som visat att ju större delaktighet som råder på 
arbetsplatsen, desto lägre är den av medarbetarna upplevda stressen. 
 
Angelöw (2002) menar att en förutsättning för att kunna öka medarbetarnas delaktighet och 
inflytande, som nämnts i 2.3.1 ovan, är att utveckla ett delaktigt ledarskap. Det delaktiga 
ledarskapet kännetecknas enligt Wolwén (2000) av att de underställda alltid inbjuds att delta i 
beslutsfattandet. Enligt Angelöw kan det delaktiga ledarskapet beskrivas enligt följande: 
 

• De anställdas erfarenheter tas tillvara. 
• Ledaren delegerar ansvar och befogenheter. 
• Förändringar planeras, genomförs och följs upp tillsammans med dem det berör. 

 
Åkesson, citerad i Angelöw (2002) s.65, säger att “det behövs ett system för medansvar och 
delaktighet som i sig medför att medarbetarna känner att det är meningsfullt att försöka 
påverka och framföra sin åsikt”. Ledarens uppgift blir då följaktligen, enligt Svedberg (1997) 
att tydliggöra beslutsprocessen för medarbetarna men också att klargöra de förväntningar som 
han/hon har på individerna när det gäller medverkan i denna. Ledaren ska vidare, enligt 
Svedberg, ange vilken maktfördelning och vilken grad av delaktighet som ska råda på 
arbetsplatsen. 
 
Brister i kommunikationen 
Den fjärde och näst sista av stressorerna inom delområdet styrning och uppföljning är brister i 
kommunikationen mellan chef och medarbetare. Under en vanlig arbetsdag sker ett antal 
möten mellan människorna i en organisation och Mossboda m.fl. (2001) framhåller att en 
öppen kommunikation och dialog är en förutsättning för ett konstruktivt samtal. 
Kommunikationen inom företaget/organisationen är till för att ge anställda information om 
vad som händer i företaget, det vill säga ge en överblick av verksamheten. En fungerande 
kommunikation med både anställda och övriga intressenter är viktigt för alla 
företag/organisationer. Kommunikationsprocessen avser att man uppmärksammar, förstår och 
tar till sig budskapet och genom detta utvecklar kunskap. Enligt Rollenhagen (1991) resulterar 
kunskap i någon form av handling, det vill säga våra attityder och beteenden förändras av ny 
kunskap. Olika tolkningar av budskapet, envägskommunikation samt individers tendens att 
höra det de vill höra är, enligt Robbins (2001), några anledningar till dålig kommunikation. 
Williams (1994), framhåller att människor kan känna sig frustrerade, arga och missförstådda 
om det inte finns en tydlig kommunikation mellan människor i deras omgivning. Dessa brister 
i kommunikationen kan enligt författaren orsaka stress hos medarbetarna. 
 
Angelöw (2002) menar att ledaren måste vara mottaglig för medarbetarnas synpunkter och 
vara öppen för nya diskussioner eftersom detta krävs för att uppnå ökad delaktighet och en 
effektiv delegering. Enligt Berggren m.fl. (2003) upplever många chefer ofta att det är oerhört 
svårt att hitta den ”rätta” strategin att kommunicera med var och en av medarbetarna. 
Författarna framhåller emellertid att detta är en absolut nödvändighet för att uppnå en hållbar 
verksamhet. Berggren m.fl. menar att även om ledarskapet ofta fokuserar på prestation och 
resultat så måste det likafullt finnas utrymme att bry sig om medarbetarna, inte bara som 
produktionsenheter utan även som människor. Ett sätt att förbättra kommunikationen mellan 
chef och medarbetare är enligt Berggren m.fl. (2003) genom regelbundna utvecklingssamtal. 
Syftet med dessa utvecklingssamtal är för ledningen att sprida information om övergripande 
värderingar, mål och strategier ut i verksamheten.  
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För chefen innebär samtalen att han eller hon erhåller en grundlig uppfattning om 
medarbetarens ambitioner, intressen, behov, önskemål, problem, förutsättningar och dolda 
kompetenser. Utvecklingssamtalen ger även en grund för verksamhetens fortsatta 
kompetensutveckling. För medarbetaren ger dessa samtal möjlighet att framföra synpunkter, 
förslag, egna planer och annat som inte annars ges tillfälle till i den löpande verksamheten. 
Vidare ges medarbetaren möjlighet att framföra och få gehör för sin arbetssituation och sin 
arbetsmiljö. Enligt Berggren m.fl. är noggrant planerade och väl genomförda 
utvecklingssamtal positiva för alla parter. De medför förhoppningsvis ett större gemensamt 
engagemang, förbättrade relationer och möjligheter till systematisk ömsesidig avstämning. 
 
Information 
Den femte och därmed den sista stressoren inom delområdet styrning och uppföljning är 
information. Begreppet information ingår enligt Hugert (1994), i konceptet kommunikation 
och förekommer i samband med kunskapsöverföring och attitydpåverka. Information innebär, 
enligt Renborg och von Scheele (1991) ett överlämnande av budskap där mottagandet inte blir 
direkt bekräftat eller besvarat och är ett av företags/organisationers främsta ledningsverktyg. 
Informationsverksamhet är ett strategiskt och användbart verktyg för företag, organisationer 
och verksamheter som vill utveckla kunskap, inställning och engagemang. Hugert (1994) 
framhåller att med god information kan människorna i företaget/organisationen stärkas och 
därav kan en stark företagskultur skapas.  
 
Olofsson (2000), framhåller att både för mycket och för lite information kan orsaka stress. För 
lite information medför att arbetsuppgiften inte kan utföras på ett tillfredsställande sätt och 
blir därav en stressfaktor men även för stor mängd information kan orsaka stress. I och med 
den nya moderna tekniken, har mängder med information blivit tillgänglig. Denna 
information kan vara et t mycket bra hjälpmedel, men det kan också finns en risk att 
medarbetaren hämtar hem för mycket information än vad som behövs. Elektronisk post kan, 
enligt Olofsson leda till stress om flödet blir för stort och viktiga meddelanden blandas med 
mindre viktiga. Olofsson framhåller att information kontinuerligt kan delges medarbetarna på 
arbetsplatsen genom bland annat: 
 

• Muntlig och/eller skriftlig information. 
• Utdelning eller anslag av informationsblad. 
• Arbetsplats- eller informationsträffar.  
• Ett Intranät som samtliga medarbetare har tillgång till. 

 
Vidare menar Olofsson (2000) att informationen ska syfta till att underlätta för var och en att 
utföra sina arbetsuppgifter och trygga en hög kvalitet på arbetet. Samtidigt ger information 
trygghet eftersom den ger en känsla av att veta saker och ting, vilket minskar risken för 
osäkerhet och obehag som i sin tur kan leda till stress och ohälsa. 
 

2.4 Motivation till prevention  
 
Regeringskansliet har i propositionen 2004/05:21 gett förslag på att arbetsgivarna från och 
med 1 januari, 2005 ska medfinansiera 15 procent av sjukpenningskostnaderna för sina 
anställda. Avsikten med detta förslag är att arbetsgivarna ska stimuleras att ta ett aktivt ansvar 
för och vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. (Internet 1) Denna ekonomiska drivkraft 
ska bidra till att öka engagemanget för förebyggande hälso- och rehabiliteringsarbete på 
arbetsplatserna runt om i landet.  



 
2 STRESS I ARBETSLIVET 

23 
 

Rosendahl (2001) framhåller att hälsofrämjande är ett sätt att sänka sjukfrånvaron och således 
generera intäkter istället för kostnader till företaget. Vidare menar Rosendahl att 
förebyggande åtgärder är mer kostnadseffektiva än åtgärder vidtagna i efterhand.  
 
Företag och organisationer bör uppmuntra och stödja varje individs ansvarstagande och aktiva 
deltagande i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Detta, menar Hertting (1999), kan 
stärka den enskilde individen och således bygga upp personalens självförtroende. Författaren 
understryker att detta kan leda till att medarbetarna uppnår en ökad självinsikt, vilket gör att 
de börjar värna om sig själv och ta egna initiativ till förändringar. Detta är en utveckling som i 
förlängningen leder till en bättre hälsa och ökad livskvalitet, enligt Hertting. 
 
Rosendahl (2001) menar att de ledare som betraktar medarbetarna som företagets viktigaste 
resurs också kan diskutera hälsofrågor ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta eftersom 
medarbetarnas hälsa är starkt kopplade till företagets produktivitet, verksamhet och i 
förlängningen även företagets lönsamhet. Rosendahl framhåller att chefer och ledare inom 
företag och organisationer har en mycket stark ställning som opinionsbildare i frågor som 
gäller hälsofrämjande. Rosendahl betonar därför att dessa bör föregå med gott exempel och 
uppvisa en positiv attityd gällande hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder.  
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3 METOD 
I detta kapitel redogör vi för hur vi bedrivit vårt arbete med denna uppsats, samt vilka 
metoder och arbetssätt uppsatsen bygger på. Vi förtydligar utifrån vilka kriterier urvalet av 
undersökningsenheter och respondenter gjorts och vi redovisar hur enkätundersökningen 
genomförts samt vilka problem vi haft i anslutning till denna. I slutet av kapitlet återges också 
den analysmodell som använts för att bearbeta teori och empiri. 
 

3.1 Forskningsansats 
 
Metoden är, enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) den del i forskningen som avser att 
förklara den systematiska processen av att samla in, registrera och analysera data för att 
komma fram till ny kunskap. Eftersom vi har begränsat med tid till vårt förfogande och vi inte 
har för avsikt att formulera nya teorier har vi i detta arbete valt en deduktiv forskningsansats.  
Backman (1998) förklarar den deduktiva forskningsansatsen som att forskaren utgår ifrån 
befintliga teorier som redan prövats empiriskt. Vår avsikt var således att starta forskningen i 
den relativt omfattande teorin som finns om arbetsrelaterad stress och hälsofrämjande 
åtgärder. Vi formulerade ett syfte och tre forskningsfrågor som ligger till grund för vår 
empiriska studie rörande arbetsrelaterad stress. Teorierna testades sedan genom en enkät på 
respondenter hemmahörande i olika verksamheter inom privat och offentlig sektor. Vi har 
slutligen försökt analysera och dra slutsatser utifrån resultatet av enkäten samt besvara våra 
forskningsfrågor. 
 

3.2 Survey 
 
En survey är enligt Saunders m.fl. (2003) en vanlig undersökningsmetod vid en deduktiv 
ansats och den medger att stora mängder data kan samlas in och analyseras. Vidare framhåller 
Saunders m.fl. att denna undersökningsmetod lämpar sig väl när forskaren vill erhålla bred 
information från ett större antal undersökningsenheter och detta möjliggör att forskaren kan 
dra generella slutsatser ur resultatet. Eftersom undersökningen skulle baseras på ett större 
antal respondenter har vi i denna uppsats valt survey som undersökningsmetod. Vi ville 
genom undersökningen skapa en bild av vilka faktorer inom arbetets organisation som orsakar 
stress på arbetsplatsen samt undersöka om skillnader finns mellan privat och offentlig sektor. 
Vidare ville vi erhålla ett brett svarsunderlag eftersom resultatet av undersökningen skulle 
ligga till grund för en stresshanteringsplan.  
 
Med den av forskaren valda undersökningsmetoden som utgångspunkt finns det enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) två sätt för att bearbeta och analysera data, den 
kvalitativa och kvantitativa metoden.  Vi har använt oss av en kvantitativ metod eftersom vi 
ville mäta i vilken omfattning av oss utvalda faktorer i arbetsorganisationen ger upphov till 
stress hos medarbetarna. Den kvantitativa metoden är, enligt Backman (1998) en mer 
formaliserad och strukturerad metod där information presenteras med hjälp av bland annat 
siffror. Upplägg och planering kännetecknas av att det, enligt Saunders m.fl. (2003), finns ett 
avstånd mellan forskare och informationskälla och att forskaren har goda insikter i vilka svar 
han/hon kan tänkas erhålla. Datainsamlingen i denna survey har bestått av en 
enkätundersökning med standardiserade frågor, se 3.5. 
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3.3 Kriterier vid val av företag och respondenter 
 
Den offentliga sektorn har det senaste årtiondet krympt som en följd av besparingar och 
nedskärningar men ska trots detta upprätthålla och möta allmänhetens krav på hög kvalitet på 
utbildning, vård och omsorg. Vinstdrivande företag ställs också inför en hel del krav i och 
med den hårda konkurrens som råder på marknaden. Även de tvingas till besparingar och 
personalnedskärningar samtidigt som kraven kvarstår, att de ska upprätthålla en hög 
produktivitet och lönsamhet. I båda fallen tror vi att det innebär en stor påfrestning för 
personalen och att de av oss valda stressorer kan återfinnas inom samtliga utvalda 
undersökningsenheter. Vi valde att undersöka dessa två sektorer eftersom vi tyckte att skulle 
vara intressant att se om det finns skillnader mellan dessa två så vitt skilda verksamheter, 
beträffande upplevelsen av stress. 
 
