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”Stress och irritation hänger ihop. 

Irritationen smittar. 

Mindre stress ger mera skratt. 

Skratt smittar!” 
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Sammanfattning 
I Sverige har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat dramatiskt de sista åren. Det är 
viktigt att företagsledningen tar detta på allvar och arbetar för att förebygga stress. Det är 
också av vikt att ledningen lyckas sprida kunskapen om detta till alla medarbetare så att ett 
samarbete uppstår och alla arbetar mot samma mål. 

 

Syftet med projektet är att analysera företags möjligheter att påverka hälsoläget i samhället. 

 

Vi kommer att studera hur tre olika stora företag, och då framför allt hur företagsledningarna, 
kan agera för att minska de ökande sjukskrivningarna. Vi kommer att utgår från ledningens 
perspektiv. Vi avgränsar oss till de sjukskrivningar som är stressrelaterade, det vill säga vi 
kommer inte att betrakta de ”traditionella” sjukskrivningarna. 

 

Utöver en teoretisk studie av stress i samhället, har en empirisk studie av SEB, SAS Institute 
och ELFA genomförts. Vi intervjuade personer inom HR avdelningarna inom dessa företag 
för att få deras syn på stress och sjukfrånvaro och det arbete som lagts ned samt vad de har för 
planer för framtiden. 

 

Slutsatsen visar att genom att arbeta med stressrelaterade frågor går det att minska de ökande 
sjukskrivningarna i samhället. Ledningen måste emellertid arbeta med att förebygga stress 
och inte bara ta problemen när de kommer. Dessutom bör de sprida kunskapen i hela 
organisationen så att alla arbetar mot samma mål. Det viktiga är att förstå att det behövs 
bestående förändringar för att minska stressrelaterade sjukskrivningar och att det är en process 
som bör prioriteras mer, speciellt i förebyggande syfte. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Tempot i samhället ökar mer och mer, individer blir allt mer stressade samtidigt som antalet 
sjukskrivningar stadigt ökar. Vad som är orsaken till den ökande psykiska ohälsan finns det 
många delade meningar om och forskningen kan ännu inte ge några tillfredsställande svar på 
detta. Förhållanden inom både samhället och arbetslivet bidrar sannolikt till att öka den 
psykiska pressen. Kraven på oss människor ökar hela tiden och arbetslivet präglas av ökande 
krav där toleransen har minskat mot dem som inte presterar hundra procent.  

 

Allt fler företag börjar inse att stressförebyggande insatser är nödvändiga och att det är en 
given del i det ständiga förändringsarbetet som behövs i alla organisationer. Detta dels för att 
utveckla och behålla medarbetarna och dels för att attrahera framtida kunder och arbetskraft. 
Personalen är företagets viktigaste resurs och att investera i ”humankapitalet” kan ge högre 
avkastning än att investera i maskiner.  

 

I Sverige har långtidssjukskrivningarna under de senaste åren ökat dramatiskt. Enligt statistik 
från Arbetsmiljöverket ökar antalet sjukskrivningar orsakade av stress allt mer och sedan 
1997 har arbetssjukdomarna ökat med nästan fyra gånger.1 Av antalet arbetssjukdomar är 
ungefär sextio procent orsakade av stress, utbrändhet och stor arbetsbelastning. 
Anledningarna till att dessa sjukskrivningar dominerar är, enligt Lundberg et al, att tempot i 
samhället ständigt ökar dessutom växer kravet på flexibilitet och effektivitet och det blir allt 
hårdare konkurrens och fler personalnedskärningar.2 Den folkliga uppfattningen om problem 
på arbetsplatsen kan formuleras som ”om det inte finns någonting som är brutet, finns det 
inget att laga”3

 

De direkta och indirekta kostnaderna i Sverige uppgår för stress till flera miljarder kronor. Det 
är en kostnad som rammar både organisationen och samhället. Att beräkna exakt hur mycket 
kostnaderna för stress uppgår till är nästan omöjligt. De direkta kostnaderna, så som 
exempelvis sjukersättning är emellertid klart lättare att beräkna än de indirekta. Exempel på 
indirekta kostnader är produktionsstörningar, personalomsättning, kvalitetsbrister eller ökad 
belastning på kvarvarande personal. Utöver detta leder ohälsosam stress till försämrade 
framtidsutsikter. Undersökningar som gjorts i Sverige visar att det svenska humankapitalet 
mår allt sämre. Vi lever idag i ett konkurrensutsatt kunskapssamhälle där individers 
kompetens, engagemang, arbetstillfredsställelse med mera spelar en avgörande roll och då är 
det allvarligt, menar Arnetz, att Sverige visar en negativ utveckling inom detta. Forskning 
visar att stress är en viktig orsak till denna utveckling.4

 

Vårt intresse rör hur företagsledningen kan agera för att minska de ökande sjukskrivningarna i 
samhället och vilka åtgärder de i verkligheten gör. Denna fråga är svår att ge ett rakt och 
enkelt svar på då det finns många skilda synsätt hos forskare som ger olika svar. Vi ska i vårt 

 
1 www.av.se, 2006-04-03 
2 Ekman & Arnetz 2002:276 
3 Maslach & Leiter 1999:105 
4 Ekman & Arnetz 2002:300ff 
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projekt försöka redogöra för dessa olika synsätt dessutom kommer vi i vår slutsats ta ställning 
till vad vi själva anser om dessa synsätt och förklara hur vi tror att en företagsledning bör 
arbeta med dessa frågor. Vi valde att undersöka tre olika företag vad gäller arbetsområde och 
storlek för att se hur deras arbete skiljer sig från varandra samt jämföra mot teorier vad dessa 
företag gör för att minska de ökande sjukskrivningarna i samhället.  

1.2 Frågeställning 
Vi vill se och analysera hur företag kan agera för att minska de ökande sjukskrivningarna i 
samhället och vilka åtgärder som ledningen kan vidta. Hur många sjukskrivna finns det idag 
på företagen (som vi ska undersöka) och vad beror dessa på, det vill säga hur många av dessa 
är stress-relaterade och hur många är ”traditionella” sjukdomar? Vad kan företagsledningen 
göra för att minska dessa (fokus på de stressrelaterade) och vad görs idag?  

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att analysera företags möjligheter att påverka hälsoläget i samhället. 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer att studera hur tre olika stora svenska företag, och då framför allt hur 
företagsledningarna, kan agera för att minska de ökande sjukskrivningarna. Vi kommer att 
utgår från ledningens perspektiv. Vi avgränsar oss till de sjukskrivningar som är 
stressrelaterade, det vill säga vi kommer inte att betrakta de ”traditionella” sjukskrivningarna. 
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2 Metod & Vetenskap 

2.1 Val av metod & undersökningens genomförande 
I detta kapitel kommer vi beskriva val av metod och hur vi valt att genomföra vår 
undersökning. I vårt arbete strävar vi efter en djupare förståelse och kommer därför främst 
använda oss av ett hermeneutiskt förhållandesätt efter som vi strävar efter att ha en tolkande 
och förstående karaktär. Vi avser främst att utföra djupintervjuer med nyckelpersoner inom 
ledningen. Vi vill undersöka om utsagorna vars sanningsvärde är beroende av faktiska 
förhållanden i världen. I vårt fall handlar det om ”Hälsosamt ledarskap”. 

2.2 Hermeneutik vs positivism 
I all typ av forskning är det en eller flera personer som arbetar för att komma fram till ett 
resultat. Både tillvägagångssätt och resultat kommer vara beroende av vilken vetenskapssyn 
forskaren har. I vetenskaplig forskning talas det ofta om två ansatser - hermeneutik och 
positivism som har två olika sätt att se på verkligheten. Det positivistiska synsättet är den 
extrema uppfattningen och det hermeneutiska den andra. Skillnaden mellan dem ligger i 
huvudsak i att hermeneutik är utpräglad humanistisk. Det vill säga det inte alltid går att tro på 
en absolut kunskap utan vi måste istället ha en förståelse för relativistiska framgångar. 
Positivismen däremot har sitt ursprung i naturvetenskapen och syftar till att fånga fenomenet 
med den säkra och exakta ansatsen.5 En forskare behöver inte vara antingen positivistisk eller 
hermeneutisk utan synsätten bör snarare ses som en skala där forskaren placerar sig åt det ena 
eller andra hållet. 

2.2.1 Hermeneutik 
Den hermeneutiska processen omfattas av fyra huvudmoment; tolkning, förståelse, 
förförståelse och förklaring. Tolkning handlar ursprungligen om översättning men numera 
även om innebörder och betydelser. Förståelse handlar om att vi plötsligt uppfattar hur vi ser 
föremålet eller människan. Att förstå handlar inte bara om att begripa utan innefattar även att 
en mer djupgående förståelse kan påverka livsstil och existens.6 En grundtanke i 
hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. De 
förutsättningar vi har bestämmer vad som är förståeligt och vad som är oförståeligt. Sådana 
förutsättningar går under namnet förförståelse. Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att 
förståelse överhuvudtaget ska vara möjlig och kan exempelvis bestå av en människas 
föreställningar, språk och personliga erfarenheter.7 Förförståelsen är aldrig neutral och kan 
vara ett hinder likaväl som en tillgång. Prövar man tolkningen ser man ofta att man tolkat fel.8 
Vi måste förklara för att förstå och vi måste ha förstått det vi förklarar för att kunna förklara. 
Hermeneutiken handlar sällan om naturvetenskapliga, regelrätta, så kallade teologiska 
förklaringar.9 De fyra huvudmoment, som nämnts ovan, kan sammanfattas i en modell kallad 
den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen. Modellen betecknar det 
förhållande att all forskning består av ständiga rörelserna mellan helhet och del, mellan det vi 

 
5 Thurén 2003:14ff 
6 Thurén 2003:45ff 
7 Gilje & Grimen 2004:175ff 
8 Gustavsson 2004:75 
9 Gustavsson 2004:75 
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ska tolka och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen 
förståelse. Hur fenomenet tolkas är beroende av hur kontexten tolkas och omvänt.10  

2.2.2 Positivism 
Den säkra och exakta vetenskapen kallas även den objektiverande vetenskapen. Den bygger 
på att vilja göra sig av med de vidskepelser, vanföreställningar och fördomar som låser 
tankarna till vissa modeller. Den säkra och exakta vetenskapen kan bedrivas på två sätt. Det 
första sättet är att genom rationell analys skapa teorier om världen baserad ”sanningar” om 
naturen. Det andra sättet ur empirisk synvinkel, vilket innebär att observera naturen, samla 
fakta och arrangera experiment.11 Det positivistiska tänkande har, även om det inte tillämpas 
så mycket längre, satt starka spår i dagens samhällsvetenskaper. Framförallt som en syn på 
hur vetenskapsteorin också säger att samtliga empiriska vetenskaper bara är delar av en enda 
övergripande vetenskap och att forskarna därför ska studera delarna i stället för helheten som i 
sin tur leder till en form av enhetsvetenskap.12  

 

Vi anser inte att vi enbart behöver välja mellan ett hermeneutiskt eller ett positivistiskt 
perspektiv utan vi tror snarare att det finns möjlighet att utveckla ett kombinerat synsätt. Då vi 
kommer att genomföra djupintervjuer av flera personer som kommer att kräva en viss grad av 
tolkning kommer vi likväl ligga närmare ett hermeneutiskt förhållningssätt. Inför vår 
undersökning kommer vi fördjupa oss i de teorier som finns om ämnet. Vi kommer även 
definiera begreppet ledare och chef samt intervjua nyckelpersoner bakom dessa roller. Detta 
för att, i den mån det går, försöka hålla en så hög grad av objektivitet som möjligt. En central 
frågeställning för forskaren är i vilken utsträckning hon anser att det finns en objektiv 
sanning. När vi påbörjade denna magisteruppsats hade vi en verklighetsuppfattning till stor 
del präglad av en tro på objektiviteten. Vi var av den uppfattning att om vi försökte skilja på 
våra egna åsikter och våra respondenters, kunde en ganska hög grad av objektivitet uppnås. 
Under arbetets gång har vår förståelse utvecklats och vårt synsätt förändrats. Vi tror inte 
längre att det finns några objektiva sanningar inom den situation vi studerar. Eftersom varje 
människa ser på olika händelser utifrån sina erfarenheter, kommer en egen subjektiv bild 
finnas av varje situation.  

 

Vidare har vi upptäckt att hermeneutikens spiral om ökad förståelse verkligen har visat sig 
stämma för vårt arbete. När vi började skriva magisteruppsatsen hade vi en viss förståelse om 
ämnet. Vi började läsa böcker inom ämnesområdet och fick en större förståelse. Denna 
förståelse utgjorde sedan vår nya förförståelse inför de intervjuer vi utförde. Efter intervjuerna 
har vi fortsatt sätta oss in i ämnet och kommit till insikten att om vi skulle ha utfört 
intervjuerna med den förståelse vi har idag, skulle vi delvis utfört dem annorlunda. Ett 
exempel är att vi skulle kunna ha ställt frågor utifrån fler teorier som vi studerade efter 
intervjuerna.   

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 
Den stora skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning ligger i hur valet att bearbeta 
den information som samlats in utförs. Inom kvalitativ forskning används verbala 

 
10 Gilje & Grimen 2004:190ff 
11 Gustavsson 2004:10ff 
12 Gilje & Grimen 2004:98ff 

 7



Magisteruppsats 10 p  Hälsosamt Ledarskap 
Stockholms Universitet VT 2006  Av: Johanna Nygren & Jonas Rydin 

 

                                                

analysmetoder. Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan djupare kunskap 
än den som ofta erhålls vid kvantitativa metoder. Kvantitativ inriktad forskning använder sig 
mer av statistiska bearbetningar och analysmetoder. Kvalitativ och kvantitativ ansats kan 
tyckas vara oförenliga med varandra, men huvuddelen av den samhällsvetenskapliga 
forskningen bedrivs någonstans mitt emellan dessa ansatser.13

 

Forskning med en kvalitativ inriktning innebär forskning där mjuka data tillgodogörs i till 
exempel form av fokusgruppsundersökningar och personliga intervjuer och tolkande analyser. 
Kvalitativa intervjuer eller djupintervjuer kännetecknas av en låg grad av standardisering och 
att både intervjuare och respondent är medskapare i samtalet. Syftet med djupintervju är att 
upptäcka egenskaper och beskaffenheter hos den man undersöker.14

 

Eftersom våra undersökningar främst kommer bestå av djupintervjuer kommer vi rikta in oss 
på en kvalitativ ansats. Det är den ansats som vi finner är lämpligast för att undersöka och 
analysera de olika faktorer som står bakom stressrelaterad sjukfrånvaro. Detta även för att vi 
avgränsat oss till just stressrelaterade sjukdomar och inte andra fysiska sjukdomar som också 
kan uppkomma i arbetslivet.  

2.4 Relation mellan teori och empiri 
I våra roller som forskare har vi som arbete att producera teorier för att få en så exakt kunskap 
som möjligt om verkligheten. Den data om verkligenheten som vi kommer studera kommer 
ligga till grund för den teori som vi kommer ha som underlag för vårt arbete. Denna del av 
arbetet kallas ofta för empiri. Vårt arbete som forskare består därmed av att relatera empiri 
och teori med varandra. Två av de vanligaste angreppssätten som forskare använder sig av i 
det syftet är deduktion och induktion.15

 

Utifrån den existerande verkligheten observeras ett antal fall och formuleras sedan till en teori 
eller till en allmän regel.16 Forskaren arbetar förutsättningslöst och upptäcker teorierna på 
vägen genom undersökningsarbetet. Forskaren kan alltså vid en induktivtansats studera ett 
objekt utan att först ha granskat teorier. Risken vid en induktiv ansats är att han inte vet något 
om vidden av teorin eftersom endast ett specifikt fall granskas. Dessutom finn det en risk, 
trots det förutsättningslösa arbetet, att forskarens egna idéer och föreställningar kommer att 
påverka den slutliga producerade teorin.17

 

Deduktion innebär att forskare utgår från generella, existerande teorier och modeller. Utifrån 
dessa försöker forskaren sedan att förklara det empiriska datamaterial som samlats in vid 
undersökningen.18 Förenklat kan detta uttryckas att ur teorin härleds slutsatser som sedan 
testas mot empirin. Utgångspunkten för en deduktiv ansats tas i redan befintlig teori och med 

 
13 Patel & Davidsson 2003:90ff 
14 Patel & Davidsson 2003:99ff 
15 Patel & Davidson 2003:21 
16 Gilje & Grimen 2004:140ff 
17 Patel & Davidsson 2003:19ff 
18 Gummeson 2004:123 
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detta antas att objektiviteten i forskningen kunna stärkas.19 Faran är emellertid att teorin kan 
rikta och påverka forskare på ett sätt som gör att intressanta nya rön inte upptäcks. 

