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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats samt att få en 

djupare förståelse av medarbetarnas välbefinnande i arbetslivet. Våra frågeställningar för 

studien är: Hur upplever medarbetarna arbetsbelastningen och den egna kontrollen i arbetet? 

Hur upplever medarbetarna gruppdynamiken och det sociala stödet på arbetsplatsen? Finns 

en upplevelse av stress på arbetsplatsen? Hur upplever medarbetarna samspelet mellan 

organisationen och människan? För att samla in materialet till studien utgick vi från en 

kvalitativ ansats där vi utförde intervjuer på två olika avdelningar, med sammanlagt sju 

medarbetare på Swedbank.  

Arbetsmiljöverket har publicerat en rapport gällande arbetsrelaterade besvär i Sverige under 

år 2016, där psykosociala aspekter är den största orsaken till ohälsa. Utifrån denna rapport 

blev vi motiverade till att få en djupare förståelse av en arbetsplats psykosociala arbetsmiljö. 

För att avgränsa studien har vi utgått från det teoretiska ramverket, där relationen mellan krav-

kontroll- och stödmodellen samt HR-perspektivet främst har tillämpats. Ett delsyfte med 

studien är att se hur väl krav-kontroll- och stödmodellen kan implementeras i det moderna 

arbetslivet. Därför har vi placerat in informanterna i de olika arbetsmiljöer som modellen 

beskriver. Det visade sig dock vara förknippat med vissa svårigheter då modellen är mer 

lämpad för industriarbetare. 

Studiens resultat bygger på sex teman som framkom i intervjuerna: arbetsbelastning, 

egenkontroll i arbetet, gruppdynamik och socialt stöd, samspelet mellan organisationen och 

människan, förändringar i arbetet samt upplevelsen av stress i arbetet. Studien visar att 

individerna upplever att arbetsbelastningen är rimlig samt att det finns en egen kontroll över 

arbetet. Det framkom även att gruppdynamiken varierade beroende på avdelning men alla 

upplevde ett högt socialt stöd. Samtliga individer upplevde stress på arbetet men det kunde 

bemötas på ett positivt sätt. Slutligen kan man genom studien se att samspelet mellan 

organisationen och människan var positivt samt att “Swedbank-andan” var något som 

värderades högt.  

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, organisation, stress, det gränslösa arbetet, (o)hälsa, 

socialt stöd 
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1. Inledning  

Arbetslivet är en stor del av individens livstid och har därmed en stor betydelse för vår 

(o)hälsa. Miljön på arbetsplatsen påverkar både kropp och själ och kan således ha en positiv 

och negativ inverkan på vårt välbefinnande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013: 73-74). 

Arbetsmiljön bygger på psykosociala, fysiska och organisatoriska förhållanden på 

arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) ska systematiskt arbetsmiljöarbete vara en 

naturlig del i den dagliga verksamheten. 

 

Arbetsmiljöverket (2016) har publicerat en ny rapport gällande arbetsrelaterade besvär på den 

svenska arbetsmarknaden. Rapporten belyser att drygt var femte sysselsatt person hade, under 

första kvartalet 2016 eller 12 månadersperioden dessförinnan, någon form av besvär till följd 

av arbetet. Detta gjorde det svårt att arbeta eller utföra det dagliga hemarbetet för individen. 

De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär för både kvinnor och män var stress som i 

vissa fall kan leda till psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket 2016: 5–13). 

 

Eftersom det finns olika arbetsrelaterade besvär på den svenska arbetsmarknaden vill vi 

basera vår studie på individers upplevda psykosociala arbetsmiljö. Ur ett sociologiskt 

perspektiv är detta intressant att undersöka då individers välbefinnande i en organisation är 

centralt för ämnet. Krav- kontroll- och stödmodellen samt HR-perspektivet är två dominerade 

teorier för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Det finns dock bristfällig forskning 

gällande relationen mellan de två teorierna och vi har därmed valt detta som ett bidrag i vår 

undersökning.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka individers upplevda psykosociala arbetsmiljö på en 

arbetsplats, samt att få en djupare förståelse av deras välbefinnande i arbetslivet. Vi har valt 

att avgränsa oss genom att främst fokusera på Krav-kontroll- och stödmodellen (Karasek & 

Theorell, 1990) för att få en djupare förståelse om det finns en upplevelse av arbetsrelaterad 

stress. För att vidare undersöka om det finns något samband mellan organisatoriska och 

psykosociala aspekter belyses detta i relation till HR-perspektivet (Bolman & Deal, 2005). 
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Slutligen belyser vi vikten av ”gränslöst arbete” i “det nya arbetslivet” (Allvin m.fl., 2006). 

Studien analyseras därmed på mikro- och mesonivå. För att uppfylla syftet har vi formulerat 

följande frågeställningar: 

 Hur upplever medarbetarna arbetsbelastningen och den egna kontrollen i arbetet? 

 Hur upplever medarbetarna gruppdynamiken och det sociala stödet på arbetsplatsen? 

 Finns en upplevelse av stress på arbetsplatsen?  

 Hur upplever medarbetarna samspelet mellan organisationen och människan? 

1.3 Begreppet stress 

För att förtydliga vårt fokus beskrivs ett centralt begrepp som är relevant för vår studie. 

Angelöw (2002) belyser att hur en individ upplever en stressig situation är en individuell 

bedömning, vad som anser vara en inspirerande utmaning kanske är ohanterligt för en annan. 

Det som är viktigt att ta hänsyn till för att kunna skilja mellan positiv och negativ stress är 

känslan av lust inför en viss aktivitet eller uppgift. Om en individ exempelvis känner lust och 

meningsfullhet handlar detta om en positiv stress som inte är skadlig för människan, medan en 

känsla av olust och en omotiverad handling mynnar ut i negativ stress (Angelöw, 2002: 120). 

Båda dessa former av stress kommer att analyseras och diskuteras i denna studie. 

2. Teori och tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att belysa teorierna krav-kontroll- och stödmodellen samt HR-

perspektivet och dess relation till varandra. Vidare presenteras det ”gränslösa arbetet” i ”det 

nya arbetslivet”. I denna studie kommer teori och tidigare forskning presenteras parallellt. Vi 

bedömer att det finns en relevans att inte särskilja teori och tidigare forskning, då finns en 

koppling mellan de olika perspektiven.  

2.1 Krav-kontroll- och stödmodellen 

Den amerikanske sociologen Robert Karasek och den svenska stressforskaren Töres Theorell 

belyser att en god psykosocial arbetsmiljö är ett mål ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 
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De har gemensamt utvecklat krav-kontroll- och stödmodellen som kan användas för att 

undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Författarna beskriver modellen som relationen 

mellan de yttre psykiska krav och möjligheter till beslutsutrymme som ges samt de stöd som 

individen får från sin omgivning (Karasek & Theorell, 1990: 70). Vad som påverkar känslan 

av negativ stress brukar genom denna modell förklaras utifrån tre huvudkategorier. Dessa är 

krav, kontroll samt stöd som beskrivs nedan. 

2.1.1 Krav 

Med krav i arbetet menar Karasek och Theorell (1990: 63) sådant som kan upplevas som krav 

i form av deadlines och produktivitetskrav. De poängterar främst den mentala 

arbetsbelastningen, vilket innebär hur mycket mental kraft som behövs för att utföra en 

arbetsuppgift. Allvin m.fl., (2006: 140) menar att Frankenhaeuser m.fl., (1989) belyser stress 

som en reaktion till följd av högre krav än vad individen klarar av, dvs. överstimulans. Detta 

kan exempelvis vara högt tempo i arbetet eller för svåra arbetsuppgifter. Stress kan även 

uppstå när individen upplever för låga krav, dvs. understimulans. Det förekommer vid 

monotona arbetsuppgifter där en individ inte längre utvecklas. Den negativa stressen kan 

därmed uppstå då en individ upplever obalans mellan kraven i situationen och sin förmåga att 

hantera den, menar Weman-Josefsson och Berggren (2013: 59–60). Om kraven överstiger 

förmågan att hantera en arbetssituation kan det i förlängningen leda till långvarig stress och 

uppgivenhet.  

