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Förord 

Vi vill inleda med att rikta en stor tacksamhet till alla som på något sätt har varit med och 

bidragit till vårt examensarbete. Ett extra stort tack till våra sex respondenter, vi vill tacka er för 

att ni lät oss få en inblick i hur era arbetssituationer som chef ser ut och att ni delade med er av 

era erfarenheter i våra intervjuer. Vi vill också säga tack till vår handledare Susanne som varit 

ett stort stöd för oss under hela processen, tack för alla dina tips, råd och uppmuntrande ord 

som du gett oss under vägen.   

 

Arbetsfördelning 

Vi har i stora drag skrivit hela uppsatsen tillsammans, vid flera tillfällen har vi suttit på skilda 

håll och skrivit olika delar av avsnitt och sedan träffats och läst igenom och redigerat varandras 

texter för att till sist skapa en enhetlig text. Texterna har skrivits, lästs igenom och redigerats av 

oss båda under hela arbetets gång. 
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Sammanfattning 

I vårt examensarbete kommer du som läsare att få en inblick i chefers psykosociala arbetsmiljö. 

Undersökningen genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning med ett urval på sex 

chefer inom den svenska logistikbranschen. Syftet med arbetet är att få en inblick i hur chefers 

psykosociala arbetsmiljö ser ut och hur socialt samspel och socialt stöd mellan chefer och deras 

medarbetare påverkar cheferna och deras psykosociala arbetsmiljö. I dagsläget finns det mycket 

forskning som tar upp olika fel en chef kan göra, vad som är arbetstagares rättigheter och vad 

många chefer förväntas göra för att förbättra situationen för sina medarbetare. Vi vill belysa ett 

område som oftast inte får någon plats inom forskningen. Allt för ofta är det ur medarbetares 

syn vi får ta del utav hur det ser ut på arbetsplatser och vi vill med vår undersökning ge 

cheferna en plats. Utifrån den bakgrundsinformation utformade vi frågeställningar som berör 

både medarbetarnas och chefernas ansvar för det sociala samspelet samt det sociala stödet på 

företaget. En annan vinkel som vi utformat en frågeställning kring är om det finns några 

skillnader för intern och externrekryterade chefer angående de sociala relationerna.   

 

I vår undersökning har vi kommit fram till att det sociala samspelet är en viktig komponent i 

chefers arbete för en upplevd god psykosocial arbetsmiljö.  Undersökningen visar på att det 

sker ett ömsesidigt samspel mellan chefer och medarbetare för att gemensamt skapa goda 

sociala relationer på företagen. Det innebär att det måste finnas en fungerande 

tvåvägskommunikation mellan chefer och medarbetare och att det finns en bra gemenskap. 

Undersökningen visar att det största ansvaret för det sociala samspelet ligger hos cheferna men 

samtliga chefer menar även att medarbetarna anstränger sig för att skapa fungerande relationer 

på arbetsplatsen. Det visar sig att det sociala stödet endast hämtas uppifrån i organisationen och 

nästan aldrig nedifrån hos medarbetarna. Förutom att stödet kan hämtas uppifrån hämtar en del 

chefer sitt stöd från externt håll. Exempel på det är nätverk och andra personer i samma 

arbetssituation. Det finns en skillnad mellan intern och externrekryterade chefers 

förutsättningar för socialt samspel. Det kan bero på att när en ny chef kommer som 

externrekryterad chef till ett företag har medarbetarna mindre kunskap och förutfattade 

meningar om vad den nya chefen har för erfarenheter. Det är en skillnad om chefen är 

internrekryterad, då medarbetarna har koll på chefens tidigare erfarenheter och 

kunskapsområden.       
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1. Inledning  

Det finns i dagsläget mycket forskning som tar upp alla fel en chef kan göra gentemot sina 

medarbetare och vad många chefer förväntas göra för att förbättra situationen för sina 

medarbetare dels fysiskt men framförallt psykiskt. Vi är intresserade av att få en inblick i 

chefers psykosociala arbetsmiljö och har inriktat oss på det sociala samspelet och sociala stödet 

som finns på arbetsplatser mellan medarbetare och chefer. Vi vill se hur medarbetarna är med 

och påverkar den psykosociala arbetsmiljön för chefen genom socialt sampel och socialt stöd. 

Tanken är att vi vill belysa ett område som ofta inte tar någon plats inom den 

arbetsvetenskapliga forskningen, allt för ofta är det endast ur medarbetares syn vi får ta del utav 

hur det ser ut på arbetsplatser.  

 

Chefer förväntas vara en stöttepelare för sina anställda och får ofta stå själv som ansvarig för 

det sociala samspelet inom organisationen. Är de något problem medarbetarna emellan som 

inte fungerar vänder de sig då till chefen för hjälp men i övrigt sker det sociala samspelet till 

största delen medarbetarna emellan där chefen inte alltid är inkluderad.  Något man kan undra 

över är vad för stöd cheferna får ifrån sina medarbetare och vem chefen kan vända sig till vid 

en upplevt dålig psykosocial arbetsmiljö. Vår tanke med arbetet är att bidra till en ökad 

förståelse till hur chefers psykosociala arbetsmiljö kan se ut. 

 

Då vi tror att det kan vara olika förutsättningar för chefer som är intern och externrekryterade är 

det en aspekt som vi hoppas kunna jämföra och kunna dra slutsatser av i slutet av rapporten. 

Chefer kan nå sin chefspost på olika sätt och det är någonting som vi valt att uppmärksamma, 

som chef kan du antingen bli internt eller externt rekryterad.  

 

Vi har ett antagande om att internrekryterade chefer har ett starkare socialt samband och större 

socialt stöd från sina medarbetare då de redan har en befintlig och etablerad relation. Det finns 

då en tidigare uppbyggd kontakt mellan den internrekryterade chefen och dennes medarbetare 

därför är det lättare för chefen att underhålla det sociala samspelet med sina medarbetare även 

som chef, titeln förändrar inte det sociala samspelet. Vi tror också att medarbetare har lättare att 

söka sig till chefen och ge stöd eftersom att chefen sedan tidigare varit en naturlig del av 

arbetsgruppen. Externrekryterade chefer däremot tror vi har det svårare med det sociala 

samspelet för att de inte tillhört någon tidigare arbetsgrupp inom organisationen. Däremot kan 

de cheferna ha en fördel så som större socialt stöd när de är externrekryterad till företaget. 

Situationen kan också underlättas eftersom att det redan från början finns förväntningar på att 

det skall komma en ny chef med en viss ledarkompetens och befogenheter och på så vis 

ifrågasätts inte chefen och hans kompetens. Detta är någonting som en internrekryterad kan 

sakna eftersom att den personen tidigare bara varit en kollega som alla andra.  Att respekt och 

förtroende inte är någonting man får utan istället förtjänar är det nog många som känner till, 

men hur ser det ut i verkligenheten? Har externrekryterade chefer det svårare att ta del utav 
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gemenskapen som finns på förteget eller har en internrekryterad chef svårt att bli accepterad 

som chef av sina tidigare kollegor?   

 

Det är de här frågorna och funderingarna som lett oss fram till vårt ämne och syfte med 

undersökningen. Vi tycker att personers väg till en chefspost, intern eller extern väg är 

intressant och framförallt tror vi att den är relevant för hur en chefs psykosociala arbetsmiljö 

ser ut. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samt att få en inblick i chefers psykosociala arbetsmiljö. 

Vi vill ta reda på hur ansvaret är fördelat mellan chefer och medarbetare när det kommer till att 

skapa och bevara fungerande sociala relationer på arbetsplatsen. Intresset ligger även i att 

undersöka om det är någon skillnad mellan hur intern och externrekryterade chefer uppfattar 

den psykosociala arbetsmiljön.   

 

• I vilken utsträckning har det sociala samspelet mellan chefer och medarbetare betydelse 

för chefernas psykosociala arbetsmiljö? 

 

• Hur ser det sociala stödet ut för cheferna på arbetsplatsen? 

 

• Hur ser chefer på deras eget ansvar kring de sociala samspelt med medarbetare och hur 

stort ansvar anser cheferna att medarbetarna själva har? 

 

• Har extern och internrekryterade chefer olika förväntningar på det sociala samspelet och 

det sociala stödet från medarbetare?  