Valet av undersökningsenheter speglar vårt syfte och de representeras av två privata 
vinstdrivande företag samt två offentligt finansierade, icke vinstdrivande verksamheter. Vi 
valde att genomföra vår enkätundersökning på två tillverkande verkstadsföretag och två 
kommunala verksamheter, vård och skola, belägna inom Luleå kommun. Då de två utvalda 
kommunala undersökningsenheterna, var relativt små, lade vi till ytterligare två 
undersökningsenheter för att erhålla ett bredare underlag. Detta gör att antalet arbetsplatser 
som undersökningen omfattar är sex till antalet. De företag/verksamheter vi valde att 
genomföra vår enkätundersökning på var: 
 

• Ferruform 
• Plannja 
• Bensby förskola och Benzeliusskolan  
• Sundsgården och Malmuddsgården 

 
Anledningen till att vi valde att genomföra vår enkätundersökning på dessa arbetsplatser är att 
vi av olika anledningar är kända för dessa arbetsgivare och detta har således underlättat för 
oss att få tillstånd att genomföra vår undersökning på arbetsplatsen. De kontaktpersoner vi har 
på de aktuella arbetsplatserna har även hjälpt oss att distribuera enkäten till respondenterna. 
Vi ville ha ett brett underlag för vår analys och slutsatser och bestämde därför att antalet 
respondenter skulle uppgå till totalt 80 stycken. Vi fick svar på samtliga av de utlämnade 
enkäterna och därmed uppgick svarsfrekvensen till 100 procent.  
 

3.4 Litteraturstudie 
 
Vi inledde vårt arbete med en litteraturstudie för att få en övergripande bild över 
problemområdet. För att underlätta sökandet efter relevant litteratur delade vi in vårt 
problemområde i två områden: arbetsrelaterad stress och hälsofrämjande åtgärder. Vi började 
med att söka litteratur via LUCIA, katalogen för Luleå Tekniska Universitets bibliotek. 
Därefter övergick vi till sökning i LIBRIS som är den nationella bibliotekskatalogen. Vi sökte 
även genom sökmotorer som Google, Evreka och Altavista. De sökord vi använde oss av var 
stress, arbetsrelaterad stress, utbrändhet, ohälsa, sjuktal, psykosocial arbetsmiljö, ohälsotal, 
hälsofrämjande. Vi försökte att begränsa våra sökningar genom att genomföra så kallade 
”boolsk söklogik”7.  

                                                 
7 ”Boolsk söklogik” innebär att sökorden binds samman av logiska operatorer som t ex OCH/AND, ELLER/OR 
eller INTE/NOT. Operatorerna anger de villkor som gäller för kombinationen av sökord.   
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Litteraturstudien gav oss en ökad förståelse för den samlade teorin inom ämnesområdet och 
utifrån dessa nyvunna kunskaper kunde vi således bygga upp uppsatsens teoretiska 
referensram. Vidare har informationsmaterial hämtats från ett flertal hemsidor, bland annat 
Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, PREVENT och Folkhälsoinstitutet.  
 

3.5 Datainsamling 
 
Den datainsamlingsmetod vi valde för att samla in primärdata till denna uppsats var en 
enkätundersökning. Primärdata är enligt Saunders m.fl. (2003) den information som forskaren 
själv samlar in för ett bestämt syfte och ändamål. Syftet med vår enkätundersökning var att ta 
reda på om den enskilda individen blir stressad av några av oss utvalda faktorer i arbetets 
organisation. En av anledningarna till att vi valde att genomföra en enkätundersökning var att 
enkäter, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) kan spridas till många människor utan 
att det medför så stora kostnader. Det finns emellertid en nackdel med denna 
datainsamlingsmetod, enligt Backman (1998) och det är svårigheten att ställa följdfrågor och 
mer komplicerade frågor. Vi gjorde emellertid den bedömningen att den tid vi hade till vårt 
förfogande inte skulle räcka till för att genomföra personliga intervjuer med alla de 80 
respondenter som enkäten skulle vända sig till. 
 
Utifrån den genomförda litteraturstudien och analysmodellen formulerade vi alltså en enkät 
(se bilaga A). Vi bestämde oss i ett inledande skede att enkäten skulle bestå av ett begränsat 
antal frågor som var så enkelt formulerade som möjligt. Anledningen till detta var att enkäten 
mest troligt skulle komma att besvaras under ordinarie arbetstid och en enkel enkät skulle då 
således inte störa den löpande verksamheten i nämnvärd utsträckning. För att säkerställa detta 
och för att undvika att frågorna skulle komma att missuppfattas av respondenterna testades 
enkäten på två försökspersoner. Den granskades även av vår handledare innan distribution ut 
till respondenterna. Vi tog till oss de synpunkter som vår handledare och våra försökspersoner 
lämnade och vi utförde en mindre revidering av enkäten. Enkäten bestod av tre delar. Första 
delen handlade om arbete och kompetens, andra delen om samverkan och samarbete i 
gruppen och tredje delen handlade om styrning och uppföljning. Enkäten bestod även av en 
öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att lista andra faktorer som gör dem stressade. 
 
Enkätundersökningen gick till så att alla respondenter på de sex arbetsplatserna fick samma 
frågor att besvara. Enkäten bestod av 20 frågor med fyra svarsalternativ; ja, delvis, nej och vet 
ej. När vi ansåg att enkäten var färdig tog vi först kontakt med föreståndare och rektor inom 
respektive verksamhet för ett godkännande om att genomföra undersökningen. Sedan 
lämnade vi dem till våra kontaktpersoner på Ferruform och Plannja för spridning till 
respondenterna. Samtliga formulär var oss tillhanda fem dagar efter utlämnandet. De enkäter 
som skulle besvaras av anställda inom offentlig sektor lämnade vi själva ut till respektive 
respondenter på de olika arbetsplatserna, Bensby förskola, Benzeliusskolan, Malmuddsgården 
och Sundsgården. På de båda äldreboendena fanns vi tillgängliga att svara på frågor under 
tiden respondenterna fyllde i enkäten. På förskolan och skolan i Bensbyn däremot, lämnades 
enkäterna ut och hämtades dagen efter. Det empiriska materialet vi erhöll från 
enkätundersökningen sammanställde vi i Excel för att resultatet skulle bli överskådligt, se 
bilaga B och C. Vi har hämtat viss information från de olika undersökningsenheternas 
hemsidor, vilket enligt Backman (1998) kallas sekundärdata och betyder data som redan finns 
insamlade för annat syfte och i något annat sammanhang. Viss information har inhämtats 
genom samtal med ansvariga på de olika arbetsplatserna. Detta för att kunna ge en kort 
presentation av de olika arbetsplatserna.  
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3.6 Metodreflektioner 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) framhåller att det finns olika slags brister som kan 
påverka en enkätundersöknings kvalitet. Det finns i den kvantitativa undersökningen problem 
som validitet, vilket innebär att forskaren verkligen mäter det som avses att mäta. Det viktiga 
är att veta vad det angivna måttet står för och vara konsekvent i användandet av det, betonar 
Saunders, m.fl. (2003). Nackdelen som författarna ser med denna datainsamlingsmetod är att 
det är svårt att ställa följdfrågor och mer komplicerade frågor. Reliabilitet handlar, enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997), om i vilken omfattning resultat kan upprepas. 
Reliabilitet är ett problemartat begrepp inom samhällsforskningen i och med att människors 
beteende ständigt förändras och därmed aldrig är statiskt. Författarna menar därför att 
reliabiliteten avgörs av hur mätningarna utförs och hur noggrant informationen bearbetas. 
 
Som vi tidigare nämnt försökte vi formulera enkäten så enkelt och kortfattat som möjligt och 
testa den på ett flertal personer innan genomförandet för att säkerställa att det inte skulle 
uppstå problem. Trots dessa åtgärder visade det sig emellertid att många av respondenterna 
tyckte att frågorna var svåra och att ifyllandet av enkäten tog längre tid än vi beräknat. Vi 
genomförde enkätundersökningen delvis själva och delvis genom kontaktpersoner. På 
Ferruform och Plannja fanns vi inte tillgängliga vid genomförandet, vilket gjorde att 
respondenterna inte hade möjlighet att ställa frågor om enkäten. Vi hade dock förklarat 
enkäten för våra kontaktpersoner och de har även själva fått fylla i den och ställa frågor innan 
de delade ut dem till respondenterna. Det visade sig i efterhand att en av kontaktpersonerna på 
grund av tidsbrist lämnade ifrån sig enkäterna till en tredje part för distribution ut till 
respondenterna. Detta var en företeelse vi inte räknat med och som medförde att de åtgärder 
vi vidtagit varit förgäves i detta fall. Vi märkte även en negativ inställning till att fylla i ”ännu 
en” enkät. Om vi varit närvarande vid utdelningen av enkäten hade vi kunnat förklara att detta 
inte primärt genomförs för arbetsgivarens räkning utan som en del i vår utbildning. Vidare 
hade vi kunnat påtala att arbetsgivaren genom studien uppmärksammas på att det finns 
åtgärder som är användbara för att skapa en hälsosammare arbetsmiljö. Denna tämligen 
negativa inställning torde ha påverkat vår enkätundersökning negativt eftersom 
respondenterna kan ha slumpmässigt fyllt i enkäten för att ”få den ur världen”. Detta kan göra 
att delar av undersökningen har sämre kvalitet och även sämre tillförlitlighet. Vi anser trots 
brister inom vissa delar, att enkätundersökningen i stort håller en hög kvalitet och att den 
bidragit till att vårt syfte med denna studie uppnåtts. 
 

3.7 Analysmodell 
 
Vi har utifrån teori och syfte skapat en analysmodell för att lättare kunna analysera det 
empiriska materialet vi erhöll i vår enkätundersökning. Vi avser att undersöka hur faktorer i 
arbetets organisation påverkar medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Utifrån teorins indelning 
av arbetsorganisationen i sex delområden har vi valt ut tre av dessa delområden att studera 
närmare. De var arbetsuppgifter & kompetens, samarbete & samspel samt styrning & 
uppföljning. Inom vart och ett av dessa tre delområden har vi sedan lokaliserat fem stressorer, 
det vill säga faktorer som kan ge upphov till stress hos den enskilde medarbetaren. Vi har 
sedan gjort en jämförelse mellan teorin och empirin. De faktorer som i stor utsträckning, i 
enkätundersökningen, visat sig ge upphov till stress hos respondenterna har sedan legat till 
grund för den stresshanteringsplan vi formulerat. 
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Figur 3.1 Analysmodell
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4 EMPIRI 
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av undersökningsenheterna där 
enkätundersökningen genomförts. Efter detta följer en redovisning av resultatet från 
enkätundersökningen i form av stapeldiagram och förklarande text. Denna redovisning är 
disponerad så att den inledningsvis ger en övergripande bild av resultatet. Sedan följer en 
redovisning av resultatet uppdelat på de tre olika delområdena, samtidigt som skillnaderna 
mellan de olika sektorerna åskådliggörs. Kapitlet avslutas med en punktlista där de faktorer 
som medarbetarna själva uppgett som stressande återges. 
 

4.1 Presentation av undersökningsenheterna 
Nedan följer en kort presentation av de företag/organisationer som vi utfört vår 
enkätundersökning på. Det är delar av personalstyrkan på respektive företag/organisation som 
utgör underlag för vår studie. 
 
Ferruform  
Ferruform AB är ett högteknologiskt verkstadsföretag inom Scania koncernen. Företaget 
tillverkar bland annat ramkomponenter och bakaxelbryggor till Scanias lastbilar och bussar. 
Antalet anställda är cirka 750 stycken. (Internet 2) 
 
Plannja 
Plannja är ett byggplåttillverkande företag som ingår i SSAB-koncernen. Plannja 
vidareförädlar tunnplåt av stål och aluminium. Företaget tillverkar byggplåtsprodukter som 
till exempel vägg- och takprofiler, takpannor, takskydd och takrännesystem. Plannja har cirka 
135 anställda. (Internet 3) 
 
Malmuddsgården/Sundsgården 
Sundgården är ett äldreboende beläget i Luleå kommun. Sundsgården består av fem 
avdelningar med cirka 8-10 boenden på varje. Malmuddsgården är även det ett äldreboende 
inom Luleå kommun, vilket består av fyra avdelningar med cirka 8-10 boenden på varje. 
(Solveig Nygren, Föreståndare Malmuddsgården, Britt-Mari Alavaara, Föreståndare 
Sundsgården) 
 
Bensby förskola/Benzeliusskolan 
Bensby förskola bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna ett till fem år. Antalet barn är 
56 stycken och personalen är tolv till antalet exklusive kökspersonal. Skolan har 157 elever i 
årskurs 1-6 och sexårsverksamhet. Personalen består av 22 personer varav fyra är inhyrda. 
(Birgit Andersson-Klockare, Rektor)  
 

4.2 Resultat av enkätundersökning 
 
Resultatet från enkätundersökningen kommer inledningsvis att redovisas i sin helhet, samtliga 
frågor och både offentlig sektor och privat sektor är inräknade. Resultatet kommer sedan att 
delas in i de olika delområdena arbetsuppgifter och kompetens, samarbete och samspel samt 
styrning och uppföljning. I denna redovisning av enkätresultatet kommer även skillnaderna 
mellan de olika sektorerna att framgå. Avslutningsvis redovisas resultatet av den öppna frågan 
där respondenterna själva fick ange faktorer i arbetet som de upplever ger upphov till stress. 