2.1.2 Kontroll  

När en individ har kontroll över sin egen arbetssituation finns en upplevelse av 

beslutsutrymme menar Karasek och Theorell (1990: 58). Begreppet beslutsutrymme har två 

grundkomponenter som innebär ”kontroll i” och ”kontroll över” arbetet. Kontroll i arbetet 

handlar främst om känslan av kontroll i individens dagliga arbete. Detta handlar med andra 

ord om ”uppgiftskontroll” och innebär exempelvis i vilken ordning arbetet ska utföras, vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras, samt när man kan ta en paus. Kontroll över arbetet präglas av 

”deltagande i beslutsfattande” där inflytande och makt är centrala faktorer (Theorell, 2003: 

33). Kontroll kan generellt beskrivas som att “man kan ta kommando över de flesta av sina 

vardagssituationer och då även över det flesta lite oväntade situationer som man kan ställas 

inför” (Theorell, 2012: 21).  
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2.1.3 Stöd 

Socialt stöd innebär enligt Karasek och Theorell (1990: 69) att en individ exempelvis 

upplever goda relationer mellan medarbetarna i arbetsgruppen samt mellan medarbetarna och 

cheferna. Några exempel på stöd kan vara vägledning i arbetet, återkoppling av arbete i form 

av feedback eller gemenskap i en arbetsgrupp. Om en individ snarare utför arbetet på grund 

av fysisk eller social isolering från andra människor kallas det för ensamarbete (SFS 

1977:1166). Individen kan då upplevas ha lågt stöd, eller i yttersta fall inget stöd från andra i 

sin omgivning på arbetsplatsen. Detta kan i sin tur resultera i att stressen ökar och på längre 

sikt påverkar hälsan negativt (Karasek & Theorell, 1990). Stöd påverkar med andra ord 

upplevelsen av både positiv och negativ stress. Ett högt socialt stöd på arbetsplatsen minskar 

stressen för en individ och ökar känslan av kontroll och välbefinnande (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013: 61). 

2.1.4 Sammanfattning av modellen  

För att förstå sambandet mellan krav-kontroll- och stöd brukar det betonas att en individ kan 

erhålla fyra olika upplevelser på arbetet (Karasek & Theorell, 1990: 31–40). Den första 

upplevelsen beskrivs som det “avspända” arbetet dvs. kraven är rimliga, individen har ett högt 

beslutsutrymme över sin arbetssituation samt har ett starkt socialt stöd. Med andra ord kan en 

individ arbeta i en rimlig takt och lägga upp arbetet på egen hand. Detta anses vara det 

“ideala” arbetet för en individ. Det “aktiva” arbetet innebär att individen upplever höga krav, 

men där kraven möts av goda möjligheter till att påverka arbetet med ett högt socialt stöd. 

Detta menar Weman-Josefsson och Berggren (2013: 81) skapar goda förutsättningar för 

arbetsglädje och utveckling.  

 

Det “passiva” arbetet innebär att en individ har låga krav på sig men även ett litet 

beslutsutrymme. Individen kan uppleva situationen som uppgiven som vid monotont arbete, 

samt ha ett lågt socialt stöd. Det “spända” arbetet innebär att individen har höga krav på sig 

och ett litet beslutsutrymme i sitt arbete. När en individ däremot befinner sig i det ”spända” 

arbetet och även upplever ett lågt socialt stöd från sin omgivning. Befinner sig individen i den 

arbetssituation som kallas för ”iso-spänd”. Detta innebär en kombination av isolerat och spänt 

arbete och anses vara den mest påfrestande situationen för en individs hälsa (Theorell, 2003: 

37). Således resulterar det i att individen har en hög risk för stressrelaterad sjukdom i sitt 

arbete (Karasek & Theorell, 1990). 
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Figur 1. Krav-kontroll- och stödmodellen (Theorell, 2003: 35). 

 

Det finns även kritik mot krav-kontroll- och stödmodellen. Modellen visar att arbete med hög 

egenkontroll leder till en positiv arbetssituation som således är bra för hälsan (Abrahamsson 

& Johansson, 2013). Det har dock framgått att ett sådant arbete även kan leda till ohälsa om 

man applicerar modellen på mer modern tid. Det har visat sig att modellen inte täcker alla 

arbetsformer och det finns spekulationer huruvida dessa brister kan bero på modellens 

enkelhet och mätbarhet (Härenstam, 2008).  

 

En annan kritisk synpunkt gällande modellen menar Weman-Josefsson och Berggren (2013: 

83) är huruvida den tidigare generationens arbetsorganisation med massproduktion och 

hierarkier är tillämplig i det “nya arbetslivet”. I dagens samhälle är vissa arbetsformer så 

kallade “gränslösa arbeten” som innebär att individens arbete har blivit friare och mer 

flexibelt (Allvin m.fl., 2006: 17–18). Krav-kontroll- och stödmodellen utgår ursprungligen 

från industriarbetarens arbetsmiljö vilket skiljer sig från ”gränslösa arbeten” (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013: 83). 
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2.1.5 Betydelsen av grupptillhörighet och socialt stöd  

En social grupp kan definieras som två eller fler individer som interagerar med varandra och 

känner ett ömsesidigt beroende. En grupp kan ses som en mängd relationer och inte bara en 

samling individer, därmed kan en organisation även betraktas som en grupp. Inom 

organisationsteorin finns bland annat två olika definitioner av arbetsgrupper. Den första är den 

formella gruppen som får bestämda arbetsuppgifter eller mål att gemensamt sträva efter. Det 

kan exempelvis vara avdelningar, divisioner osv. Den andra är den informella gruppen som 

inte har uppstått enligt organisationens planering dvs. gruppen är inte bestämt etablerad och 

inte heller dess arbetsuppgifter eller regler (Abrahamsson & Andersen, 2005: 112). 

 

I linje med tidigare forskning gjord av House (1981) belyser författaren att alltmer forskning 

visar på att arbetsrelaterat socialt stöd fungerar som en buffert mellan stress och ohälsa. 

Författaren belyser fyra olika former av socialt stöd vilka är emotionellt stöd (empati, 

lyssnande, omtanke etc.) värderande stöd (återkoppling, bekräftande, feedback etc.) 

informativt stöd (information, råd, direktiv etc.) samt instrumentellt stöd (hjälp med praktiskt 

arbete, avlastning, etc.). Det emotionella stödet är den viktigaste aspekten av det sociala 

stödet, och dess samband med stress och hälsa är väl dokumenterat menar House (1981: 23–

24).  

 

Cohen och Wills (1985) belyser även i sin tidigare forskning ett positivt samband mellan 

socialt stöd och välbefinnande. Författarna belyser att socialt stöd är en stressdämpande faktor 

som kan uppnås i sociala nätverk samt ge individer positiva upplevelser. Författarna belyser 

två modeller gällande hur stress hänger ihop med välbefinnande. Den ena modellen föreslår 

att stödet endast är kopplat till välbefinnande för personer under stress och kallas för “buffert 

modellen” som ska skydda personer från att bli påverkade av stressrelaterade händelser. Den 

andra modellen belyser att sociala resurser har en gynnsam effekt oavsett om personen är 

under stress eller inte (Cohen & Wills, 1985: 310-312). I deras slutsats anser de att ingen av 

modellerna är mer korrekt än den andra, utan det finns stöd för att båda modellerna är 

användbara. Dessa modeller bidrar till förståelsen av sambandet mellan socialt stöd och hälsa.  

 

I vår undersökning är det viktigt att ta hänsyn till nämnd tidigare forskning samt den formella 

och informella arbetsgruppen. Detta för att vi anser att gruppdynamiken samt det sociala 

stödet är viktigt för en god psykosocial arbetsmiljö.  
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2.2 Human Relation  

Human relations-perspektivet, eller HR-perspektivet som det för enkelhetens skull kallas, är 

ett perspektiv där individ och organisation står i fokus. Teorin bygger på några grundläggande 

aspekter där de mest centrala delarna bland annat handlar om att organisationer är till för att 

uppfylla människans behov och de är beroende av varandra. Människor behöver 

karriärutveckling, socialt stöd och så vidare och en organisation behöver kunskap, färdigheter 

samt idéer. När system och individ inte fungerar blir oftast minst en part lidande och den ena 

eller andra utnyttjar eller blir utnyttjad. När båda parter däremot fungerar bra, kommer båda 

tjäna på det. Organisationen kommer få den kunskap som behövs och individen kommer 

utföra ett arbete som är meningsfullt samtidigt som hen kommer känna en känsla av 

tillfredsställelse (Bolman & Deal, 2005: 148-152). Human relation-rörelsen har därmed blivit 

en av hörnstenarna i teorin bakom organisationsutvecklingen (Granberg, 2011: 685). 

 

Abrahamsson och Johansson (2013) beskriver i sin artikel om uppkomsten av Human 

Relations-teorin som tog sin grund i Hawthorne-experimentet (1924–1932). Elton Mayo 

(1880-1949) var den mest kända företrädaren och ligger bakom denna gren inom 

organisationsteorin. Experimentet tog sin början då det var många fabriker som hade haft 

problem med strejkar och missnöjen bland arbetarna. Fabrikerna tog då in forskare från 

Harvard för att kartlägga problemet (Abrahamsson & Andersen, 2005: 54). De forskare som 

utförde experimentet drog en slutsats om att arbete är en gruppaktivitet och att behovet av 

erkännande, trygghet och samhörighet var viktigare än materiella ting, som exempelvis 

pengar (Abrahamsson & Johansson, 2013). Det visade sig även att de normer en grupp hade 

påverkade den enskilde arbetarens produktivitet och att känslor, som behov av trygghet, var 

en faktor som påverkade produktionsresultatet. Resultaten från experimentet utmynnade i en 

ny forskningstradition, nämligen Human Relationsskolan. Krasst kan man säga att Human 

Relationsskolan lade grunden till den vetenskap som visade att människan är ett socialt väsen 

i arbetslivet som drivs av olika behov. Man kan dra en slutsats att med hjälp av både den 

formella- och informella organisationen kan företagen bättre lyckas med att uppnå sina mål 

(Abrahamsson & Andersen, 2005: 56).  