1.2 Arbetets disposition 

Arbetets första avsnitt är upplagt på ett sådant sätt som ger dig som läsare en inblick i ämnet 

genom en teoretiskreferensram som bland annat tar upp psykosociala arbetsmiljö, socialt 

samspel och socialt stöd. Det kommer sedan ett metodavsnitt som är en redogörelse för hur vi 

har gått tillväga med vår undersökning och hur vår datainsamling via intervjuer gått till. I 

samma avsnitt kommer det också att visas hur vårt empiriska material som samlats in har 

analyserats. Avsnittet avslutas med en genomgång av de forskningsetiska aspekterna och en 

diskussion beträffande validiteten och reliabiliteten i vår undersökning. I analys och 

resultatkapitlet kommer en redogörelse för vad vi har kommit fram till i vår undersökning. Vi 

kommer att koppla vårt resultat med tidigare forskning som tagits upp i den teoretiska 

referensramen. Arbetet avslutas med ett kapitel där slutsats och diskussion kommer att finnas 

med och där kommer våra frågeställningar att besvaras och vårt egna resultat kommer att 

presenteras. Vi kommer i den första delen, slutsats att knyta ihop arbetet och klargöra vårt syfte 

och besvara våra frågeställningar och på så vis visa att syfte med arbetet har uppfyllts. I den 

sista delen som är en diskussionsdel blickar vi tillbaka på arbetets gång och ser på vad vi hade 

kunnat göra både annorlunda och bättre. På de sista sidorna finner du referenslista och bilagor 

bestående av vår intervjuguide, information till respondenterna samt materialet från analysen i 

form av kategorier. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt kommer olika teorier som bland annat berör den psykosociala arbetsmiljön, 

medarbetarnas ansvar, socialt stöd, socialt samspel samt relationer och kommunikation inom 

organisationer att presenteras. Valen av teorierna grundar sig i att vi till en början vill redogöra 

för och ge en bred uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön. Vi har sedan valt att fördjupa 

oss i teorier kring sociala relationer och vilka faktorer som kan påverka de relationerna både 

positivt och negativt.    

2.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen trädde i kraft den 1 juli 1978 och är den lag som reglerar arbetsmiljöns olika 

förhållanden (Lennerlöf 1981, s 135). Arbetsmiljön består av alla de faktorer som omfattade 

individen i dennes arbete. Det handlar om fyra faktorer, de tekniska, kemiska, fysiska och 

psykosociala. Lagens ändamål är att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbete samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (SFS 1977: 1160, 1 kap. 1§). Granberg (1998, s 427) 

definierar arbetsmiljö som en övergripande beteckning för de biologiska, psykologiska, 

medicinska, tekniska och fysiologiska faktorer som på arbetsplatsen eller i arbetssituationens 

omgivning påverkar individen. Arbetsmiljö är enligt Kaufmann och Kaufmann (2009, s 295) en 

generell och omfattande beteckning som innefattar den sociala, psykologiska och fysiska miljö 

som människan möter i det dagliga arbetet. 

 

Det skiljs på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Intresset för den 

psykosociala arbetsmiljön på företagen blev allt mer i fokus och central i takt med att de riktigt 

tunga och farliga jobben på arbetsmarknaden försvann. Trots det var inte de fysiska 

arbetsmiljöproblemen borta. Den fysiska arbetsmiljön innefattar arbetsmiljöproblem såsom 

tunga lyft, buller, obekväma arbetsställningar, luftföroreningar och kemiska ämnen (Eriksson 

1998, s140). Den psykosociala arbetsmiljön däremot inkluderar enligt Eriksson och Larsson 

(2009, s 143) alla sociala relationer på arbetet, vilket omfattar all kontakt med chefer, 

arbetskamrater och kunder. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar även arbetsinnehåll, det 

vill säga vilka arbetsuppgifter som sköts samt organisering av arbetsfördelningen. Det 

innefattar även hur arbetet har utförts, antingen enskilt eller tillsammans med andra.  

2.2 Den psykosociala arbetsmiljön    

Elton Mayo utförde 1927 ett experiment på Wester Electric Company i Chicago, det så kallade 

Hawthorne experimentet som sagts ligga till grund för utvecklingen och tankesättet kring den 

psykosociala arbetsmiljön enligt Smith (1987).  Företaget hade själva gjort studier innan Mayo 

kom in i bilden, de hade gjort tester kring ljusbelysning om ökad/minskad produktivitet men 

kunde inte själva finna ett samband. Enligt Granberg (1998, s 457) fann Mayo att 

medarbetarnas trivsel och arbetslust berodde på ledningens och arbetskamraternas uppskattning 

och stöd. Arbetstakten hos de anställda beror inte på deras kvalifikationer utan på deras 

ställning i gruppen. Det visade sig att pengar inte var den viktigaste och största faktorn för ökad 

produktivitet på företaget. 



10 
 

 

I enlighet med Granbergs (1998, s 457) forskning visar även Jönsson (2011) på att pengar inte 

är en bidragande faktor till tillfredsställelse utan när personalen får frihet att agera och 

möjlighet att påverka sin arbetssituation skapas en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen 

och arbetstillfredsstillställelse uppnås. Jönsson (2011) tar även upp trivsel som en viktig aspekt 

till den psykosociala arbetsmiljön. Trivsel kan ses som ett tecken på en god arbetsmiljö. Trivsel 

påverkar hälsan och välbefinnandet hos de anställda som i sin tur har en positiv inverkan på 

effektiviteten i organisationen. Jönsson (2011) definierar trivsel som en övergripande 

inställning som anställda har gentemot sina jobb. Det är i vilken utsträckning de känner sig 

positiva eller negativa i förhållande till de olika aspekterna av arbetet, exempelvis arbetsvillkor, 

medarbetarna, arbetstider, medbestämmande och det sociala stödet.    

2.3 Arbetsmiljöperspektiv 

Här nedan kommer tre arbetsmiljöperspektiv att presenteras, två enligt Kaufmann och 

Kaufmann med fokus på den psykosociala arbetsmiljön, belastningsperspektivet och 

berikningsperspektivet (2010, s 295). Belastningsperspektivet betonar alla negativa och 

nedbrytande faktorer på arbetsplatsen såsom mobbning, stress, utbrändhet och konflikter. 

Motsatsen är berikningsperspektivet som betonar alla positiva och uppbyggande faktorer på 

arbetsplatsen exempelvis motivation, inspiration, arbetsglädje och skapa trivsel. Det tredje 

arbetsmiljöperspektivet är Karaseks krav och kontrollmodell.  

2.3.1 Belastningsperspektivet 

Belastningsperspektivet är till för att belysa olika faktorer som har negativ påverkan hos 

medarbetarna och cheferna på deras arbetsplats (Kaufmann och Kaufmann 2010, s 295). En av 

de främst nedbrytande faktorerna och som har störst negativ inverkan på arbetsmiljön och då 

framförallt i den psykosociala miljön är stress. Socialt stöd har visat sig vara en utav de 

viktigaste faktorerna för att dämpa och reducera stress på arbetsplatsen, och detta är någonting 

som kommer att återkopplas till senare i texten. Kaufmann och Kaufmann (2010, s 295) 

definierar stress som bristande överensstämmelse mellan de utmaningar individen står inför och 

individens bemästringsförmåga. Kaufmann och Kaufmann (2010, s 301) beskriver socialt stöd 

som en generell princip för att dämpa stress och dess efterföljder. Socialt stöd definieras som 

stimulans och stöd från individens sociala omgivningar. Enligt Passer et al (2009, s 738) är 

socialt stöd en av de viktigaste resurserna som finns för en individ. Vetskapen om att det finns 

andra att vända sig till för att få hjälp och stöd minskar effekterna av stress. Passer, et al. (2009) 

definierar socialt stöd som möjligheten att vända sig till andra för hjälp, support och 

emotionellt stöd under stressiga tider. Det finns flera kända modeller inom stressforskningen 

kopplat till arbetslivet varav tre tas upp här nedan. 