 

Vi kommer utgå från ett deduktivt förhållandesätt då vi kommer titta mycket på befintliga 
teorier och modeller. Vi vill sedan analysera och jämföra resultatet från vår empiriska 
undersökning med denna teori. Inom området så är teorierna många, och vi måste se vilken 
teori som stämmer bäst överens med verkligheten. 

2.5 Fallstudiebaserad undersökning 
Fallstudier innebär att fall ur verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning. En 
undersökning görs på en mindre avgränsad grupp, eller flera avgränsande grupper. Vid 
fallstudier utgås det ifrån ett helhetsperspektiv och den formen av undersökningsupplägg 
kommer ofta till användning vid studerandet av processer och förändringar.20 
Fallstudiebaserad forskning är till stor del kvalitativ vilket beror på att de oklarheter och den 
komplexitet man tar sig an ofta inte kan uttryckas i precisa ekvationer.21 Individuella 
intervjuer är kärnan i datainsamlingen medan gruppintervjuer ofta kan medföra en interaktion 
inom den aktuella gruppen. Fördelen är att ämnet kan flöda fritt och en diskussion kan komma 
igång. Däremot gäller det här att ha en duktig moderator som ser till att deltagarna håller sig 
inom ämnet. 

 

Eftersom vi ville göra en djupgående undersökning om hur företagsledningarna kan agera för 
att minska de ökande sjukskrivningarna i samhället, ansåg vi att en intervjuform med öppet 
riktade frågor skulle hjälpa oss att få ut mest information vid intervjuerna med ledningen. Vi 
valde att använda oss av riktat öppna frågor för att vi skulle komma ihåg vilka frågor vi ville 
har svar på och för att kunna föra intervjun framåt.  

 

Vi har valt att dela in teoriavsnittet i tre olika huvudrubriker: stress, organisationen och 
ledarskap samt åtgärder – vad företagen kan göra för att motverka stress. Dessa rubriker 
kommer sedan att efterföljas även i empiri och analyskapitlen för att göra det enkelt för 
läsaren att följa med i texten. 

 

Utifrån vårt projekt hoppas vi kunna bidra genom att ge rekommendationer som resulterar i 
förbättringar hos de företag vi undersökt. Vi är medvetna om att det område vi skriver om 
ständigt förbättras och rutiner ses över och resulterar i bättre villkor för den anställde. 

2.6 Explorativ, deskriptiv, analytisk, eller normativ slutprodukt? 
En undersöknings slutprodukt kan vara explorativ (utforskande) vilket passar för studier där 
det finns luckor i kunskapen.22 Slutprodukten kan också vara deskriptiv (beskrivande) vilket 
passar när undersökningen syftar till att beskriva ett fenomen.23 Om undersökningen syftar till 
att ge en analytisk (förklarande) slutprodukt, försöker man med ett fenomen och se på vilken 

 
19 Patel & Davidsson 2003:21 
20 Patel & Davidson 2003:44ff 
21 Gummesson 2004:118ff 
22 Patel & Davidsson 2003:11 
23 Lundahl & Skärvad 1982:120ff 
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typ av förklaring som är relevant.24 Slutligen kan undersökningens slutprodukt vara normativ 
(värderande) och ska då resultera i norm- eller handlingsförslag.25

2.6.1 Forskningsmodell 
För att lättare greppa bakomliggande teorier har vi skapat en modell som hjälper till att  
tolka problemet. 

 

 
Ledning 

Problem 

 

Sjukskrivningar 
 

 Mellanchef 

 
Anställd  

 

 

Ovanstående modell är framtagen för att på ett lättförståeligt sätt illustrera vår 
problemsituation och vilka faktorer som ingår i den. Vi hoppas på detta sätt skapa en bredare 
förståelse för vår forskningsansats. 

2.7 Tillvägagångssätt vid insamling av data 
Vi valde att göra fyra djupintervjuer med ansvariga på HR avdelningarna på tre olika företag. 
Vi kontaktade SEB, ELFA samt SAS Institute för vi ville ha en stor bredd gällande både 
storlek på företag och bransch. Först träffade vi Lennart Lockne, före detta personalchef inom 
SEB, en kontakt vi fått via bekanta. Emellertid så kände vi efter intervjun med Lockne att vi 
behövde få mer aktuell information från SEB och vi tog då kontakt med den relativt 
nystartade avdelningen ”hälsa och arbete” med placering i SEB huset i Rissne utanför 
Stockholm. Där träffade vi Ulla Knutzon. Inom ELFA fick vi kontakt med Sven Jansson som 
är HR-ansvarig men på plats träffade vi även Tiina Palmqvist samt Eva Norling som båda 
arbetar på HR-avdelningen. Vi fick dessutom en rundvandring i företagets lokaler som är 
placerade i Järfälla utanför stockolm. Detta för att på ett överskådligt sätt förstå de olika 
arbetspositionerna inom ELFA. SAS Institute fick vi höra om genom en tävling via tidningen 
”Ledarna” där de varje år utser Sveriges bästa chefer inom olika kategorier. I kategorin 
”hälsa” var Susanne Bragée nominerad och eftersom hon framstod som en person starkt 
engagerad i ämnet så kontaktade vi henne via e-mail och blev inbjudna för en intervju i deras 
vackra lokaler i Solna utanför Stockholm. Emellertid blev Bragée förhindrad och vi fick då 
träffa Helene Sjöqvist som även hon arbetar på HR-avdelningen. 

 

Samtliga intervjuer blev inspelade med en MP3 spelare då vi anser att vi efter intervjuerna 
ville höra samtalen upprepade gånger för att höra tonfall, ordval med mera. Dessutom hade vi 
ett frågeformulär som stöd vid intervjuerna så att vi kunde ställa samma frågor till alla de som 

 
24 Wallén 1996:53 
25 Wallén 1996:47ff 
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blev intervjuade. Vi lät emellertid de intervjuade utöver detta prata fritt för att vi verkligen 
skulle få fram deras åsikter och tankar. 

 

Eftersom vi har relativt få intervjupersoner så tycker vi det är viktigt att beskriva vilka de är 
samt var de arbetar och vilken ställning de innehar. Detta anser vi öka deras trovärdighet.  

2.8 Källkritik 
Det material vi använt oss av är i första hand publicerade böcker. Vi har, i rollen som 
forskare, granskat dessa kritiskt och gjort bedömningar om trovärdighet i det vi använt oss av. 
Dessutom har vi använt oss av externa och interna informationskällor från de olika företagen. 
Företagsinformation kan ofta vara lite förskönade och undanhåller mindre positiv fakta. 
Förutom detta är vi medvetna om att några av de teorier och författare vi tagit i anspråk, 
särskilt i metodkapitlet, är något äldre. Vi anser trots detta att de fortfarande är relevanta och 
en del senare forskare hänvisar till dessa än idag. Vi är medvetna om att undersökningens 
resultat kan påverkas av det urval vi gjort och därför har vi försökt att bredda perspektivet 
med att använda flera olika källor och författare. 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att diskutera olika teorier. Vi kommer att dela in dessa i tre olika 
huvudrubriker: stress, organisationen och ledarskap samt åtgärder – vad företagen kan göra 
för att motverka stress för att göra det mer överskådligt för läsaren. 

3.1 Stress 

3.1.1 Stress - definition 
Stress beskrivs som den påfrestning som människan utsätts för när krav och förväntningar inte 
stämmer överens med vad hon förmår och kan prestera. Stress uppstår inte bara vid alltför 
höga krav utan även vid den understimulering som till exempel ett alltför monotont arbete 
innebär.26  

 

En annan och mycket kort definition av begreppet stress kommer från Lena Nevander 
Friström: stress = överlevnad. Med detta menar hon att stress är fullständigt nödvändig för oss 
som människor. Vår kropp och hela dess sinnrika mekanism fungerar inte utan stress. Stress i 
sig är inte farlig, det som är farligt är bristen på vila samt avsaknad av återhämtning.27 Vidare 
anser Nevander Friström att stress är nödvändigt för att överleva och påverkar oss alla mer 
eller mindre märkbart. Det som händer vid stress är att kroppen gör sig beredd för 
påfrestningar – fysiska, psykiska och sociala. Hela tiden gör sig kroppen beredd för sådana 
påfrestningar och när den gör det sker en uppvarvning, ett ”gaspådrag”. Oftast är detta 
gaspådrag ändamålsenligt och stimulerande. Vi ökar verksamheten och skärpan en viss grad 
och då kallas stressen för positiv. När gaspådraget väl blir för stort och sker med för täta 
intervaller under en lång tid blir stressen skadlig och uppvarvningen förknippas med något 
negativt. Kroppen behöver vila mellan alla gaspådrag. Om individen saknar inflytande över 
det som händer kan denne inte längre styra sitt liv. Oftast förknippas stress med högt tempo, 
men även ett enformigt och monotont arbete kan vara lika negativt stressande.28  

 

Stress kan delas upp i positiv och negativ stress. Enligt socialpsykolog Bosse Angelöw 
handlar den positiva stressen ofta om en meningsfull och lustbetonad ansträngning där 
kroppen inte reagerar med skadliga stressreaktioner. Den negativa stressen däremot innebär 
dels att individen oroar sig och hetsar upp sig för olika vardagssituationer och dels att denne 
utsätts för kraftig stress under mycket lång tid. Skillnaden mellan den positiva och negativa 
stressen beror på hur vi individer själva uppfattar den.29  
 

Att arbetsbelastningen inte får bli alltför påfrestande är många av dagens forskare eniga om 
och enligt undersökningar brukar ungefär sextio procent av de tillfrågade uppge att de 
upplever stress på arbetet menar Rubenowitz. Enligt honom är all stress inte ond och dessa 
ger heller inte upphov till känslomässigt negativa reaktioner. Stress uppstår när vi ställs inför 

 
26 www.av.se, 2006-04-10 
27 Nevander Friström 2005:71 
28 Nevander Friström 2000:26ff 
29 Angelöw 2005:51 
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utmaningar eller krav som gäller något av betydelse för oss och vi blir nervösa inför vår 
förmåga att klara av dem. 30  

  

Enligt Nevander Friström måste vi människor finna en balans mellan arbete, familj och de 
egna behoven. Hon visar här till figuren nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familj eller
annat socialt
sammanhang

Jag

Arbete

Familj eller
annat socialt
sammanhang

Jag

Arbete

 
Figur 3:1 Balans i Livet (Nevander Friström 2001:13) 

 

Alla de tre cirklarna i modellen ska vara lika stora, det vill säga, alla tre ska få lika mycket tid. 
Det är viktigt att den ena inte får mer tid än den andra. Om till exempel arbetscirkeln tar stort 
utrymme under en viss, begränsad tid, är det ofta inga problem, men det är då cirkeln ständigt 
tar större plats som individen ligger i farozonen för att bli utbränd. Enligt Nevander Friström 
är den person som får en allt för stor arbetscirkel en som alltid varit positivt inställd till livet 
och den som alltid ställt upp. Denne har hög stresstålighet och en förmåga att arbeta bäst 
under stress men som tillslut inte klarar av det mer.31

 

Stresstålig var under många år det bästa man kunde vara. Inget smällde så högt vid intervjuer 
eller i platsannonser. Men på senare tid har det blivit mer känt att stresstålighet är en egenskap 
som inkluderas i kriterierna för psykopati, och det har medfört att vikten av stresstålighet i 
samhället har börjat tonas ned en aning.32  

3.1.2 Utbrändhet 
Långvarig stress kan leda till utbrändhet och Maslach och Leiter pekar på tre tillstånd som 
inträffar när en individ börjar bli utbränd: utmattning, cynism och otillräcklighet. Utbrändhet är, 
enligt Nevander Friström, en konsekvens av långvarig obalans. Den som drabbas har utsatt sig 
för ett alltför stort gaspådrag under en för lång tid utan vila. Långvarig stress får konsekvenser 
både fysiskt, psykiskt, socialt och personlighetsmässigt.33 Angelöw går ännu längre i sin 
beskrivning och anser att utbrändhet framför allt drabbar människor som i sitt arbete har till 
uppgift att hjälpa andra människor. Utbrändhet handlar om ett samspel mellan individuella, 

 
30 Rubenowitz 2004:225 
31 Nevander Friström 2000:13ff 
32 Nevander Friström 2005:73 
33 Nevander Friström 2000:45 
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mellanmänskliga och organisatoriska faktorer och uppstår i en alltför intensiv kontakt med 
människor.34

 

Schaufeli och Enzmann definierar utbrändhet som ett långvarigt negativt, arbetsrelaterat 
sinnestillstånd hos ”normala” individer, som framförallt karakteriserat av utmattning, olust, 
minskad motivation med mera. Vidare menar de att detta psykologiska tillstånd utvecklas 
gradvis men att det tar lång tid innan individen blir medveten om det. Det uppstår ur en 
situation av bristande överensstämmelse mellan ambitioner och verklighet. Ofta hamnar 
personen i en ond cirkel. Enligt Jürisso betonar denna definition bara arbetslivets betydelse 
för utbrändhet. Det finns utöver detta andra samband som berör individens totala situation. 
Det vill säga utbrändhet uppkommer ur ett samspel mellan individen och organisationen.35  

3.1.3 Arbetsmiljölagen 
De grundtankar som bär upp arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 
och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Enligt denna lag är det chefens ansvar att se till 
att arbetsmiljön inte är skadlig för personalens hälsa. I lagen står det bland annat att arbetsgivaren 
ska ”säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter en arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och 
som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen 
i samhället” (1§ 1. kap) och att ”främja att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö” (1§ 2. kap). Tankarna i arbetsmiljölagen kan beskrivas med ett 
citat från Arbetsmiljökommissionens arbete som belyser arbetsmiljölagens syfte: ”En av de 
viktigaste förutsättningarna för ett bättre arbetsliv är ett rikt arbetsinnehåll och den enskildes 
möjlighet att själv påverka sin arbetssituation. Den som i sitt arbete ständigt lär sig nya 
saker, får ta ansvar, får möjlighet till samarbete med andra, har överblick över den 
verksamhet han deltar i, förstår den och har möjlighet att påverka arbetet – han/hon kan 
trivas och växa som människa”.36

3.2 Organisationen och ledarskap 
Frågan om vad som är av betydelse för en individs arbetstillfredsställelse och vad som 
utmärker en bra arbetsmiljö har länge diskuterats. Tyngdpunkten vad som diskuterats har 
förskjutits från att gälla arbetsmiljöns betingelser såsom belysning, ventilation till att senare 
mer inrikta sig på arbetsmiljöns sociala betingelser och mänskliga behov. Idag är det inte bara 
den psykosociala miljön utan också själva arbetsengagemanget, känslan av att uppleva arbetet 
som meningsfullt och att aktivt ha möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.37 
Nevander Friström anser att den största arbetsmiljörisken som finns att bli utsatt för dåligt 
ledarskap. ”Kränkta människor samarbetar inte och idéer - inte ens bra idéer – fungerar inte 
utan samarbete.”38

 

Det traditionella kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats. Förr erbjöds 
den anställde arbetstrygghet och karriärmöjligheter i gengäld mot hårt arbete och lojalitet. 
Idag är situationen annorlunda, då många medarbetare är projekt- och kontraktsanställda. 
Flexibiliteten har sitt pris i form av otrygghet och minskat socialt stöd. Den kontraktsanställde 