 

Hawthorne-studierna har inte bara anammats, det finns kritik som bland annat säger att det 

inte går att dra en sådan slutsats som forskarna gjorde då det endast var en organisation de 

utgick från. Slutsatsen de kom fram till, som tidigare nämnts, var att samhörighet, trygghet 
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samt erkännande värderades högre än pengar. Vissa kritiker hävdar dock att slutsatsen är raka 

motsatsen till vad de egentligen kom fram till menar Abrahamsson och Andersen (2005: 56). 

En annan kritik från Acker och Van Houten (1974) gällande Hawthorne-studierna visar att 

forskarna behandlade de olika grupperna som deltog i studien olika. Forskarna använde bland 

annat enkönade grupper. Vid ett tillfälle var det endast kvinnor som befann sig i en grupp som 

påstods ha valts ut speciellt för detta experiment, protesterade de så byttes de ut mot andra 

deltagare. En sista kritik av experimentet visade då att den psykosociala arbetsmiljön kan 

användas för maktutövning för att kontrollera och styra arbetarna (Ahl, 2004). Man kan då 

fundera över hur pass applicerbar studien är, och om man verkligen kan säga att de som 

deltog värderade samhörighet osv. högre än pengar.  

 

Numera vet man att pedagogiska, psykologiska samt sociala faktorer är väsentliga för en 

individs produktivitet och välbefinnande. Exempelvis utvecklar grupper ett kollektivt lärande 

och att det således finns en informell organisation med en informell ledare. Den organisation 

idag som endast liknar en pyramid och som bortser från en föränderlig omvärld får stora 

problem menar Granberg (2011: 687). Detta är viktigt för vår studie då vi anser att människan 

samt arbetsgruppen är två viktiga komponenter för en fungerande organisation. 

2.3 Relationen mellan krav- kontroll- och 

stödmodellen samt HR-perspektivet  

Krav- kontroll- och stödmodellen samt HR-perspektivet tar upp faktorer som exempelvis 

(o)hälsa och dess konsekvenser som påverkar en individs psykosociala arbetsmiljö. Dessa 

faktorer influerar i sin tur en organisation och dess medarbetare. En individ kan uppleva 

negativ stress om denne inte har några möjligheter att påverka situationen menar Angelöw 

(2002: 120). Detta kan exempelvis uppstå när en individ upplever hög arbetsbelastning, höga 

krav eller lågt socialt stöd som i sin tur resulterar i ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

Forsberg m.fl., (2015) belyser i sin forskning att en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö kan ha 

stora konsekvenser för en organisation. Författarna beskriver att långa sjukskrivningar 

påverkar företaget negativt då det både förlorar kompetent arbetskraft och har en skyldighet 

till rehabiliteringsprogram osv. 
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I arbetet kommer alltid människan att fråga sig själv “vad har den här organisationen att 

erbjuda mig?” På samma sätt kommer organisationen alltid fråga “vad har den här människan 

för kompetenser och färdigheter som behövs för det här arbetet?” I den tidigare forskningen 

gjord av Bolman och Deal (2005: 151-152) skriver de om människan och organisationen och 

hur de är beroende av varandra. En organisation kan utlösa känslor hos en individ som 

frustration och avhumanisering. I sådana organisationer känner sig människan inte längre 

delaktig. De kommer därmed inte tillföra organisationen något med sin kompetens och 

kunskap.  

 

En annan tidigare studie av Labriola m.fl., (2006) visar att det finns ett positivt samband 

mellan en god arbetsmiljö och låg frånvaro från arbetet. Studien baseras på den danska 

arbetsmiljön och belyser att sjukfrånvaro till stor del kan bero på monotont arbetet och lågt 

beslutsutrymme. Dessa resultat kan relateras till Karasek och Theorells (1990: 37) definition 

av det “passiva” arbetet och den bakomliggande kombinationen av höga krav, lågt 

beslutsutrymme samt lågt socialt stöd. Utifrån ett stressperspektiv som orsak till ohälsa finns 

olika stressreaktioner hos en individ menar Angelöw (2002: 120). Författaren beskriver att 

yttre förhållanden i form av exempelvis oro utlöser stressreaktioner i kroppen som kallas 

stressorer, som i sin tur fungerar som ett alarmtillstånd. Om en förhöjd stressnivå pågår under 

en längre tid kan kroppen påverkas av förslitningar och i värsta fall stressrelaterad sjukdom. 

 

Vi vill slutligen tydliggöra relationen mellan krav- kontroll- och stödmodellen samt HR-

perspektivet genom ett eget exempel. Om en medarbetare upplever en kombination av höga 

krav, låg kontroll samt lågt stöd leder detta till en försämrad psykosocial arbetsmiljö samt 

arbetsrelaterad stress. Organisationen har således inte uppfyllt människans behov och detta 

kan i sin tur leda till uppgivenhet hos båda parter. Detta kan sedan resultera i ohälsa och 

förödande konsekvenser för både människa och organisation. Det blir således en negativ 

spiral och allt svårare att systematiskt arbeta bort. 

2.4 Gränslöst arbete i ”det nya arbetslivet” 

Enligt Iseskog (2014: 377) är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön i form av den sociala 

samt tekniska utvecklingen i samhället. Allvin m.fl., (2006: 17–18) menar att det nya 

arbetslivet kännetecknas av fyra faktorer som antingen kan vara hårt styrda, eller ge individen 

friheten att själv bestämma. Dessa faktorer är tiden (när arbetsuppgifter ska utföras), platsen 
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(var dessa ska utföras), utförandet (rent praktiskt hur det ska göras) samt vem eller vilka som 

ska samarbeta. Det nya arbetslivet utmärks av det gränslösa arbetet som innebär förändringar 

för både organisation och individ i arbetet. Företag, institutioner samt myndigheter 

omstrukturerar sina verksamheter för att anpassa sig till en föränderlig omvärld, då de med 

tiden blir allt mer utsatta för konkurrens. I dagens organisationer läggs större vikt vid 

personliga initiativ, kompetens samt självdisciplin och det gränslösa arbetet medför goda 

möjligheter till egenkontroll, utvecklingsmöjligheter samt stimulerande arbetsuppgifter för 

individer på arbetsplatsen. Dock skapas även risker för att gränserna mellan en individs arbete 

och frihet suddas ut (Weman-Josefsson & Berggren, 2013: 107-111).  

 

Det nya arbetslivet kan upplevas som främmande för vissa individer då de har inrättat sig i det 

gamla arbetslivet samt dess normer och regler. De kontinuerliga förändringarna på 

arbetsplatsen kännetecknas av normer och regler som finns i en organisation. Denna 

förändring kan vara svår att påvisa då det kan handla om en simpel handling som ändrade 

spelregler på en arbetsplats. För att få spelet och dess arbetsrelaterade normer ur balans, 

räcker det med att en större minoritet slutar följa spelreglerna (Allvin m.fl., 2006: 21). Vi 

anser att det förändringar som sker i arbetslivet är en intressant aspekt att ta hänsyn till. Vi 

menar att nyckeln till en stabil organisation är utveckling i takt med det nya arbetslivet, samt 

ett utbyte av kunskap mellan organisation och människa. 

3. Metod och data  

I detta avsnitt redovisar vi studiens olika metodval. Vi belyser även urvalet av informanterna, 

de etiska principerna samt praktisk genomförande av den valda metoden. Avslutningsvis 

redovisas metodkritik för att belysa på vilket sätt metodvalet har påverkat studiens kvalitet 

och resultat. 

3.1 Metodval  

För att få en djupare förståelse av informanternas subjektiva upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön har vi valt kvalitativa intervjuer som metod. Då vi intervjuar ett antal personer 

som är delaktiga i en social miljö, som i vårt fall är en organisation, får vi i efterhand insikter 
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om de förhållanden som råder i fältet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi har valt 

semistrukturerade intervjuer i denna studie. Detta innebär att vi har använt oss av en 

intervjuguide med specifika frågor, men även öppna frågor som leder samtalet vidare. Den 

semistrukturerade intervjumetoden ger oss en bredare bild med flera nyanser och dimensioner 

av ett fenomen. Vi får även beskrivningar av deras upplevelser som inte annars skulle 

framkomma genom färdiga formulär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Studien utgår från 

ett deduktivt förhållningssätt vilket innebär att frågorna vi använde oss av utgick från valda 

teorier samt tidigare forskning. Detta innebär att vi får svar på informanternas subjektiva 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen, vinklat utifrån våra teoretiska 

perspektiv (Trost, 2010: 37; Hempel, 1969: 15).  