 
4 EMPIRI 

30 
 

4.2.1 Översiktlig sammanställning 
 
I stapeldiagrammet nedan illustreras resultatet av enkätundersökningen i sin helhet, det vill 
säga alla frågor redovisas, vilka är besvarade av samtliga respondenter. För att se de olika 
frågorna som respondenterna fick besvara, se enkäten i bilaga A eller den förklarande text 
som återges under figur 4.2, 4.3 och 4.4. 
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Figur 4.1 Stapeldiagram, resultatet av enkätundersökningen i sin helhet 
 
 

Av diagrammet ovan kan utläsas att samtliga stressorer ger upphov till stress, men i 
varierande omfattning. Det kanske allra tydligaste svaret erhölls på fråga 19 där hela 63 % 
uppger att de inte blir stressade av mer information än nödvändigt. Det framkom däremot att 
det är ett stort antal som blir stressade eller delvis stressade av att inte få tillräckligt med 
information (fråga 18). 
 

4.2.2 Arbetsuppgifter och kompetens 
 
Nedanstående stapeldiagram åskådliggör stressorerna inom området arbetsuppgifter och 
kompetens. Detta diagram är uppdelat i offentlig sektor och privat sektor och de 
svarsalternativ som redovisas är; ja och delvis. 
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Figur 4.2 Stapeldiagram, delområde arbetsuppgifter och kompetens 



 
4 EMPIRI 

31 
 

För att underlätta tolkningen av diagrammet ovan återges de frågor som respondenterna fick 
besvara. 
 
Jag blir stressad när… 
1…arbetsbelastningen är hög 
2…arbetet sker under tidspress 
3…arbetet innebär höga krav och låg kontroll 
4…jag har mer ansvar än befogenheter 
5…jag upplever brister i min kompetens 
6…jag har liten möjlighet att påverka min arbetssituation 
7…det råder otydlighet kring vad som ingår i mina arbetsuppgifter 
 
Av ovanstående diagram kan utläsas att inom området arbetsuppgifter och kompetens är det 
ett flertal stressorer som respondenterna upplever att de blir stressade eller delvis stressade av. 
Det framkom bland annat att hög arbetsbelastning är en stressor som stor andel av 
respondenterna upplever gör dem stressade eller delvis stressade. Det framkom även att det är 
en skillnad på 20 procentenheter mellan offentlig sektor och privat sektor beträffande 
stressoren hög arbetsbelastning (fråga 1) och det är alltså inom offentlig sektor som den högre 
siffran återfinns. Även arbete under tidspress upplever många av respondenterna gör dem 
stressade eller delvis stressade (fråga 2). Inom offentlig sektor är det så mycket som 85 
procent som upplever att de blir stressade eller delvis stressade när arbetet sker under 
tidspress medan inom privat sektor är siffran lite lägre, men ändock 78 procent. 
 

4.2.3 Samarbete och samspel 
 
Nedanstående stapeldiagram illustrerar resultatet av stressorerna inom området samarbete och 
samspel. Diagrammet är uppdelat i offentlig sektor och privat sektor och de svarsalternativ 
som redovisas är; ja och delvis. 
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Figur 4.3 Stapeldiagram, delområde samarbete och samspel 
 
För att underlätta tolkningen av diagrammet ovan återges de frågor som respondenterna fick 
besvara. 
 
Jag blir stressad när… 
8…jag upplever ett bristande stöd från mina arbetskamrater 
9…samarbete och samverkan mellan medarbetarna inte fungerar 
10…det uppstår konflikter 
11…jag upplever bristande samhörighet och utanförskap 
12…det råder oklarheter om vilka normer och värderingar som gäller på arbetsplatsen 
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Inom området samarbete och samspel är samverkan den stressor som störst andel av alla 
respondenterna upplever gör dem stressade eller delvis stressade. Det finns emellertid en 
skillnad mellan offentlig och privat sektor beträffande stressoren samverkan och skillnaden är 
hela 33 procentenheter högre inom offentlig sektor jämfört med privat sektor. Brist på stöd 
från arbetskamrater är också en stressor som tämligen stor andel av alla respondenter uppger 
att de blir stressade eller delvis stressade av.  
 
Bland svaren till undersökningen kan utläsas att inom området samarbete och samspel skiljer 
det sig relativt mycket mellan offentlig sektor och privat sektor beträffande samtliga av 
stressorerna. Den största skillnaden återfinns i stressoren konflikter där det inom offentlig 
sektor är så mycket som 43 procentenheter högre andel som upplever att de blir stressade eller 
delvis stressade när det uppstår konflikter. Värt att nämna är också att det är större andel av 
respondenterna inom offentlig sektor som upplever att de blir stressade eller delvis stressade 
av samtliga stressorer inom området samarbete och samspel.  
 

4.2.4 Styrning och uppföljning 
 
Nedanstående stapeldiagram visar resultatet av stressorerna inom området styrning och 
uppföljning. Diagrammet är uppdelat i offentlig sektor och privat sektor och de svarsalternativ 
som redovisas är; ja och delvis. 
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Figur 4.4 Stapeldiagram, delområde styrning och uppföljning 
 
För att underlätta tolkningen av diagrammet ovan återges de frågor som respondenterna fick 
besvara. 
 
Jag blir stressad när… 
13…det råder oklar arbetsfördelning 
14…jag inte får stöd och erkännande från chefen 
15…jag inte erhåller feedback på utförda arbetsuppgifter 
16…det råder oklarheter kring hur, när och av vem beslut ska fattas 
17…mina möjligheter till medinflytande är låga 
18…när jag inte får tillräckligt med information 
19…jag erhåller mer information än nödvändigt 
20…när det råder brister i kommunikationen mellan mig och min chef 
 
Det framgår av svaren från enkätundersökningen att inom området styrning och uppföljning 
är det stor andel av alla respondenterna som upplever att de blir stressade eller delvis stressade 
av alla stressorerna inom delområdet.  



 
4 EMPIRI 

33 
 

Den stressoren som störst andel av alla respondenterna svarade att de blir stressade eller 
delvis stressade av är när de inte erhåller tillräckligt med information. Denna stressor skiljer 
sig inte nämnvärt mycket mellan offentlig sektor och privat sektor utan båda sektorerna 
uppvisade förhållandevis höga siffror. Av svaren att döma vad beträffar att medarbetarna får 
mer information än nödvändigt, är det en relativt liten andel av respondenterna som upplever 
att detta är en stressor som gör att de blir stressade eller delvis stressade. Det är nämligen inte 
mer än 29 procent av samtliga tillfrågade som anger att de blir stressade eller delvis stressade 
av mer information än nödvändigt. 
 
Beslutsprocessen är en stressor som stor andel av alla respondenter har uppgett att de blir 
stressade eller delvis stressade av. Det är närmare bestämt 64 procent av samtliga 
respondenter som upplever att de blir stressade eller delvis stressade när det råder oklarheter 
kring hur, när och av vem beslut ska fattas. Skillnaden mellan offentlig sektor och privat 
sektor är tämligen liten, se fråga 16 i stapeldiagrammet ovan (figur 4.4). 
 

4.2.5 Övriga stressorer 
 
Enkäten innehöll även en öppen fråga på vilken respondenterna kunde lista andra stressorer än 
de vi valt ut för denna undersökning. Ett fåtal av respondenterna hade nyttjat denna möjlighet 
och de stressorer som framkom inom offentlig sektor är: 
 

• rak kommunikation saknas 
• låg bemanning och fler arbetsmoment 
• tidsbrist och arbetsbelastning 
• föräldrars förväntningar och krav på verksamhet/personal 
 

Inom den privata sektorn framkom av enkätundersökningen att övriga faktorer som 
medarbetare upplever gör dem stressade är: 
 

• kontrollblad angående arbetsrelaterad stress 
• att man måste jobba 
• lite personal 
• dålig planering 
• fel chef 
• dåliga arbetsledare 
• kunskapsbrist 
• maskinproblem 
• när jag inte hinner med det jag måste göra 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel jämför vi vårt insamlade material från enkätundersökningen med de teorier om 
arbetsrelaterad stress som ingår i vår teoretiska referensram. Detta gör vi i syfte att besvara 
våra forskningsfrågor, vilka vi också avslutningsvis sammanfattar i detta kapitel. Vi kommer 
även att redovisa de slutsatser vi drar utifrån vår analys. Kapitlet avslutas med en 
presentation av de identifierade stressorerna som ska ingå i vår stresshanteringsplan. 
 

5.1 Stressorer i arbetets organisation som ger upphov till stress 
 
Vi ska i denna del analysera och ge svar på om de enskilda medarbetarna tillika 
respondenterna på de olika arbetsplatserna upplever att stressorer inom delområdena 
arbetsuppgifter & kompetens, samarbete & samspel samt styrning & uppföljning ger upphov 
till stress. Vi ska också analysera och ge svar på om det finns skillnader mellan privat och 
offentlig sektor, beträffande vilka faktorer som ger upphov till stress hos medarbetarna. Vi har 
valt att analysera alla stressorer vi ställt upp för att läsaren ska få en klar bild av samtliga. Vi 
kommer i anslutning till var och en av stressorerna att framföra egna slutsatser och 
reflektioner beträffande respondenternas svar och skillnaderna mellan faktorerna. Där det 
finns skillnader mellan de båda sektorerna kommer vi att försöka lyfta fram olika synpunkter 
på vad dessa skillnader kan bero på. Denna uppsats tar inte sikte på att försöka förklara 
orsakerna till varför respondenterna svarat på det ena eller det andra sättet. Vi anser dock att 
detta bör avhandlas eftersom utfallet av en enkätundersökning kan ha många orsaker. Med 
anledning av detta så vill vi lyfta fram några aspekter som vi menar haft betydelse för utfallet 
i vår enkätundersökning. 
 
Det som vi framför allt vill betona är det faktum att människan är en komplex varelse med 
olikartade beteenden och att det som avgör hur en människa reagerar vid en given tidpunkt 
inte bara beror på situationen utan även på den egna individen, det vill säga att reaktionerna 
delvis styrs av ärftliga faktorer och tidigare erfarenheter. Upplevelsen av stress är dessutom 
tämligen subjektiv, det vill säga det en människa upplever väldigt stressande kanske inte alls 
påverkar en annan. Upplevelsen av stress kan också variera över tid för samma individ, det 
som stressar mig idag kanske inte stressar mig om en månad. Vidare anser vi att det finns 
flera omgivningsfaktorer som kan påverka utfallet av enkätundersökningen. Till detta hör 
bland annat respondentens övergripande livssituation i vilken till exempel arbete, ekonomi 
och relationer inkluderas. 
 
I vår enkätundersökning bestod respondenterna inom offentlig sektor huvudsakligen av 
kvinnor samtidigt som huvuddelen av respondenterna inom den privata sektorn bestod av 
män. De könsroller i vilka kvinnor och män inordnas i styr i stor utsträckning deras 
handlingsmönster och detta torde påverka svaren och sedermera även utfallet av 
undersökningen. Könsaspekt är kanske den aspekt som har haft den allra största påverkan på 
utfallet av vår enkätundersökning. En annan aspekt som vi anser har påverkat svaren är att 
verksamheterna där enkätundersökningen genomförts är väldigt olika varandra, både vad 
gäller miljö och arbetsuppgifter. Den privata sektorn som i denna undersökning representeras 
av två tillverkande verkstadsföretag jobbar i huvudsak med maskiner samtidigt som den 
offentliga verksamheten skola och omsorg jobbar med människor; barn och äldre. Vidare 
menar vi att det finns en tydlig skillnad mellan kvinnors och mäns arbetsvillkor inom de olika 
sektorerna.  
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Kvinnor inom den offentliga sektorn tenderar att i större utsträckning än män inom den 
privata sektorn inneha deltids- och tidsbegränsade anställningar, vilket bland annat kan 
medföra sämre försörjningsmöjligheter. På arbetsplatsen kan detta medföra ett minskat 
inflytande och sämre möjligheter till utbildning, utveckling och lärande. Enligt vår mening 
kan även detta påverka respondenternas svar och således medföra att resultatet påvisar 
skillnader mellan de båda sektorerna. 
 

5.1.1 Stressorer inom området arbetsuppgifter och kompetens 
 
Modellen nedan åskådliggör de stressorer vi analyserar inom området arbetsuppgifter och 
kompetens. 
 