 
34 Angelöw 1999:63ff 
35 Jürisso 2001:38f 
36 SOU 1990:49, Betänkande av Arbetsmiljökommissionen, Arbete och hälsa
37 Rubenowitz 2004:55f 
38 Nevander Friström 2000:53 
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förväntas endast utföra ett avgränsat arbete och arbetsgivaren förväntar sig inget socialt utbyte 
av den tillfälligt anställda.39 Under det senaste decenniet har det skett många snabba 
förändringar i den värld som företagen och organisationerna verkar i. Kunder har blivit mer 
krävande och kvalitetsmedvetna, informationsteknologin växer stadigt samtidigt som 
globaliseringen accelererar i full fart och marknader avregleras.40

 

Hur vi beter oss på arbetet beror mycket på de värderingar vi är omgivna av - 
företagskulturen. På många företag finns det en outtalad attityd att det är bra att arbeta mycket 
övertid vilket sedan premieras. Detta är bara en anledning till att skapa stress och enligt 
Nevander Friström måste vi kräva företagskulturer som ändrar beteendet både hos ledningen 
och de anställda.41

 

Enligt Maslach & Leiter är en stark företagskultur som stöder dess inriktning viktigt för ett 
framgångsrikt företag. Det är viktigt att de anställda får stöd för sitt arbete mot att bli bäst. Det 
krävs ett genuin samarbete inom hela företaget för att komma fram till lösningar. När 
medarbetarna trivs i arbetsmiljön utvecklas också företaget. En orsak till detta är bland annat 
att personalomsättningen blir lägre när personalen trivs och har möjlighet att utvecklas. 
Utöver detta ökar effektiviteten då den som arbetar i en miljö där samarbete och idéer 
uppmuntras blir mer effektiv. Samtidigt ökar flexibilitet och kreativitet då den som trivs och 
mår bra i sitt arbete får stärkt självkänsla och blir då flexibel och kreativ medan den som är 
stressad inte ser möjligheterna. Alla dessa orsaker leder till en friskare personal. Ihållande 
stress kan utlösa en lång rad sjukdomar men när den negativa stressen minskar, minskar också 
sjukfrånvaron.42

 

Under senare år har det blivit allt vanligare att tala om att påfrestande långvarig stress och 
överkrav i arbetet leder till utbrändhet. Alla människor är emellertid inte stresskänsliga i 
samma utsträckning och det skiljer sig också hur vi upplever stressiga situationer. Det sociala 
stödet spelar också en stor roll för alla och fungerar som motkraft mot stress och riskerna för 
hjärt- och kärlsjukdomar, oavsett krav- och kontrollnivå i arbetet, är genomgående högre 
bland de som har ett svagt socialt stöd i och utanför arbetet än bland de som har ett starkt stöd. 
De som inom organisationen har en bra arbetsgemenskap motverkar ofta påfrestande och 
stressiga arbetsförhållanden. Detta för att kollegorna ger stöd till varandra och en god 
samhörighetskänsla skapar trygghet.43

 

Orsakerna till stress är forskarna inte helt överens om. Den vanliga uppfattningen i samhället 
är att utbrändhet i första hand är den enskilda individens problem, att denne har brister i 
karaktären, beteendet eller produktiviteten. Enligt detta synsätt är det människorna som är 
problemen och för att lösa detta må individerna själva bli kvitt sina problem. Maslach och 
Leiter hävdar att det inte alls är så. Enligt dem är utbrändhet ett problem som beror på den 

 
39 Kindenberg & Wallin 2000: 
40 Ekman & Arnetz 2002:304 
41 Nevander Friström 2000:54 
42 http://www.afa.se/upload/Blanketter/Idéskrift%20050214.pdf, 2006-03-18 
43 Rubenowitz 2004:225ff 
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sociala miljö vilken vi arbetar i. Arbetsplatsens struktur och sätt att fungera formar det 
mänskliga samspelet och hur vi utför våra arbetsuppgifter.44  

Enligt Jürisso beskrivs orsaken till stress med olika fenomen i samhället och i våra 
organisationer. Några av dessa är omorganisationer, nedskärningar, teknologi- och 
informationsstress och hög arbetsbelastning. Utöver detta har arbetsuppgifterna blivit mer 
psykiskt påfrestande med mer tidspress och sämre kontroll att kunna påverka själv. Jürisso 
anser att orsakerna framstår i en kombination mellan individuella och organisatoriska faktorer 
och för att lösa dessa bör vi titta på samspelet mellan dessa.45 Arnetz menar att stress är ett 
tecken på ohälsosamma organisationer och arbets- och livsstilar som hämmar både samhälle och 
individ. Han menar också att vi under detta århundrade borde lyfta stress från ett individ- och 
organisationsperspektiv till en mer global nivå och ta itu med de systemfel som gynnar stress.46

 

Maslach och Leiter anser att utbrändhet bör angripas på företagsnivå och inte på individnivå. 
Detta är för organisationens eget bästa eftersom detta leder till att företaget får behålla sin 
produktiva personal under en lång tid. Ett företag som stöder engagemanget i arbetet är ett 
starkare företag som också kan ge mer uppmärksamhet mot sina kunder och växa på nya sätt 
och utveckla idéer och produkter. Detta i jämförelse mot ett företag där medarbetarna 
upplever stress och utbrändhet, dessa har mindre förmåga att godta stora förändringar i sin 
miljö och arbetsuppgifter.47 Långvarig stress påverkar ett företags prestationsförmåga då 
dessa består av människor menar Arnetz. Detta innebär att företaget inte får ignorera stress, 
det får inte bara hanteras ur individperspektiv. Den centrala ledningen måste behandla dessa 
frågor för företagets framtida hälsa och överlevnadsförmåga. En stressad organisation 
kännetecknas av låg verkningsgrad. Medarbetarna arbetar allt hårdare och längre, men 
utväxlingen i form av värdeskapande aktiviteter sjunker. Långvarig och ohälsosam stress 
leder till att organisationens förmåga att producera minskar, effektiviteten sjunker och 
stressen ökar ytterligare och företaget hamnar i en ond stresscirkel.48

 

Maslach och Leiter tar upp sex oförenligheter mellan människan och arbetet som orsakar 
utbrändhet. Dessa är - för stor arbetsmängd, avsaknad av kontroll, otillräcklig erkänsla och 
ersättning, gemenskapens sammanbrott, bristande rättvisa och motstridiga värderingar.49 
Enligt Wilmar Schaufeli, professor i klinisk och organisatorisk psykologi, och filosofie doktor 
och psykolog Dirk Enzmann finns det ett antal samhälleliga och individuella skäl till att 
arbetsrelaterad stress ökar i vårt samhälle:50  

• Kraftig tillväxt av servicesektorn –  Inom dessa yrken arbetas det mycket med andra 
människor vilket anses öka utbrändhet. 

• Individualisering – de traditionella samhällsrollerna (som kyrkan) har försvunnit och 
idag måste vi definiera egna roller och odla egna sociala nätverk.  

• Ökad mental och emotionell överbelastning – Ny teknologi har medfört ökad mental 
belastning. Kunder är idag allt mer krävande samtidigt som många organisationer skär 

 
44 Maslach & Leiter 1999:33 
45 Jürisoo 2001:15f 
46 Ekman & Arnetz 2002:302 
47 Maslach 1999:100ff 
48 Ekman & Arnetz 2002:302 
49 Maslach & Leiter 1999:kap 3 
50 Jürisoo 2001:55 
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ner sin verksamhet. Detta har medfört att både den kvalitativa och kvantitativa 
belastningen har ökat. 

• Försvagning av den professionella auktoriteten – De emotionella kraven har ökat och 
klienter och kunder förväntar sig mer idag. 

• Professionell mystik – Förväntningar, åsikter och trosuppfattningar skapar orealistiska 
förväntningar på vad arbetet ska innehålla. 

• Kompetens – När en individ är färdigutbildad har han inte den kompetens som kunden 
förväntar sig. 

• Självförverkligande – Idag sätter vi mer press på att arbetet ska vara mer utmanande, 
intressant och varierande än tidigare. 

• Kollegialitet – Det finns mycket rivalitet, konkurrens och misstro kollegor emellan.  

• Förändrat psykologiskt kontrakt mellan anställd och organisation – Idag får den 
anställda ge mer än han får tillbaka från organisationen.  

 

Allt fler arbetar idag under visstidsanställning. Detta leder till att många behöver arbeta 
hårdare utan att ha en arbetssäkerhet vilket bryter ner det psykologiska kontraktet. Detta, 
menar Schaufeli och Enzmann, skapar högre personalomsättning, missnöje, stress och 
utbrändhet samtidigt som individernas förväntningar på arbetet idag är större. Förväntningar 
om goda karriärmöjligheter, utmanande arbete, trevliga kolleger, variation, delaktighet och 
autonomi vilket är en viktig del inom en organisation är svåra att uppnå i och med dagens 
arbetsuppdelning vilket skapar frustration och medför därigenom på sikt risk för utbrändhet.51  
 

Några viktiga faktorer för att förstå psykofysiologisk stress är passformen mellan 
medarbetares kapacitet och arbetets krav menar Bengt Arnetz. Vidare tar han upp 
verksamhetens storlek och komplexitet, ledningens och medarbetarnas kapacitet och 
kompetens, organisationens måltydlighet, arbetsklimat och effektivitet som är andra faktorer 
som är relevanta när vi pratar om organisationsstress. Dessutom är det viktigt att 
medarbetarna själva har möjlighet att vara delaktiga och kan påverkar beslut som direkt 
påverkar deras vardag.52  

3.2.1 Definition av ledare och chef 
Inom organisationsläran är ledaren och chefen en av de centrala gestalterna inom företaget. 
Rollen innebär en hel del åtaganden samtidigt som flera personliga egenskaper uppfylls. För 
att förstå vilka krav och uppgifter som ingår anser vi det viktigt att definiera vad rollen enligt 
teorin innebär. 

 

Något som är viktigt inom organisationsläran är att se att det finns två typer – ledaren och 
chefen - som måste särskiljas. Chefskapet handlar om varför uppgifterna skall göras och vad 
de utgör medan ledarskapet handlar om hur de skall göras. Eftersom chefen är den person som 
blivit tillsatt så börjar vi med att redogöra för vad och vem chefen är. Chef kommer från 
latinets caput och betyder ”huvud”. Det innebär att chefen har en befattning och ett 

 
51 Jürisoo, 2001:57 
52 Ekman & Arnetz 2002:300 
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organisatoriskt ansvar med formella befogenheter. Chefen har som uppgift att företräda 
organisationen gentemot de egna medarbetarna samt andra interna och externa intressenter. 
Chefen är en lagledare som planerar, genomför samt följer upp arbetet. Dessutom ingår det i 
dennes roll att utveckla människorna och verksamheten i rätt riktning inom enheten.53  

 

Yrket chef är något självvalt, där personliga val och mål ligger bakom beslutet. Faktorer som 
har betydelse är att personen vill ha en möjlighet att kunna påverka, utveckla verksamheter 
och människor. Att ha en plattform för att utveckla sig själv samt att ha en position som bidrar 
med att göra tillvaron extra meningsfull. Mossboda menar att listan kan göras lång, men det 
som kan lyftas fram är att den personliga ambitionen att klättra i organisationen ligger som 
grund för valet. Personen innehar inte bara en befattning som chef utan även ett dubbelt 
representantskap där individen företräder både sin överordnande chef och sina underordnade 
medarbetare. Sammanfattningsvis representerar chefen den part som är närvarande i den 
aktuella situationen. Att uppfatta, förstå och tolka helheten i vardagen kräver att en chef har 
förmåga att applicera ett helikopterperspektiv i organisationen. Chefen, och ingen annan, 
måste ha förmågan att känna hur långt denne kan driva sin egen och gruppens vilja.54  

 

Ledaren är till skillnad mot chefen en person som får den informella rollen som ledare. 
Mandatet kommer underifrån och ger ledaren en plattform i sitt förhållandesätt. Egenskaper 
som ledaren innehar är förmågan att uttrycka tankar och åsikter gentemot sin omgivning på ett 
konstruktivt sätt. Att leva som man lär är ett viktigt samband som ledaren lever efter. När det 
finns en informell ledare i en grupp med utnämnd chef där denne person inte är den samma så 
bör chefen fundera över sitt förfarande för att inte hamna i konflikt med ledarpersonen.55

 

En ny tolkning av chefsrollen innebär att ha balans. Fungerar du som människa i din familj 
fungerar du sannolikt bättre som chef på jobbet och vice versa. Fungerar du i ditt 
familjesammanhang och hittar du en vettig balans mellan dig själv, arbete och familj kan det 
ge dig kvaliteter som du har stor nytta och glädje av på arbetet – och i förlängningen kommer 
ditt företag att tjäna på det hela.56  

”Den största arbetsmiljörisk som finns är risken att bli utsatt för dåligt ledarskap”. Alla som 
har upplevt det vet att det inte spelar någon roll hur sittriktiga stolarna på arbetsplatsen är eller 
hur väl ventilationen fungerar om man har en icke fungerande ledare. 57

3.3 Åtgärder – Vad kan företaget göra för att motverka stress? 
Enligt Nevander Friström är det många anställda som anser att stämningen sitter i väggarna 
och att traditionen är på ett visst sätt och chefen arbetar i den andan. Detta gör att 
medarbetarna tror att de måste göra likadant och att ingenting kan ändras. Men enligt 
Nevander Friström är vi alltid delaktiga i hur resultatet blir, vare sig det är på arbetsplatsen 
eller hemma. Du har själv rätt att säga till och ändra stilen.58 Det är däremot frustrerande för 
den som inser att han eller hon vill ändra sin tillvaro om det inte finns några gehör för de 

 
53 Berggren 1998:8ff 
54 Mossboda 2004:21 
55 Mossboda 2004:12ff 
56 Nevander Friström 2005:90 
57 Nevander Friström 2001:85 
58 Nevander Friström 2000:96f 
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tankarna inom organisationen. Detta i sig ökar den negativa stressen. Det samma händer om 
företaget skickar iväg sina anställda på föreläsningar om stress och liknande men trots detta 
förändras inget på företaget. Då känns det som att det inte är någon idé att skapa förändringar. 
I dessa företag är det viktigt att ändra kulturen. Den lever endast på grund av oss människor 
och därför är det vi som kan göra någonting åt den. Enligt Nevander Friström går det att själv 
göra förändringar, men hon vill inte underskatta den samlade organisationens betydelse och 
vidare menar hon att företag som har en tydlig syn på hur man förenar familjeliv och arbete 
attraherar dagens unga arbetssökande, dessutom minskar stressen när de anställda själva har 
kontrollen över sin arbetstid. Återigen kopplar hon det till hur viktigt det är att organisationen 
gör något och att det är viktigt att vi arbetar uppifrån och ned inom denna. Börja med att 
diskutera dessa frågor på organisationsnivå och gå sedan ned till den enskilde individen. 
Dessutom bör arbetet koncentreras så att det leder till en aktiv handling så att det inte bara 
stannar vid ord. Kunskapen är ofta stor om vad det innebär när personalen är trött, ändå 
arbetas det massa övertid. Nevander Friström menar att arbetsgivaren kan agera genom att 
sända hem övertidsarbetare.  