 

Transaktionsmodellens fader McGrath är en känd stressforskare vars modell blivit allt mer 

accepterad med tiden och som i nutid användes flitigt i fackkretsar. Begreppet transaktion 

menar att stress kan betraktas som ett inbördes samspel mellan olika kritiska faktorer där 

människans egen tolkning av sin egen livssituation är en central tanke. Teorin utgår ifrån att 

stress är resultatet av ett nära samspel mellan människan och miljön (McGrath 1984, refererat i 
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Kaufmann och Kaufmann 2010, s 297). McGrath hävdar att stress utvecklas som en egen 

upplevd dynamisk process genom fyra stadier. Det första stadiet, kravstadiet är sociala och 

fysiska aspekter i miljön som ställer objektiva krav på människan. Det andra stadiet är 

tolkningsstadiet som innefattar hur människan själv uppfattar de objektiva kraven, det vill säga 

sina egna värderingar, bedömningar och personens perceptioner. Människans egen upplevelse 

om sin förmåga att hantera de objektiva krav som ställs är också viktiga. Det tredje stadiet är 

responser, vilket tar upp hur människan reagerade på olika stressorer, de kan vara 

beteendemässiga, fysiologiska eller psykologiska faktorer. Det sista stadiet är konsekvenser, 

vilket handlar om de olika följder stressen får för individen, men även hur det påverkar 

organisationen (McGrath 1984, refererat i Kaufmann & Kaufmann 2010, s 298). Viktigt är att 

understryka att alla upplever stress olika och reagerar på olika stimuli. Det har att göra med 

tidigare erfarenheter och personliga egenskaper, det en människa kan uppfatta som intressant 

och spännande kan vara direkt hotfullt för en annan. Stress kan uttrycka sig på olika sätt för 

olika individer men en sak är säker, en stressad individ har oftast en negativ påverkan på 

företagets psykosociala arbetsmiljö som i sin tur har en dålig inverkan på organisationen 

(Kaufmann och Kaufmann (2010, s 298). 

 

Den andra stressmodellen som Kaufmann och Kaufmann (2010, s 300) tar upp är Coopers 

modell för yrkesbaserad stress. Coopers modell beskriver olika belastningskällor som kan 

trigga igång stress hos individen i arbetsmiljön (Coopers 1978, refererat i Kaufmann & 

Kaufmann 2010, s 300). Cooper betonar fem stycken faktorer som är betydelsefulla för 

stressutveckling i arbetsmiljön. Den första är arbetsfaktorer som gäller förhållanden så som 

ansvar, arbetstid, fysisk arbetsmiljö och ny teknik. Den andra faktorn, medarbetarens roll i 

organisationen är en stor stresskälla för många. Det kan exempelvis handla om rollkonflikter 

mellan anställda och chefer. Den tredje faktorn är karriärutveckling, där kan orealistiska 

karriärambitioner, strävan efter att klättra inom organisationen eller övergången till pension 

skapade stress. Den fjärde faktorn berör sociala relationer och socialt stöd och den faktorn 

anses oftast vara en positiv och stärkande resurs på arbetsplatsen. Däremot om det sociala 

stödet och det sociala samspelet är litet eller om det finns samarbetsproblem kan det snabbt 

utlösa stressreaktioner hos individen på arbetsplatsen. Den femte och sista faktorn som Cooper 

tar upp är organisationsklimat, det handlar om till vilken grad medarbetaren själv kan vara med 

och påverka beslut som rör denne själv men även organisationen, alltså graden av 

självbestämmande. Faktorn berör också arbetsengagemang (Cooper, 1978, refererat i 

Kaufmann & Kaufmann 2010, s 300).    

2.3.2 Krav och kontrollmodellen  

Karaseks (1979 refererat i Eriksson och Larsson 2009, s 143-146) tar i sin kända krav och 

kontrollmodell upp ytterligare två perspektiv inom stress på arbetsplatsen. De två är 

kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet som beskriver olika typer av arbete. 

Kvalifikationsperspektivet handlar om arbetets krav på utföraren medans stressperspektivet 

handlar om de stressreaktioner som arbetet framkallar. Karaseks huvudtanke med krav och 

kontrollmodellen är att visa hur arbetsvillkoren och arbetets krav påverkar hur den enskilda 
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medarbetare själv kan vara med och kontrollera sitt eget arbete. Modellen innehåller fyra typer 

utav arbete, aktiva arbeten, passiva arbeten, högpresterande arbeten och lågpresterande arbeten. 

Modellen visar på hur höga respektive låga arbetskrav och hög respektive låg egenkontroll kan 

påverka individen på arbetsplatsen. Karasek delar upp kontrollen på arbetsplatsen i två delar, 

arbetskvalifikationer och beslutsmöjligheter. Där arbetskvalifikationer handlar om 

medarbetarens möjligheter att fatta egna beslut, beslutsmöjligheter handlar om i vilken 

utsträckning medarbetaren själv kan vara med och bestämma hur det egna arbetet skall läggas 

upp. 

 

  
Johnsons reviderade modell av Karaseks krav och kontrollmodell (Johnson 1986).  

 

Johnson (1986, 1991 refererat i Eriksson och Larsson 2009, s 143-146) har gjort en reviderad 

version av Karaseks krav och kontrollmodell där han lade till socialt stöd som en tredje 

dimension. Johnson (1986,1991) menar på att om en individ på arbetsplatsen har ett stort 

socialt stöd är arbetet kollektivt och om individen upplever lågt socialt stöd eller saknar det helt 

är arbetet isolerat. Enligt Johnson (1986,1991) är socialt stöd inom arbetet väldigt 

betydelsefullt, dels för att det tillgodoser ett grundläggande behov av gruppkänsla och umgänge 

men även för att socialt stöd fungerar som en buffert vid obalans vid egenkontroll och 

arbetskrav. Det innebär i praktiken att arbetskrav är de krav som ställs på individerna för att de 

skall klara av att utföra sina arbetsuppgifter, det kan vara både fysiskt och psykiskt. De fysiska 

är de ansträngningar som behövs för att klara av arbetet, medans det psykiska kan innefatta att 

individen inte känner att det finns tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Det 

finns olika typer utav socialt stöd, emotionellt, värderande och instrumentellt stöd. Emotionellt 

stöd innebär att man känner sig omtyckt och uppskattad av sina arbetskamrater och sin ledning. 

Värderande stöd handlar om att få feedback på sitt arbete där man får höra om man gjort 

någonting bra eller dåligt. Det sista stödet, instrumentellt stöd handlar om konkret samarbete 

mellan medarbetare och chefer (Johnssons 1986, 1991) reviderade modell av Karaseks krav 

och kontrollmodell. 
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Skakons et al. (2011) forskning visar att chefer upplever högre krav på sig själva, en högre nivå 

av konflikter och lägre grad av socialt stöd från sina kollegor, jämfört med deras anställda. 

Deras nivå av negativ stress är inte i närheten av vad deras anställdas är, något som forskarna 

tror beror på att cheferna har andra faktorer till skillnad från de anställda som väger upp 

helhetsbilden av deras arbetsmiljö. Skillnaden kan beskrivas genom att cheferna anser att deras 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer i grunden är bra, så som exempelvis arbetstillfredsställelse, 

bra respons, kvalitet från företaget och andra chefer, stort inflytande, frihetsgrader i arbetet och 

möjligheter till utveckling. Skakons et al. (2011) menar att många chefers psykosociala 

arbetsmiljö ser bra ut i sin helhet, trots att de upplever högre krav vid många olika tillfällen i 

arbetet, men eftersom att den negativa stressen är lägre för cheferna än deras anställda menar 

forskarna att den psykosociala arbetsmiljön i sin helhet ser bättre ut för chefer än för 

medarbetarna.  

2.3.3 Berikningsperspektivet 

Det andra arbetsmiljöperspektivet som Kaufmann och Kaufmann (2010, s 315) tar upp är 

berikningsperspektivet. Målet med berikningsperspektivet är att medarbetarnas och chefernas 

arbetsmiljö skall bestå utav varierade, intressanta och utvecklade arbetsuppgifter där de har 

både autonomi och medbestämmande. Målet är också att likaså medarbetare som chefer skall 

känna sig trygga på sina arbetsplatser och att det sociala stödet är starkt.  Perspektivet ligger till 

grund för uttrycket den goda arbetsmiljön. Enligt Sathya och Iyervar (2012) är den goda 

arbetsmiljön eller ”The quality of work life” som det heter på engelska, en process där 

organisationen tillfredsställer medarbetarnas behov genom att utveckla system som ger dem 

möjlighet att delta, fatta beslut och utforma sina egna arbetssituationer. Kaufmann & Kaufmann 

(2010, s 316) menar att berikningsperspektivet i jämförelse med belastningsperspektivet 

försöker att vända på utvecklingen av stress inom organisationer genom begreppet 

arbetsengagemang. Begreppet innebär enligt Kaufmann & Kaufmann (2010, s 317) istället för 

att fokusera på det negativa inom arbetsmiljön såsom stress och utbrändhet skall det istället 

fokuseras på vad som kan hjälpa och engagera medarbetarna och chefer till ett hälsosammare 

arbetsliv. Det utförs genom att öka uppmärksamheten gentemot medarbetarnas arbete. Men 

detta sker inom alla organisationsnivåer, vilket innebär att cheferna och medarbetarna får jobba 

ihop för att engagera och underlätta varandras arbetsmiljö. En viktig faktor för att öka 

arbetsengagemang i form av entusiasm och vitalitet är att arbetskraven reduceras inom 

organisationen.  