3.2 Urval  

Urvalet i vår studie består av sju personer som arbetar på två olika avdelningar på Swedbank. 

Studien tog sin början då vi kontaktade olika stora företag med fler än tusen anställda i 

Mellansverige. Vi utgick först och främst från vår bekantskapskrets för att komma in på fältet. 

Vi kom i kontakt med en chef på en avdelning som var intresserad av ämnet och som i sin tur 

hjälpte oss vidare i processen. Dock var det en bekant till en av oss, men i och med den 

knappa tiden samt svårigheten att komma in på fältet blev det vår enda utväg. För att sedan få 

tag på intervjupersoner mejlade vi en förfrågan till chefen som i sin tur tog kontakt med 

informanterna. Hen mailade en förfrågan till 26 personer, där sju stycken anmälde intresse 

varav tre kvinnor och fyra män. Samtliga informanter har arbetat inom företaget mellan 5 till 

20 år, men längden på de specifika avdelningarna varierande. Samtliga informanter arbetar 

med liknande kvalificerade arbeten både självständigt och i grupp. Det förekom inte några 

personliga möten med informanterna innan själva intervjutillfället, utan kontakt skedde endast 

via mejl och telefon. En av informanterna var även chefen vilket vi såg som positivt för att få 

en bild av hur hen upplever arbetsmiljön kontra de övriga medarbetarna. Innan vi påbörjade 

studien var vi dock noggranna med att ta hänsyn till, och informera samtliga om 

anonymiteten. Vi fick därefter även ett godkännande att nämna “chefen” i undersökningen. 
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3.3 Etiska principer  

I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som beskriver de 

riktlinjer som vi måste förhålla oss till (Vetenskapsrådet, 2002). De individer som vi har 

intervjuat har rätt till sin värdighet och integritet (Trost, 2010: 123). För att uppnå 

informationskravet började vi med att informera informanterna om studien och berätta att 

intervjun är frivillig. Det skickades även ut ett brev (Bilaga 1) till chefen som i sin tur 

vidarebefordrade det till individerna som skulle delta i intervjun. Brevet innehöll information 

om hur intervjun skulle gå till samt studiens syfte. För att uppnå konfidentialitetskravet var vi 

försiktiga med all personlig information som vi fick tillgång till, som inkluderar bland annat 

personens namn. I brevet som skickades ut stod det även tydligt att ingen utomstående får 

tillgång till några som helst personliga uppgifter eller det empiriska materialet. För att uppnå 

samtyckeskravet var vi noga med att få informanternas samtycke inför den kommande 

intervjun och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Vi var även noga med att 

informera om att vi har tystnadsplikt. Vi informerade även om att intervjuerna skulle komma 

att spelas in och vi ställde en förfrågan om ett godkännande (Trost, 2010: 123- 128). För att 

uppnå nyttjandekravet så informerade vi om att all information som samlas in endast ska 

användas till studiens syfte och inget annat (Vetenskapsrådet, 2002: 14). 

3.4 Praktiskt genomförande  

Innan vi utförde våra huvudsakliga intervjuer började vi med att genomföra en pilotintervju. 

Syftet var att testa intervjuns längd och innehåll samt göra egna reflektioner över 

intervjusituationen. Vi genomförde våra intervjuer under tre dagar vecka 47. I vårt brev till 

deltagarna hade vi informerat om bland annat tiden för intervjuerna, som var mellan 30-45 

minuter. Platsen för intervjuerna är av stor vikt eftersom det är en avgörande del för 

informanternas trygghet (Trost, 2010: 65). Intervjuerna skedde på företaget i så kallade “tysta 

rum” som valdes av deltagarna själva och blev därmed en ostörd miljö. Varje informant mötte 

upp oss i receptionen på Swedbank där vi sedan tillsammans gick till intervjuplatsen för att 

uppnå en så hög anonymitet som möjligt.  

 

Vi började intervjun med två öppna frågor som gjorde att samtalet inleddes i syfte att uppnå 

en mer avslappnad stämning. De frågorna vi valde var: “Beskriv kort om dig själv och ditt 

arbete” samt “hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön?” I enlighet med Trost (2010: 
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84) är de första frågorna de mest avgörande för hur intervjun kommer att fortgå. Det kan vara 

svårt att bygga upp förtroendet om man börjar intervjun på ett krystat eller onaturligt sätt. Det 

är med andra ord en fördel att börja samtalet med något fritt och öppet. Efter de inledande 

frågorna fortsatte intervjun utifrån intervjuguiden (Bilaga 2).  

 

Vår intervjuguide var utformad med olika huvudfrågor utifrån studiens syfte, vårt 

forskningsfält samt de teorier vi utgår ifrån. Intervjuguiden kan med fördel varieras från den 

ena intervjun till den andra, självklart ska innehållet vara detsamma men de behöver inte vara 

identiska enligt Trost (2010: 71). Vi använder oss av guiden som vägledning för att skapa ett 

avspänt samtal än ett förhör. Något som uppkom efter i princip varje fråga under intervjuerna 

var “vill du ge något exempel?” eller “hur kände du då?”. Eftersom vi undersöker den 

psykosociala arbetsmiljön anser vi att det är viktigt att få konkreta exempel på upplevelser 

och händelser. Det är även viktigt att försöka förstå olika känslor som informanterna 

eventuellt känner vid olika tillfällen, då vi vill erhålla ett empiriskt material på en djupare 

nivå.  

3.5 Analysprocessen  

När studiens empiriska material samlats in och vi hade transkriberat intervjuerna, användes tre 

grundläggande arbetssätt vilka är; sortering (skapa ordning), reducering (skapa rimlig 

representation) samt argumentering (tillverka ett resonemang) enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015:). För att bli förtrogen med materialet började vi med att noga läsa igenom 

transkriberingarna flertalet gånger för att försöka se materialet med nya ögon. Sedan valde vi 

att sortera materialet med hjälp av så kallad selektiv kodning. Det innebär att vi med hjälp av 

vår teori och tidigare forskning valde ut koder specifikt för studiens syfte (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Vi skalade bort sådant som just då var mindre intressant och relevant, och 

valde ut sådant som styrker eller motsäger teorin. Därefter valdes de viktigaste delarna av 

materialet för fortsatt analys. När vi var klara med kodningen resulterade detta i sex olika 

teman som representerar en del av vårt empiriska material. Vi presenterar de olika teman i 

resultatdelen, vilka är: arbetsbelastning, egenkontroll i arbetet, gruppdynamik och socialt stöd, 

samspelet mellan organisationen och människan, förändringar i arbetet samt upplevelsen av 

stress i arbetet. Det är viktigt att belysa att vår förförståelse av studien kan ha påverkat synen 

samt vår tolkning av det empiriska materialet.  
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Slutligen analyseras materialet i första hand utifrån krav- kontroll- och stödmodellen, HR-

perspektivet samt det gränslösa arbetet. Då en del av vår empiri berörde olika förändringar i 

arbetet valdes även detta ämne som en viktig aspekt att analysera i resultatdelen. Därefter 

valde vi ut olika citat som representerar resultatet. Citaten som vi fokuserade på var de som 

informanterna belyste och som kunde spegla relevanta exempel från analysarbetet. För att 

tydliggöra denna process visas nedan hur vi gick tillväga. Här ställdes en fråga till 

informanten i form av; “Hur upplever du din arbetsmängd?” Vi kan tydligt utläsa av citatet att 

det är fråga om arbetsbelastning och dess upplevda krav: 

 

“Väldigt varierat. Det går i perioder skulle jag säga. Som nu tillexempel så har vi precis avslutat ett 

mindre projekt, då går liksom arbetsbelastningen ner och sen kan det vara tokmycket att göra mellan 

varven, att det blir övertid och så vidare, och det där kan också vara lite svårt att vänja sig vid”. 

 

Det vi kan se är att individen upplever en hög arbetsbelastning periodvis, och uppstår främst 

vid projekt. Citatet kodades enligt Karasek och Theorells (1990) begrepp gällande krav som 

sedan blev ett resultat under temat “arbetsbelastning”. Vidare analyseras detta i resultatdelen.  

3.6 Metodkritik  

Då intervjuerna ägde rum under arbetstid upplevde vi att informanterna inte kunde vara 

anonyma gentemot sina kollegor i den utsträckning som vi hade önskat. Informanternas 

frånvaro kan ha avslöjat intervjutillfällena. Vi upplevde även att en av avdelningarna var 

väldigt pratsamma och öppna i gruppen då de själva verkade diskutera sinsemellan om 

intervjuerna. Därför var vi noga med att låta informanten bestämma dag och tid för intervjun i 

ett försök att skapa ett så anonymt intervjutillfälle som möjligt.  