 

Enligt Jürisoo finns det tre perspektiv för företagsledningen att se på hälsofrågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagar och 
föreskrifter Ekonomi

Humanism

Idealistiskt
förhållande

Lagar och 
föreskrifter Ekonomi
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Figur 3:2 Företagsledningens ansvar och perspektiv (Jürisoo 2001:130) 

 

Det första perspektivet är utifrån lagarna och föreskrifterna, med detta menas vad 
företagsledaren är skyldig att göra. Det ekonomiska perspektivet är det andra. Här är det 
viktigt att ledaren ser vad det kostar att göra och att inte göra insatser när det gäller 
hälsofrågor. Det är lönsamt att arbeta med hälsofrågor. Det tredje och sista perspektivet är det 
humanistiska perspektivet. Här är det viktiga hur det ska se ut i organisationen och hur 
medarbetarna ska tas hand om. Att ha en god människosyn är centralt för en organisation. I 
dag kan företagen genom att skapa ett gott socialt klimat bli mer attraktiva på 
arbetsmarknaden och genom detta skapa ett konkurrensmedel när det gäller nyrekrytering till 
organisationen.59

 

 
59 Jürisoo 2001:ff 
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Maslach och Leiter anser att stress bör angripas på företagsnivå då chansen är som störst att 
en verklig förändring kommer till stånd. Orsakerna till detta är först och främst att det här 
inriktas på en hel grupps problem istället för bara på en individ vilket gör att det blir mer 
kostnadseffektivt samt bygger in mer ömsesidigt stödjande processer vilket förbättrar för hela 
gruppen. Att arbeta med dessa frågor på företagsnivå förbättrar också personalledningen och 
ger en ökning av produktivitet och av personalens livskvalitet. Det är viktigt att ingripa på 
företagsnivå, men samtidigt mer komplicerat och mer krävande. Detta eftersom det kan vara 
svårt att identifiera det exakta målet för företagsingripandet och denna osäkerhet gör det 
svårare att genomföra förändringar som påverkar företagets sociala miljö. Dessutom kan 
sådana ingripanden gå emot lednings- och maktstrukturer vilket i sig kan framkalla motstånd. 
Det är vanligt att företag inriktar sig på kortsiktiga vinster snarare än framtida fördelar. När 
det handlar om stress är detta enligt Maslach och Leiter ett allt för riskabelt antagande då 
utbrändhet kostar oerhört mycket när det väl har blivit ett problem, detta i form av ekonomisk 
kostnad, minskad produktivitet, hälsoproblem, nedgången i livskvalitet i stort. Dessutom är 
det svårare att effektivt bearbeta utbrändheten då den är utvecklad än i början eller innan. 
Vidare anser de att bästa sättet att förebygga utbrändhet är att främja engagemang i arbetet, 
det vill säga det som är positivt ska ökas. Med strategier för utveckling av engagemang i 
arbetet förbättras energi, engagemang, och effektivitet. Företaget investerar i människor så att 
de blir välutbildade, lojala och hängivna anställda vilket resulterar i att de utför ett arbeta av 
hög kvalitet. Detta stärker företagets framtida möjligheter att överleva. Denna investering 
kräver ett ömsesidigt arrangemang mellan arbetsgivare och anställda. Företaget måste kunna 
visa samma slags engagemang för de anställda, visa respekt och omtanke, som företaget 
kräver av sina anställda.60

 

Arnetz tar upp att då medarbetare och ledning lägger in reflektions- och återhämtningstid 
minskar stressen, och sannolikheten för mer genomgripande förändringar ökar markant.61 Det 
finns många olika sätt enligt Rubenowitz inom arbetslivet för att begränsa den skadliga 
stressen. Det viktigaste, enligt honom, är att ge så stora förutsättningar som möjligt för 
egenkontroll på individ-, grupp-, och organisationsnivå. En individs förmåga och vilja att 
hantera påfrestningar ökar när det finns reella möjligheter att kunna påverka och kontrollera 
sin egen arbetssituation och detta i sin tur bidrar till att stressen blir av den ”glada” varianten. 
Samtidigt som ledningen ställer högre krav på individen i arbetet är det desto viktigare att han 
får stora befogenheter att bestämma över det egna arbetet. Vidare är det viktigt att det finns 
möjligheter till vidareutbildning. En annan åtgärd som också visat sig vara positiv är att ge de 
anställda möjligheter till individuell arbetstid.62

 

Maslach och Leitner beskriver en metod för att lösa problem med utbrändhet. Den kan 
användas både för att lösa problem med utbrändhet vid krislägen och i förebyggande syfte för 
att minska risken i framtiden.  

 
 
 
 
 

 
60 Maslach & Leiter 1999:102ff 
61 Ekman & Arnetz 2002:303 
62 Rubenowitz 2004:229f 
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Från den enskilda individen  Från företaget 
 

Det börjar med en person   Det börjar med ledningen 

 

Det blir ett grupprojekt   Det blir ett företagsprojekt 

 

Det knyter an till företaget   Det knyter an till människor 

 

 

 

                              Resultatet påverkar närbesläktade oförenligheter 

 

                       Resultatet är en process 
 

Figur 3:3 Problemlösningsprocessen från två håll (Maslach & Leiter 1999:109) 

 

Denna metod är en social och kontinuerlig process som bygger på de sex oförenligheter som 
tidigare nämndes mellan människa och arbete. Syftet är att förbättra kommunikationen mellan 
dessa. Vi kan utgå ifrån vilken som helst av dessa och då speciella förhållanden på 
arbetsplatsen förbinds med individens känslor och beteende i arbetet gör det att vi riktar in oss 
på både personen och företaget. Genom detta granskas hur olika tänkbara förändringar 
kommer att påverka utbrändhet. Det är viktigt att alla nivåer och enheter inom företaget är 
engagerade för projektet från början till slut. 

 

Vidare tar Maslach och Leiter upp att det är viktigt att innan företaget startar ett projekt för att 
förebygga utbrändhet bör ledningen utföra en enkätundersökning av medarbetarna för att få 
fram deras åsikter och skaffa sig lämpliga och meningsfulla upplysningar om det som händer 
på företaget. Detta för att ledningen ska kunna ta itu med de mest centrala frågorna. För att det 
sen verkligen ska leda till förändringar är det viktigt att alla anställda och hela ledningen 
deltar aktivt i samtliga delar i processen.63  

 

Individer kan i arbetsgrupper ta ansvar för de problem som bidrar till stress, men ett 
ingripande från den centrala ledningen är däremot bredare och sannolikt också mer effektivt. 
Detta kan ta längre tid och här krävs det att fler personer samarbetar, men verkan sträcker sig 
längre och i det långa loppet påverkas ett större antal anställda. En organisation som aktivt 
främjar engagemang hos sin personal är en effektivare organisation.64  
 

 
63 Maslach & Leiter 1999:kap 6 
64 Maslach & Leiter 1999:164f 
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Som nämnts tidigare är dagens samhälle kundfokuserat där kunden sätts i centrum. Om 
medarbetaren saknar inflytande, har för hög arbetsbelastning och lider av kronisk stress 
kommer han inte att lyssna på kund- och omvärldssignaler. Vid hög stress reagerar vi genom 
att rikta in oss på kortsiktig överlevnad, försämra vår sociala förmåga och blir mindre flexibla. 
För att kunna lyssna på kunders behov, önskemål och kunna anpassa oss till 
omvärldsförändringar måste vi först skapa hälsosamma och stimulerande arbetsmiljöer. De 
som ständigt arbetar hinner inte reflektera, förändra arbetssätt eller ta in omvärldens signaler. 
I allt större grad inom dagens organisationer börjar ledningen intressera sig för problemen 
med ohälsa och dess konsekvenser för företaget. Friska ledare och medarbetare presterar 
bättre, har större förändringskraft, konsumerar mindre sjukvård och är borta mindre. 
Dessutom är friska medarbetare god PR för företaget och lockande argument vid rekrytering. 
Hälsan värderas allt högre av enskilda idag och allt färre är villiga att riskera sin hälsa på 
grund av ohälsosamma och stressiga arbetsmiljöer. Kontinuerliga förändringsprocesser leder 
ofta till ökad organisationsstress eftersom de inte tar hänsyn till grundläggande mänskliga 
behov. Genom att kombinera traditionella styr- och ledningsverktyg med biologiska nyckeltal 
har ledningen en större möjlighet att optimera stressen samtidigt som företagets och 
medarbetarnas långsiktiga hälsoprognos förbättras. Genom att koppla ihop hälsa, kreativitet 
och ekonomi skapas organisationer som klarar av turbulens och utvecklas samtidigt som de 
bidrar till medarbetarnas hälsa och ett friskare samhälle. Alla tjänar på detta synsätt.65

 

Stressmönster och orsaker till stress ser olika ut både hos oss människor och inom och mellan 
olika organisationer. Genom att ledningen tar reda på organisations- och ledningsfaktorer som 
motverkar respektive förstärker stressen kan de genomföra en rad hälso- och 
företagsstrategiska förbättringar. Ledningen bör, enligt Arnetz, bättre identifiera och bättre 
förstå de underliggande orsakerna. Detta leder till att ledningen kan se de egentliga orsakerna 
och inte bara symptomen. Ju större delaktigheten är på arbetsplatsen, desto lägre är den 
upplevda stressen. Låg delaktighet, låg verksamhetseffektivitet, låga ledarskapsbesittningar, 
dålig återkoppling från arbetsledningen och låg grad av måltydlighet för verksamheten är 
organisations- och ledningsfaktorer som påverkar stress på arbetsplatsen enligt Arnetz.66  

 
65 Ekman & Arnetz 2002:311ff 
66 Ekman & Arnetz 2002:307 
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4 Resultat av Empirisk studie 
För att läsaren ska få en bättre helhetssyn av uppsatsen och förståelse för de företag vi har 
studerat har vi valt att i detta kapitel berätta lite kort om respektive företag. Utöver det 
kommer vi i kapitlet att redovisa de svar vi fått vid våra intervjuer. Vi har, som tidigare 
nämnts, delat upp kapitlet i olika huvudrubriker som följer de frågor vi ställt företagen samt 
teorikapitlet. Vi har valt att genomföra fyra intervjuer med tre olika stora företag.  

4.1 SEB 
SEB räknas idag till en av de största bankaktörerna på den svenska markanden. De första 
incitamenten till SEB grundsten bildades 1856 av André Oscar Wallenberg. Det blev Sveriges 
första privata moderna affärsbank. Efter 120 förvärv och samgåenden är SEB en av Europas 
ledande banker. SEB finns representerat i flertalet Europeiska länder, och även i USA och i 
Asien. SEB har idag 22 000 anställda varav hälften i Sverige. På SEB intervjuade vi Ulla 
Knutzon som är rehabiliteringsspecialist. Dessutom träffade vi Lennart Lockne som arbetade 
som HR chef under 25 år på SEB fram till hans pensionering för ett par år sedan.  

4.1.1 Stress 
Lockne kunde följa samhällets förändring under 1990 talet då fenomenet stress började 
komma upp till ytan. Även inom SEB märktes en tydlig ökning av långtidssjukskrivningarna. 
Enligt Lockne var uppmärksamheten en av många bidragande orsaker till ökningen. Det 
startade en spiral och det ”blev inne” att vara utbränd och stressad. Företaget började fokusera 
mer på dessa frågor och de försökte rehabilitera drabbade så fort som möjligt. Även 
Försäkringskassan började uppmärksamma problemet och stramade åt reglerna vilket gjorde 
att det blev svårare att sjukskriva sig. 

 

Ulla Knutzon arbetar på en avdelning inom SEB som kallas ”Hälsa och arbete”. Det är en 
avdelning som ligger under HR avdelningen. ”Hälsa och arbete” grundades för ungefär fyra år 
sedan som ett projekt för att få ned antalet sjukskrivningar som då var väldigt högt. Här 
arbetar de mest med de som är sjukskrivna, men arbetar även förebyggande.  

 

År 2005 uppgick SEBs sjukskrivningar till 4,7 procent och av dessa är 2,8 procent 
långtidssjukskrivningar. Enligt Knutzon är detta normalt för att vara i finansbranschen. 
Antalet sjukskrivningar är på nedgång och SEB har satt ett mål att den ska vara fyra procent 
om tre år. De kommer emellertid att fortsätta att arbeta med det de byggt upp och antagligen 
kommer de att sätta ett än lägre mål när detta är nått. Enligt Knutzon är ungefär hälften av 
deras sjukskrivningar stressrelaterade. Det görs inga direkta mätningar på detta men hon 
försöker se orsaken och det görs stickprover. Vidare anser hon att stressen är särskilt hög 
inom vissa avdelningar som callcenter och liknande. 

 

Knutzon menar att sjukskrivningarna inom SEB i stort följer utvecklingen i samhället, det vill 
säga en ökning sedan slutet av 90-talet. Hon anser också att företagen idag blir allt mer 
medvetna om stressfrågan, att det är ett problem och att det kostar pengar om inget görs för att 
motverka detta. Ett problem är emellertid att det är svårt att räkna vad det kostar, särskilt de 
indirekta kostnaderna är svåra att beräkna menar Knutzon. 

 23



Magisteruppsats 10 p  Hälsosamt Ledarskap 
Stockholms Universitet VT 2006  Av: Johanna Nygren & Jonas Rydin 

 
 

Att upptäcka någon som har symptom för att vara stressad kan alla läsa sig till menar 
Knutzon, men det hänger på om individen är intresserad av andra människor eller inte. Det är 
därför olika hur pass medvetna cheferna är och hur mycket de kan om dessa frågor. Knutzon 
berättar vidare att hon som en av 22 000 anställda inte har någon möjlighet att själv märka på 
de anställda om de är stressade utan i denna stora organisation är det den närmaste chefen som 
bör upptäcka symptomen. Utöver detta kan stress upptäckas via läkarundersökningar eller att 
individen själv tar kontakt med företagshälsovården. 

  

Inom SEB arbetar de ständigt utifrån arbetsmiljölagen. SEB, som är en så stor organisation 
har, enligt Knutzon, ett ännu större krav på sig än mindre företag då de tar en stor plats i 
samhället. Det är viktigt att det finns medarbetare som hela tiden arbetar med dessa frågor. 

4.1.2 Organisationen och ledarskap 
För att mäta stressen inom företaget skickar de vart tredje år ut enkäter till de anställda. 
Utöver detta kan chefen själv granska detta eller be om hjälp från bland annat avdelningen 
”Hälsa och arbete”. Minst en gång per år ska varje chef utföra utvecklingssamtal med sina 
anställda. Det är en diskussion mellan dessa men det ska sedan rapporteras in centralt.  

 

Övertiden inom SEB varierar mycket mellan de olika avdelningarna anser Knutzon. Däremot 
får det inte arbetas för mycket eftersom de måste utgå från de regler och lagar som finns om 
detta. Övertid är inte något som Knutzons avdelning arbetar med utan det är HR chefen för 
varje enhet som ansvarar för det. HR chefen får listor med de anställda som har hög övertid 
eller ligger över reglerad nivå för att på detta vis bevaka övertidsarbete. Knutzon antar att 
ledarskapet många gånger sätter en ribba på de övriga anställda. Det gäller för chefen att 
föregå med gott exempel menar Knutzon.  

 

Antalet anställda en chef ansvarar för skiljer sig beroende på vilken avdelning det rör sig om 
och antalet kan variera mellan tre till femtio anställda. Alla chefer får genomgå 
ledarskapsutbildningar och här får de bland annat vetskap om hur de ska hantera stress och 
här blir de medvetna om problemen. Alla chefer får samma utbildning, men Knutzon menar 
att alla inte blir experter inom detta och det blir olika inom varje enhet hur väl dessa frågor tas 
upp. Men SEB i helhet strävar efter att uppnå vissa mål. Som tidigare nämnts är det chefen 
som ansvarar för dessa frågor samt att sjukfrånvaron inte är allt för hög. Om detta inte 
uppmärksammas kan det även komma direktiv från den centrala ledningen. Att ha en dålig 
chef anser Lockne som en av de främsta orsakerna till att folk långtidssjukskriver sig. Trots 
detta är det sällsynt att den anställda diskuterar med sin chef om åtgärder eller förflyttning. 

4.1.3 Åtgärder – Vad gör företaget för att motverka stress? 
Utifrån hälsoundersökningar som görs vart tredje år på alla anställda inom SEB gör de en 
sammanställning på varje avdelning för att se vad som händer på avdelningen berättar 
Knutzon. Utifrån dessa kan de se om det förekommer stress på avdelningen. Utöver detta 
följer de lagen i förhållande till dessa frågor om arbetsmiljöarbete. Alla chefer får också, som 
tidigare nämnts, genomgå ledarskapsutbildningar för att alla ska få samma ”grundstomme” att 
stå på gentemot de anställda. Här anser Knutzon att det skiljer sig mellan cheferna hur pass 
bra de följer upp detta och arbetar med dessa frågor inom avdelningen.  