2.4 Det sociala stödet 

Interaktion mellan chefer och medarbetare är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön, och 

värdet av sociala relationer och uppskattning är några faktorer som det bör läggas fokus på för 

att skapa socialt stöd på arbetsplatser (Torkelson 1991, s 7). Torkelson benämner sju olika typer 

utav socialt stöd, yttryck för positiva känslor, samtyckte för åsikter eller tolkning, uppmuntran 

för öppenhet, råd om information, materiell hjälp, instrumentell assistans och ett stöd om att 

tillhöra en grupp.   Den första typen innehåller uttryck för positiva känslor, medarbetare får ta 

del utav information som talar om att de är omtyckta och älskade av någon. Den andra 

innehåller istället samtycke för åsikter eller tolkningar av olika slag. Nummer tre handlar om 
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uppmuntran till öppenhet för uttryck av känslor och åsikter. En fjärde typ innehåller råd och 

information, den femte typen utav socialt stöd består utav materiell hjälp av olika slag. De två 

sista typerna utav socialt stöd består utav instrumentell assistans vid uppgifter och en typ av 

stöd som ges genom att individen i fråga får information om att den är en del av en grupp eller 

system med gemensamma och ömsesidiga förpliktelser, samt stöd. Det råder delade meningar 

om vilken typ utav socialt stöd som är den viktigaste typen (Torkelson 1991, s 7). Det är dock 

viktigt att pointera att det ofta råder en viss övergång definitionerna i mellan som gör att flera 

olika typer kan smälta ihop till en variant av de ovanstående typerna av socialt stöd. Trots att 

det ibland sker övergångar är det viktigt att hålla isär de olika typerna av stöd då tidigare 

undersökningar har visat att alla typer av socialt stöd inte är lika effektiva när det handlar om 

att reducera skadliga effekter av ohälsa (Torkelson 1991, s 7). Torkelson betonar att det är 

viktigt att fastställa det sociala stödet från olika källor och om möjligt kategorisera personerna 

som ger stöd. Det kan exempelvis handla om partners, vänner och familj. Då det är omöjligt att 

få med alla olika källor under en och samma typ av stöd är det viktigt att göra en avvägning av 

vilka källor som valts att fokuseras på vid en undersökning (Torkelson 1991, s 7-8). 

 

House (1981 refererat i Torkelsson 1991) sammanställer olika former av socialt stöd där syftet 

är att fokusera på vem som ger vilket typ av stöd. Sammanlagt tas fyra typer av handlingar för 

potentiellt stöd upp och den första som är emotionellt stöd innehåller omtanke, empati, tilltro 

och kärlek. Det andra stödet är det värderande stödet som innehåller information som kan 

användas för att kunna värdera sig själv, det kan vara både uttalad och outtalad värderande 

information. Informativt stöd är en annan typ av stöd som belyser processen då andra personer 

ger individen information för att klara av ett problem, så kallad självhjälp. Den fjärde och sista 

typen, instrumentellt stöd, kan även beskrivas som det handgripliga stödet, exempel på sådant 

stöd kan vara hjälp med transport eller ekonomisktstöd. De olika typerna utav stöd kan ibland 

gå in i varandra och då får den som skall göra analysen utgå från båda de typerna utav stöd som 

gått samman vid en analys. Aronsson (1987 refererat i Torkelsson 1991) tillägger att det är 

viktigt att skilja på de olika källor som kan ge socialt stöd så som, partners, vänner, släktingar, 

grannar, arbetskamrater och arbetsgivare, då de kan bedömas och värderas olika beroende på 

vad analysen går ut på (Torkelson 1991, s 9).  

2.5 Chefers sociala stöd 

Att stöd av olika slag är viktigt för oss människor framgår i tidigare avsnitt, och på en 

arbetsplats är det viktigt att känna att stödet finns där, för både medarbetare och chefer. Att det 

idag finns en uppfattning hos många chefer om att det endast finns ett litet stöd tillgängligt för 

dem inom en organisation kan bero på olika saker (Lindorff 2001). Den främsta anledningen är 

att de befinner sig på en arbetsplats där arbetsrelationer och arbetsmiljön är uppbyggd på ett 

sätt som innebär att stödet förväntas komma från cheferna, men det finns sällan något stöd 

tillgängligt för cheferna. Teoretisk information och personligt stöd till medarbetare är centrala 

uppgifter för en chef och det finns en stark tradition inom ledarskapsteori att relationsskapande 

eller även kallat medarbetarcentrerat ledarskap är användbara och ses som ett effektivt 

ledarskap (Lindorff 2001). Dessutom visar forskning gjord av Moyle (1998 refererat i Lindorff 
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2001) att stöd från en handledare eller chef förknippas med trivsel, välbefinnande och minskat 

upplevd arbetsbelastning. 

 

Teori och forskning av Moyle (1998 refererat i Lindorff 2001) har lett fram till bestämmelser 

kring hur chefer på höga positioner skall kunna ge socialt stöd till sina medarbetare. De 

bestämmelserna för stöd kan dock vara problematiska för cheferna själva, då förhållandet 

mellan chefer och medarbetare inte alltid är på en ömsesidig nivå. Om chefen ger stöd åt en 

medarbetare och samtidigt öppnar sig själv inför medarbetaren är det inte säkert för chefen att 

”öppna” sig på samma sätt som en medarbetare kan göra inför en chef. Då en chef vill ha en 

professionell relation med sina medarbetare finns det något underliggande som säger att chefer 

inte vill avslöja något som kan få dem att verka sårbara, eller mindre lämpade och kompetenta 

för sin yrkesroll. Däremot skulle ett förhållande mellan en chef och en utomstående handledare 

kunna förhindra känslor som sårbarhet hos cheferna då en handledare inte är tillsatt för att 

bedöma och granska chefen i sin arbetsroll. Den personens roll är istället att underlätta chefens 

arbete genom att ge ett socialt stöd och eventuell rådgivning kring svåra beslut. Det i sin tur 

leder till att tillgången på stödet för cheferna minskar eftersom att medarbetarna kan ge socialt 

stöd tillvarandra dagligen då de ingår i en naturlig grupp på grund utav arbetet och där är inte 

cheferna inkluderade. Om cheferna inte har en lämplig grupp av jämlika på företaget att bilda 

sociala band med finns det en chans för dem att bli socialt isolerade på arbetsplatsen (Lindorff 

2001). 

 

Marcelissens et. al (1988 refererat i Lindorff 2001) skriver att det finns tecken som tyder på att 

chefer och personer med överordnade positioner uppfattar att deras chans till stöd på 

arbetsplatsen från personer med jämlika positioner i företaget är mindre än vad stödet är 

underordnade emellan. Lindorff (2001) menar att det kan finnas en väldigt liten sanning mellan 

en persons faktiska uppfattning om det stöd som är tillgängligt för dem vid behov och det stöd 

som funnits när de stått inför svårigheter och i behov av stöd. Det visar sig att de mesta utav 

stödet som chefer får verkar komma hemifrån och från deras partners vilket i sin tur gör att 

kraven och behoven utav stöd på jobbet minskar automatiskt (Lindorff 2001).  

2.6 Vägen till chefskap  

Det är inte bara det sociala samspelet som påverkar en chefs psykosociala arbetsmiljö, utan 

även vägen till chefskapet kan har betydelse för hur den psykosociala arbetsmiljön blir. 