 
Figur 5.1 Analysmodell, delområdet arbetsuppgifter och kompetens 
 
 
Hög arbetsbelastning 
En av de främsta orsakerna till arbetsrelaterad stress är, enligt Angelöw (2002), hög 
arbetsbelastning. Att denna stressor leder till stress bekräftades genom vår enkätundersökning 
där det framkom att så mycket som 78 procent av de tillfrågade blev stressad eller delvis 
stressad av hög arbetsbelastning. Även tidsbrist framkom vara en stressor som ger upphov till 
stress och på den frågan var det 71 procent som svarade att de blev stressade eller delvis 
stressade av tidspress. Svedberg (1997) framhåller att inom många företag är tid en bristvara 
och leder enligt författaren till att det uppstår svårigheter att klara sina arbetsuppgifter. Mellan 
den offentliga och den privata sektorn så skiljer det sig beträffande stress orsakad av hög 
arbetsbelastning. I den offentliga sektorn är det hela 88 procent som blir stressad eller delvis 
stressad medan det i den privata sektorn är en något lägre siffra, 68 procent blir stressad eller 
delvis stressad av hög arbetsbelastning. När det gäller tidsbrist var skillnaden inte lika stor. 
Inom offentlig sektor är det 85 procent som blir stressad eller delvis stressad av tidsbrist 
medan i privat sektor ligger siffran på 78 procent. 
 
Att en så stor andel av respondenterna anger att en hög arbetsbelastning, ger upphov till stress, 
finner vi inte särskilt förvånande. Detta eftersom att många människor i dagens arbetsliv har 
en hög arbetsbelastning till följd av de många rationaliseringar och besparingar som 
genomförts inom såväl offentlig som privat sektor.  
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Att det skilde sig mellan offentlig och privat sektor menar vi kan bero på att känslan av att ha 
för mycket att göra och därmed inte hinna med allt, är än mer frustrerande inom den offentliga 
sektorn än inom den privata sektorn. Anledningen till detta anser vi beror på det faktum att 
verksamheterna är så olika varandra till karaktären. Respondenterna inom offentlig sektor, i 
vår undersökning, arbetar i huvudsak inom människovårdande verksamheter samtidigt som 
verksamheterna i vilka respondenterna inom den privata sektorn arbetar tillverkar produkter 
av ”döda” material. Vi menar således att en annan känsla av otillräcklighet, att inte kunna 
möta de behov och krav som vårdtagare, anhöriga, föräldrar med flera ställer på den enskilde 
upplevs mer frustrerande inom den offentliga sektorn. De upplever att de inte kan utföra ett 
gott arbete och detta ser vi som möjlig orsak till att det är en större andel inom den offentliga 
sektorn blir stressade av hög arbetsbelastning. Nedskärningar och rationaliseringar inom den 
offentliga verksamheten med utgångspunkt av ovanstående får, enligt vår uppfattning, en 
annan och vidare dimension än rationaliseringar inom industriell verksamhet. 
 
Delaktighet och inflytande 
Olofsson (2000), menar att om människans inflytande på arbetsplatsen inskränks leder det till 
stress, något som även framhålls av Angelöw (2002). I vår undersökning är det 65 procent 
som svarade att små möjlighet att påverka sin arbetssituation är något som stressar dem eller 
delvis stressar dem. Det är enligt vår undersökning en större andel inom privat sektor än 
offentlig sektor som blir stressade av brist på delaktighet och inflytande. Beträffande den 
offentliga sektorn var det 61 procent som svarade att de upplever att de blir stressade eller 
delvis stressade när de har liten möjlighet att påverka sin arbetssituation, till exempel 
arbetstider och arbetsmetoder, medan siffran är högre i den privata sektorn, 78 procent. 
 
Våra slutsatser av stressoren delaktighet och inflytande är att inom offentlig sektor är det på 
grund av den låga personalbemanningen svårt att kunna påverka sin arbetssituation vad 
beträffar bland annat arbetstider. Inom vården måste det alltid finnas en viss grundbemanning 
vilket försvårar en egen styrning av arbetstiderna. Inom skolan är även där tiderna fasta och 
därmed svåra att styra. Vi anser också att den låga bemanningen bidrar till att det är svårt att 
påverka hur arbetet ska utföras. Det finns inte tid och möjlighet att göra annat än den 
elementära omvårdnaden, vilket vi tror är ett stressmoment i sig. 
 
Inom den privata sektorn är det än större andel som upplever att de blir stressade när de har 
liten möjlighet att påverka sin arbetssituation. Detta tror vi beror på bland annat skiftarbete 
och standardiserad tillverkning. För att möta marknadens efterfrågan och upprätthålla en hög 
produktivitet bedrivs produktion ofta dygnet runt. För att möjliggöra detta delas personalen 
upp i skiftlag som vi menar kan försvåra medarbetarnas möjlighet att påverka sin egen 
arbetssituation. I vår undersökning är det många av respondenterna som arbetar vid maskiner, 
vilket medför att det kan vara svårt att påverka ”linjens/bandets” hastighet eller de ibland 
monotona arbetsuppgifterna. De är enbart en liten kugge i ett stort och komplext 
produktionssystem.  
 
Krav och kontroll 
Att inte ha kontroll över sin arbetssituation är något som Olofsson (2000), framhåller kan 
förändra människans självförtroende och sätt att agera, vilket därav kan orsaka stress. 
Olofsson framhåller att denna upplevda stress kan förstärkas av att inte kunna påverka 
situationen. 69 procent av respondenterna i vår undersökning anger att de blir stressade av 
höga krav och låg kontroll. Enligt Olofssons syn på Karaseks krav-kontroll-modell är det 
störst risk att drabbas av stress när det uppstår höga krav och låg kontroll, vilket Karasek 
kallar spända arbeten, högstressarbeten.  
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Mellan offentlig och privat sektor beträffande stressoren krav och kontroll är det endast en 
liten skillnad. Inom den offentliga sektorn är det 68 procent som upplever att de blir stressad 
eller delvis stressad när arbetet innebär höga krav och låg kontroll och inom den privata 
sektorn var det 71 procent.  
 
När det gäller förskolan och skolan inom den offentliga sektorn finns det dels höga krav från 
arbetsgivaren att göra ett bra arbete och dels från individen själv men även från barnen, 
föräldrar, andra lärare/förskollärare samt andra medarbetare i omgivningen. Det ställs även 
krav från samhället i stort om att det ska vara hög kvalitet på undervisningen i kombination 
med stora besparingar. När det gäller vård och omsorg finns det krav från arbetsgivaren, 
vårdtagaren, anhöriga, medarbetare och individens egna krav på att göra ett gott arbete med 
hög kvalitet. Vi anser att detta starkt bidrar till att stor andel av de tillfrågade respondenterna 
anser att höga krav i kombination med låg kontroll ger upphov till stress, det vill säga att 
många känner höga krav på att göra ett bra arbete, men de kan inte styra/kontrollera vilka 
resurser verksamheten tilldelas för att kunna uppnå detta. 
 
När det däremot gäller den privata sektorn finns krav på hög produktion. Det kan många 
gånger vara stor arbetsmängd i förhållande till tiden för att genomföra det. Vi tror att 
medarbetarna inte alla gånger ges möjlighet att delta i planeringen av arbetet, att de känner att 
de inte har kontroll över sin egen arbetssituation. De får kanhända inte alltid förtroende att 
styra över vad som ska göras, hur, när och i vilken takt. Vi tror också att de höga krav som 
ställs på människan idag beträffande kompetens och lärande kan bidra till att medarbetarna 
upplever att de blir stressade, att de inte har ork att ”hänga med” i allt nytt som händer i form 
av till exempel ny teknik och nya arbetsmetoder.  
 
Brist i kompetens 
Olofsson (2000) menar att brister i kompetens kan leda till att människan drabbas av 
stressrelaterad ohälsa. I vår undersökning uppgav drygt hälften av respondenterna att de blir 
stressad eller delvis stressad av brist i kompetens medan det var så mycket som 40 procent 
som upplever att de inte blir stressade av att ha brister i sin kompetens. Resultatet av 
enkätundersökningen påvisade ingen eller mycket liten skillnad mellan sektorerna när det 
gällde denna stressor. 
 
Att människor inom vården blir stressade av brist i kompetens upplever vi inte förvånande i 
och med det ansvar de har för människors liv och hälsa. Att inneha kompetens är en 
förutsättning för att klara av sina arbetsuppgifter, menar Bruzelius och Skärvad (2000). De 
återkommande rationaliseringarna inom den offentliga sektorn anser vi kan ha bidragit till att 
befintlig personal erhåller arbetsuppgifter för vilka de ibland saknar kompetens. Vidare tror vi 
att ett minskat intresse för vårdarbete och begränsad tillgång på ny kompetent personal 
medför att de som nu rekryteras till vårdyrket ofta saknar adekvat utbildning och att de redan 
vid anställningstillfället har brister i sin kompetens. Detta menar vi medför en ökad 
arbetsbelastning för övrig personal, vilket i sin tur ökar stressnivån på arbetsplatsen. Vi ser 
framgent vissa svårigheter för den offentliga sektorn, med anledning av ovanstående, att svara 
mot nya och ökande behov från en åldrande befolkning. 
 
Att människor inom den privata sektorn blir stressade av brist i kompetens kan enligt vår 
mening bero på den snabba teknikutvecklingen. Denna har medfört ett behov av att 
kontinuerligt lära sig nya saker, nya arbetsmetoder och nya tekniker. Som en följd av detta 
framhåller Frankenhaeuser (2002), att det ställs allt högre krav på människors förmåga till 
omställning och flexibilitet. 
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Kompetens i sig anser vi kan bidra till att människor står bättre rustade inför förändringar. Vi 
ser emellertid ett problem, och det är att medarbetarna inte alltid får kompetensutveckling i 
den takt som utvecklingen framskrider. Brister i kompetens påverkar inte bara den enskilda 
medarbetaren i hans eller hennes arbete utan även organisationen som sådan. Vi menar att 
brister i kompetensen hos medarbetarna förr eller senare kommer att medföra stora 
återverkningar på kvaliteten på undervisning, vård och produkter/tjänster, vilket i sin tur 
föranleder kritik från bland annat föräldrar, anhöriga och kunder. Detta i sin tur kan upplevas 
som mycket stressande. 
 
Anledningen till att drygt hälften av respondenterna blir stressade när de upplever brister i sin 
kompetens behöver inte nödvändigtvis, som vi ser det, vara kopplade till utförandet av de 
nuvarande arbetsuppgifterna. Det kan vara så att de är oroade att de vid en eventuell 
uppsägning ska få svårt att erhålla en ny anställning. 
 
Att så många som 40 procent av respondenterna svarat att de inte blir stressade av brister i sin 
kompetens anser vi kan bero på framför allt två saker. För det första kan det vara så att 
medarbetarna känner att det råder en stark sammanhållning och lojalitet på arbetsplatsen. De 
vet att om det är något de inte klarar så finns det andra på arbetsplatsen som kan bidra med 
stöd och råd. Det kan också vara så att denna grupp av respondenter har begränsade och 
relativt standardiserade arbetsuppgifter som inte kräver att de kontinuerligt uppdaterar sina 
kunskaper.  
 
Obalans mellan ansvar och befogenheter 
Ekstam (2000) menar att det ofta uppstår en känsla av obalans mellan ansvar och 
befogenheter i organisationer där det förekommer obalans mellan de krav som ställs på 
individen och individens egna förutsättningar att möta dessa krav och förväntningar. Detta 
leder ofta enligt Ekstam, till någon form av ohälsa, vilken enligt Krauklis och Schenström 
(2002) ofta är stressrelaterad. Enligt vår undersökning framkom att det är 57 procent av alla 
respondenter som upplever att de blir stressade eller delvis stressade av obalans mellan ansvar 
och befogenheter. Det framkom att denna stressor inte skiljer sig nämnvärt mellan offentlig 
sektor och privat sektor då skillnaden däremellan endast är tre procentenheter.  
 
Som nämnts inledningsvis strävar många företag, enligt Lorentzi (2001), mot mer 
decentraliserade arbetsorganisationer och beslutsprocesser för att möta kraven på bland annat 
flexibilitet och samordning. Att delegera arbetsuppgifter och ansvar kan vara ett sätt att uppnå 
detta men denna process kräver tid och engagemang från båda parter. Berggren m.fl. (2003) 
framhåller således att en slarvig och otydlig delegering ofta resulterar i att medarbetarna 
upplever en obalans mellan vad som krävs av dem och vad de i själva verket kan prestera. 
Detta menar författarna kan motverkas genom dialog, tydliga instruktioner och genom 
noggrann och strukturerad planering. Något som vi håller med författarna om men som i 
själva verkat kan vara svårt i praktiken då det inom många verksamheter råder tidsbrist och 
begränsade resurser. 
 
En anledning som vi ser till att denna obalans uppstår är att chefernas egen arbetssituation är 
ansträngd. De har många arbetsuppgifter och åtaganden och för att bli av med några så 
delegeras dessa till medarbetarna. En förutsättning för en lyckad delegering är enligt Berggren 
m.fl. (2003) att hänsyn tas till medarbetarnas kvalifikationer och erfarenheter så att de har en 
rimlig chans att klara av det nya ansvaret. Det är i detta avseende som vi tror att det kan 
föreligga brister. Tidsbrist och dålig kommunikation gör att chefen har begränsad kunskap om 
medarbetarens ambitioner, behov, förutsättningar och kompetenser. 
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5.1.2 Stressorer inom området samarbete och samspel 
 
Nedanstående modell åskådliggör de stressorer vi analyserar inom området samarbete och 
samspel. 
 