 

För att vi skulle nå informanterna på en djupare nivå, och som förmodligen hade ändrat 

resultatet en del, skulle djupintervjuer ha varit ett alternativ. Detta innebär att lära känna 

människorna för att förstå deras vardagsliv och livsvillkor och därigenom få dem att prata 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En betydande faktor är den relativt korta tiden på 

intervjuerna, vilket medför en svårighet att uppnå förtroende och tillit hos informanterna.  

 

Det vi även tagit hänsyn till är att chefen på Swedbank är en bekant till en av oss vilket kan ha 

snedvridit vårt resultat. Det ska dock tilläggas att intervjun med chefen hölls av den av oss 
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som inte har någon personlig relation till hen. Samtidigt kan hens deltagande ha påverkat hur 

de övriga informanterna väljer att svara, om det finns en medvetenhet om relationen mellan 

chefen och en av oss författare. Då chefen själv kontaktade och valde ut informanterna 

påverkade det också anonymiteten till en viss grad. På så vis har chefen kännedom om de 

deltagande informanterna och vice versa. Det kan i sin tur påverka informanterna och skapa 

en rädsla för att svaren ska avslöjas.  

4. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras undersökningens huvudsakliga resultat kopplat till studiens teori 

samt tidigare forskning. Det empiriska materialet presenteras utifrån ett antal teman angående 

den psykosociala arbetsmiljön. 

4.1 Arbetsbelastning 

Inledningsvis arbetar informanterna inom samma organisation men på två olika avdelningar. I 

linje med Abrahamsson och Andersen (2005: 112) beskriver de avdelningar som formella 

grupper som innebär att individerna har bestämda arbetsuppgifter och mål att gemensamt 

sträva efter. De svaren som vi har fått gällande arbetsbelastning har varierat beroende på 

vilken position individen har i organisationen. De flesta verkar dock tycka att det är lagom 

med arbetsbelastning och att kraven från arbetsgivaren är rimliga. Några av 

intervjupersonerna känner sig trygga med att säga ifrån när belastningen blir för hög och kan 

då få avlastning i arbetet av andra kollegor. Att få hjälp med arbetsbelastningen är i linje med 

vad House (1981: 25) definierar som instrumentellt stöd. Vissa belyser även att de har hittat 

en bra balans mellan arbete och fritid. Då kraven känns rimliga kan individerna vila ut på sin 

fritid. Weman-Josefsson och Berggren (2013: 107–111) beskriver att det gränslösa arbetet ger 

goda möjligheter till egenkontroll, utvecklingsmöjligheter samt stimulerande arbetsuppgifter. 

Vi kunde se att en majoritet av informanterna kunde dra sina egna “gränser” och upplever 

därför ett välbefinnande på arbetsplatsen:  
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[...] Idag har vi ungefär lagom med arbetsuppgifter. Det varierar, vissa dagar är det mycket andra 

dagar betydligt mindre så det är lagom och det som är stor skillnad när man slutar på dagen, behöver 

man inte tänka på jobbet länge, man kan vila ordentligt som jag aldrig kunde göra innan.  

 

Resultatet visade även att det verkar behövas en hel del mental kraft för att kunna utföra vissa 

arbetsuppgifter. På de två olika avdelningarna krävs det hög noggrannhet för att undvika att 

fel uppstår, som i sin tur kan vara förödande för både banken och dess kunder. Arbetet 

innebär även en hög svårighetsgrad, vilket gör att individerna kan uppleva höga krav. Några 

av informanterna belyser att de till viss del har höga produktivitetskrav och svårt att hantera 

sina deadlines:  

 

[...] Pressen har varit väldigt hård, man har fått kort period på sig att utföra och det har varit väldigt 

svårt för mig. Det har varit väldigt väldigt tufft. Men man kommer tillbaks. 

 

Karasek och Theorell (1990: 63) beskriver att hög mental arbetsbelastning i längden kan bli 

negativt för välbefinnandet i arbetet. I vårt material kan vi även se en skillnad mellan 

medarbetarna och chefens arbetsbelastning. Under intervjuerna framkom det att de flesta 

informanter kunde gå hem och släppa arbetet efter en arbetsdag. Dock verkar det finnas en 

högre belastning på chefen då hen spenderar mycket tid på arbete även under helger. Allvin 

m.fl., (2006: 18) beskriver att individer idag har allt svårare att sätta gränser mellan arbete och 

fritid: 

 

Jag upplever min arbetsbelastning på 150 % ungefär [...] Lönemässigt är det positivt men psykiskt så 

är det inte positivt.  

 

Det man kan fundera över här är att chefen säger att hens arbetsbelastning belönar sig i form 

av en hög lön, dock inte psykiskt. Enligt Abrahamsson och Andersen (2005: 156) arbetar de 

flesta för lönekuvertet som då ses som belöningen för all tid man har lagt ner på arbetet. 

Självklart kan man inte generalisera i allra högsta grad då människor arbetar hårt även för en 

lägre lön. Detta motsäger HR-perspektivet som belyser att det istället är trygghet och 

erkännande som väger tyngre än materiella ting. 
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4.2 Egenkontroll i arbetet  

Informanterna beskriver i intervjuerna hur de ser på sin egenkontroll i arbetet och hur de kan 

påverka sin arbetsmängd. Vi frågade exempelvis huruvida medarbetarna själva har “kontroll 

i” deras arbetsuppgifter, dvs. vilken ordning som arbetet ska utföras. Sedan frågade vi även 

om upplevelsen av “kontroll över” arbetet dvs. övergripande beslut där inflytande och makt är 

centrala delar. Dessa två kontrolltyper är grundstenarna i informanternas beslutsutrymme 

(Theorell, 2003: 33). En majoritet av informanterna berättar att de generellt tycker att det 

finns utrymme för egenplanering i deras arbete. Något som dock tagits upp genomgående är 

att informanterna upplever att pressen är högre vid olika projekt. Det finns processer som ska 

följas samt lagar och regler att ta hänsyn till som de själva inte kan påverka och därmed 

uppstår en upplevelse av låg egenkontroll. De har då inte “kontroll över” arbetet (Jfr. Theorell 

2003: 33). Beslutsprocessen kan också tidsmässigt vara lång vilket resulterar i att det blir en 

stressig period för medarbetarna, då de upplever att arbetet behöver gå fortare än vad besluten 

tas:  

 

[...] Nej, (eftertanke) inte så mycket som jag skulle vilja. Det beror ju på vad kunden beställer, så är 

det ju. Och vilket projekt jag hamnar i. Sen kan jag ju naturligtvis styra det lite grann med möten och 

sådär[...]  

 

Stress är en vanlig reaktion när en individ inte har kontroll över en situation längre. Detta kan 

i sin tur leda till ohälsa om det pågår under en längre tid (Karasek & Theorell, 1990: 58–59). 

Mer övergripande tolkar vi att det finns mer utrymme för egen planering och kontroll över 

arbetet när projekten är avslutade. Informanterna belyste bland annat att de kunde planera från 

vecka till vecka. Även chefen upplevde en hög grad av egenkontroll i arbetet trots den höga 

arbetsbelastningen som vi nämnt ovan.  

4.3 Gruppdynamik och socialt stöd  

Något som framgick tydligt under våra intervjuer var att de flesta informanterna kände stöd 

från kollegor samt uttrycker en positiv känsla av arbetsklimatet i stort. Informanterna har även 

en gemensam upplevelse av feedback och stöd från sin nuvarande chef i form av olika 

utvecklingssamtal, lönesamtal men även under en vanlig arbetsdag. House (1981: 23-24) 

beskriver detta som det värderande stödet dvs. i form av exempelvis återkoppling. Karasek 
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och Theorell (1990: 69) menar att när en individ upplever att de har ett högt socialt stöd från 

exempelvis kollegor så är det lättare att hantera stressande arbetssituationer. Cohen och Wills 

(1985: 311-312) menar även att socialt stöd är en stressdämpande faktor som har en positiv 

inverkan för individen. Vi tolkar det som att flera av informanterna belyste det emotionella 

stödet som det viktigaste inom den ena avdelningen. De upplevde vänliga kollegor som visar 

empati, lyssnande och omtanke. Dessa faktorer verkar vara de viktigaste för upplevelsen av 

trivsel på arbetsplatsen. House (1981: 24) menar att det emotionella stödet är det viktigaste av 

de fyra olika formerna av stöd. Enligt krav-kontroll- och stödmodellen kan vi även se att 

socialt stöd är en viktig del då en känsla av kontroll ökar (Jfr. Karasek & Theorell, 1990: 69): 

 

[...] Jag skulle inte sitta och pendla 4 timmar om dagen som jag gör idag om jag inte hade haft 

fantastiska kollegor alltså. Och jag vet inte om det är den här ”Swedbank-andan” eller vad sjutton det 

är. Men det är väldigt, väldigt glatt och varmt och jag känner omtanke. 