Engquist (2012, s 147) skriver om att det inom många sociala yrken är vanligt förekommande 

att en person blir chef över sina tidigare arbetskamrater. Att bli chef på det sättet kan föra vissa 

svårigheter med sig. Den person som blir chef och uppträder som chef inför sina tidigare 

kollegor kan lätt uppfattas som överlägsen, auktoritär och nedlåtande i sin nya position av sina 

tidigare arbetskamrater. Mycket utav de tidigare kollegornas uppfattningar om den nya chefen 

kan ha att göra med att de själva ville haft rollen som chef men inte fick den. Det är som sagt 

inte alltid lätt att bemästra rollen som chef, om den nya chefen inte uppträder som en chef 

borde och utför sitt arbete utan auktoritet och kraft är det lätt att bli föraktad av sina tidigare 

kollegor då de kan uppfatta chefen som vek och svag och då också sakna det riktiga sättet att 
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vara chef på. En nybliven chef kan verkligen ha viljan och ambitionen att utöva sitt chefskap på 

ett demokratiskt sätt och tillsammans med sina medarbetare försöker skapa ett bra arbetsklimat 

men många medarbetare kan ofta dra sig för att gå med på den nya chefens förslag i ren protest, 

och då spelar det egentligen ingen roll hur en ny chef beter sig. Vill inte medarbetarna att det 

skall fungera kan inte chefen göra mycket för att skapa en bra arbetsmiljö för sig själv och sina 

medarbetare (Engquist 2012, s 147). Alla i ett företag har en primär arbetsuppgift, men förutom 

den finns det också andra skyldigheter. Några utav dem är ansvar för arbetsklimatet och 

arbetsmiljön för både sig själva och sina kollegor. Vill inte medarbetarna delta i den typen utav 

arbete och jobba för en gemensam och trivsam arbetsplats är det svårt för chefer att lyckas med 

att få sina medarbetare engagerade och i vissa fall också lojala till sitt arbete (Erikson 2011, s 

254).   

 

Alvarssons och Sveningssons forskning visar på ytterliga svårigheter som kan påverka chefers 

arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö (2007, s 314). Många chefsroller i Sverige är idag 

ofta otydliga och ibland också dolda, vilket kan ha en påverkan på medarbetarnas syn på deras 

chefer (Alvarsson och Sveningsson 2007, s 314). Om en chef inte markerar tydligt att han eller 

hon är chef för sina medarbetare kan det bidra till att gränser suddas ut på ett företag. Om alla 

behandlas lika blir också cheferna en del av arbetsgruppen. Det kan skapa problem för 

cheferna, då en chef är en utvald ledare och har en formellt grundad ställning i ett företag som 

innehåller både rättigheter men också många skyldigheter gentemot sina medarbetare. Alla 

uppgifter som tillhör chefskapet är inte roliga och bekväma. Har en chef då blivit en del av 

gemenskapen i arbetsgruppen som den är chef över kan det bli svårt för chefen rent 

känslomässigt att exempelvis fatta beslut som kan såra och inte gynna alla på avdelningen 

(Alvarsson och Sveningsson 2007, s 314).  

2.7 Internrekryterade kontra externrekryterade chefer 

Som nämnt ovan är socialt stöd en av de viktigare resurserna som finns inom en organisation, 

dels för socialt samspel men också för välbefinnandet på arbetsplats. Med det sagt, finns det då 

någon skillnad på hur internrekryterade kontra externrekryterade chefer uppfattar det sociala 

stödet på sin arbetsplats? Granberg (1998, s 291) definierar rekrytering som de vidtaganden ett 

företag gör genom anställning för att på så sätt tillgodose företagets behov av personal, han 

definierar det även som en viss typ utav köpt eller lånad kompetens. Externrekrytering innebär 

att det anställs en ny person utifrån till tjänsten medans internrekrytering innebär att en redan 

anställd på företaget får den lediga tjänsten (Granberg 2009, s 292).   

 

Askeberg (2007) tar upp fördelar med både extern och internrekrytering. Det positiva med att 

externrekrytera är att det ger nya erfarenheter och en mix av individer till organisationen vilket 

i sin tur skapar dynamik. Genom att externrekrytera knyts även nya kontaktnät in i 

organisationen. Vissa chefer upplever att det är mer bekvämt om de fått den nya tjänsten helt på 

egna meriter och inte för att de är kompis med chefen och på så sätt har fått chansen före sina 

tidigare kollegor. Det skulle i sin tur kunna skapa oro och dålig stämning redan ifrån början på 

arbetsplatsen mellan gamla kollegor och nya chefen.  Det som kan uppfattas som negativt med 
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en externrekrytering är att den nya chefen inte har den förståelse för verksamheten som en 

internrekryterad chef skulle ha. Det positiva med en internrekrytering är att medarbetarna vet 

att det finns möjligheter att utvecklas och gå vidare i sin karriär inom organisationen samt att de 

redan från början har en förståelse för företagets verksamhet och mål. Det negativa är att det är 

omvittnat svårt att bli chef över tidigare kollegor då kompetens och ledarskapsegenskaper lätt 

kan ifrågasättas av de tidigare och framförallt äldre kollegor. 

2.8 Det sociala samspelet 

Då socialt samspel har en stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön är definitionen av 

socialt samspel viktig att lyfta fram. Det sociala samspelet består först och främst utav utbyte 

av information och som vi människor till största del förmedlar genom vårt språk. Det är vårt 

muntliga språk som ger det mesta utav utbytet men vi kan också uttrycka oss med hjälp utav 

ickeverbal kommunikation, så som kroppsspråk, röstläge, tystad och medvetet kroppsligt 

avstånd (Giddens 2003, s 90). 

 

Socialt samspel och socialt utbyte på jobbet går hand i hand och handlar om att bygga 

relationer och ömsesidigt utbyte i relationer mellan en organisation och dess anställda, dels 

medarbetare emellan men även mellan chefer och medarbetare. De relationerna är viktiga för 

ett fungerande samspel inom organisationen. När anställda upplever att de får ett stöd av 

organisationen känner de sig motiverade. De vill ge av sig själva till sina kollegor och chefer 

och på så vis vinner även cheferna på att de anställda upplever att de får organisatoriskt stöd. 

Det beror på att cheferna då får ta del utav samspelet och det sociala stödet från medarbetarna 

(Jakobsen och Andersen 2013). Allwood och Franzén (2000, s 45) menar att det sociala 

samspelet på jobbet från sina kollegor är minst lika viktigt som det är med stöd från vänner och 

familj i privatlivet och i hemmet.  

 

Människan är en individ som inte kan klara sig ensam, det är därför som många människor dras 

till sociala forum och skapandet av gemenskap på olika sätt. Det syns inte bara inom privatlivet 

utan det är också tydligt inom arbetslivet (Allwood och Franzén 2000, s 45) . Exempel på 

gemenskap och sökandet efter socialt utbyte kan ske genom grupper som kan vara formade och 

skapade av familj, vänner, eller arbetslag (De Swaan 2003, s 9). 

2.9 Relationer och kommunikation inom organisationer 

Giddens (2003, s 90) menar att kommunikation är viktigt för oss människor och vårt sociala 

samspel, oavsett om det är inom familjen, relationer eller arbetsgrupper. På samma sätt är 

kommunikationen viktig för chefer och deras medarbetare för att ett förtroende och stöd skall 

finnas, dels från chef till medarbetare men också från medarbetare till chef (Engquist 2012, s 

43). 

 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010, s 75) har fokus legat på den enskilde individen som en 

arbetsenhet i och med den Tayloristiska och Weberianska idealbilden. Nu har nya perspektiv 

börjat växa fram och fokus har skiftat till de psykosociala processerna på arbetsplatsen och i 

organisationer. Här ligger fokus bland annat på aktiviteter i arbetsgruppen, till exempel 
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interaktionen mellan ledare och medarbetare och hur deras inverkan på varandra påverkar 

trivseln och produktiviteten inom företaget. Ur detta föds den nyklassiska organisationsteorin. 

Begreppet definieras enligt Kaufmann och Kaufmann (2010, s 75) som teorier som lägger 

mindre fokus på auktoritet och istället mer fokus på de sociala relationerna på arbetsplatsen. 

Här betonas värdet av behov av sociala relationer, uppskattning och personlig utveckling. 