 24



Magisteruppsats 10 p  Hälsosamt Ledarskap 
Stockholms Universitet VT 2006  Av: Johanna Nygren & Jonas Rydin 

 
 

De chefer som får en långtidssjukskriven medarbetare får också genomgå en kurs 
”Vägledning för chefer” där det tas upp vad det innebär att ha någon borta, vad är ledarens 
ansvar i en sådan situation och olika lagar och regler. Det är avdelningen ”Hälsa och arbete”  
som har hand om dessa kurser och enligt Knutzon får de väldigt bra feedback på kursen. Det 
är ett svårt ämne men det märks att de ger resultat.  

 

Utöver detta arbetar de mycket med företagshälsovården som har olika program och de har 
nätverk med psykologer. Här utförs bland annat bedömningssamtal med de drabbade. I ett 
bedömningssamtal görs en djupintervju med den drabbade och det görs förslag till åtgärder. 
Sedan är det upp till SEB att avgöra vad de kan hjälpa till med och även hur mycket de kan 
betala. Om en chef upptäcker någon på sin avdelning som verkar stressad kan även han 
beställa ett sådan bedömningssamtal för att förebygga att någon blir sjukskriven på grund av 
stress. Enligt Lockne har företagshälsovården fått en mer central roll och används mer idag 
eftersom kravet på arbetsgivarna har ökat. Eftersom det idag kostar mer för företaget att ha 
någon sjuk så agerar företagen. Han menar också att kravet på varje enskild inom SEB har 
ökat de sista åren och detta bland annat på grund av de teknologiska framstegen. 

 

SEB ger alla anställda ett friskvårdsbidrag på tvåtusen kronor per år. Utöver detta görs inget 
centralt för att förebygga hälsan utan detta beror helt på avdelningen. Vissa brinner mer och 
förebygger mer inom detta än andra menar Knutzon - det är upp till chefen. 
Företagshälsovården utför också en del aktiviteter. Inom SEB finns även ett antal 
idrottsföreningar, exempel volleyboll och badmintonföreningar. Detta arrangeras för att 
uppmuntra motionering samt att de anställda ska få en chans att träffas utanför avdelningen. 
SEB huset i Rissne har också en stor gymnastiksal och träningshall som de anställda kan 
utnyttja. 

 

Enligt Knutzon arbetas det idag annorlunda med stress än tidigare först och främst med tanke 
på hennes avdelning och det som byggts upp runt denna. De försöker idag fånga upp drabbade 
mycket tidigare och utöver detta har Försäkringskassan ändrat sina regler vilket också gör att 
det går snabbare. Enligt Knutzon fungerar det idag mycket bra. Det är den drabbades 
närmaste chef som ska ha kontakt med individen under sjukfrånvaron. Knutzon och hennes 
avdelning försöker se till att cheferna inte glömmer detta efter listor de får. Hon berättar 
vidare att det alltid är lättast i början av sjukfrånvaron att ta kontakt. Vidare arbetar Knutzon 
och hennes avdelning med att få upp samarbetet mellan alla inblandade för att få tillbaka den 
drabbade snabbare, här inkluderas bland annat den drabbade, Försäkringskassa, läkaren, 
”Hälsa och arbete”, chefen med mera. De har så kallad arbetsträning och det är 
Försäkringskassan som tar kontakt med ”Hälsa och arbete” och sedan samordnar de ett möte 
och diskuterar hur de ska gå vidare för att få den sjukskrivne tillbaka till arbetet. Knutzon 
tillägger också att det är svårt att se om de tack vare det nya sättet att arbeta har kunnat 
förhindra sjukskrivningar, men det de i alla fall ser är att de lyckats få de sjukskrivna fortare 
tillbaka ut i arbete igen.   
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4.2 SAS Institute 
SAS Institute är ett amerikanskt företag och är marknadsledande inom business intelligence 
och är en av världens största privatägda mjukvareleverantörer. Dr Jim Goodnight grundade 
företaget 1976 och finns nu i 110 länder. 1986 startade verksamheten i Sverige och här finns 
nu ungefär 95 anställda men de växer stadigt. Goodnights motto lyder: ”If you treat employees 
as if they make a difference to the company, they will make a difference to the company” och 
är den företagsfilosofi som har legat bakom företagskulturen sedan de grundades. SAS 
Institutes lokaler ligger i kreativa miljöer för att skapa motivation. 2005 blev de utsedda till 
Sveriges fjärde bästa arbetsplats.67 Vi intervjuade Helene Sjöqvist som arbetar på HR-
avdelningen. Hon har ett nära samarbete med Susanne Bragée som är HR-chef. Det var 
Susanne Bragée som byggde upp detta och redan från början hade hon friskvård och hälsa i 
fokus. 

4.2.1 Stress 
SAS Institute började år 2000 att arbeta med human resource frågor i Sverige. År 2001 blev 
SAS Institute hälsodiplomerade som det första företag i Sverige. Detta är ett bevis på att 
företaget strategiskt och aktivt arbetar mot bättre hälsa. Utöver det blev de år 2005 utsedda till 
Sveriges fjärde bästa arbetsplats. Innan Bragée satte igång arbetet uppgick sjukskrivningarna 
inom organisationen till ungefär fyra procent detta till skillnad från år 2005 då den uppgick till 
1,4 procent. Detta, menar Sjöqvist, är de mycket nöjda med och det visar att medarbetarna på 
SAS Institute trivs. Sjöqvist vet idag inte hur stor del av sjukskrivningarna som är 
stressrelaterade. Just nu finns det ingen inom organisationen som är långtidssjukskriven. De 
har haft 5 personer som tidigare har varit långtidssjukskrivna och alla dessa har varit det på 
grund av utbrändhet. Men idag är samtliga tillbaka i arbete. 

 

Sjöqvist kunde inte säga om det idag görs några mätningar på hur mycket sjukfrånvaro, 
personalomsättning och liknande kostar. Hon menade däremot att de är helt medvetna om att 
det kostar mycket pengar att ha någon sjuk då kostnader för ersättare, rekryteringar och för 
medarbetaren själv tillkommer utöver det normala.  

 

Vi frågade Sjöqvist om och hur de inom organisationen upptäcker personer som är stressade 
och om de iakttar detta. Enligt Sjöqvist är det viktigt att de som arbetar inom HR avdelningen 
inte glömmer bort att hålla ögonen på personalen och se om de kan upptäcka någon som 
avviker. Hon kan många gånger se det på anställda att allt inte stämmer, om det är någon som 
inte tar så långa raster och liknande. Därför menar Sjöqvist att det är extra viktigt att de inom 
HR avdelningen äter lunch och tar raster så de ser vad som händer. Detta kan emellertid vara 
lite stressande i sig för henne. Det är däremot inte alltid lätt att upptäcka stress hos 
konsulterna då dessa inte så ofta är på kontoret. Om någon på HR avdelningen märker någon 
som stressar för mycket pratar de först med den drabbades chef och efter detta tar de ett möte 
tillsammans med individen. Här diskuterar de den drabbades situation och erbjuder hjälp. 
Efter detta tittar de på arbetsbördan och försöker eventuellt att omfördela denna.  

 
67 http://www.sas.com/offices/europe/sweden/2012.html, 2006-04-12 
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4.2.2 Organisationen och ledarskap 
SAS Institute har en stark företagskultur som funnits redan från starten. Som tidigare nämnts 
ligger det i kulturen att ta hand om de anställda eftersom de då kommer att göra skillnad för 
företaget. Vidare ska de anställda arbeta i kreativa miljöer och de ska kunna vara stolta över 
sin arbetsplats och att visa upp denne för sina kunder. Ett exempel på detta är 
kontorsbyggnaden i Solna som är ett gammalt slott. Grundaren Dr Goodnights tanke från 
början var att arbetsveckan skulle vara trettiofem timmar. Detta är idag, enligt Sjöqvist, en 
liten sanning med modifikation, det vill säga det arbetas i stort lite mer än det. Den anställde 
arbetar emellertid efter uttrycket frihet under ansvar vilket innebär att de anställda själva till 
stor del får styra och lägga upp sitt arbete och det är friare än ett nio till fem arbete. Under 
vissa perioder arbetas det mer och under vissa arbetas det mindre. Sjöqvist anser att SAS 
Institute är en organisation där det ställs höga krav men de anställda får mycket igen för det. 
Det är de individer som drivs av höga krav som stannar kvar inom företaget, de andra slutar. 
Sjöqvist förklarar detta så att om de anställda har höga krav så får de känslan av att det de gör 
verkligen har betydelse för företaget vilket är en drivkraft särskilt då det betalas tillbaka. 

 

Två gånger per år ska cheferna hålla utvecklingssamtal med sina anställda. I början av året 
sätts en utbildningsplan som sedan följs upp i slutet av året för att se hur resultatet blev och 
varför och om det har hänt något speciellt. Alla cheferna använder sig av samma mall och 
efter samtalen tittar HR avdelningen dem och ser om de kan upptäcka något avvikande men 
oftast är detta redan observerat av chefen. 

 

Vidare tog Sjöqvist upp att HR avdelningen arbetar aktivt med att träna cheferna i frågorna 
om stress och utbrändhet. Enligt henne är det viktigt att det inte bara är HR avdelningen som 
diskuterar detta, utan att det blir ett allmänt tema. De chefer som ej tar till sig detta kommer 
heller inte så långt. Dessutom tränas cheferna i att leda på rätt sätt och för att få rätt 
förhållningssätt som chef.  

 

Antalet anställda som en chef har under sig varierar lite inom SAS Institute men i genomsnitt 
ligger antalet på sex. En konsultchef har fler underanställda än övriga. Enligt Sjöqvist är 
organisationen inte hierarkisk, utan allt är väldigt öppet. Kommunikationen är informell och 
cheferna är inte rädda för att komma och fråga ledningen om råd. Dialoger hålls öppet hela 
tiden och de anställda har möjligheter att vara med och påverka och får stort spelrum även om 
det självklart måste leda fram till något. När något viktigt ska kommuniceras ut tas det upp på 
det stora fredagsmötet som äger rum en gång i månaden.  

 

Sjöqvist tror att anledningen till att SAS Institute varit så framgångsrika är för att 
företagskulturen är som den är. Den innebär en bra arbetsmiljö där de anställda känner sig 
stolta över att arbeta samtidigt som de anställda vet att de har möjlighet att vara med och 
påverka.  

4.2.3 Åtgärder – Vad gör företaget för att motverka stress? 
SAS Institute arbetar med en hel del olika åtgärder för att motverka stress och utbrändhet. 
Först och främst tog Sjöqvist upp att de har en egen restaurang på området. Hon menar att 
detta kanske låter lite enkelt men anser att det är viktigt att de anställda mår bra och av att äta 
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ordentligt blir vi piggare och får energi. Dessutom träffas kollegorna på ett annat sätt i 
restaurangen vilket bidrar till att de anställda även träffas sina kollegor från andra 
avdelningar. 

 

Vidare använder de sig av friskvårdskonsulter som gör konditionstester av de anställda samt 
håller samtal om den enskildes hälsa. Här sätter de mål och gör individuella handlingsplaner 
för att förbättra hälsan på individen. Med hjälp av dessa samtal dras slutsatser vad 
organisationen bör satsa på, som till exempel viktväktarkurs och sluta-röka-kurser. Detta i sin 
tur leder till att det inte bara blir på individnivå utan även riktar sig till gruppnivå. Då de 
startade med detta hölls dessa samtal en gång per år, men har nu reducerats till vart tredje år 
på de anställdas begäran. 

 

Andra åtgärder som Sjöqvist tog upp var att alla anställda får tvåtusen kronor i 
friskvårdsbidrag per år samt att de var tredje vecka får trettio minuter massage på arbetstid 
vilket enligt Sjöqvist är väldigt uppskattat. Dessutom har de fri sjukvård oavsett om det är 
arbetsrelaterat eller privat. Olika arrangemang som hälsotävlingar, exempelvis Vårruset med 
mera, boxning och firma fester anordnas också. SAS Institute samarbetar med olika 
friskvårdslokaler, till exempel Sturebadet Haga, så de anställda får rabatterade priser och 
liknande.  

 

Sjöqvist anser att alla de ovan nämnda faktorerna är försök att motverka stress men utöver 
friskvård och liknande behövs andra beståndsdelar också för att kunna motverka. Exempel på 
detta är utvecklingssamtal som nämndes tidigare. De arbetar också mycket med att skapa 
tydlighet i arbetsrollen och de arbetsuppgifter den enskilde ska utföra. Enligt Sjöqvist kan 
stress orsakas av att en individ inte vet vad som förväntas av denne och att inte veta sin egen 
roll. Därför skapar de individuella utvecklingsplaner varje år samt att de har en bonusplan. I 
den står vad varje individ ska klara av och vad denne får som ersättning för varje mål. Detta 
förtydligar enligt Sjöqvist för den anställde vad som ska göras och minskar tristessen. Vilket i 
sin tur ökar trivseln och prestationen inom organisationen. 

 

Varje fredag anordnar de frukost för de anställda. Detta för att få lite mer sammanhållning 
inom företaget och lära känna kollegorna inom andra avdelningar. Det är lite svårare för 
konsulterna att komma varje vecka, men de är välkomna. I samband med detta har de en gång 
i månaden ett möte där VD:n kommer och berättar om hur det går för organisationen, vad de 
har sålt, tar upp olika prognoser, framtidsplaner med mera.  

 

Enligt lag måste alla företag göra en rehabiliteringsutredning av de som varit borta från 
arbetet fyra veckor i rad eller sex gånger per år. SAS Institute har en egen 
rehabiliteringspolicy, denna går ut på att de ska agera tidigare än så. De vill vara 
uppmärksamma så tidigt som möjligt och därför menar Sjöqvist att det är viktigt att de tidigt 
får in signaler från cheferna om någon börjar vara borta exempelvis varje måndag eller om 
någon kommer sent varje dag eller liknande. Detta för att organisationen vill uppmärksamma 
om något är fel, de vill arbeta förebyggande innan sjukskrivning samtidigt som det är viktigt 
att sätta in resurser tidigt. Här skiljer de då på de som brutit armen mot de som är stressade, 
det är utbrändheten de måste arbeta med. Enligt Sjöqvist är det inte bara arbetet som stressen 
bottnar i utan alla bitar, även det privata, hänger ihop. Dessutom innebär SAS Institutes 

 28



Magisteruppsats 10 p  Hälsosamt Ledarskap 
Stockholms Universitet VT 2006  Av: Johanna Nygren & Jonas Rydin 

 

                                                

rehabiliteringsutredning att de hela tiden har regelbunden kontakt med den drabbade även när 
denne är sjukskriven. Många menar att de inte vill bli störda men Sjöqvist anser att det är 
viktigt och bra för den drabbade att känna sig välkommen tillbaka och inte känner sig 
bortglömd. Detta kan göra att processen går fortare. Innan den drabbade sätts in i fullt arbete 
igen arbetar de med en försöksperiod. Här försöker de få igång personen igen och få honom 
att känna att han vill komma tillbaka. Till exempel kan de börja med ett samtal hos Susanne 
Bragée för att sen ta en fika med kolleger till att börja svara på lite e-mail eller liknande. Det 
är viktigt att det inte går för fort och att de hela tiden stämmer av med den drabbade. De som 
hittills har genomgått detta har alla kommit tillbaka i fullt arbete igen. SAS Institute arbetar 
med kognitiva psykologer där den drabbade kan prata om vad som känns fel och utöver detta 
samarbetar de med företagshälsan så att den drabbade hela tiden får ha kontakt med samma 
läkare för att skapa tillit. 

 

Efter allt prat om vilka åtgärder som görs för de anställda inom SAS Institute är det många 
som undrar när de arbetar och hur mycket pengar kostar det. Sjöqvist menar att det är dyrt, 
men att det kostar så otroligt mycket mer om någon blir sjuk. Sjöqvist vet inte om de har 
ändrat sitt arbete med stress efter det att sjukfrånvaron nu måste redovisas i årsredovisningen 
men hon tror inte att det har det. HR avdelningen har sedan år 2000 arbetat mycket med dessa 
frågor och är nöjda med deras arbete. 