 

Vi kan även se att det instrumentella stödet i form av avlastning i arbetet är viktigt då 

medarbetarna stundtals är tidspressade. Detta anses även centralt för att kunna få en kontroll i 

det dagliga arbetet. Denna form av stöd innebär exempelvis hjälp med praktiskt arbete enligt 

House (1981: 25). Under intervjun framkom det tydligt att informanterna har generellt mycket 

att göra på arbetet. På den ena avdelningen fungerar gruppdynamiken bra och samtliga känner 

att de inte besvärar andra genom att be om hjälp och avlastning. Detta kan känneteckna en bra 

sammanhållning och ett bra samarbete: 

 

[...] Man kan säga ”nej jag hinner inte”. Vi tillhör en grupp där vi diskuterar med varandra och 

kommer överens och det är en stor fördel, att man kan säga “kan du ta det”, jag måste göra något 

annat.   

 

Dock fanns det en tydlig skillnad gällande den andra avdelningen vad gäller både 

gruppdynamiken och det sociala stödet. Enligt Abrahamsson och Andersen (2005: 112) är en 

social grupp två eller fler individer som interagerar med varandra och känner ett ömsesidigt 

beroende. En av informanterna upplever dock en “vi” och “dom” känsla där 

kommunikationen inte fungerar som önskas. Detta kan beskrivas som att informella grupper 

har uppstått på ett negativt sätt inom den formella gruppen dvs. avdelningen: 
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[...] delvis vill jag säga eftersom det är olika grupperingar inom gruppen vilket inte är särskilt bra då 

tycker jag personligen. Utan då blir det lite ”vi” och ”dom” känsla.  Så nej de behöver nog jobba på 

den biten tror jag faktiskt [...] 

4.4 Samspelet mellan organisationen och 

människan 

En central och positiv aspekt som vi såg under intervjuerna var att samtliga informanter på ett 

eller annat sätt trivdes bra på företaget. Generellt kan vi se att samtliga informanter var stolta 

över den så kallade “Swedbank-andan” och kunde känna en delaktighet trots att det är en stor 

organisation. De känner exempelvis en känsla av samhörighet och att de blir sedda för det 

som de tillför i arbetet. Vissa belyser att de kan tillföra sin egen kunskap och komma med 

egna åsikter för att driva företaget framåt. 

 

En annan fördel som vi fick fram är att informanterna känner att företaget satsar på sin 

personal i form av exempelvis utbildning. Som Bolman och Deal (2005: 152) skriver i sin 

forskning så är människan och organisationen beroende av varandra. Människan kommer 

fråga sig själv “vad har den här organisationen att erbjuda mig?” och i sin tur kommer 

organisationen att fråga “vad har den här människan för kompetenser som vi behöver för det 

här arbetet?”. Vi kan därmed se en positiv bild av samspelet mellan organisationen och 

människan då en del av informanterna uttrycker att organisationen lägger resurser på sin 

personal:  

 

[...] Så Swedbank har alltid liksom satsat på sin personal och tror jag tidigt förstod det här att ”har du 

personal som mår bra så mår också företaget bra”.  

 

Bolman och Deal (2005: 151-152) beskriver även att en organisation kan utlösa känslor som 

frustration. I sådana organisationer känner sig människan inte längre delaktig och kommer 

istället för att tillgodose organisationen med sin kompetens, kämpa för att göra motstånd och 

slösar då bort den kunskap individen besitter. I linje med detta fanns en upplevelse av oro i 

organisationen vad gäller framtiden för informanterna, då det ska ske en förflyttning av hela 

företaget. Det handlade exempelvis om att kommunikation gällande information och mål från 

högre ledning inte var tillräckligt tydlig. Det fanns även en upplevelse av att det nya 

arbetslivet har resulterat i att organisationen är mer slimmad idag i och med omstruktureringar 
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och förändringar (Jfr. Allvin m.fl., 2006: 17). Medarbetarna upplever därmed att de måste 

“hoppa runt och vara mer förändringsbenägna”. Förut verkade organisationen i stort planera 

informationsmöten där samtliga medarbetare var inbjudna för att ta del av företagets mål och 

framtidsplaner. Vår uppfattning är att dessa möten har tagits bort och att informanterna 

upplever en brist i det informativa stödet (Jfr. House, 1981: 25): 

 

[...] Stämningen i hela företaget är inte alls likadan som vi hade för några år sen. Alla är oroliga, 

ingen information från största ledningen. Vi får höra när det är klart och det är för sent, man 

förbereder inte sig mentalt och psykiskt för att eventuellt få söka nytt jobb och på det sättet är 

arbetsklimatet inte alls lika som vi hade förut tyvärr….att förbättra kommunikationen skulle vi vinna 

otroligt mycket på.  

4.5 Förändringar i arbetet  

Vi tolkar resultatet som att organisationen har blivit en del av det nya arbetslivet då de 

ständigt omstruktureras och förändras. Informanternas arbete har blivit lösare, mer flexibelt 

och mer gränslöst. Det vi kan se är att ett flertal har det fria valet att i viss mån arbeta 

hemifrån samt att lägga upp sin arbetsdag självständigt. Det är mycket tack vare den nya 

tekniska utvecklingen som medarbetaren idag kan ta hem arbetet och utföra dagens agenda på 

frivillig plats. Resultatet av materialet är att de flesta upplever frihet under eget ansvar som 

Allvin m.fl., (2006: 17-19) belyser är en del av det nya arbetslivet. Dock menar de också att 

det kan innebära att individen har svårt att sätta sina egna gränser vad gäller arbete och fritid. 

Det kan även resultera i att allt mer ansvar läggs på medarbetaren själv, som i sin tur måste 

hålla givna deadlines. Vi kunde inte se att detta är ett problem på den ena avdelningen som 

belyser det nya flexibla arbetet som positivt: 

 

Plus att jag har möjligheten att jobba hemifrån någon dag om jag känner att ”nej det här funkar inte” 

för oftast får man inte sitta ifred. Så att nu har jag blivit bättre på det, nu tar jag min data och sätter 

mig hemma och då kan jag jobba i lugn och ro i några timmar.  

 

Däremot kunde vi se på den andra avdelningen att det nya arbetslivet skapat nya normer och 

regler som i sin tur har gjort arbetsrollerna mer flexibla. Detta verkade snarare ses som 

negativt då vi upplevde informanterna som mer trygga i “det gamla arbetslivet” med fasta 

tider och mer tydliga ramar. Det sker mycket förändringar gällande både ansvar och 
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arbetsuppgifter hos informanterna, vilket gör att de måste vara beredda på att få arbeta i nya 

formella grupper men också med nya arbetsuppgifter. Vi kan koppla detta till vad Allvin 

m.fl., (2006: 21) definierar som spelregler i det nya arbetslivet. När en större minoritet börjar 

följa de nya spelreglerna, kommer en förändring att ta sin början. Detta kan få vissa individer 

att se förändringen som något negativt då de kan vara fast i gamla mönster. Vi kunde se att 

några informanter upplever “gnissel” mellan medarbetarna på grund av förändringarna som 

sker i form av nya arbetssätt:  

 

[...] det är många på den här avdelningen som har jobbat i X år, och dom har väldigt svårt att se det 

här att man ska byta arbetssätt, man ska arbeta med olika, man ska samarbeta mer och allt sånt. Och 

det där har inte satt sig än så att det är mycket knorr just nu på att det gnisslar om man säger så.  

4.6 Upplevelsen av stress i arbetet  

Stress hos individer är en individuell bedömning och kan uppenbara sig i både positiv och 

negativ form enligt Angelöw (2002: 120). Generellt upplevde informanterna en positiv stress 

på båda avdelningarna då det fanns en lust och motivation för arbetet. För de informanter som 

hade möjligheten att arbeta hemifrån kan vi tolka att det var en stressdämpande faktor. På 

samma sätt kan vi se att chefens upplevelse av stress främst var den höga arbetsbelastningen 

som nämnts ovan. Dock kan vi se att det till största del handlade om positiv stress då det finns 

en balans mellan arbete och fritid. Det vi också uppmärksammar är att en av informanterna 

hade ett kontrollbehov i arbetet och att stressen till största del uppstår vid okontrollerade 

situationer. Dock finns här en upplevelse av positiv stress då det finns en självmedvetenhet 

gällande stress, och informanten kan därmed hantera påfrestande situationer. Medvetenheten 

om hur individen hanterar stress menar Angelöw (2002: 120) är hälsofrämjande i arbetet:  

 

Skit dålig på att hantera stress (hehe) ska jag säga. Ehhh (eftertanke) och det vet jag om. Asså jag 

blir.. ju mer medveten man blir desto mer lär man sig att känna igen tecken, men jag kan bli rent av 

otrevlig faktiskt (hehe) när jag blir stressad sådär. Och jag tror att det är för att jag har ett extremt 

kontrollbehov, jag kräver lika mycket av andra som jag gör av mig själv liksom.  
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4.7 Tillämpning av krav- kontroll- och 

stödmodellen  

I vårt material kan vi se att de flesta informanterna generellt befinner sig i det “ideala” arbetet 

och upplever en allmänt god psykosocial arbetsmiljö. Det innebär ett “avspänt” arbete där 

kraven känns rimliga, beslutsutrymmet är högt samt en upplevelse av högt socialt stöd 

(Karasek & Theorell, 1990). Då beslutsutrymmet innebär ”kontroll i” och ”kontroll över” 

arbetet finns dock en skillnad mellan dessa två för våra informanter. ”Kontroll i” det dagliga 

arbetet är högt, men ”kontroll över” arbetet dvs. delaktighet i övergripande beslut är lågt. 