 

Enligt Engquist (2012, s 43) består i stora delar socialt samspel utav relationer och 

kommunikation, det finns olika typer utav relationer och kommunikation som kan se väldigt 

olika ut. Relationer mellan oss människor är inte linjära, de går inte alltid rakt fram och 

framförallt reagerar inte alltid andra människor som vi förväntar oss att de skall göra. Vi 

reagerar olika på olika saker beroende på i vilken situation vi befinner oss i. Många relationer 

präglas utav jämvikt vilket då innebär att ingen dominerar över den andra, vilket kallas för en 

symmetrisk relation. Ibland kan det finnas en kamp mellan två jämlika personer men det är 

ingen som dominerar över den andra och på så vis vinner ingen över den andra, åtminstone inte 

om man ser på relationen över en lång tid (Engquist 2012, s 43).  Det finns också de relationer 

som inte är jämna utan där det istället finns en person som är dominerande över en underlägsen 

person, exempel på en sådan relation kan vara mellan en chef och en medarbetare. En sådan 

ojämn relation kallas för en komplementär relation (Engquist 2012, s 43). Att en komplementär 

relation är ojämn kan bland annat bero på att de personerna som ingår relationen skyller ifrån 

sig sitt beteende på den andra personen och ser inte till sig själva när de letar efter en möjlig 

förklaring till problemet. Ett tydligt exempel kan vara om en chef får en fråga kring varför han 

är så dominerande och auktoritär i sitt ledarskap och han då säger att det beror på att hans 

medarbetare är försynta, blyga och tystlåtna, vilket då lockar fram hans dominerande och 

burdusa sida. När en medarbetare skall svara på frågan varför denna är så tyst och försynt i sin 

chefs närhet svarar denna att det beror på chefens ledarstil och att han är så dominant och visar 

upp en arrogant sida när de ses. I en komplementär relation framkallar de olika personerna fram 

sidor hos varandra som förstärker ojämnheten i relationen (Engquist 2012, s 44). 

 

Många relationer byggs genom kommunikation, det gäller alla olika typer utav relationer men 

på arbetsplatsen kan kommunikation betyda väldigt mycket då personalen inte alltid känner 

varandra så bra och kan läsa av varandra som annars är lättare med personer som är närmre 

vänner eller familj till en. Personer på en arbetsplats har ofta väldigt olika bakgrunder, 

personligheter och kunskaper kring saker och ting. Även om människorna på en arbetsplats har 

en del gemsamma intressen och kunskaper som de fått på grund utav jobbet är de i grunden 

väldigt olika, precis som vi alla människor är. Det kan ofta medföra missförstånd då en person 

lätt kan tolka någonting som en kollega säger på ett helt annat sätt än vad det var tänkt, därför 

är kommunikation och medvetenhet kring den otroligt viktigt för fungerande relationer på 

arbetsplatser skriver Engquist (2012, s 46). Dålig kommunikation och då även dålig relation 

kan bero på flera saker, en viktig sak är att det måste finnas ett intresse hos båda parterna som 

visar att de vill ha en relation med en fungerande kommunikation, saknas intresse spelar det 

ingen roll hur väl den ena parten kommunicerar med den andra då inget intresse av samarbete 

finns. Den som vill vara en kompetent kommunikatör måste vara intresserad, ha kunskaper om 
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väsentliga ingredienser eller egenskaper i effektiv kommunikation. En kommunikatör måste 

kunna se till att kommunikationen ger resultat och att den tar hänsyn till yttre omständigheter 

som till exempel i vilken miljö den förekommer och vilka syften den har (Engquist 2012, s 35).  

2.10 Upplevt organisatoriskt stöd och socialt samspel 

Stöd och samspel är viktigt på arbetsplatser och det finns flera olika vägar att gå för att skapa 

en bra och trygg arbetsplats och psykosocial miljö. Guerrero och Herrbachs (2009) forskning 

visar att en utav de mekanismer som kan leda till engagemang i arbetet är känslan av att få stöd 

från organisationen och känna sig värdefull, vilket är en beskrivning av begreppet upplevt 

organisatoriskt stöd. Upplevt organisatoriskt stöd kan definieras som en anställds allmänna 

uppfattning om nivån på stöd och uppmärksamhet som organisationen ger och på vilket sätt de 

anställdas arbete värdesätts (Eisenberger, Huntingtong, Hutchinson och Sowa et.al, 1986). 

Begreppet upplevt organisatoriskt stöd kommer från sociala utbytesteorin som definieras som 

en process av utbyte mellan en arbetsgivare och en anställd. Anställda vill bli erkända och 

känna ett stöd från organisationen, en känsla av att de är skyldiga någonting i gengäld till 

organisationen skapas och på så vis är det gynnsamt för både chefer och anställda då ett 

starkare engagemang skapas genom stöd och socialt utbyte från båda parterna (Eisenberger 

Fasolo och Davis-LaMastro 1990). Det sociala samspelet bygger på den sociala utbytesteorin 

och genom att bra förhållanden skapas mellan chefer och dess anställda skapas det skyldigheter 

hos de båda parterna som gör att samspelet förstärks. Upplevt organisatoriskt stöd är kopplat 

till engagemang som i sin tur bidrar till att kvaliteten på socialt samspel och stöd stärkts genom 

det sociala utbytet i relationen mellan chefer och medarbetare ökar. Chefer kan alltså få socialt 

stöd av sina medarbetare om det finns ett stöd och förtroende från organisationen gentemot de 

anställda (Guerrero och Herrbach 2009). 

 

Jayawardana och O'Donnell (2010) har gjort forskning som visar att högre stöd av 

organisationen och minskad frånvaro mellan produktion och ledning leder till arbetsvilja. 

Minskad frånvaro mellan produktion och ledning innebär att medarbetarna ute på golvet har 

kontakt med cheferna på kontoret. Medarbetarna känner sig då sedda av ledningen och 

organisationen och blir av den anledningen mer arbetsvilliga. Deras lojalitet blir större till 

företaget och frånvaro och sena ankomster minskar drastisk när nivån mellan chefer och de 

anställda minskar och de möts på en gemensam nivå. Forskningen antyder att när medarbetarna 

anser att företaget ger värdefullt organisatoriskt stöd i form av utbildning och utökade 

arbetstillfällen skapas uppkomsten av socialt samspel mellan kollegor och chefer. Det ger ett 

upphov till betydliga förbättringar i den totala arbetsprestationen på företaget. Jayawardana och 

O’Donnell (2010) menar att resultatet stödjer tidigare forskning som belyser betydelsen av 

socialt samspel och stöd på jobbet för både medarbetare och chefer. Dessutom menar 

Jayawardana och O’Donnell (2010) att jobbengagemang och engagemang för värdiga 

arbetsförhållande, som exempelvis deltagande, förtroende, känsla av prestation, ansvar och 

erkännande är viktiga influenser för att kunna skapa relationer som innehåller socialt samspel 

på arbetsplatsen. Det är relationen mellan medarbetare och chefer som är den avgörande 

faktorn för om socialt samspel skall ingå i relationerna mellan medarbetare och chefer på 



20 
 

arbetsplasten. Vilket innebär att de positiva åtgärder som riktas mot de anställda från 

organisationen bidrar till skapandet av en förbättrad relation till medarbetarna som då i sin tur 

känner skyldighet att ge tillbaka något positivt till organisationen och dess ledning, i form av en 

förbättrad relation och delaktighet i det sociala samspelet. På så vis är en cykel skapad som 

består utav att båda parterna sitter på värdefulla resurser som genom utbyte med varandra 

skapar positiva relationer för varandra men också för hela organisationen (Eisenberger et al. 

1986, 1990 och Coyle-Shapiro och Kessler 2002). 

 

Det finns ytterligare forskning som visar på att chefers sociala samspel med medarbetarna ökar 

när medarbetarna känner större tillit och förtroende till organisationen i helhet. De anställdas 

uppfattningar om värdefullt arbete är viktigt för att de skall ha en positiv inställning till sina 

arbetsgivare, och även bjuda in dem i det sociala samspelet och på så vis bygga upp en relation. 

När både medarbetare och chefer upplever att arbetsklimatet innehåller socialt stöd hos 

medarbetare emellan men också mellan medarbetare och chefer anses den psykosociala 

arbetsmiljön vara bra. Chefer som upplever att de hamnar utanför det sociala samspelet på 

arbetsplatsen kan då tänka över möjligheten att förbättra arbetsförhållanden för de anställda på 

olika sätt och på så vis få chansen att bli delaktig i det sociala samspelet och även få socialt 

stöd från medarbetarna (Jayawardana och O’Donnell, 2010). 

2.11 Sammanfattning 

Utifrån detta teoriavsnitt vill vi att det skall vara lätt att få en överblick över hur de olika 

arbetsmiljökomponenterna, socialt stöd, socialt samspel och kommunikation inom 

organisationer hänger samman och tillsammans hjälper till att reducera framför allt stress på 

arbetsplasten. Vi vill också lyfta fram den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för en 

fungerande arbetsmiljö för både chefer och medarbetare.   
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3. Metod 

I detta metodkapitel kommer det att redogöras för hur vi har gått tillväga när vi samlat in vår 

data med hjälp utav intervjuundersökningar. Det kommer att redogörs för vårt tillvägagångssätt 

där vi delar med oss av hur vi har gjort vår datainsamling och sedan använt oss utav det 

material som våra intervjuer gav oss. Samt hur vi har analyserat materialet och omformat det 

till vårt resultat. Vi har valt att disponera avsnittet på ett sätt där urval och datainsamling 

kommer först, sedan kommer genomförandet och databearbetning följt utav en del där vi går 

igenom trovärdigheten och tillförlitligheten av undersökningen, vilket även kallas för 

reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en genomgång av de forskningsetiska aspekterna 

som legat till grund för undersökningen. 