 

Som det ser ut nu kommer de att fortsätta arbeta med stress som gör idag även i framtiden. 
Men de måste också, enligt Sjöqvist, följa med i utvecklingen och följa trenden i samhället.  

4.3 ELFA 
ELFA är ett svenskägt familjeföretag som startades 1945 av Nils Jensen och de beskriver sig 
själva med att ”ha en familjär och trevlig anda som ger plats för kreativa och duktiga 
medarbetare att växa och utvecklas”. Idag har de ungefär trehundra anställda i Sverige och 
företaget är ett av Nordeuropas ledande elektronikdistributörer. Deras verksamhet finns i 
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Utöver detta har de ett nät av återförsäljare i 
Baltikum, Ryssland och Turkiet. ELFAs vision är att de ska vara den ledande 
katalogdistributören av elektronikprodukter och förnödenheter i norra Europa. ELFAs 
affärsidé utgår ifrån att de snabbt, säkert och enkelt tillhandahålla elektronikprodukter, 
förnödenheter och teknisk information till yrkesmarknaden.68 Vi utförde en intervju med Sven 
Jansson - HR ansvarig, Eva Norling – HR-Specialist och Tiina Palmqvist – arbetar på 
personalavdelningen. Vi kommer i fortsättningen att referera till dessa som HR avdelningen.  

4.3.1 Stress 
För tre år sedan ansåg HR avdelningen att sjukskrivningarna inom ELFA var allt för höga och 
påbörjade då ett rehabiliteringsprojekt för att minska den totala sjukfrånvaron. HR 
avdelningen tog kontakt med försäkringsbolaget Alecta för att få tips, råd och pengar för att 
kunna utföra projektet. Eftersom Alecta betalar ut ersättning till de långtidssjukskrivna var det 
även i deras intresse att sänka sjukfrånvaron. Först gick de tillsammans igenom frånvaron 
mycket grundligt, först generella siffror och sen från varje enskild anställd. De undersökte 
varför de anställda var borta, utförde rehabiliteringsundersökningar och försökte titta på 

 
68 Broschyr: Välkommen till Elfa 
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åtgärder. Enligt HR avdelningen var det ungefär fyra stycken som var sjukskrivna på grund av 
stress vilket de trodde skulle vara högre. 

 

Idag ligger deras sjukfrånvaro på 4,7 procent och de anser sig relativt nöjda med detta då den 
som högts var 7,3 procent. Det är främst långtidssjukskrivningarna som har minskat då det, 
enligt HR avdelningen är svårt att påverka de korta. Av dem som varit långtidssjukskrivna är 
det några som har kommit tillbaka, några har pensionerat sig eller fått sjukersättning och 
några har slutat. ELFAs personalomsättning anser de relativt låg. Detta menade de på HR 
avdelningen beror på konjunkturen, vilket de också kan se när de jämför hur det varit tidigare. 
För ungefär fem år sedan var den uppe i tjugo procent. Att det har låg omsättning beror enligt 
dem också på att ELFA anses som ett bra företag att arbeta för med bra förmåner och att 
många stannar länge inom företaget.  

 

Om projektet de har utfört förhindrat några att bli stressade tror de inom HR avdelningen då 
de har kunnat fånga upp drabbade tidigare eftersom de nu arbetar aktivt med det. Men vidare 
menar HR avdelningen att det är svårt att se om det egentligen har ändrat något då stress kan 
ligga bakom någon annan symptom utan att synas och det är kanske inte det den drabbade 
säger i första hand, det är svårt att definiera. De anser vidare att det kanske inte är precis 
arbetsinsatsen i sig som utlöser stress utan det är själva livssituationen, det kan vara en ”inre 
stress” som de uttrycker det. Detta tycker HR avdelningen också blir bevisat när de pratat med 
de som har stressrelaterade sjukdomar att det är många olika komponenter som bidrar till 
stress och sen är det något som får det att rinna över. 

 

Inom ELFA är det mest inom distributionsavdelningen som stressrelaterade sjukdomar 
förekommer. Inom vissa avdelningar, som till exempel på den avdelningen där de gör 
katalogen, finns det knappt någon stress alls enligt dem. Varför det är så och vad detta beror 
på vet de ännu inte. Det är något som de eventuellt kommer att börja undersöka. Det de 
emellertid redan nu ser är att det är de små avdelningarna som har mindre sjukfrånvaro där de 
anställda också verkar trivas bättre. På distribution har de ungefär hundra anställda med 
varierande bakgrund och monotona arbetsuppgifter.  

 

Hur många som är sjukskrivna på grund av stress vet inte de på HR avdelningen. De vet 
däremot att långtidssjukskrivningarna är på nedgång men dessa har också haft en tendens att 
gå upp och ned. Den korta och mellanlånga frånvaron håller emellertid i sig tämligen 
konstant. Detta har de fått fram av statistik som de har fört det sista året över 
sjukskrivningarna. De erkänner här att de har blivit mer ordentliga och medvetna om detta. 
Vidare beskriver HR avdelningen en anledning till att de långa frånvarotillfällena har minskat 
är för att dagens läkare inte accepterar att skriva ut dessa i samma grad som tidigare. Däremot 
ökar deltidssjukskrivningarna. De anser också att stress är mer accepterat i dagens samhälle 
än tidigare. 

4.3.2 Organisationen och ledarskap 
För att upptäcka anställda inom organisationen som är stressade tar de fram en 
sjukfrånvarorapport en gång i månaden och om någon är borta väldigt mycket undersöker de 
orsaken. Enligt HR avdelningen är det enda sätt på vilket dem upptäcker stress. Annars får de 
reda på det genom att någon kommer och pratar med dem om det eller om någons chef tar upp 
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det. Om HR avdelningen upptäcker någon som är stressad pratar de med den drabbades chef 
och det görs en rehabiliteringsundersökning. Det är chefen som ansvarar för att utföra 
undersökningen, men oftast har någon från HR avdelningen fått vara med eftersom cheferna 
anser detta vara svårt att utföra. HR avdelningen är en avdelning som är öppen för alla och 
detta vet de flesta inom organisationen. De hjälper gärna till om det är något de anställda vill 
prata om men chefen blir i stort sett alltid inkopplad.  

 

Varje år ska alla anställda genomföra minst ett medarbetarsamtal. Det är chefens ansvar att 
utföra det med sina anställda men HR avdelningen ser till att det görs. Cheferna registrerar 
endast att de genomfört mötet, HR avdelningen behöver inte veta vad som framkom. Däremot 
ska chefen ta upp saker som känns viktiga och om han behöver hjälp med något. 

 

Stress utgör också en fråga på medarbetarundersökningen som ska göras en gång per år. HR 
avdelningen utförde en i höstas men innan dess har det inte blivit gjort sedan år 2002. Detta, 
på grund av att det inte funnits tid då de har köpt upp företag vilket varit jobbigt för alla.  

 

Övertidsarbete varierar från avdelning till avdelning inom ELFA. Även här är det 
distributionsavdelningen som är hårdast drabbad. Detta har blivit bättre i det sista dels på 
grund av att de har blivit hårdare att det ska arbetas mer effektivt och dels för att de har 
anställt individer som endast blir inkallade vid behov. Vidare menar HR avdelningen att det i 
stort sett alltid är de samma individerna som arbetar övertid, vissa ser det som en belöning. 
HR avdelningen är helt klara över att detta inte är bra, det sliter på folk, men de menar att det 
kan vara så att vissa vill ha mer pengar. I stort sett är det bara de anställda som arbetar övertid, 
eller i alla fall som de tror eftersom de anser det svårt att se hur mycket cheferna arbetar 
övertid eftersom de inte har någon övertidsersättning och behöver därför inte redovisa detta. 
Vidare berättade de på HR avdelningen att ELFA är en ganska uppdelad organisation mellan 
avdelningarna. Det har alltid funnits ett ”vi” och ”dem” särkskilt mellan logistik och 
försäljning och produktavdelningen. Detta håller på att bli bättre, det görs en del aktiviteter 
för att minska detta men det är svårt eftersom många arbetar skift. 

 

HR avdelningen arbetar idag lite annorlunda med stress än tidigare. Sedan de startade med 
rehabiliteringsplanen har de blivit mer ordentliga och skriver nu varje månad ut en 
sjukfrånvarorapport för att kunna följa utvecklingen och se de enskilda individerna. Denna 
utveckling anser de själva kommer bli än mer intressant om några år när de kan följa 
utvecklingen under en längre tid. Utöver detta är HR avdelningen också närvarande vid 
ledarmötena på distributionsavdelningen. I framtiden kommer de att fortsätta arbeta med 
rehabiliteringsutredningar. Dessutom hoppas HR avdelningen på ELFA att de inom två år har 
kommit fram till varför vissa avdelningar har mer sjukfrånvaro än andra. Förutom detta 
hoppas de att de sjukskrivningar som går att påverka har minskat mer. De sjukskrivningar de 
anser inte går att påverka är förkylningar och liknande.  

 

HR avdelningen anser också att det är viktigt att varje individ tar tag i sig själv. Det är inte 
bara upp till företaget, utan även varje enskild att se om arbetet kanske inte är det rätta för 
denne. Individen har ett ansvar för sig själv. 
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Att chefen spelar en stor roll om det förekommer stress eller inte är de eniga om. Om det är 
oroligt på en avdelning kan det bero på chefen. Ifall det är så idag på ELFA vet HR 
avdelningen inte, men de har misstankar om det. Ofta förekommer det vid chefsbyten då 
turbulens uppstår då denne vill förändra något. Det HR avdelningen inte helt anser sig veta är 
om det just är mellanchefen som är den enda som orsakar stressen, men menar att denne kan 
vara en droppe till att det bryter ut, det vill säga det finns flera orsaker till att stress bryter ut. 
De tror emellertid att chefen har stor betydelse men det är svårt att forska om menar de, 
dessutom beror det på hur många anställda chefen har under sig. Det är viktigt att chefen har 
tid att prata med alla och fråga hur det är och vara intresserad. Chefen måste uppmärksamma 
frånvaro men på ett positivt sätt med kommentarer som ”kul att du är tillbaka” och liknande. 

 

Inom ELFA har varje chef olika antal anställda, det beror på vilken avdelning de arbetar på. 
Emellertid betonar HR avdelningen att cheferna på distributionsavdelningen har mest antal 
underanställda. På denna avdelning arbetar ungefär hundra personer som delas upp på fem 
arbetsledare vilka i sin tur leds av en distributionschef. De som blir arbetsledare inom 
distribution ska alla delta i en intern ledarutbildning som pågår under två år och är indelad i 
olika steg. Dessa är bland annat arbetsrätt, konflikt och gruppdynamik och de får göra en 
profilanalys. Dessutom ska alla chefer inom distribution genomgå UGL – Utveckling, gupp, 
ledare. 

 

Stress är inte något som HR avdelningen tror diskuteras på ledningsnivå och det kommer inte 
på tal på ledningsmötena. Däremot vill VD:n veta när någon blir sjuk och som de uttrycker 
det ”han blir bekymrad om någon är stressad”, då följer han upp det. Om VD:n märker ett 
mönster i någons sjukfrånvaro vill han också ha belägg för det eftersom den närmaste chefen 
inte alltid kan se mönstret. Däremot menar HR avdelningen att sjukskrivningar kostar en hel 
del, och skulle antalet öka skulle ”nog” ledningen göra något. Eftersom de idag anser att 
sjukfrånvaron hålls på en acceptabel nivå så menar HR avdelningen att de inte behöver vidta 
fler åtgärder just nu. VD:n stöttade också rehabiliteringsprojektet och ansåg att det var 
intressant att höra resultaten.  

4.3.3 Åtgärder – Vad gör företaget för att motverka stress? 
För att minska stressen på företaget har ELFA en stor gymnastikhall dit de anställda får gå 
och träna. Tanken från början var att de anställda skulle kunna träna i lunchen men många 
chefer ansåg detta som ett problem så idag utförs alla aktiviteter inom ELFA utanför 
arbetstiden. Här arrangeras också styrketränings instruktioner, badmintonturneringar, 
meditation och liknande. Detta varierar men det brukar vara någon aktivitet nästan varje 
månad. Utöver detta arrangerar organisationen ibland föreläsningar inom olika områden. I år 
har de haft en föreläsning om balansen i livet mellan arbete och fritid. För fem år sedan hade 
de en föreläsning om stress och efter det samlades intresserade några gånger och diskuterade 
detta, men detta finns inte kvar idag. I tillägg till detta finns det olika klubbar, som till 
exempel fiskeklubb, turistklubb och ELFA kören. Dessa arrangeras inte av ELFA, men 
företaget ger bidrag till aktiviteterna och står för lokaler för att skapa bättre sammanhållning 
mellan avdelningarna. Alla anställda inom ELFA får varje år ett friskvårdsbidrag på 1500 
kronor och de får fri läkarvård och medicin.  

 

När de började med projektet fick alla som då var sjukskrivna på grund av stress göra en 
genomgång av sin livssituation på företagshälsovården. Enligt HR avdelningen gav detta inte 
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så bra resultat utan kostade mest pengar. Nu har i stället stressade individer, det vill säga de 
som i rehabiliteringsutredningarna har berättat att de känner sig stressade, blivit erbjudna 
interaktiv stressbehandling (en behandling som utförs på internet) vilket enligt HR 
avdelningen har blivit populärt i samhället. Detta har enligt dem hjälpt en del anställda. 

 

ELFA har idag utvecklat en rehabiliteringsplan och i den står att syftet med rehabiliteringen 
är: ”att bereda den som drabbas av ohälsa eller sjukdom möjlighet att så snabbt som möjligt 
återgå i arbete och att återge den som har nedsatt arbetsförmåga p g a sjukdom eller annan 
nedsättning, bästa möjliga funktionsförmåga”.69 Målet är att de ska identifiera och åtgärda 
rehabiliteringsbehov på ett så tidigt stadium som möjligt för att därigenom minska den 
enskildes lidande och underlätta återgång till arbetet samt att minska antalet sjukskrivningar, 
sjukskrivningstid och förtidspensioneringar. Dessutom tar rehabiliteringspolicyn upp vem 
som ansvarar för vad. Det är den närmaste chefen som ansvarar för uppmärksamma och 
åtgärda det som kan leda till sjukdom eller skada i arbetsmiljön. Det är chefen som ska följa 
upp frånvaron och hålla kontakt med den sjukskrivna så att han får regelbunden information 
om vad som händer på ELFA. Den enskilda individen ansvarar själv för att aktivt delta i 
rehabiliteringen och att han lämnar den information som behövs. Vidare är det HR 
avdelningens ansvar att ge information och stöd åt cheferna i deras rehabiliteringsarbete samt 
att vara i kontakt med externa tjänster som företagshälsovården och liknande.70  

 

Idag följer de överlag i större grad upp de som blivit sjuka, men de anser att det är svårt med 
vissa individer, det finns de som inte vill bli kontaktade och då är det svårt menar de. Enligt 
lag ska de som varit borta mer än sex gånger genomgå en rehabiliteringsutredning och de blir 
då skickade till HR avdelningen inom ELFA. Detta ansågs konstigt inom ELFA i början, men 
nu är det väl etablerat att de som varit borta närmare sex gånger självmant kommer och frågar 
om ett möte. HAN tror att detta beror på att de anställda ser att det ger resultat. Arbetsledarna 
på distributionsavdelningen tar ett möte redan efter fyra frånvarotillfällen vilket har visat sig 
hjälpa många gånger och de har inte behövt gå ända till HR avdelningen. 