Detta på grund av bristen av information från högre ledning gällande den kommande flytten 

av företaget. Trots bristen gällande ”kontroll över” arbetet kan vi placera informanterna i det 

”avspända” arbetet. Vi kunde dock se att en av informanterna upplevde höga krav under en 

rörig period, då avdelningen stod under stora förändringar. Även chefen upplevde höga krav 

då en del arbete utfördes hemifrån under helger. Trots det upplever de ett högt 

beslutsutrymme samt ett högt socialt stöd. Vi kan därmed placera in de två informanterna i det 

“aktiva” arbetet, som Weman-Josefsson och Berggren (2013: 81) även belyser skapar goda 

förutsättningar för en individs utveckling.  

 

I vårt material fick vi även ta del av en individs negativa upplevelse av arbetsrelaterad stress. 

Vi vill börja med att belysa att detta inte är någonting som individen upplever på arbetet idag 

utan under en tidigare period. Dock är detta en intressant aspekt att belysa eftersom det än 

idag kan ha en inverkan på dennes arbetsliv och vi vill därmed belysa vikten av en hälsosam 

psykosocial arbetsmiljö. I denna situation upplevde individen det “spända” arbetet då det 

fanns högra krav från högre ledning. Men även ett litet beslutsutrymme med en hög 

arbetsbelastning samt ett lågt stöd från sin omgivning. Med ovanstående information har vi ett 

exempel där vi kan placera in informanten i iso-spänt arbete, det vill säga kombinationen av 

isolerat och spänt arbete. Detta anses vara den värsta tänkbara arbetssituationen för en 

individs hälsa (Karasek & Theorell, 1990: 31-38). 
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5. Diskussion  

Syftet med studien har varit att undersöka individers upplevda psykosociala arbetsmiljö på en 

arbetsplats och få en djupare förståelse av deras välbefinnande i arbetslivet. Inledningsvis 

började vi vår studie med en förförståelse att det sociala stödet var den mest centrala aspekten 

på arbetsplatsen. Dock mynnade intervjuerna främst ut i positiva upplevelser av arbetsplatsen 

vilket vi diskuterar närmare nedan. För att försöka uppfylla vårt syfte har vi använt oss av 

följande frågeställningar:  

 

 Hur upplever medarbetarna arbetsbelastningen och den egna kontrollen i arbetet? 

 Hur upplever medarbetarna gruppdynamiken och det sociala stödet på 

arbetsplatsen? 

 Finns en upplevelse av stress på arbetsplatsen?  

 Hur upplever medarbetarna samspelet mellan organisationen och människan? 

5.1 Hur upplever medarbetarna 

arbetsbelastningen och den egna kontrollen i 

arbetet?  

Studiens resultat visade främst att informanterna hade möjligheten att planera sin arbetsdag 

genom att exempelvis bestämma tider för möten samt planera inköp. Vi tolkar det som väldigt 

positivt för välbefinnandet på arbetsplatsen. Men kan den höga nivån av egenkontroll snarare 

leda till ohälsa hos individen? Något som Abrahamsson och Johansson (2013) belyser som en 

kritik mot krav-kontroll- och stödmodellen. Medarbetarna upplever att arbetsbelastningen är 

rimlig trots att projekten på arbetsplatsen i större utsträckning medför höga krav på sina 

medarbetare. Det resulterar i sin tur i ökad stress. Utmärkande i studiens resultatdel var dock 

chefen som tycks ha en balans mellan fritid och arbetet trots de höga kraven i form av hög 

arbetsbelastning, samt utförandet av en del arbete hemifrån. Enligt krav- kontroll- och 

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) befinner sig en individ som har höga krav men 

också en hög egenkontroll i det “aktiva arbetet” som resulterar i positiv stress. Chefen verkar 

således ha hittat en balans i arbetet trots de höga kraven. Vi ifrågasätter här validiteten i 
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intervjusvaren då det finns en fundering kring att mycket arbete hemifrån leder till negativ 

stress. Dock är det fullt rimligt att informanten har funnit en balans då allt pekar mot en 

positiv stress hos individen. En central aspekt för att kunna bevara den positiva stressen är 

lusten för sina arbetsuppgifter, menar Angelöw (2002: 120). Vår tolkning blir således att 

chefen upplever sitt arbete som tillfredsställande och lustfyllt och de höga kraven samt 

egenkontrollen utmynnar i en positiv stress. När en individ upplever stimulans i arbetet är det 

troligt att denne presterar bättre oavsett om höga krav infinner sig. Dock kan samma krav för 

en annan individ ses som negativt då det beror på den enskilda stimulansnivån, det vill säga 

lusten till arbetet. 

5.2 Hur upplever medarbetarna gruppdynamiken 

och det sociala stödet på arbetsplatsen? 

Enligt våra resultat finns det en sammantagen upplevelse av att gruppdynamiken och det 

sociala stödet är de två viktigaste faktorerna för den psykosociala arbetsmiljön. Detta kan 

dock vara för att vi främst har fokuserat på betydelsen av det sociala stödet i undersökningen. 

Skulle det sett annorlunda ut om vi hade lagt större vikt vid andra faktorer för en god 

psykosocial arbetsmiljö? Då vi valt att belysa en viss aspekt gällande de psykosociala 

förhållandena har det till största del varit centralt för studien. Dock finns det ett flertal andra 

aspekter som vi valde att avgränsa oss ifrån som även har stor betydelse för individens 

välbefinnande på arbetsplatsen. Dessa kan exempelvis vara de ergonomiska faktorerna samt 

andra fysiska förhållanden för upplevelsen av sin arbetsplats. Vi vill dock starkt betona att den 

psykiska påfrestningen på arbetsplatsen är den mest centrala att undersöka för en långvarig 

hälsa. Det sociala stödet är därför centralt för att en individ ska uppleva ett välbefinnande i 

arbetslivet (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Gruppdynamiken som vi har valt att lyfta fram är en central del för både organisation och 

människa. Informanternas upplevelser speglar de två olika avdelningarna på arbetsplatsen. 

Dock uppfattade vi att det fanns en informell grupp på den ena avdelningen som skapade en 

“vi” och “dom” känsla. Känslan uppstod i samband med de stora förändringarna som sker på 

arbetsplatsen. Detta gjorde i sin tur att informanterna inte kände en delaktighet i 

organisationens framtid. 
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5.3 Finns en upplevelse av stress på 

arbetsplatsen? 

Denna studie har främst utgått från krav- kontroll- och stödmodellen för att undersöka 

individernas upplevelse av stress. Vi fann att majoriteten av informanterna befinner sig i det 

“avspända” arbetet. Kraven upplevs som rimliga, det finns utrymme för beslut och ett högt 

socialt stöd. Det vi däremot vill belysa är att stress är en individuell bedömning samt 

situationsbaserad. Det som är en inspirerande utmaning för någon, kan vara ohanterligt för 

någon annan (Angelöw, 2002: 120). Trots att vi utgått från modellen för att undersöka 

upplevelsen av stress på arbetsplatsen är det viktigt att poängtera svårigheten med detta. 

Individen upplever stress på olika sätt i olika situationer.  

 

I linje med det som Allvin m.fl., (2006: 17) definierar som en del av det gränslösa arbetet kan 

vi se att mycket eget ansvar läggs på individerna själva. Troligtvis kan det mer flexibla arbetet 

vara en stor faktor till stress då det saknar tydliga ramar. Med facit i hand hade andra frågor 

till intervjuguiden troligtvis kunnat styrka de antagandet bättre då det inte var ett eget ämne vi 

utgick ifrån. Det vi slutligen vill belysa är att negativ stress kan finnas hos våra informanter, 

vilket dock är svårt att veta då vi med största sannolikhet inte mötte samtliga informanter på 

en djupare nivå.  

5.4 Hur upplever medarbetarna samspelet mellan 

organisationen och människan?  