 
Figur 5.2 Analysmodell, delområdet samarbete och samspel 
 
 
Brist på stöd och uppmuntran från arbetskamrater 
Enligt Angelöw (2002) är brist på stöd och uppmuntran från arbetskamrater en stressor som 
orsakar stress i arbetslivet. Vår undersökning visar att 58 procent av respondenterna blir 
stressad eller delvis stressad när de upplever ett bristande stöd från arbetskamrater. Angelöw 
(2002) framhåller att denna faktor upplevs som mest stressande när det uppstår konflikter. Det 
framkom enligt vår undersökning att det är stor skillnad mellan offentlig sektor och privat 
sektor beträffande antal respondenter som upplever att de blir stressade när de upplever ett 
bristande stöd från arbetskamrater. Inom offentlig sektor är det så mycket som 73 procent som 
upplever att de blir stressade eller delvis stressade medan inom privat sektor är det 43 procent, 
alltså en skillnad på 30 procentenheter.  
 
Att det är inom den offentliga sektorn som den största andelen respondenter återfinns, vilka 
upplever att brist på stöd och uppmuntran från arbetskamrater gör dem stressade kan enligt 
vår mening bero på att respondenterna inom den offentliga sektorn är mer beroende av 
varandra. Detta eftersom att deras arbete många gånger förutsätter ett närmare samarbete. 
Inom vårdsektorn möter personalen ofta ett stort mänskligt lidande, något vi tror kan vara en 
bidragande orsak till att de också har ett större behov av stöd och uppmuntran från 
arbetskamrater än inom privat sektor. Vidare tror vi också att detta kan vara könsbetingat, det 
vill säga att kvinnor har ett större behov att få uppmuntran från arbetskamrater än vad män 
har. Vi tror även att kvinnor kan ha lättare att uttrycka detta behov än män. 
 
Normer och värderingar 
Det utvecklas normer inom en grupp, vilka enligt Svedberg (1997) bidrar till bland annat 
framgång för gruppen, ökar möjligheterna att förutse gruppmedlemmarnas beteende och 
bidrar till att förmedla övergripande värderingar. Oklarheter kring vilka normer och 
värderingar som gäller på arbetsplatsen kan, enligt Markham (1998), ge upphov till stress. 
Enligt vår undersökning visade det sig att 62 procent av alla respondenter upplever att de blir 
stressade eller delvis stressade när det råder oklarheter om vilka normer och värderingar som 
gäller på arbetsplatsen.  
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Skillnaden mellan offentlig sektor och privat sektor beträffande denna stressor är relativt stor. 
Det är hela 22 procentenheter högre andel inom offentlig sektor som uppger att de blir 
stressade av oklara normer och värderingar. 
 
Att det skiljer sig mycket mellan de båda sektorerna kan enligt vår mening bero på bland 
annat organisations och företagskulturerna, det vill säga de grundläggande värdena som utgör 
grund för hur företaget agerar mot kunder och andra intressenter samt det beteende och 
attityder som chefer/ledare och medarbetare visar mot varandra. Det kan förekomma 
motsättningar mellan de grundläggande värdena i företaget/organisationen och medarbetares 
och ledares värderingar, vilket bidrar till en svag företagskultur. Värdena kan även 
misstämma med kunders och samhällets syn på vad som är värdefullt och vad som menas 
med god kvalitet. Om det uppstår en svag företagskultur kan det vara en anledning till att 
stress uppstår. 
 
En annan anledning till den relativt stora skillnaden mellan sektorerna som vi ser det kan vara 
att den offentliga sektorn är en verksamhet som ofta utsätts för kritiskt granskande från bland 
annat media. Normerna och värderingarna inom organisationen lägger enligt Berggren m.fl. 
(2003) grunden för det gemensamma handlandet. Om det är så att medarbetarna känner 
osäkerhet inför vilka normer och värderingar som är vedertagna, riskerar de att sticka ut från 
mängden och därmed hamna i ett utsatt läge. 
 
Konflikter 
Renborg och von Scheele (1991) framhåller att olösta konflikter är en stressor som kan orsaka 
att stress uppstår på arbetsplatsen. Enligt vår undersökning framkom det att drygt hälften av 
respondenterna upplever att de blir stressade eller delvis stressade när det uppstår konflikter. 
Enligt Renborg och von Scheele (1991) är stress i sig en faktor som kan öka antalet konflikter 
samtidigt som det kan minska förmågan att lösa dem. Det framkom i vår undersökning att det 
är stor skillnad mellan offentlig sektor och privat sektor beträffande stress orsakad av 
konflikter. Det är nämligen hela 73 procent av respondenterna inom offentlig sektor som 
upplever att de blir stressade eller delvis stressade när det uppstår konflikter, medan inom 
privat sektor är det endast 33 procent som blir stressade eller delvis stressade. 
 
Att det är så stor skillnad mellan offentlig- och privat sektor beträffande hur stor andel av 
respondenterna som upplever att de blir stressade när det uppstår konflikter finner vi kan 
orsakas av att kvinnor kan vara något sämre än män att hantera konflikter. Vi kan tänka oss att 
kvinnor generellt är mer konflikträdda än män och att de därför väljer att inte bemöta dem 
utan istället släpper dessa i hopp om att de ska försvinna av sig själv. Då kvinnor tenderar att 
sträva efter konsensus i sakfrågor så tror vi att de konflikter som uppstår är av mer personlig 
karaktär. Kvinnor pratar då med andra om varandra istället för att prata med varandra, vilket 
leder till dålig stämning och således en sämre arbetssituation ur vilken stress kan uppstå.  
 
En annan orsak som vi ser det till att konflikter uppstår inom arbetslivet idag kan vara de 
ständiga omorganisationer som många arbetsplatser utsätts för. Att konflikter uppstår i dessa 
föränderliga arbetsmiljöer är troligen vanliga företeelser. Resursminskningar ser vi som något 
som många gånger påverkar medarbetarna negativt eftersom att de får mer att göra med 
mindre resurser, vilket i sig kan leda till att konflikter uppstår. En hög arbetsbelastning kan 
också innebära tidsmässiga hinder att lösa konflikter som uppstår. Vi bedömer att risken att 
drabbas av konflikter är större inom arbetsplatser som har en myndighetsfunktion så som 
inom den offentliga sektorn. Detta på grund av att arbetstagarna förväntas följa direktiv 
uppifrån samtidigt som de ska vara lyhörda för barnens, eleverna och vårdtagarnas behov.  
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Samverkan 
Svedberg (1997) framhåller att alla grupper är beroende av instruktioner, riktlinjer och 
normer, till exempel hur arbetet, rollerna, ansvar och befogenheterna ska fördelas, grad av 
medbestämmande samt vilka värderingar som ska vägleda gruppen. Brist på samverkan kan 
enligt Renborg och von Scheele (1991) orsaka stress på arbetsplatsen. Enligt vår 
undersökning är det 66 procent av alla respondenter som upplever att de blir stressade eller 
delvis stressade när samarbete och samverkan mellan medarbetarna inte fungerar. Det 
framkom en stor skillnad mellan offentlig sektor och privat sektor beträffande stressoren 
samverkan, en skillnad på så mycket som 33 procentenheter. Den offentliga sektorn stod för 
den högre andelen. 
 
Inom offentlig sektor är ett gott samarbete och goda relationer ofta en förutsättning för att 
kunna utföra vissa arbetsmoment. Det är också av stor vikt för att kunna upprätthålla en hög 
kvalitet på tjänsterna. Vi finner det därav inte förvånande att det framkom att en stor andel av 
respondenterna inom offentlig sektor blir stressade när samarbete och samverkan inte fungerar 
tillfredsställande. Vi tror att kvinnor är mer känsliga för relationsstress än män, och därför 
menar vi att ett gott samarbete och stöd från medarbetarna kan vara av större vikt för denna 
grupp av respondenter. Vidare tror vi att mäns och kvinnors könsroller kan ha påverkat 
utfallet av enkätundersökningen. Kvinnor förutsätts att svara att relationer är viktiga och att 
brister i dessa ger upphov stress, samtidigt som män förutsätts svara att det inte är så viktigt.  
 
Gruppdynamik 
Svedberg (1997) menar att det ger säkerhet att inneha en roll och att det bidrar till att tillvaron 
i gruppen känns trygg, samtidigt som människan upplever samhörighet och risken för 
utanförskap minskar således. Bristande samhörighet och utanförskap kan enligt Olofsson 
(2000), ge upphov till stress. Detta besannades till en viss del genom vår undersökning, men 
det framkom dock att det är mindre än hälften av alla respondenter som upplever att de blir 
stressade eller delvis stressade när de upplever bristande samhörighet och utanförskap. Inom 
offentlig sektor är det drygt hälften, 53 procent medan det är endast 33 procent inom privat 
sektor som upplever att de blir stressade eller delvis stressade vid bristande samhörighet och 
utanförskap.  
 
Att respondenterna uppger att de blir stressade av bristande samhörighet och utanförskap är 
inget överraskande eftersom att människan tillbringar stor del av sin vakna tid på arbetet. 
Järvholm (1999) framhåller att arbetsvillkoren förändras och går mot till exempel korta 
tillfälliga anställningar. Något som enligt vår mening ökar risken för utanförskap eftersom det 
blir svårare för människor att skapa och upprätthålla relationer. 
 
Att denna stressor uppvisar skillnader mellan de båda sektorerna finner vi kan bero på 
könsskillnader som vi menar framförallt manifesteras i att kvinnor har lättare att uttrycka sina 
behov av närhet och gemenskap än män. En annan anledning till denna markanta skillnad 
mellan sektorerna kan vara att verksamheten och arbetsuppgifterna är så olika varandra till 
karaktären. Respondenterna inom den offentliga sektorn arbetar nära varandra och är således 
mer beroende av att samarbetet fungerar tillfredsställande.  
 
Granér (1991) framhåller att det som i störst utsträckning påverkar arbetsklimatet är 
medarbetarnas inbördes relationer. Vi ser en stor risk inom framförallt den offentliga sektorn 
där nedskärningar och organisationsförändringar medfört en omfördelning av arbetsuppgifter 
som vi anser ger upphov till spänningar mellan personalkategorier.  
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Denna risk kan emellertid även härledas till den privata sektorn där utökade arbetsuppgifter 
och ouppdaterade befattningsbeskrivningar kan leda till rollkonflikter bland medarbetarna. 
Dessa faktorer menar vi leder till ett dåligt arbetsklimat, något som Olofsson (2000) betonar 
kan ge upphov till stress hos medarbetarna.  
 
Trots de relativt låga siffrorna inom båda sektorerna och framförallt inom den privata sektorn 
tror vi inte att det är så att människor förblir oberörda av att inte tillhöra en gemenskap. Vi ser 
det som högst troligt att människor som upplever ett utanförskap finner detta som ytterst 
obehagligt och besvärande men att detta i sig inte upplevs stressande. 
 

5.1.3 Stressorer inom området styrning och uppföljning 
 
Modellen nedan åskådliggör de stressorer vi analyserar inom området styrning och 
uppföljning. 
 

 
Figur 5.3 Analysmodell, delområdet styrning och uppföljning 
 
 
Otydlig ledning 
Krauklis och Schenström (2002) framhåller att de främsta stressorerna i arbetslivet är när det 
finns oklarheter mellan anställda och chefer beträffande företagets mål, arbets- och 
ansvarsfördelning, vilka krav och förväntningar samt vilka resultat som ska uppnås. Genom 
vår enkätundersökning bekräftades detta eftersom det framkom att 64 procent av alla 
respondenter upplever att de blir stressade när det råder oklar arbetsfördelning. Det visade sig 
också genom vår undersökning att det inte är någon nämnvärd skillnad mellan offentlig och 
privat sektor beträffande stress orsakad av oklar arbetsfördelning, se bilaga B.  
 
Som vi ser det är det chefen som ska leda och fördela arbetet. Även Olofsson (2000) betonar 
att det är chefen/ledaren som har ansvar för att det finns hög tydlighet beträffande 
medarbetarnas arbetsuppgifter, roller och ansvar. Vi menar emellertid att det finns ett 
samband mellan chefernas egen arbetsmiljö och hur de utövar sitt ledarskap. Cheferna har 
liksom den övriga personalstyrkan ålagts fler arbetsuppgifter vilket gjort att även dessa 
grupper har en hög arbetsbelastning och arbetar under tidspress. Detta medför att det ofta 
saknas förutsättningar för närvaro bland medarbetarna. Vinstdrivande företag till exempel, har 
många gånger hårt styrda produktionsmål vilka ofta fastställs av en chef som vi menar av 
olika anledningar kan vara rätt ”osynliga”.  

 Arbetsorganisation 
Delområden 
som kan påverka 
arbetsmiljö & 
hälsa 
 

 
Arbetsuppgifter & 

kompetens 
 

 

Samarbete & 
samspel 

 
 

Styrning &  
uppföljning 

 
 

Olika  
stressorer  
som kan  
ge upphov 
till stress 

 
 

 
 
 

 
• Otydlig ledning 
• Brist på stöd, erkännande 

& feedback 
• Beslutsprocesser 
• Information 
• Brister i kommunikationen 

 



 
5 ANALYS OCH SLUTSATSER 

43 
 

Denna frånvaro menar vi gör det svårt för chefen att kommunicera och förankra mål, krav och 
förväntningar hos medarbetarna vilket gör att det kan uppstå otydlighet. 
 