 
69 Elfas Rehabiliteringspolicy 2006:1 
70 Elfas Rehabiliteringspolicy 2006:1f 
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5 Analys 
I följande kapitel kommer vi analysera hur företag kan agera för att minska de ökande 
sjukskrivningarna i samhället, vilka åtgärder som ledningen kan vidta och vad företag gör 
idag. Vi kommer att analysera de teorier och empiri vi tidigare tagit upp och diskutera dessa 
samt jämföra de tre olika företag vi valt att undersöka. Inom både ELFA och SEB skiljer sig 
arbetet åt avsevärt mellan olika avdelningar vilket i sin tur bidrar till att många av de 
jämförelser vi gör mellan de olika företagen även kan appliceras mellan de olika 
avdelningarna inom företagen. I och med analysen hoppas vi sedan kunna bidra genom att ge 
rekommendationer som resulterar i förbättringar hos de företag vi undersökt. 

5.1 Stress 
SEB, SAS Institute och ELFA är tre olika organisationer i många avseenden. Bland annat 
skiljer sig storleken avsevärt och dessutom skiljer sig arbetsuppgifterna från varandra. Inom 
ELFA arbetar ungefär en tredje del av de anställda med fysiska arbetsuppgifter medan det på 
SAS Institute knappt arbetas något fysiskt. Detta tycker vi är viktigt att belysa med tanke på 
sjukskrivningar. Arbetsmiljöverket anser att stress bland annat uppstår när en individ får 
utföra alltför monotont arbete. ELFA och SEB är de som av de tre företagen har högst 
sjukfrånvaro. Det vi undrar över är om det är här det mesta monotona arbetet också ligger. 
Eftersom det också skiljer sig mellan olika avdelningar där både SEB och ELFA nämner 
callcenter och distribution som de med högst sjukfrånvaro. 

  

Enligt psykologen Nevander Friström förknippas den negativa stressen oftast med högt tempo  
men även att exempelvis belöningar motverkar negativ stress. Det är inte det höga tempot i 
sig som skapar stress utan engagemang. Inom SAS Institute drivs arbetarna av högt tempo. 
Sjöqvist menar att de som arbetar där vet om det och drivs av detta eftersom de vet om att de 
verkligen får någonting för det med tanke på deras bonussystem och liknande. Skillnaden vi 
ser mellan ELFA och SAS Institute är att de som arbetar inom ELFA måste samma dag få ut 
ett visst antal order, detta kan de inte själva påverka eftersom det alltid kommer in olika antal 
från deras kunder medan de på SAS Institute verkar ha lite mer framförhållning. Vi vill 
återigen koppla ihop detta med att det är olika typer av arbete vilket gör att det inte helt går att 
jämföra.  

 

Teoretikern Angelöw tar också upp negativ och positiv stress och anser att skillnaden mellan 
dessa beror på hur individen själv uppfattar den. Vi anser att de anställda på SAS Institute 
uppfattar stressen mer positivt då de ser koppling till egen belöning. Vidare anser vi att det är 
intressant att poängtera att det antagligen är olika slags individer som arbetar inom de båda 
företagen vilket i sin tur kanske gör att de inom SAS Institute är mer drivna och ser det höga 
tempot på ett mer positivt sätt än de på ELFA. Många människor är idag vana vid ett högt 
tempo och det snabba informationsflödet. Det gäller emellertid för individen att se till sig 
själv vad han eller hon klarar samt att finna en balans mellan privat- och arbetsliv. Att få 
arbetaren att inse detta ligger till stor del på företaget som genom cheferna ska kunna tala med 
den enskilda individen om sin situation så att man får en plan på hur man ska komma vidare 
med sig själv. 

 34



Magisteruppsats 10 p  Hälsosamt Ledarskap 
Stockholms Universitet VT 2006  Av: Johanna Nygren & Jonas Rydin 

 
5.2 Organisationen och ledarskap 
I teorikapitlet tog vi upp teoretikerna Schaufeli och Enzmann som anser att det finns ett antal 
samhälleliga och individuella skäl till att arbetsrelaterad stress ökar i vårt samhälle. Vi 
kommer här att diskutera några av dessa utifrån vår empiri. 

 

Kraftig tillväxt av servicesektorn - Inom alla organisationer har service blivit ett starkt 
konkurrensmedel. Kunderna kräver bättre service och detta ställer i sin tur högre krav på de 
enheter som arbetar med detta. Det kan vi även se som ett resultat hos både SEB och ELFA 
där callcenter respektive distribution är två starkt utsatta enheter med hög frånvaro som ett 
resultat av högre krav på effektivitet. Ledningen kräver dessutom rationellitet hos de olika 
avdelningarna med krav på lönsamhet vilket försvårar möjligheten till att anställa fler 
personer för att underlätta arbetet. Dessutom resulterar en högre arbetsbelastning att fler 
personer väljer att arbeta övertid. Dels på grund av den ökade chansen till bättre lön, men 
även för att individen vill visa företaget att den gör bra ifrån sig. Här är det viktigt att chefen 
kan känna av när det är dags att säga nej. 

 

Individualisering - Det gamla klassiska industrisamhället är på väg att försvinna till följd av 
teknologiska framsteg i samhället. Arnetz menar dessutom att de traditionella 
samhällsrollerna försvunnit. Kravet för den enskilde ökar. Den yngre generationen är 
uppväxta i det nya snabba medan flertalet äldre har svårt att hänga med. Inom ELFA så har de 
skyndad långsamt. Flertalet av de som arbetar inom ELFA har varit där i större delen av sina 
liv och kan också identifiera sig med företaget eftersom det inte skett några större 
förändringar. Inom SEB kan vi däremot se stora omorganisationer över åren på grund av 
effektiviseringar. Detta har bidragit till att individen har tvingats in i nya roller och kulturen 
har ändrats. Kravet att definiera sin egen roll och att bygga upp nya sociala nätverk är ett 
faktum. SAS Institutes starka företagskultur och att de är ett relativt ungt företag, tror vi, har 
gjort att de kunnat förstärka individernas roller istället för att försöka omvandla dem.  

 

Kompetens - I de snabba processerna som sker inom företagen så kan det ibland uppfattas som 
svårt för den enskilde att ligga i fas med utbildning. Inom SEB, SAS Institute och ELFA 
utbildas personalen konstant för att hela tiden ligga i fas med att ha ett starkt humankapital för 
att förstärka sina markandsandelar mot sina konkurrenter. Även Rubenowitz poängterar hur 
viktigt det är att alla inom företaget får möjlighet att utveckla sig. 

 

Kollegialitet - Både ELFA och SAS Institute försöker få ihop mer samhörighet mellan de 
olika avdelningarna. Inom ELFA så arbetar de aktivt med olika klubbar som till exempel rese- 
och bokklubben. I Jensenhallen som är ELFAs motionsanläggning anordnas turneringar i 
olika sporter. Likaså har de på SAS Institute möjlighet att träna ihop i anslutning till 
arbetstiden. Kick-offer, event och andra aktiviteter är också ett sätt att få de anställda att lära 
känna varandra bättre. Inom SEB som är en stor organisation är det självklart svårt att få alla 
att känna varandra, men de har idrottsföreningar för alla och andra happenings arrangeras 
inom de olika avdelningarna för att aktivt främja kamratandan. Både SAS Institue och ELFA 
har egna restauranger där de anställda kan umgås. SEB har en restaurang på sina större 
kontorskomplex. 
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Förändrat psykologiskt beteende - Får den anställde ge mer än han får tillbaka från 
organisationen? I vår undersökning tycker vi det är tydligt att den anställde belönas för sina 
presentationer i form av friskvårdsbidrag, övertidsersättning och andra förmåner. Det satsas 
mycket idag från företagen för att personalen ska trivas. Kravet på att prestera har självklart 
ökat, men så har också möjligheterna att utvecklas inom företag för den som så vill. Det gäller 
för samtliga av våra undersökta företag. 

 

I stort sett alla teoretiker vi tidigare nämnt tar upp att det inte är bra med för mycket övertid. 
Nevander Friström poängterar även att det inte är bra varken för medarbetarna eller 
arbetsmiljön om chefen är arbetsnarkoman. Detta hänvisar hon också till i sin figur ”Balans i 
livet”, där det viktiga är att alla cirklar i livet får lika stor plats. Här vill vi visa till de tre olika 
organisationerna hur det skiljer sig mellan dem. Inom SEB arbetas det väldigt starkt utifrån 
lagar och regler hur mycket övertid som får arbetas. Knutzon är inte den inom SEB som har 
ansvaret för övertiden utan detta förs mer via varje avdelning. Hon tror däremot att det skiljer 
sig mycket mellan de olika avdelningarna och att övertiden många gånger beror på chefen tror 
hon helt klart. Inom ELFA anser HR avdelningen att det är inom distribution som det 
förekommer mest övertidsarbete, med tanke på att de arbetar under tidspress för att klara sina 
leveranser. Däremot var de inte säkra på hur mycket övertid som cheferna arbetar. På SAS 
Institute är arbetstiden från början reglerad till 35 timmar, vilket inte alltid stämmer enligt 
Sjöqvist. Hur mycket övertid exakt som arbetas vet hon inte, men de anställda kan ganska fritt 
lägga upp sin egen arbetstid. Med tanke på att i stort sett alla teoretiker tar upp om övertid så 
undrar vi varför inte företagen idag undersöker övertidsarbete lite mer. Vi anser att det skulle 
vara viktigt att ta reda på hur mycket övertid det egentligen arbetas inom alla organisationer, 
både bland chefer och anställda. Kanske är det så att det i grunden är cheferna inom företagen 
som arbetar övertid vilket i sin tur går ut över de anställda. 

 

Maslach och Leiter är exempel på teoretiker som anser att stress beror på den sociala miljön 
vi arbetar i medan den vanliga uppfattningen i samhället är att stress i första hand är den 
enskilda individens problem. Detta är en fråga som många diskuterar och det finns nog inte 
helt något entydigt svar på detta. Som vi tolkar det tänker SEB, SAS Institutet och ELFA 
ungefär lika beträffande detta, alla anser att det är en kombination som utlöser stressen. ELFA 
är emellertid den organisation av de tre som pekar mer på att det är individens ansvar än 
organisationen och anser, som vi utläser det, i större grad att det är individen själv som ska 
lösa problemet. Jürisso anser att orsaken framstår i en kombination mellan individuella och 
organisatoriska faktorer och för att lösa dessa bör vi titta på samspelet mellan dem. SEB som 
är en väldigt stor organisation arbetar mer utifrån lagar och regler och här är det i mycket 
större grad upp till den enskilde avdelningen att få igång ett samspel mellan individuella och 
organisatoriska faktorer. Det går inte att få ihop 22 000 individer att göra samma saker. Inom 
SAS Institute och ELFA arbetas det en hel del med tanke på detta och då särskilt inom SAS 
Institute som vi anser verkligen arbetar med detta.  

 

Vidare anser Maslach och Leiter att stress bör angripas på företagsnivå och inte på 
individnivå för organisationens bästa så de kan behålla sin produktiva personal längre och 
som enligt dem verkar för ett starkare företag. Även Arnetz påpekar hur viktigt det är att det 
inte bara tas på individnivå utan företagsledningen måste behandla frågorna för företagets 
framtida hälsa. Vi tycker det här är intressant att jämföra de olika företagen och hur de arbetar 
med detta. Inom SAS Institute anser vi att ledningen, chefer och medarbetarna i större 
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utsträckning är insatta i ämnet än inom ELFA och SEB. Som vi tolkar det arbetar SAS 
Institute mer med att sprida kunskapen om stress och dess problem ner i organisationen än de 
övriga, då först och främst till mellancheferna. Även SEB och ELFA arbetar med detta, men 
inte i samma grad. Inom ELFA är inte den centrala ledningen lika väl insatt i arbetet om stress 
utan verkar mer insatt i när det är någon som är sjukskriven.  

 

Vi anser att SAS Institute förebygger till större grad och ser det som en investering i att inte 
ha så många sjukskrivna. Även ELFA vet om att det kostar mer att ha någon sjukskriven men 
arbetar trots detta mer med individen då den är sjuk. Vi fick intrycket av att SEB däremot är 
ett företag som arbetar mer med att rehabilitera de redan sjukskrivna än att förebygga, men 
detta verkar också skilja sig mellan varje enhet inom SEB.  

 

Berggren tar i sin bok upp betydelsen att identifiera rätt person att vara chef, att det är 
ledaregenskaper som ligger bakom beslutet att utnämna någon till chef, inte att vederbörande 
bara gör ett gott resultat ifrån sig från tidigare arbetsuppgifter. Det ligger också på den 
enskilda individens ansvar att inte åta sig en chefsposition om man inte behärskar det. Något 
som kräver god självinsikt. På ELFA är det vanligt att chefen väljs ut bland de anställda. Den 
enskilda får söka tjänsten och efter att denne accepterats genomgår han eller hon flera 
utbildningar. Det vanligaste är att avancera inom den egna enheten. SEB har ett väl utvecklat 
kompetenscentrum där möjligheten finns att söka sig vidare inom organisationen, och det 
finns stora möjligheter att välja andra tjänster utöver de som erbjuds inom den aktuella 
enheten som individen jobbar i.  

 

Jürisoo tar upp att det finns tre perspektiv för företagsledningen att se på hälsofrågor, det vill 
säga genom lagar och föreskrifter, ekonomi och humanism. Vi anser att alla tre företagen 
använder sig mer eller mindre av alla tre perspektiven. SAS Institute är det företag som ligger 
närmast det idealiska perspektivet medan SEB lägger störst tyngdpunkt på lagar och 
föreskrifter och ELFA använder sig mest av lagar och föreskrifter och ekonomiperspektivet. 

5.3 Åtgärder 
Både SAS Institute och ELFA arbetar med en hel del aktiviteter för att få gemenskap mellan 
personalen och för att förebygga stress. Hur detta fungerar inom SEB skiljer sig från 
avdelning till avdelning förutom idrottsföreningarna som är till för alla. Vi anser att SAS 
Institute är mer medvetna om vad de gör och varför än ELFA. Ekman och Arnetz tar upp att 
genom att koppla ihop hälsa, kreativitet och ekonomi skapas organisationer som klarar av 
turbulens och utvecklas samtidigt som de bidrar till medarbetarnas hälsa och ett friskare 
samhälle. Som vi tolkar det tjänar alla på att organisationen har detta synsätt. SAS Institutes 
sjukfrånvaro är väldigt låg och på fem år har de haft fem anställda som varit 
långtidssjukskrivna på grund av stress. Om detta är lågt eller högt är inte något vi kommer att 
gå in närmar på här men med tanke på deras låga sjukfrånvaro så kan vi ändå se ett mönster.  

 

De anställda på SAS Institute får massage på arbetstid och har vidare fler aktiviteter. De är 
medvetna om att det kostar pengar, men att det kostar än mer om de får sjukskrivningar. Här 
ser vi en klar skillnad mot ELFA. De har en jättefin träningsanläggning som från början var 
tänkt att alla medarbetare skulle få använda på lunchen och liknande. Men cheferna ansåg att 
det var svårt att kontrollera så nu får de endast träna efter arbetstid. Här vill vi koppla till 
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många av de teoretiker vi nämnt, som poängterar hur viktigt det är att de anställda får ta egna 
initiativ. Stressen behöver emellertid inte utvecklas till negativ om individen gör det för sin 
egen skull. Vi menar nu inte att alla ska få gå ifrån arbetet flera gånger per dag för att träna 
eller liknande. Men ledningen inom ELFA borde generellt ge mer ansvar till de anställda. 
SEB och ELFA anser sig också vara bra på att ge sina chefer utbildning om stress. Trots detta 
anser vi att cheferna borde få än mer kunskap, särskilt i förebyggande syfte, då vi anser att 
långtidssjukskrivningarna ligger på en hög nivå. Om SAS Institute klarat av att sänka sig till 
1,4 procents sjukfrånvaro så borde ELFA och SEB också klara av att närma sig den 
procentsatsen men då krävs det bland annat mer utbildning och andra förebyggande åtgärder 
inom företagen. Det är också viktigt att alla inom företaget arbetar med dessa frågor. Vi anser 
att det inte bara är HR avdelningen som ska arbeta med dessa frågor utan det är först när 
ledningen får ut intresse och kunskap till alla inom företaget som det kan leda till förändring.  