Resultaten har till stor del visat en positiv bild av företaget men det har även framkommit 

vissa negativa aspekter. Ett positivt exempel som flera belyste under intervjuerna var den så 

kallade “Swedbank-andan”, en värdering som medarbetarna delar och är stolta över. Vi kan 

dock inte säga att det är det generella arbetsklimatet på hela organisationen då vi endast 

intervjuade sju personer.  

 

Efter ett antal intervjuer belystes en förändring som ska ske med en stor flytt av hela företaget. 

Vi tolkar att informanterna upplever en osäkerhet om sin plats på företaget, men också allmän 

information om exempelvis omorganisering eller företagets framtida mål. Enligt 

Abrahamsson och Andersen (2005) är det viktigt att organisationen och människan är 
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beroende av varandra, dock kan vi se att medarbetarna upplever en bristfällig kommunikation 

i organisationen och att en part blir lidande. Det skulle möjligtvis behövas en ny och tydligare 

kommunikationskanal för att medarbetarna ska uppleva högre kontroll och stabilitet i 

företaget. 

5.5 Resultatkritik 

En kritisk synpunkt gällande vår tillämpning av krav-kontroll- och stödmodellen är det 

Weman-Josefsson och Berggren (2013: 83) belyser huruvida modellen är applicerbar i det 

moderna arbetslivet. Modellen har utvecklats för att belysa en arbetsorganisations 

massproduktion under hierarkiska beslutsstrukturer för ungefär 30 år sedan. Allt fler typer av 

arbeten idag är så kallade gränslösa arbeten och skiljer sig från den typiska industriarbetaren 

som har mer standardiserade arbetssätt. Det är även möjligtvis en annan typ av psykosocial 

arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress. Kan krav- kontroll- och stödmodellen appliceras på 

gränslösa arbeten där möjligtvis en annan form av stress uppstår till följd av mer flexibla 

arbetssätt? Det vi genomgående kunde se i analysen av vårt material var att det fanns en 

relation mellan krav- kontroll- och stödmodellen samt HR-perspektivet. Exempelvis belyser 

informanterna att det finns en upplevelse av bristande vertikal kommunikation som i sin tur 

kan utlösa en arbetsrelaterad stress. Detta kan vidare leda till en försämrad psykosocial 

arbetsmiljö. Således hade vi svårigheter med att placera informanterna i modellen då 

upplevelsen av främst krav och kontroll var varierande i och med det gränslösa arbetet. 

Modellen hade troligtvis applicerats på ett annat sätt om vi hade varit på ett företag som 

arbetar mer industriellt och mot produktion. Det vi har haft i åtanke är även att analysen till 

största delen visar en positiv bild av den psykosociala arbetsmiljön på företaget. Faktorer som 

tillit samt den begränsade tiden med informanterna kan ha bidragit till detta resultat.  

5.6 Förslag till vidare forskning  

Den psykosociala arbetsmiljön är ett mycket komplext begrepp och risken för att undersöka 

ett sådant stort ämne gör att det endast skrapas på ytan då vår studie är väldigt tidsbegränsad. 

Det är svårt att veta vad som är rätt eller fel och därför anser vi att det är av ännu större vikt 

att avgränsa och specificera sin undersökning. Vårt förslag till vidare forskning kan 

exempelvis vara att utveckla den befintliga krav-kontroll- och stödmodellen för att bättre 

kunna appliceras på det gränslösa arbetet. Men även för att kunna se individers psykosociala 
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arbetsmiljö ut ett mer organisatoriskt perspektiv. Tidigare har nämnts en svårighet med att 

tillämpa modellen i det nya arbetslivet, det finns därför ett hinder att kunna tolka 

informanternas upplevelse av exempelvis krav och kontroll i varierande situationer. Utifrån 

vår empiri kan vi se att förändringar i organisationen i form av exempelvis nya arbetssätt samt 

flytt av företaget, skapar en oro hos informanterna. Det i sin tur resulterar i en upplevelse av 

låg kontroll över förändringar i organisationen. I nuvarande modell finns en “kontroll över” 

arbetet som innebär förändring i form av mer övergripande beslut. Förslagsvis kan 

förändringens påverkan på individen vara en ny dimension av Karasek och Theorells (1990) 

definition av kontroll. Om den sortens förändring var tillgänglig i modellen hade vi troligtvis 

fått andra svar, då kontrollen över vad som sker i företaget idag upplevs som låg.  

 

Under vår studie fick vi även ta del av andra tänkvärda aspekter som hade varit intressant att 

undersöka vidare. Ett citat gällande jämställdhet inom organisationen kan ses nedan: 

 

[...] Alltså mina förslag är väldigt radikala. Man har ju fortfarande en ojämlikhet gällande lön mellan 

kvinnor och män. Jag tror att man har jobbat bort den här där vi jobbar, och där hade man ju kunnat 

göra någon radikal grej och säga såhär att ”ja men vi tar alla kvinnor sen höjer vi lönen till den här 

nivån, boom”. Och så börjar vi härifrån. Jag tror att den stör mig. Jag har haft väldigt kompetenta 

kvinnor runt omkring mig som jag har märkt inte kommer till tals för att det sitter några gamla 

dinosaurier, som sitter väldigt tungt där de sitter. Och den är jobbig att se. 

 

Hur jämställt är det egentligen inom organisationer?  
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Bilaga 1  

Brev till deltagare  

Hej, 

Jag heter Sarah Johansson, och tillsammans med Sarah Emanuelsson ska vi skriva en c-

uppsats i sociologi III på Stockholms universitet. Vi vill undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön på er arbetsplats då det är en viktig aspekt för friskare arbetsplatser. Vi vill med 

hjälp av er undersöka faktorer så som arbetsrelaterad stress och psykiska påfrestningar i 

arbetet. 

Deltagandet kommer att innebära: 

 Enskilda intervjuer med 8 personer. 

 Intervjun är frivillig och du får avbryta din medverkan när du vill under tidens gång. 

 Intervjumaterialet kommer endast att användas till vår uppsats och vi har även 

tystnadsplikt så ingen information kommer att delges till någon utomstående. 

 Intervjuerna kommer att ta ca 30-45 minuter och materialet kommer endast att 

användas till vår uppsats och bevaras väl. 

 Vi spelar in samtalet för att lättare kunna analysera materialet. Detta kommer endast 

att användas som stöd för vår analys. 

 Intervjun kommer ske på arbetstid på arbetsplatsen. 

 Med hänsyn till tidsplan och deadline önskar vi intervjuerna sker under v.47. 

Vi skulle verkligen uppskatta om du ville delta med dina erfarenheter och upplevelser. Du 

kommer självklart få ta del av den färdiga uppsatsen om så önskas. 

 

Vid frågor kontakta gärna oss via mail eller telefon. 

Sarah Johansson                                Sarah Emanuelsson 

Tel: XXX    Tel: XXX 

Mail: XXX    Mail: XXX 

Vår handledare är Elisabet Lindberg och har du några övriga frågor kan du kontakta henne på: 

Elisabet.lindberg@sociology.su.se 

Med vänliga hälsningar 

Sarah Johansson & Sarah Emanuelsson 

mailto:Elisabet.lindberg@sociology.su.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 

INLEDNING 

1. Berätta lite kort om dig och ditt arbete. 
2. Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön?  
 

ARBETSBELASTNING      

3. Hur upplever du din arbetsmängd? - uppgifter per dag 

4. De krav på ditt arbete som ställs från arbetsgivaren, är de rimliga enligt dig?  
5. Hur tycker du att du hanterar stress?  
 

ARBETSORGANISATION     

6. Anser du att det finns tydligt uppsatta mål på företaget/inom arbetsgruppen?  

7. Finns det en tydlig kommunikation vad gäller ansvar och befogenheter?  

 

BESLUTSUTRYMME      

8. Tycker du att det finns möjlighet för egen planering i ditt arbete? 
9. Har du en egen kontroll över dina arbetsuppgifter dvs. i vilken ordning de ska utföras? och 

hur det ska utföras? 

 

KUNSKAPER OCH UTVECKLING    

10. Tycker du att du utvecklas i ditt arbete? 

 

LEDARSKAP      

11. Upplever du att du får feedback och stöd av din chef? 
 

SOCIALT STÖD/GRUPPDYNAMIK     

12. Hur upplever du arbetsklimatet? Har ni en bra stämning på arbetsplatsen? 

13. Kan du ge ett exempel på en situation där det fungerar bra? och en situation där det 

fungerar mindre bra?  
 

ÖVRIGA FRÅGOR 

14. Hur upplever du balansen mellan arbete och fritid? 

15. Kan du vara med och påverka förändringar och beslut på arbetet?  

16. Är det någonting som du skulle vilja lägga till som är positivt eller negativt gällande 

arbetsmiljön som vi inte har tagit upp hittills?  

17. Har du några funderingar eller något du vill tillägga? 