3.1 Urval 

Att välja ut intervjupersoner till undersökningen var viktigt eftersom det var deras svar som 

skulle vara källa till vår data, därför blev första steget att fastställa den population vi ville 

undersöka. Den grundläggande principen för ett urval är enligt Stewart och Cash (2008, s 161) 

att urvalet representerar den population som skall undersökas. Eftersom vi valt att titta på 

chefers psykosociala arbetsmiljö genomfördes undersökningen på sex stycken chefer inom den 

svenska logistikbranschen genom ett tillgänglighetsurval och ett bekvämlighetsurval. Ett 

tillgänglighetsurval innebär att de respondenter som var tillgängliga vid intervjutillfället blev 

tillfrågade om de kunde delta. Ett tillgänglighetsurval valdes på grund utav att vi redan hade 

kontakt med ett företag som ville ställa upp på intervjuerna Väl där intervjuades de chefer som 

var tillgängliga och villiga att ställa upp på undersökningen. Ett bekvämlighetsurval innebar att 

den sista intervjupersonen handplockades av undersökningsansvariga eftersom 

intervjupersonen stämde överens med undersökningens inklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna för urvalet var att det skulle bestå utav både kvinnor och män och att det 

skulle vara chefer på olika nivåer inom en organisation inom den svenska logistikbranschen.  

3.2 Datainsamling 

Undersökningen genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning. Valet att göra en 

kvalitativ undersökning grundar sig i att vi vill få en djupare förståelse för ämnesområdet. 

Genom att vi använde oss utav en kvalitativ undersökning fick vi en förståelse för hur den 

psykosociala arbetsmiljön såg ut på individnivå hos chefer. Kvale och Brinkmann (2011, s 34) 

beskriver en intervjuundersökning som ett samspel mellan intervjuare och respondent där 

kunskap produceras. Stewart och Cash (2008, s 2) betonar vikten av att det krävs två personer 

för att kunna göra en lyckad intervju. Det måste ske ett ömsesidigt utbyte mellan intervjuaren 

och intervjupersonen för intervjun ska kunna bli betydelsefull och generera i de svar som 

undersökningen efterfrågar. En halvstrukturerad intervjuguide konstruerades (se bilaga 1) så att 

det skulle finnas möjlighet att under intervjun ställa vilka följdfrågor som helst utifrån vad som 

visade sig vara mest givande för undersökningen. Halvstrukturerade intervjuer används enligt 

Hayes (2009, s 121) när syftet med intervjun är att samla in personers erfarenheter, åsikter och 

idéer kring ett visst ämne, vilket stämde överens med vårt syfte med intervjuundersökningen. 
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Intervjuguiden var förutom ett par olika bakgrundsfrågor rörande chefskap och två relativt 

breda öppningsfrågor i början gällande arbetsmiljö uppdelad i tre stycken olika teman. Först 

berördes den psykosocialarbetsmiljön, följt av socialt stöd för att till slut avsluta med frågor 

kring organisatoriskt stöd. Frågorna var uppbyggda efter den så kallade trattekniken som enligt 

Patel och Davidson (2011, s 78) innebär att intervjun börjar med stora öppna frågor som sedan 

följs av mer specifika frågor kring ämnet. Detta gjordes för att intervjupersonerna fritt skulle få 

prata i början och på så sätt komma igång och bli motiverade och aktiverade kring 

ämnesområdet. Sammanlagt bestod intervjuguiden av tjugotre stycken frågor, som följdes upp 

med eventuella följdfrågor beroende på intervjupersonens svar. 

3.3 Genomförande 

Intervjuguiden utformades när teoriavsnittet var fastställt eftersom att teorin låg till grund för 

utformningen av frågorna. När intervjuguiden hade konstruerats genomfördes en pilotintervju 

för att få en uppfattning om några frågor uppfattades som olämpliga, om några frågor behövde 

omformuleras samt hur frågorna uppfattades för respondenten. Patel och Davidson (2009, s 60) 

menar att pilotintervju används när upplägget för intervjun behöver prövas och genomförs då 

på någon som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. Pilotintervjun genomfördes på 

en chef inom samma yrke som de personer som skulle ställa upp i de andra intervjuerna. Det 

gjorde vi för att personen i fråga skulle vara väl insatt ämnet och ha mycket att säga inom det 

ämnesområde våra intervjuer behandlade. Intervjuerna skedde på två olika företag inom den 

svenska logistikbranschen. Samtliga intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på de olika 

företagen där enbart de två undersökningsansvariga och respondenten var närvarnade. Det var 

upplagt så för att skapa trygghet och en så avslappnad miljö som möjligt för 

intervjupersonerna. Det fanns flera fördelar med att vi valde att göra intervjuerna ansikte mot 

ansikte istället för över exempelvis telefon. Den främsta anledningen var att vi kunde observera 

ansiktsutryck, attityder och kroppsspråk samt att det gav en mer personlig upplevelse för 

respondenterna fick träffa oss på riktigt.  

 

Intervjuerna gick till på följande sätt, de undersökningsansvariga ansvarade för hälften av 

intervjuerna var och den andra som inte höll i intervjun satt med och observerade. Om det 

behövdes fyllde den observerande undersökningsansvariga i med frågor under intervjun. 

Rummet var helt fritt från störande ljud. Respondenterna blev muntligt informerade om syftet, 

ämnesområdet och etiska hänsynstaganden innan intervjuerna startade. Intervjun röstinspelades 

från början till slut i syfte att underlätta transkriberingen. Intervjuerna varierade i tid men 

hamnade runt 25-40 minuter. Samtliga intervjuer transkriberades och när transkriberingarna var 

genomförda raderades alla röstinspelningarna. För att minska eventuella bortfall i 

undersökningen genomfördes en presentation på båda företagen av oss som var 

undersökningsansvariga där syftet med undersökningen och ämnesområdet gicks igenom före 

intervjutillfällena. Det för att respondenterna skulle få en personlig relation till oss intervjuare 

och en klarare uppfattning om ämnet, för att på så sätt vinna deras förtroende. Det förekom ett 

bortfall då en utav de tillfrågade respondenterna valde att tacka nej till att medverka i 

undersökningen.  



23 
 

 

3.4 Databearbetning 

När intervjuerna var genomförda och transkriberingarna var klara genomfördes en tematisk 

analys på samtliga transkriberingar. Enligt Hayes (2000, s 178) finns det sju olika steg för en 

tematisk analys som vi valde att följa. De stegen var, förbereda data för analys, läsa igenom 

varje intervju, skapa kategorier, definiera alla kategorier, läsa samtliga transkriberingar igen, 

slå ihop kategorier till teman och välja ut citat.  Första steget är att förbereda data för analys 

genom att transkribera intervjuerna, det andra steget är att läsa igenom varje intervju var för 

sig, nästa steg är att sortera in de olika intervjuerna med tillhörande svar i olika kategorier som 

hade koppling till vår data och frågeställning, fjärde steget är att skriva en definition för varje 

enskild kategori, steg fem handlar om att utifrån varje enskild kategori läsa igenom varje 

intervju igen, det sjätte steget är att slå ihop kategorierna till olika teman och det sista steget är 

att välja ut citat från transkriberingarna som representerar varje tema. En tematisk analys 

genomfördes för att vi på ett tydligt sätt skulle kunna se olika teman och mönster i vår 

insamlade data. Utifrån transkriberingarna skapades sammanlagt tjugosju stycken kategorier 

med medföljande definitioner (se bilaga 3). De tjugosju kategorierna analyserades och utifrån 

dem skapades sex stycken teman: positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, negativ 

inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, positiv inverkan på socialt samspel, negativ 

inverkan på socialt samspel, tillgängligt socialt stöd för chefer samt intern och 

externrekryterade chefers uppfattning av det sociala stödet på arbetsplatsen. Citat ifrån 

intervjuerna valdes ut och kopplades ihop med varje enskilt tema för att styrka och belysa deras 

relevans utifrån den insamlade datan. De tidigare nämnda teman utgjorde grunden för den 

resultatanalys som gjorts där resultatet kopplades ihop med tidigare forskning och teorier. 