Att medarbetarna upplever att de blir stressade när det råder en otydlig ledning kan enligt vår 
mening bero på att ledningen inte kommunicerar på ett tillfredsställande sätt med 
medarbetarna. För att uppnå effektivitet i utförandet av arbetet ser vi det som mycket viktigt 
att personalen får hjälp och stöd att prioritera bland arbetsuppgifter, om inte ser vi en stor risk 
att stress uppstår.  
 
Brist på stöd, erkännande och feedback 
Olofsson (2000) menar att dåligt stöd från chef/ledare är stressframkallande och författaren 
säger att brist på det känslomässiga stödet, det vill säga lyssna och ta problem på allvar, har 
den tydligaste inverkan på stress. Vår undersökning visar att 64 procent av alla respondenter 
anser att de blir stressade eller delvis stressade när de inte får stöd och erkännande från 
chefen/ledaren. Även Arbetsmiljöverket menar att detta är en stressor som kan orsaka stress. 
Skillnaden mellan offentlig och privat sektor är minimal, då 66 procent inom offentlig sektor 
uppger att de blir stressade eller delvis stressade och 63 procent inom privat sektor. Olofsson 
(2000) framhåller att även brist på återkoppling/feedback på arbetet är en stressor som kan ge 
upphov till stress. Vår undersökning visar att nästan hälften av alla respondenter blir stressade 
eller delvis stressade när de inte erhåller feedback på utförda arbetsuppgifter. Det finns en 
liten skillnad mellan offentlig och privat sektor beträffande stress orsakad av brist på 
feedback. Inom offentlig sektor är det 40 procent som anger att de blir stressade eller delvis 
stressade medan inom privat sektor är det 53 procent. 
 
Både den offentliga och den privata sektorn utsätts kontinuerligt för en rad besparingar och 
rationaliseringar som vi menar medför särskilda krav på ledarskapet. Ett bra ledarskap bör 
enligt vår åsikt kännetecknas av ett genuint intresse för människor och deras behov men med 
tanke på den snabba förändringstakten så anser vi att det kan saknas förutsättningar för att 
utöva ett stödjande ledarskap. Chefernas egen arbetssituation gör dem stressade och detta ger 
återverkningar på deras möjlighet att ge stöd åt medarbetarna. De ska både genomföra 
personalreduktioner och samtidigt upprätthålla verksamheten med krympande budgetar. Vi 
menar också att det inom såväl offentlig som privat sektor kan finnas bristande kunskaper hos 
cheferna om vilka behov människor har och hur de reagerar på stress. 
 
Den lilla skillnaden mellan sektorerna vad gäller bristande feedback anser vi till viss del kan 
förklaras med det vi tidigare framhållit i rapporten, nämligen att respondenterna arbetar 
närmare varandra inom den offentliga sektorn.  Vi menar att deras behov av feedback istället i 
större utsträckning tillfredsställs av arbetskamraterna vilket gör att behovet av feedback från 
chefen minskar.  
 
Att så många respondenter uppger att de blir stressade av att de inte får tillräckligt med stöd 
från chefen är inte förvånande. Framförallt inom offentlig verksamhet kan vi se att 
medarbetarna ofta ställs inför svåra situationer i vilka de kan behöva chefens stöd och 
vägledning. Vidare anser vi i likhet med Angelöw (2002) att människor behöver erkännande 
och uppskattning för att utvecklas. 
 
Beslutsprocesser 
Brister i beslutsprocesser, vilket enligt Tannenbaum och Blanchard, refererad i Svedberg 
(1997) s.213, är vanligt på många arbetsplatser, resulterar ofta i en brist på delaktighet och 
lågt engagemang för arbetet.  
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Detta är en stressor som enligt Angelöw (2002) kan orsaka stress. Enligt vår undersökning är 
det 64 procent av respondenterna som uppger att de blir stressade eller delvis stressade när det 
råder oklarheter kring hur, när och av vem beslut ska fattas. Denna stressor skiljer sig inte 
nämnvärt mellan offentlig sektor (68 procent) och privat sektor (61 procent).  
 
Som en följd av en, enligt Zuidema och Kleiner (1994), allt mer oförutsägbar omvärld 
slimmas och komprimeras organisationer för att uppnå en högre grad av flexibilitet. En 
förutsättning för att åstadkomma detta är snabba och decentraliserade beslut. Delegering har 
blivit ett ledningsverktyg för att skapa delaktighet och en snabb och effektiv beslutsprocess, 
men med den hastighet som beslut fattas så anser vi att det finns en risk att otydlighet uppstår. 
En konsekvens som vi ser med dessa decentraliserade beslut är att den enskilda medarbetaren 
får ett ökat ansvar för verksamheten och dess resultat. Något vi visserligen ser som en positiv 
utveckling, men ett flertal studier har visat att medarbetarna erhållit ett ökat ansvar men därtill 
inte givits tillräckliga befogenheter och kompetens. En decentraliserad beslutsprocess kräver 
enligt vår åsikt trots allt någon form av styrmedel som till exempel riktlinjer, mål och policys 
för att verksamheten ska kunna överblickas. Vi tror att information och förankring av dessa 
styrmedel i många fall kan vara bristfälliga.  
 
Att många av respondenterna har angett att otydliga och bristande beslutsprocesser gör dem 
stressade finner vi kan bero på att snabba strukturomvandlingar gjort att ledning inte längre 
handlar om styrning och kontroll utan om att skapa förutsättningar och motivera 
medarbetarna. Denna frångång från fasta strukturer kan som vi ser det vara en bidragande 
orsak till att det uppstår stress och ohälsa hos medarbetarna. Vår åsikt är att denna otydlighet 
kan undvikas genom att upprätta en dialog mellan parterna, vilket även understryks av 
Berggren m.fl. (2003). Vi anser emellertid att det bör finnas en gräns för hur länge en fråga 
kan diskuteras innan ett beslut måste fattas. 
 
Att skillnaden mellan offentlig och privat sektor är så pass liten är inget som förvånar oss. 
Båda sektorerna utsätts för liknande tryck från omvärlden vilket gör att medarbetarna inom 
respektive sektor ställs inför likartade omstruktureringar och rationaliseringar. 
 
Brister i kommunikationen 
Williams (1994) menar att dålig kommunikation är en stor orsak till att stress kan uppstå och 
författaren säger att människan därav kan känna sig frustrerad, arg och missförstådd. I vår 
undersökning framkom det att brister i kommunikationen mellan medarbetare och chef är en 
stressor som 66 procent av alla respondenterna uppgav gör dem stressade eller delvis 
stressade. Skillnaden mellan offentlig och privat sektor var ytterst liten. Inom offentlig sektor 
var det 68 procent som angav att de blir stressade eller delvis stressade när det uppstår stress 
orsakad av brist i kommunikationen och inom privat sektor var det 65 procent.  
 
Den teknologiska utvecklingen inom kommunikation och informationsspridning går hela 
tiden framåt. Denna utveckling tror vi kan medföra att många människor upplever en ökande 
stress eftersom de ofta måste lära om och lära nytt för att klara av att kommunicera och ta 
emot information via denna nya teknik. För att nå människor, etablera en kommunikation och 
förmedla ett budskap måste vi tränga igenom det enorma brus av budskap och information 
som människor ständigt utsätts för i det moderna informationssamhället. Vi anser i likhet med 
Mossboda m.fl. (2001) att information som inte når fram, förvrängs eller misstolkas kan ge 
upphov till stress hos såväl sändare som mottagare.  
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Angelöw (2002) menar att chefen måste vara mottaglig för medarbetarnas synpunkter och 
vara öppen för nya diskussioner. Vi ser emellertid att detta kan vara svårt för chefer eftersom 
människor har olika erfarenheter och kunskaper utifrån vilka de gör olika tolkningar av ord 
och sammanhang. Detta bekräftas av Berggren m.fl. (2003) som framhåller att många chefer 
ofta upplever att det är oerhört svårt att hitta den ”rätta” strategin att kommunicera med var 
och en av medarbetarna. 
 
Om ledningen kan upprätta en effektiv kommunikation med medarbetarna så anser vi att flera 
av de andra stressorerna kan förebyggas. En effektiv kommunikation menar vi kan hjälpa 
ledningen att sprida information om övergripande värderingar, mål och strategier ut i 
verksamheten och därmed förbättra en otydlig ledning. Vidare kan en bra kommunikation 
förbättra och tydliggöra delegerings- och beslutsprocesser, bidra till ökad delaktighet samt ge 
ett bättre beslutsunderlag för framtida kompetensutvecklingssatsningar.  
  
Denna stressor ser vi som lika vanligt förekommande inom såväl offentlig som privat sektor. 
Resultatet av enkätundersökningen visar att respondenterna inom de olika sektorerna 
förhållandevis lika stor utsträckning anser att denna stressor ger upphov till stress hos dem.   
 
Information 
Enligt Olofsson (2000) kan både för mycket och för lite information ge upphov till stress. 
Olofsson menar att för lite information medför att arbetsuppgiften inte kan utföras på ett 
tillfredsställande sätt och kan således leda till att det uppkommer stress hos medarbetaren. I 
vår undersökning framgår det att så mycket som 75 procent av alla respondenter anger att de 
blir stressade eller delvis stressade av att inte få tillräckligt med information. Detta menar vi 
ger stöd åt Olofssons resonemang. Denna stressor skiljer sig relativt lite mellan offentlig 
sektor (78 procent) och privat sektor (71 procent). Olofsson understryker att även för stor 
mängd information kan orsaka stress, vilket vår undersökning inte stödjer. Det framkom 
nämligen att hela 63 procent av respondenterna uppger att de inte blir stressade av för mycket 
information. Endast 29 procent av det totala antalet tillfrågade blir stressade eller delvis 
stressade när de erhåller mer information än nödvändigt. Inom offentlig sektor anser 35 
procent att för mycket information gör dem stressade eller delvis stressade, motsvarande siffra 
för privat sektor var 23 procent. 
 
Att inte få tillräckligt med information är den stressoren som störst andel av respondenterna 
upplever ger upphov till stress. Information och tillgången till denna styr i hög grad 
medarbetarnas handlings- och beslutsalternativ. En eventuell brist på information menar vi 
inskränker medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Att så många av 
respondenterna anger att de inte blir stressade av för mycket information tror vi beror på att de 
istället upplever det som en trygghet att de själva kan sålla bland tillgänglig information. 
 
Skillnaden mellan offentlig sektor och privat sektor är relativt liten. Anledningen till att detta 
är ett problem inom arbetslivet kan bero på ett flertal aspekter, bland annat kan det 
förekomma bristande rutiner vid informationsspridning, det vill säga informationen sänds via 
”fel” kanaler, vid fel tidpunkt eller under rådande tidsbrist eller under tidspress. Vi tror också 
att många företag ibland väljer att hålla inne information och vi ser flera tänkbara anledningar 
till detta. Det kan vara i konkurrenssyfte, att de inte vill oroa personalen eller att de vill slippa 
motstånd från medarbetarna. Vår bedömning är emellertid att detta ofta får motsatt effekt i 
form av bristande delaktighet, sämre prestationer och otrygghet. 
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5.1.4 Lokaliserade stressorer 
 
Precis som teorin framhåller så orsakar samtliga 15 stressorer att stress uppstår, detta dock i 
varierande omfattning. I nedanstående modell redovisas de stressorer vi slutligen har kommit 
fram till är de stressorer som stor andel av de medverkande respondenterna i vår undersökning 
har angett ger upphov till stress.  Vi har valt ut sju som vi anser är viktiga att lyfta fram. Vissa 
av dessa stressorer har flest av alla respondenter uppgett orsakar stress och andra har haft en 
påfallande stor andel inom en av sektorerna. Det finns några stressorer representerade från 
varje delområde, vilka vi således kommer att använda i vår stresshanteringsplan.  
 

 
Figur 5.4 Analysmodell, lokaliserade stressorer 
 

5.2 Sammanfattning av forskningsfrågorna 
 
Vi vill här sammanfatta analysen genom att ge ett övergripande svar på våra forskningsfrågor.  
 
Upplever de enskilda medarbetarna på arbetsplatsen att stressorer inom delområdena 
arbetsuppgifter & kompetens, samarbete & samspel samt styrning & uppföljning ger 
upphov till stress? 
 
Det visade sig att samtliga stressorer inom de tre delområdena ger upphov till stress hos 
respondenterna, dock i varierande omfattning. Ett flertal av de stressorer som en stor andel av 
respondenterna uppger att de blir stressade av återfinns inom området arbetsuppgifter och 
kompetens. Andelen respondenter som uppgav att de blir stressade eller delvis stressade av 
respektive stressor, varierade mellan 29 procent för den med lägst andel till 75 procent för den 
med högst andel. Den stressor som flest av respondenterna uppgav att de blir stressad av 
återfinns inom området styrning och uppföljning och den stressoren är brist på information. 
Den stressor som däremot lägst andel av respondenterna uppgav att de blir stressade av är mer 
information än nödvändigt. 
 