 

En annan skillnad mellan företagen är att både SEB och SAS Institute utför hälsosamtal med 
alla anställda. Detta tycker vi är en mycket bra idé, och som Sjöqvist säger, det hjälper till att 
se den gemensamma hälsan inom organisationen. De upptäcker här olika problem som berör 
flera och kan genom detta utföra kurser för flera samtidigt för att förbättra hälsan. SAS 
Institute har bland annat utfört viktväktarkurser och sluta-röka-kurser. Detta anser vi vara en 
väldigt bra metod för att förbättra hälsan samtidigt som det styrks av bland annat Maslach och 
Leiter som anser att det bör göras förändringar på gruppnivå då det blir mer kostnadseffektivt 
samt bygger in mer ömsesidigt stödjande processer vilket förbättrar för hela gruppen. 
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6 Sammanfattande kommentarer och slutsatser 
Vi har i detta projekt frågat oss hur företagsledningen kan agera för att minska de ökande 
sjukskrivningarna i samhället. Att organisationer idag arbetar med att motverka stress är 
viktigt. Detta ökar produktiviteten samt bidrar till friskare företag och därmed även till ett 
friskare samhälle. Det finns många olika forskare och teorier inom området och vi anser att 
den största skillnaden mellan dessa ligger i om stress orsakas av individen, företaget eller en 
kombination av dessa samt vem som ska arbeta för att motverka detta. Vi tycker att det är 
viktigt att organisationerna förstår människors beteende och att de tar detta på allvar och att 
företagen inser att det inte bara är individens problem. Det är viktigt att organisationerna 
förenar individen och arbetsmiljön för att se orsakerna som bidrar till stress. 

 

I inledningen av projektet tog vi upp att antalet långtidssjukskrivna i Sverige har ökat 
dramatiskt de sista åren och enligt Arbetsmiljöverket är det antalet arbetsskador orsakade av 
stress som har ökat mest. Att undersöka och sätta tal på antalet som just är relaterade till stress 
verkar inte vara vanligt. Alla vi intervjuade vet på ett ungefär, men några exakta siffror finns 
inte. Frågan är om detta är för svårt att greppa eller om vårt samhälle inte kommit dit än, det 
vill säga om vi inte helt kan definiera det? Vad är anledningen till det? Är det för svårt att 
verkligen se vad sjukdomen beror på eller är det inte intressant/viktigt?  

 

Vi anser att stress blir allt mer ett utpräglat problem i samhället och vi ser också att i alla fall 
organisationerna vi undersökt arbetar mer och mer med dessa frågor och har fått mer kunskap 
om det de senaste åren. Däremot ser vi en ganska tydlig skillnad mellan den jättestora 
organisationen och de mindre. Inom den stora organisationen styrs allt efter lagar och regler 
på ett mer utpräglat sätt än inom de mindre. Vi ser också en klar skillnad hur stress 
uppmärksammas. Inom SAS Institute som har ungefär hundra anställda kan Sjöqvist som 
arbetar på HR avdelningen själv upptäcka någon som är stressad. Detta mycket på grund av 
att de har gemensam restaurang och som vi anser, att de inte är så många anställda. Här ser vi 
skillnad bara genom att titta på ELFA som har närmare trehundra anställda. De har inte lika 
lätt att se, så här faller uppgiften i större utsträckning på diverse chefer. Hos ELFA är det 
alltså än viktigare att alla inom företaget arbetar med dessa frågor och att alla chefer och 
mellanchefer får samma upplärning så de kan hjälpa sina anställda för att i sin tur göra 
företaget än mer produktivt. Det samma rör SEB med sina 22 000 anställda. Vi anser att det är 
jätteviktigt att det kommer direktiv från den centrala ledningen som sedan speglas genom hela 
organisationen. 

 

Vidare ser vi skillnad på arbetsuppgifter som de anställda utför och vi anser att detta kan 
skapa olika mycket stress. Inom ELFA och SEB skiljer sig sjukfrånvaron åt mellan de olika 
avdelningarna och enheterna. Viktigt här är att inte bara anse att det är på grund av arbetet 
som utförs. Vissa kan trivas väldigt bra med monotona arbetsuppgifter. Vi anser emellertid att 
detta är en anledning till att vissa har högre sjukfrånvaro än andra. Utöver detta kan det också 
bero på hur chefen är och arbetar. Därför anser vi att det är väldigt viktigt att alla chefer inom 
organisationen får samma upplärning och information om stress så att alla har mycket och rätt 
kunskap inom detta. Bara genom att göra chefen mer medveten om problemet med det, alla 
indirekta kostnader bland annat som uppstår, tror vi skulle kunna vara ett steg i rätt riktning. 
Ja, det kostar pengar, men om man skulle kunna räkna ut vad det kostar om en organisation 
inte förebygger så blir det betydligt dyrare. Det är därför också viktigt att välja rätt chefer. En 
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arbetsnarkoman som presterar mycket bra som vanlig anställd kanske inte alls är den som är 
mest lämpad att bli chef. 

 

Vi tror definitivt att det går att förebygga stress inom organisationer bara det sker ett 
samarbete och att hela företaget samarbetar för att nå detta mål. Det är också viktigt att det är 
företagsledningen som måste gå i täten, ge direktiv och ta initiativet då det är först när 
ledningen får ut intresse och kunskap till alla inom företaget som det kan leda till förändring. 
Vi anser också att det är viktigt att alla organisationer ser det som ett problem och ser 
kostnaderna för att förebygga som en investering. Det kostar trots allt mycket mer att ha 
medarbetare sjukskrivna. Ledningen får inte glömma de indirekta kostnaderna som 
uppkommer i samband med stress. Exempel på detta är kostnader som ineffektivitet samt att 
en stressad medarbetare kan ge ett dåligt sken utåt mot kunder. 

 

Vi anser även att det behövs förändringar för att minska stressrelaterade sjukskrivningar och 
att det är en process som bör prioriteras mer, speciellt i förebyggande syfte. Det är bra att 
företagen tar hand om sina sjukskrivna, men nu måste vi börja arbeta förebyggande. För att nå 
ett hälsosamt samhälle måste vi få upp ögonen och agera. Här vill vi jämföra med SAS 
Institute som bestämde sig för att agera och det lyckades. Det är dit vi anser att alla företag 
måste komma. För att göra det måste företagen kartlägga problemet och noga tänka igenom 
åtgärder, framförallt att öka kunskapen om stress inom organisationen. Vi tror inte att en 
organisation blir mer effektiv bara genom att de anställda arbetar mer utan det gäller att göra 
rätt saker på rätt sätt. Vi individer blir bättre och mer kreativa om vi hinner tänka över och 
reflektera. Om chefen till exempel uppmuntrar den anställde att ta sig lite mer tid på en 
uppgift så vinner organisationen på sikt. Dessutom blir personalen mer motiverad om den får 
ta egna initiativ vilket eventuellt kan bidra till att stressen vänds från negativ till positiv.  

6.1 Rekommendationer till organisationerna 
Utifrån vårt projekt vill vi i detta kapitel ge rekommendationer till företagen vi undersökt som 
förhoppningsvis resulterar i förbättringar hos dem. Vi är medvetna om att det område vi 
skriver om ständigt förbättras och rutiner ses över och resulterar i bättre villkor för den 
anställde.  
 

SEB 
Mängden av olika avdelningar och enheter inom SEB gör det svårt att ge detaljerade 
rekommendationer. SEB har uppmärksammat problemet på ett bra sätt genom att tillsätta en 
enhet som arbetar aktivt med frågor gällande stress. Emellertid är det återigen cheferna som 
det kan arbetas mest med för att förebygga stress. Knutzon nämnde de utbildningar som 
cheferna får genomgå och där det betonades att ”de blir inga experter” utan får en 
övergripande insyn i ämnet. När en chef väl får en långtidssjukskriven medarbetare får chefen 
genomgå kursen ”Vägledning för chefer”. Vi ställer oss frågan varför inte alla chefer får 
genomgå denna kurs i förebyggande syfte. Att de har denna kursen visar att de tar hand om de 
sjukskrivna men inte att de arbetar med att förebygga. Kostnaden för cheferna att genomgå 
kursen torde bli marginell när de mer aktivt kan arbeta för att tidigare se symptomen hos 
medarbetarna. I en så stor organisation kan det också vara av vikt att utbilda den enskilde 
medarbetaren i sitt ansvar att se över sin egen situation för att förstå och se tecknen hos sig 
själv. De anställda inom företaget bör utbildas i hur de ska gå till väga och vilka de kan vända 
sig till vid behov, inte bara till närmste chef.  
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Vi anser att SEB ska ta initiativet som SAS Institute gjorde med tydlig målsättning att få ner 
de stressrelaterade sjukskrivningarna med till exempel hälften. Ett förslag är att benchmarka 
mot SAS Institute och se hur de gick tillväga för att lyckas. 

 

SAS Institute 
SAS Institute ligger i framkant när det gäller att förebygga stress. Med Susanne Bragée i 
spetsen som brinner för ämnet så finns det inte många rekommendationer som vi idag kan ge 
SAS Institute. Det viktiga för dem är att fortsätta i samma spår att ligga i framkant. Det ligger 
i kulturen hos SAS Institute att arbeta aktivt med dessa frågor. Emellertid är det viktigt att de 
behåller försprånget även om en eldsjäl som Susanne Bragée en dag skulle sluta.  

 

Vi vill tacka SAS Institute att vi fick ta del av deras arbete för att förebygga stress. Vi hoppas 
vidare att de är villiga att dela med sig av hur de gjorde för att andra företag ska lyckas och på 
så sätt vinna ett mer hälsosamt samhälle. 
 

ELFA 
Det är klart tydligt att ELFA vill ligga i framkant inom området att verka för att minska 
sjukskrivningarna. Det märks inte minst med deras samarbete med Alecta och med det stora 
rehabiliteringsprojektet som startade för tre år sedan som fick ner frånvaron från 7.3 till 4.7 
procent. Emellertid har vi fått den uppfattningen att resurserna oftast sätts in för sent, det vill 
säga när någon redan drabbats. Vi anser att det är viktigt att de än mer bör förebygga stress 
och de borde börja med att arbeta med distributionsavdelningen. Något som vi anser ELFA 
bör göra är en enkätundersökning för att höra åsikter hos de anställda.  

 

Övertidsarbete är vanligt på distributionsavdelningen. Idag är det ingen som vet hur mycket 
övertid cheferna arbetar. Även chefer kan bli utbrända vilket i sig kan leda till sämre 
ledarskap. Vi anser att ELFA bör analysera övertidsarbete kontra sjukskrivningar på alla inom 
organisationen för att se om det följer ett mönster. HR avdelningen uppgav att de i dagsläget 
inte visste om mellanchefen var orsaken till stress. Detta är, som tidigare nämnts, av stor vikt 
att få klarhet i. Det är viktigt att HR avdelningen förmedlar det ansvar som krävs av cheferna 
och att de ansvar för att se till att personalen trivs och gör ett bra arbete utan att bli utbrända. 

 

Vi anser att det är inom distributionsavdelningen på ELFA som problemen är störst vad 
beträffar sjukskrivningarna och vi anser att det borde arbetas än mer med denna avdelningen 
för att minska frånvaron. Kanske de anställda inom distribution borde få mer ansvar, vilket 
flera av de teoretiker vi tidigare tagit upp diskuterar. Dessutom anser vi att de anställda skulle 
kunna rotera mer bland olika arbetsuppgifter vilket skulle leda till att deras arbete blir mindre 
monotont.  

 

Vi vill till slut även uppmuntra ELFA att benchmarka mot SAS Institute för att se hur de gick 
tillväga för att lyckas. 
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7 Kritisk granskning 
En viktig fråga vid en undersökning är vilken tillgång till information forskaren får och hur 
tillfredsställande denna är. Ofta kan forskare inte få tillräcklig tillgång till det fenomen han 
vill studera och det är också vanligt att forskaren inte är tillräckligt medveten om vilka 
problem detta medför.71 Vi anser att vi under vår relativt korta undersökningsperiod tyvärr 
inte har hunnit bli så involverade att vi kunnat uppnå så djup information som vi egentligen 
skulle ha velat. Istället har vi tittat på företagen med en åskådares ögon genom våra intervjuer. 
Om vi hade haft mer tid hade vi även velat få mellanchefers och anställdas synpunkter för att 
se hur väl ledningens arbete förs ned i organisationen. Även att intervjua några 
långtidssjukskrivna hade varit intressant för att få ökad kunskap om vad de anser vara orsak 
till deras sjukskrivning. Detta för att kunna vidta bra åtgärder inom organisationen. Men trots 
detta har det givit oss mycket som vi inte tidigare visste och som vi kommer ha med oss i våra 
arbetsliv. 

 

Vi är medvetna om att vi endast utförde en intervju på både SAS Institute och ELFA samt två 
på SEB varav en var med Lennart Lockne som tidigare arbetat som personalchef på SEB. Att 
vi inte intervjuade fler personer inom företagen kan ha bidragit till att vi fått vissa vinklade 
svar. Trots detta tycker vi att vi fått mycket intressanta svar på frågorna vi ställde vilket har 
hjälpt oss att forska inom ämnet. Lockne arbetar som sagt inte kvar där idag, men arbetar 
fortfarande med personalfrågor och vi tyckte det var intressant att se hur det tidigare var på 
SEB dessutom tycker vi det var intressant att höra lite generellt om hur han anser att det idag 
arbetas med stressrelaterade frågor i samhället. Vi är också medvetna om att Knutzon arbetar 
som rehabiliteringsspecialist vilket också kan ha påverkat svaren vi fick av henne med tanke 
på att hon mest är involverad i rehabiliteringen och inte det som görs för att förebygga. 

 

Något som vi hade velat undersöka lite mer för att eventuellt få ett annorlunda resultat är hur 
hög sjukfrånvaron är i snitt inom de olika branscherna. Knutzon på SEB menar att de ligger 
på en normal nivå i förhållande till andra banker, men hur är det inom SAS Institute och 
ELFA? När vi hör siffrorna mellan de tre företagen ligger SAS Institute väldigt lågt, men 
kanske detta är utifrån branschen normalt. Trots detta anser vi att både SEB och ELFA har 
möjlighet att få ned sin frånvaro än mer. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Vi tycker det har varit väldigt intressant att undersöka stress inom organisationer och desto 
mer vi har undersökt och fått mer kunskap, desto mer frågor har vi ställt oss som vi skulle 
vilja veta mer om. Detta är inte möjligt med tanke på tidsramen vi hade på oss. Därför 
kommer vi här att ta upp några förslag på vidare forskning som vi skulle vilja undersöka. 

 

I uppsatsen har vi endast undersökt hur ledningen inom tre olika stora organisationer har 
uppfattat vikten av att arbeta med frågor rörande stress inom företaget. Intressant skulle vara 
att genomföra en enkät med mellanchefer, anställda och långtidssjukskrivna för att se hur 
deras bild stämmer överens med vad ledningen anser. Får exempelvis mellancheferna inom 

 
71 Gummesson 1988:  
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alla organisationerna den information om stress som ledningen anser? Anser de anställda att 
det blivit mindre stress på arbetet de sista åren? Vad var den egentliga orsaken till 
sjukskrivningen? 

 

Utöver detta tycker vi det skulle vara intressant att än mer undersöka varför det inom ELFA 
och SEB är så olika sjukfrånvaro inom de olika avdelningarna. Har det bara med typen arbete 
de utför, då det i huvudsak är callcenter och lagerarbete som har den högsta sjukfrånvaron, 
eller finns det även andra orsaker. Att det finns fler orsaker tror vi helt klart, men det skulle 
vara intressant att undersöka detta mer i vidare forskning. Dessutom skulle det vara intressant 
att undersöka närmare hur det är med sjukfrånvaron inom de olika branscherna. 

 

Vi ställer oss också frågan hur dagens teknologi, där allt bara ska få fortare och fortare där 
bland annat datorn ska vara ett hjälpmedel för att underlätta för oss individer om detta 
egentligen hjälper oss eller om detta i sig kan skapa mer stress.  
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