 
Finns det skillnad mellan privat och offentlig sektor, beträffande vilka stressorer som ger 
upphov till stress hos medarbetarna? 
 
Enkätundersökningen visade att det finns skillnader mellan privat och offentlig sektor. Den 
största skillnaden mellan de två sektorerna finns inom delområdet samarbete och samspel, där 
samtliga stressorer påvisade en förhållandevis stor skillnad.  
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Det är inom offentlig sektor som den högre andelen återfinns på alla stressorer inom det 
området. Även stressoren hög arbetsbelastning inom området arbetsuppgifter och kompetens, 
visade på en skillnad mellan de två sektorerna. Den högre andelen respondenter som blir 
stressade av hög arbetsbelastning återfinns även de inom offentlig sektor. I övrigt var svaren 
relativt jämt fördelade mellan offentlig och privat sektor. 
 
 
Vilka hälsofrämjande åtgärder kan vidtas för att minska risken för stressrelaterad ohälsa 
på arbetsplatsen? 
 
Det finns ett flertal hälsofrämjande åtgärder som kan vidtas för att motverka stress på 
arbetsplatsen. Vilka som är mest passande avgörs främst av företagets ekonomiska och 
personella resurser. Detta kommer att utvecklas i kapitel 6 där vår stresshanteringsplan återges 
och i kapitel 7 där vi för en diskussion kring stresshanteringsplanen och dess utformning.  
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6 STRESSHANTERINGSPLAN 
I detta kapitel återges den stresshanteringsplan som vi formulerat. Av de ursprungliga 15 
stressorerna har vi valt ut de sju som enligt respondenterna gör dem stressade. Dessa 
presenteras i planen och i anslutning till dem ges förslag på ett antal konkreta 
hälsofrämjande åtgärder. En avslutande diskussion kring modellen återfinns i stycke 7.2.  
 
 
INLEDNING 
 
Medvetenheten kring sambandet mellan stressrelaterad ohälsa och arbetets utformning samt 
styrningen av arbetsorganisationen har ökat. En god hälsa förutsätter en god arbetsmiljö och 
en god arbetsmiljö kan uppnås genom att företagsledningen ser individen och dennes hälsa 
som betydelsefull för verksamheten. Det råder stor enighet i forskarvärlden kring vilka 
faktorer som kan orsaka stress och de åtgärder som kan vidtas för att minska risken är många. 
Att förebygga stress är emellertid ett långsiktigt förändringsarbete som kräver kunskap, 
tålamod och resurser. 
 
Utifrån de förutsättningar som råder på den aktuella arbetsplatsen kan företagsledningen välja 
fritt bland de delmål och åtgärder som ges förslag på i denna stresshanteringsplan. De 
hälsofrämjande åtgärderna som redogörs för i denna stresshanteringsplan är till naturen såväl 
organisatoriska som grupp- och individbaserade. 
 
Denna stresshanteringsplan baseras i huvudsak på denna studies resultat, Arbetsmiljöverkets 
skrift Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress samt Bosse Angelöws (2002) tankar kring hur 
företag och organisationer kan uppnå friskare arbetsplatser.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna stresshanteringsplan är att den ska fungera som ett verktyg med vilket 
företaget kan förebygga stress på arbetsplatsen. Planen är generellt utformad och är således 
tillämpbar på företag och organisationer inom olika branscher.  
 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL  
 
För att målen ska skapa engagemang och fungera som styrmedel bör de accepteras på alla 
nivåer inom organisationen. Vidare bör målen vara tydliga, enkla att förstå och följa upp. Det 
övergripande målet med arbetsmiljöarbetet och denna stresshanteringsplan är att uppnå ”Den 
goda arbetsplatsen”. Med detta menar vi: 
 

• En frisk och hälsosam arbetsplats, med lägre stressrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro. 
• Att arbetet och arbetsplatsen i möjligaste mån är anpassad till individernas skiftande 

behov och förutsättningar.  
• Att arbetsplatsen präglas av goda relationer, trivsel och kamratskap  
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Den psykosociala arbetsmiljön är upplevelsebaserad vilket medför att det är omöjligt att mäta 
denna efter några objektiva gränsvärden. Arbetet med att skapa den goda arbetsplatsen bör 
därför ske i samverkan med de anställda och utgå från de anställdas egna upplevelser av den 
rådande situationen. 
 
 
SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE MOT STRESS 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den löpande verksamheten 
och omfatta riskidentifiering, riskbedömning, åtgärder och uppföljning. Arbetsgivaren har 
huvudansvaret och arbetstagaren ska samverka med arbetsgivaren i det arbetsmiljöarbete som 
bedrivs på arbetsplatsen. För att möjliggöra detta ska samtliga medarbetare på alla nivåer 
inom organisationen ges tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö och stress för att de ska kunna 
ta ansvar för sin egen hälsa och samtidigt aktivt delta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen. Detta kan erhållas genom bland annat: 
 

• Grundläggande utbildningar för alla medarbetare i arbetsmiljö och stress. 
• Utbildning för samtliga medarbetare i ledande position, vilken tar sikte på att öka 

kunskaperna kring de medicinska och psykologiska aspekterna kring stress. 
• Anordna utbildningar, temadagar och/eller studiecirklar som leder till självinsikt och 

kunskap om stress och dess negativa effekter på hälsan. 
 
 
DELMÅL  
 
För att uppnå det övergripande målet har vi formulerat ett antal delmål utifrån de utvalda 
stressorerna (inom parentes): 

• Skapa en lagom arbetsbelastning (hög arbetsbelastning)  
• Öka medarbetarnas delaktighet och inflytande i verksamheten (delaktighet och 

inflytande) (beslutsprocesser) 
• Uppnå balans mellan krav och individens egna förutsättningar (krav och kontroll) 
• Skapa ett positivt arbetsklimat (samverkan) (brist på stöd och uppmuntran från 

arbetskamrater) 
• Skapa bättre informationskanaler (information) 

 
Syftet med dessa delmål är att förändra och förbättra utformningen av arbetsorganisationen så 
att det blir en bättre balans mellan mänskliga krav och kraven på kvalitet och effektivitet. 

Vidare syftar dessa delmål till att skapa en arbetsplats där medarbetarnas arbetsmiljö 
kännetecknas av handlingsutrymme, rimlig kravnivå och ett stärkande arbetsklimat.  

 

Delmål 1 Skapa en lagom arbetsbelastning och förutsättningar för återhämtning 
Genom att skapa en lagom arbetsbelastning finns större möjligheter till återhämtning vilket är 
en förutsättning för god hälsa och goda prestationer. 
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Åtgärder 
• Arbetstidsförkortning, 3-3 modellen8 
• Resurspooler 
• Arbetsrotation, för att minska den fysiska arbetsbelastningen 

 
Förutsättningar för återhämtning kan skapas genom till exempel, att vidmakthålla och 
respektera gränsen mellan arbete och fritid, begränsning av övertid, tydliga 
återhämtningspauser i arbetet, individanpassade arbetstider och längre sammanhängande 
ledighet. 
 
 
Delmål 2 Öka medarbetarnas delaktighet och inflytande i verksamheten 
Inflytande är viktigt för människan och genom att skapa utrymme för delaktighet och 
medansvar ökar individens påverkansmöjligheter. Detta leder till att den enskilde 
medarbetaren i större utsträckning kan använda, kontrollera och påverka sin egen 
arbetssituation. Medarbetarna kan således i större utsträckning använda sina egna kunskaper, 
erfarenheter och arbetssätt, vilket kan ge upphov till högre motivation och 
arbetstillfredsställelse. 
 
Åtgärder 

• Ledaren delegerar ansvar och befogenheter. 
• Införa demokratiska beslutsprocesser. 
• Införa självstyrande/målstyrda grupper. 
• Ha regelbundna arbetsplatsträffar. 
• Genomföra minst ett medarbetar-/utvecklingssamtal per år där alla medarbetare får 

möjlighet att prata om och få gehör för sin arbetssituation och sin arbetsmiljö.  
• Införa flexibel arbetstid så att varje medarbetare i högre utsträckning kan styra sin egen 

arbetstid.  
• Skapa ”förbättringsgrupper” vars uppgift är att diskutera och föra fram alla 

medarbetares förslag/tankar/åsikter.  
• Chef och medarbetare upprättar i samråd individuella utvecklingsplaner. 

 
 
Delmål 3 Uppnå balans mellan krav och individens egna förutsättningar 
Ett ökat handlings- och beslutsutrymme underlättar för individen att finna en balans mellan 
omgivningens krav och dennes egna förutsättningar. Detta ger ökat självförtroende och 
förbättrad inlärning. 
 
Åtgärder 

• Medarbetarna deltar i målformuleringen. 
• Uppmuntra och möjliggör ett större inflytande för medarbetarna att själva ta ansvar för 

och påverka sin egen arbetssituation, genom att till exempel planera det egna arbetet 
och påverka den egna arbetsmängden. 

• Upprätta dialog mellan arbetsledare och medarbetare kring rimliga kravnivåer och 
förväntningar. 

 

                                                 
8 3-3 modellen innebär att personalen året om arbetar tre dagar, är ledig tre, arbetar tre och så vidare. Förutom 
ord. arbetstid ska varje AT jobba ytterligare 15-20 dagar extra varav cirka fem bör avvaras för utbildning. Den 
totala arbetstidsförkortningen med detta system blir 270 timmar (ca.15 % av arbetstiden). Lön utgår som vid 
vanligt arbete må-fr.  
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Delmål 4 Skapa ett positivt arbetsklimat 
En förutsättning för att kunna skapa arbetsglädje och ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen 
är ett väl fungerande samarbete. Det är således viktigt att underhålla och stärka relationerna 
mellan individerna på arbetsplatsen eftersom det inverkar positivt på prestationsförmågan, 
arbetstillfredsställelsen och engagemanget.  
 
Åtgärder 

• Genomföra individ- och grupputbildning i syfte att utveckla personalens sociala 
kompetens. 

• Uppmuntra till gemensamma raster, bio-, teater- och restaurangbesök. 
• Införa kontinuerliga gruppträffar för reflektion och återkoppling till det arbete som 

bedrivits den senaste veckan/veckorna. 
• Bilda uppmuntrargrupper i vilka medarbetarna inspirerar, stödjer och uppmuntrar 

varandra att uppnå individuella och gemensamma mål. 
• Främja ett stödjande ledarskap.  
• Bilda nätverk, vilket bidrar till erfarenhetsutbyte och socialt stöd. 
 

 
Delmål 5 Skapa bättre informationskanaler 
Information kan tjäna som ett kraftfullt ledningsverktyg för bland annat kunskapsöverföring 
och attitydpåverkan. Information underlättar för var och en att utföra sina arbetsuppgifter och 
tryggar en hög kvalitet på arbetet. Detta stärker företagskulturen och ger trygghet åt 
människorna inom organisationen. 
 
Åtgärder 

• Ge muntlig och/eller skriftlig information. 
• Dela ut eller anslå informationsblad. 
• Anordna arbetsplats- eller informationsträffar.  
• Skapa ett Intranät som samtliga medarbetare har tillgång till. 

 
 
MÅLUPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 
 
Måluppföljning och utvärdering leder till en högre grad av måluppfyllelse och en effektivare 
verksamhet. Detta eftersom resultaten kan fungera som underlag för nya 
stresshanteringsplaner, revidering av mål, ledningsbeslut och feedback till dem som berörs. 
För att kunna mäta måluppfyllelsen på det övergripande målet enligt ovan kan företaget: 

• se över statistik på sjukfrånvaron och orsakerna till denna 
• genomföra utvecklingssamtal och enkätundersökningar 
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7 SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel redovisas våra egna åsikter och reflektioner kring arbetet och ämnesområdet. 
Sedan följer en kort diskussion kring stresshanteringsplanens utformning och användning. 
Kapitlet avslutas med förslag på ämnen/frågor som vi anser passar för fortsatt forskning. 
 

7.1 Arbetsrelaterad stress 
 
Vi är inte förvånade över den utveckling som vi nu kan se på arbetsmarknaden med en 
alarmerande ökning av långtidssjukskrivningar orsakade av stress. Förändringarna i företag 
och organisationer är en del av vardagen på arbetsplatsen, vilket gör det viktigt att lära sig att 
leva med dessa förändringar. Den ökade stressen i arbetslivet är ett växande problem som på 
sikt kan hota vårt lands tillväxt och välfärd. Det blir således allt viktigare i dagens samhälle att 
förstå stress och dess verkan på människan men också dess påverkan på företag och 
organisationer. Detta för att människan ska kunna vara kreativ, innovativ och prestera utan att 
låsas av psykologiska motsättningar och osäkerhet.  
 
Stress är en faktor som har oerhört stor betydelse för vår hälsa och vi finner det därför viktigt 
att det finns en effektiv och relevant hantering av stress på landets arbetsplatser. Vi anser 
emellertid att det är svårt att få en helhetsbild av ohälsa och stress inom arbetslivet. Många 
faktorer påverkar och ofta måste slutsatser dras utifrån tolkningar och sammanvägningar av 
olika fakta. För att motverka och förebygga detta enorma problem anser vi att det krävs en 
kunskapsspridning av icke tidigare skådade proportioner, där alla parter på arbetsmarknaden 
och samhället i stort engageras.  
 
Orsakerna till denna arbetsrelaterade stress kan enligt forskare i stor utsträckning hänföras till 
utformningen och ledningen av arbetsorganisationen. Detta menar vi innebär att företag och 
organisationer med relativt små medel kan förändra arbetsorganisationen så att denna inte 
leder till ohälsa. Arbetsgivarens ansvar för arbetstagaren består i att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö, till exempel frambringa 
meningsfulla arbetsuppgifter och bra förutsättningar för att utföra dem. Vi tror emellertid att 
det på många arbetsplatser saknas en intern strategi för hur detta förebyggande arbete ska 
bedrivas. Vi tror på en strategi som går ut på att ”mota Olle i grind”, det vill säga att bekämpa 
stressen innan den fått fäste på arbetsplatsen. Vidare anser vi att detta arbete bör kännetecknas 
av delaktighet och dialog eftersom man då kan uppnå en högre acceptans och ett bredare 
engagemang för planerade åtgärder. Kriterierna för en god arbetsmiljö är enligt vår 
uppfattning, att det avgörs av individ och situation men att företag och organisationer oavsett 
bör bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att utveckling inom arbetsmiljöområdet följer 
den allmänna utvecklingen i samhället. 
 
Vilka stressorer som är särskilt viktiga att beakta inom privat och offentlig sektor anser vi bör 
avgöras av individ och situation. En förutsättning för ett lönsamt arbetsklimat, som vi ser det, 
är goda relationer mellan chefer och medarbetare. Inom den offentliga sektorn i allmänhet och 
vårdarbetet i synnerhet finner vi att betydelsen av ett gott ledarskap och socialt stöd är särskilt 
viktigt. Det är för människor i ledande position viktigt att förstå det dynamiska samspel som 
resulterar i stressupplevelser, dels för sin egen del men också för att kunna fungera som det 
stöd en god ledare bör kunna ge de anställda. 
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Vi förespråkar ett vidare perspektiv i frågor som rör stress och ohälsa, eftersom vi anser att 
det inte bara är faktorer i arbetet som påverkar utan även faktorer i privatlivet. Detta menar vi 
gör det än viktigare att varje individ förstår sig själv och har insikt i hur omgivningen 
påverkar den egna personen. Människor har ett eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande 
och därför anser vi att arbetsgivare inte bör belastas med hela ansvaret.  
 

7.2 Stresshanteringsplan 
 
Det bör understrykas att inga enskilda teorier är så fullständiga att de kan sägas gälla för alla 
och envar. Med detta i beaktande vill vi uppmana nyttjare av denna stresshanteringsplan att i 
möjligaste mån, ta hänsyn till den enskilde medarbetarens anspråk och förutsättningar. En stor 
risk som vi ser med utformningen av olika handlingsplaner är att de ofta blir för komplexa 
och omfattande och att de därför blir en skrivbordsprodukt. Vi har därför valt att fokusera på 
ett fåtal delmål inom områden vi finner grundläggande. Tanken är att stresshanteringsplanen 
allt eftersom utökas med nya delmål som är anpassade till verksamheten och den specifika 
arbetsplatsen. Dessa delmål och åtgärder rekommenderar vi att företagsledningen formulerar i 
samråd med medarbetarna. 
 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi anser att det är viktigt att forskningen inriktas på att ge en så samlad bild som möjligt av 
stressdilemmat för att underlätta hantering och förebyggande av stress på arbetsplatsen. Det 
finns flera intressanta aspekter inom detta område, arbetsrelaterad stress, som fortsatt 
forskning kan fokusera på. Nedan ger vi förslag på ett antal områden: 
 

• I och med den kontinuerliga förändringen av arbetslivet kan forskningen inriktas på att 
hitta nya och oförutsedda risker för såväl arbetstagare som arbetsgivare. 

• Forskningen kan inriktas på att undersöka vilka stresshanteringsåtgärder som är de mest 
effektiva. 

• Ett annat spår kan vara att studera individens förmåga att handskas med stress (coping 
ability). 

• Vidare skulle forskningen kunna ta sikte på att försöka undersöka vilken koppling som 
finns mellan arbetsrelaterad stress och sociala skillnader, ålder, kön, etnisk tillhörighet 
et cetera. 
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Bilaga A Enkät 
 
ARBETSRELATERAD STRESS 
Nedan följer ett antal påståenden om arbetets organisation. KRYSSA i den ruta som 
stämmer bäst överens med Din uppfattning. 
Arbetsuppgifter och kompetens                                                                                            
Jag blir stressad när...                                                                           Ja    Delvis  Nej Vet ej  
1 …arbetsbelastningen är hög     

2 ...arbetet sker under tidspress     

3 
…arbetet innebär höga krav och låg kontroll (liten 
möjlighet att påverka utförandet av arbetsuppgiften) 

    

4 ...jag har mer ansvar än befogenheter     
5 ...jag upplever brister i min kompetens     

6 …jag har liten möjlighet att påverka min arbetssituation 
(arbetstider, arbetsmetoder etc.)     

7 
...det råder otydlighet kring vad som ingår i mina 
arbetsuppgifter  

    

Samarbete och samspel inom arbetsgruppen                                                                       
Jag blir stressad när… Ja Delvis Nej Vet ej 

8 ...jag upplever ett bristande stöd från mina arbetskamrater     

9 
...samarbete och samverkan mellan medarbetarna inte 
fungerar 

    

10 ...det uppstår konflikter     
11 ...jag upplever bristande samhörighet och utanförskap     

12 
...det råder oklarheter om vilka normer och värderingar som 
gäller på arbetsplatsen (lojalitet, solidaritet, meningsskiljaktigheter, 
attityder till arbetet etc) 

    

Styrning och uppföljning av arbetsuppgifter                                                                       
Jag blir stressad när.. Ja Delvis Nej Vet ej 
13 …det råder oklar arbetsfördelning     
14 …jag inte får stöd och erkännande från chefen     
15 …jag inte erhåller feedback på utförda arbetsuppgifter     

16 
…det råder oklarheter kring hur, när och av vem beslut ska 
fattas 

    

17 …mina möjligheter till medinflytande är låga     
18 …jag inte får tillräckligt med information      
19 …jag erhåller mer information än nödvändigt     

20 
…när det råder brister i kommunikationen mellan mig            
och min chef 

    

Övriga faktorer i arbetet som gör mig stressad: 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



 

 

Bilaga B  Sammanställning av enkät  

Sammanställning av enkät (sektorsvis och totalt) 

Offentlig/kommunal  
verksamhet (Bensby förskola/ 

 Benzeliusskolan,  
Malmudds- och Sundsgården)  

Tillverkande  
verkstadsföretag                 

(PLANNJA och FERRUFORM) 

Offentlig/kommunal 
verksamhet & tillverkande 
verkstadsindustri 

 Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej 

1 10 25% 25 63% 4 10% 1 3% 1 10 25% 17 43% 9 23% 4 10% 1 20 25% 42 53% 13 16% 5 6% 
2 10 25% 24 60% 5 13% 1 3% 2 15 38% 16 40% 4 10% 5 13% 2 25 31% 40 50% 9 11% 6 8% 
3 12 30% 15 38% 9 23% 4 10% 3 11 28% 17 43% 5 13% 7 18% 3 23 29% 32 40% 14 18% 11 14% 
4 8 20% 14 35% 14 35% 4 10% 4 15 38% 8 20% 12 30% 5 13% 4 23 29% 22 28% 26 33% 9 11% 
5 9 23% 13 33% 16 40% 2 5% 5 10 25% 9 23% 16 40% 5 13% 5 19 24% 22 28% 32 40% 7 9% 
6 11 28% 14 35% 15 38%   6 10 25% 21 53% 5 13% 4 10% 6 21 26% 35 44% 20 25% 4 5% 
7 14 35% 8 20% 15 38% 3 8% 7 8 20% 13 33% 13 33% 6 15% 7 22 28% 21 26% 28 35% 9 11% 
                           

8 14 35% 15 38% 10 25% 1 3% 8 5 13% 12 30% 19 48% 4 10% 8 19 24% 27 34% 29 36% 5 6% 
9 23 58% 10 25% 6 15% 1 3% 9 6 15% 14 35% 15 38% 5 13% 9 29 36% 24 30% 21 26% 6 8% 

10 13 33% 17 43% 9 23% 1 3% 10 4 10% 9 23% 21 53% 6 15% 10 17 21% 26 33% 30 38% 7 9% 
11 12 30% 9 23% 13 33% 6 15% 11 3 8% 10 25% 20 50% 7 18% 11 15 19% 19 24% 33 41% 13 16% 
12 9 23% 20 50% 8 20% 3 8% 12 5 13% 15 38% 15 38% 5 13% 12 14 18% 35 44% 23 29% 8 10% 

                           
13 7 18% 20 50% 12 30% 1 3% 13 9 23% 15 38% 10 25% 6 15% 13 16 20% 35 44% 22 28% 7 9% 
14 9 23% 17 43% 12 30% 2 5% 14 8 20% 17 43% 11 28% 4 10% 14 17 21% 34 43% 23 29% 6 8% 
15 4 10% 12 30% 22 55% 2 5% 15 11 28% 10 25% 12 30% 7 18% 15 15 19% 22 28% 34 43% 9 11% 
16 15 38% 9 23% 14 35% 2 5% 16 16 40% 11 28% 9 23% 4 10% 16 31 39% 20 25% 23 29% 6 8% 
17 8 20% 16 40% 15 38% 1 3% 17 11 28% 12 30% 11 28% 6 15% 17 19 24% 28 35% 26 33% 7 9% 
18 14 35% 17 43% 9 23%   18 14 35% 15 38% 7 18% 4 10% 18 28 35% 32 40% 16 20% 4 5% 
19 4 10% 10 25% 23 58% 3 8% 19 4 10% 5 13% 27 68% 4 10% 19 8 10% 15 19% 50 63% 7 9% 
20 8 20% 19 48% 10 25% 3 8% 

 

20 8 20% 18 45% 10 25% 4 10% 

 

20 16 20% 37 46% 20 25% 7 9% 
 

Antal respondenter: 40  Antal respondenter: 40  Tot. antal respondenter: 80   



 

 

Bilaga C  Sammanställning av enkät 
 
SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT/UNDERSÖKNINGSENHET 

Bensby förskola/  
Benzeliusskolan (17st) 

Malmuddsgården (9st)  Sundsgården (14st)  PLANNJA (20st)  FERRUFORM 

 Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej 
1 3 11 3  1 5 3 1  1 2 11  1 1 4 9 6 1 1 6 8 3 3 
2 1 12 3 1 2 4 4 1  2 5 8 1  2 7 8 3 2 2 8 8 1 3 
3 4 6 4 3 3 5 3 1  3 3 6 4 1 3 6 8 4 2 3 5 9 1 5 
4 3 5 6 3 4 2 4 3  4 3 5 5 1 4 6 4 9 1 4 9 4 3 4 
5 3 8 5 1 5 3 2 3 1 5 3 3 8  5 1 4 13 2 5 9 5 3 3 
6 1 8 8  6 6 2 1  6 4 4 6  6 6 11 2 1 6 4 10 3 3 
7 4 4 7 2 7 6 1 1 1 7 4 3 7  7 3 4 10 3 7 5 9 3 3 

                         
 Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej 

8 4 9 4  8 4 3 1 1 8 6 3 5  8 2 6 11 1 8 3 6 8 3 
9 7 6 3 1 9 6 2 1  9 10 2 2  9 3 8 7 2 9 3 6 8 3 

10 4 8 4 1 10 6 1 2  10 3 8 3  10 2 3 12 3 10 2 6 9 3 
11 6 5 3 3 11 3  4 2 11 3 4 6 1 11 2 2 14 2 11 1 8 6 5 
12 4 10 2 1 12 3 2 3 1 12 2 8 3 1 12 2 7 9 2 12 3 8 6 3 

                         
 Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej  Ja Delvis Nej Vet ej 

13 1 11 5 1 13 3 4 2  13 3 5 5 1 13 4 8 5 3 13 5 7 5 3 
14 1 12 4  14 3 2 3 1 14 5 3 5 1 14 3 7 9 1 14 5 10 2 3 
15  8 9  15 2 1 6  15 2 3 7 2 15 2 6 9 3 15 9 4 3 4 
16 7 3 6 1 16 3 3 3  16 5 3 5 1 16 6 7 6 1 16 10 4 3 3 
17 2 5 9 2 17 3 4 2  17 3 7 4  17 4 6 7 3 17 7 6 4 3 
18 2 10 5  18 5 3 1  18 6 4 4  18 5 10 4 1 18 9 5 3 3 
19 1 3 12 1 19 2 3 4  19 1 4 7 2 19  4 15 1 19 4 1 12 3 
20 2 10 3 2 

 

20 2 3 3 1 

 

20 4 6 4  

 

20 2 11 6 1 

 

20 6 7 4 3 



 

 

 