3.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet betyder enligt Patel och Davidson (2009, s 102) tillförlitlighet och handlar om hur 

undersökningens mätinstrument står emot slumpinflytanden, undersökningen skall kunna göras 

om av i stort sätt vem som helst, var som helst och med i princip samma resultat. Kvale och 

Brinkmann (2009, s 263) tar upp intervjuarens reliabilitet i relation till att ställa ledande frågor. 

Intervjuaren kan omedvetet formulera eller ställa sina frågor på ett sådant sätt att det påverkar 

respondentens svar. Det var något vi hade i åtanke när vi gick in och gjorde våra intervjuer 

eftersom teori redan var läst och skriven fanns det en förutfattad mening på vilka svar vi helst 

ville ha fram kring chefernas psykosociala arbetsmiljö. På så sätt fanns det en risk att vi skulle 

ställa våra frågor och följdfrågor på ett sådant sätt att vi ledde in intervjupersonerna på ett visst 

spår och att de förstod vad vi var ute efter och gav sina svar där efter, istället för att 

intervjupersonen hade ett öppet sinne kring frågorna. Det var vi medvetna om och försökte hela 

tiden hålla oss så neutrala som möjligt till de frågor som ställdes samt det svar som gavs 

tillbaka. Något annat som gjordes för att stärka undersökningens reliabilitet var att båda 

undersökningsansvariga närvarade vid samtliga intervjuer trots att det enbart var en av oss som 

vid varje tillfälle ansvarade för intervjun och ställde frågor. Det höjde interbedömarreliabilitet 
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enligt Patel och Davidson (2009, s 104) eftersom den andra intervjuaren också kunde sitta med 

och observera och fylla i med lämpliga följdfrågor om så behövdes. 

 

Validitet betyder enligt Patel och Davidson (2009, s 102) trovärdighet och är ett mått på om 

vårt mätinstrument verkligen undersöker det vi säger oss undersöka i vår undersökning. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s 267) handlar validitet i en kvalitativintervjuundersökning om 

vilken grad av skicklighet och kvalitén intervjuaren besitter. Detta kunde ha haft en negativ 

påverkan på validiteten, eftersom att båda intervjuansvariga var relativa nybörjare när det kom 

till intervjusituationer. Hade det funnits en större och bredare kunskap hade kvalitén på 

intervjun och intervjupersonernas svar kunnat se annorlunda ut, vilket också hade kunnat ha en 

inverkan på reliabiliteten. Reliabilitet handlar i en intervjuundersökning om huruvida 

intervjupersonen kommer att ändra sina svar under intervjun men även om samma 

intervjuperson kommer ge annorlunda svar till olika intervjuare (Kvale och Brinkmann 2009, s 

263). Eftersom att intervjupersonerna en tid innan intervjuerna ägde rum blev informerad om 

ämnet hade de redan haft tid och börja tänka och fundera kring deras egna psykosociala 

arbetsmiljö innan intervjuerna hölls. Vilket innebär att deras svar kring samma ämne även hade 

sett ut på samma sätt med en annan intervjuare. Det som däremot hade kunnat påverka 

skildringar i svaren är om intervjuerna hade skett med en mer erfaren och intervjuare som hade 

fått ut djupare svar utifrån de följdfrågor som ställts. 

 

Validiteten handlar även om hur väl undersökningens intervjufrågor är härleda från befintliga 

teorier enligt Kvale och Brinkmann (2009, s 267) . Intervjufrågorna skapades först när teorin 

var insamlad och fastställd och på så sätt kunde intervjufrågorna skapas och kopplas till de 

redan befintliga teorierna som fanns. Ett exempel på hur vi använde oss utav teorin när vi 

skapade vår intervjuguide med tillhörande frågor kommer här. Följande mening är tagen från 

vårt teoriavsnitt: En av de främst nedbrytande faktorerna och som har störst negativ inverkan 

på arbetsmiljön och då framförallt i den psykosociala miljön är stress. (Kaufmann och 

Kaufmann 2009, s95) Utifrån denna text skapade vi följande frågor; I vilka situationer upplever 

du stress i ditt arbete? och vad gör du för att undvika stress på arbetsplatsen? Genom att vi 

frågade frågor om stress kunde vi senare i sammanställningen av resultatet få en bild av hur de 

olika respondenternas psykosociala arbetsmiljö såg ut. Det kunde vi göra eftersom att vi har 

gjort ett genomarbetat teoriavsnitt där information om vad som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön tydligt framgår.   

 

En annan aspekt som förbättrade validiteten i undersökningen var att vi gjorde en 

pilotundersökning, vilket visade att intervjuguiden fungerade och gav oss det resultat vi var ute 

efter. Men också att vi hade chans att justera de frågor som inte tillförde någonting till 

undersökningens syfte.    
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3.6 Etik 

Respondenterna informerades enligt Vetenskapsrådets fyra övergripande etikregler, den så 

kallade Helsingforsdeklarationen. Det vill säga att konfidentialitets, informations, samtyckes 

och nyttjandekravet uppfylldes (Gustavsson, Hermerén, Pettersson, 2011). De fyra 

ovannämnda övergripande etikreglerna låg till grund för den etikdiskussion som fördes mellan 

undersökningsansvariga innan intervjuerna skedde. Undersökningen var konfidentiell eftersom 

inga personuppgifter samlades in och på så sätt röjdes aldrig respondentens identitet. Däremot 

var undersökningen inte anonym eftersom intervjuarna och respondent personligen träffades 

och genomförde intervjuerna.  I enligt med informationskravet blev respondenterna 

informerade om ämnesområdet samt att syftet med undersökningen var att den skulle ligga till 

grund för en C-uppsats inom arbetsvetenskap på Karlstads universitet. De fick förklarat för sig 

att det var frivilligt att ställa upp och att de när som helst under intervjun kunde välja att 

avbryta sin medverkan eller välja att hoppa över de frågor de inte ville besvara. 

Respondenterna blev informerade om att det skulle ske en röstinspelning som skulle raderas så 

fort transkriberingen var klar, vilket respondenterna fick ge sitt samtyckte till innan 

intervjuerna startade. 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s 78-79) tar upp etiska frågor vid de sju olika forskningsstadierna 

i samband med en intervjuundersökning. De olika stadierna var tematisering, planering, 

intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Vi valde att följa samtliga 

stadier i samband med vår intervjuundersökning. Det fördes en diskussion utifrån om syftet 

med intervjun skulle förbättra intervjupersonens arbetssituation eller om undersökningen enbart 

hade ett vetenskapligt värde. Vi kom fram till att eftersom undersökningen handlade om 

chefernas egna psykosociala arbetsmiljö kunde intervjun medföra att nya tankebanor och idéer 

på förbättringar kom upp under intervjun som skulle leda till ett nytt tankesätt kring den 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Etiken kring intervjupersonerna låg hela tiden i 

fokus, som nämnt ovan låg Helsingforsdeklarationen till grund för att kunna säkerhetsställa att 

intervjupersonerna inte kom till skada psykiskt eller fysiskt i samband med intervjuerna. 

Överväganden gjordes om undersökningen skulle medföra några negativa konsekvenser eller 

uppfattas som känsligt för intervjupersonen. Det som kunde ha uppfattas som känsligt var om 

cheferna kom till insikt vid att det hade ett lågt socialt stöd på arbetsplatsen, vilket hade kunnat 

skapa stress och obehag. Eftersom undersökningsämnet och syfte tydligt hade framgått under 

den presentation undersökningsansvariga gjorde på företaget, det informationsbrev som 

skickades ut innan intervjuerna samt att ämnesområdet återigen togs upp innan intervjuerna 

visste deltagarna att ämnet handlade om socialt stöd och socialt samspel mellan chefer och 

medarbetare.  Det framgick även att om intervjupersonerna inte ville svara på frågor kring 

ämnesområdet skulle de avböja att vara med på intervjun. Därför ansågs risken vara liten att 

undersökningen skulle medföra obehag för intervjupersonerna. 

 

Det lades stor vikt på att minska spårbarheten tillbaka till intervjupersonerna eftersom att det 

endast var sex chefer som ställde upp varav fem av cheferna jobbade inom samma företag där 

det var sammanlagt sex stycken chefer som arbetade. Information hade gått ut till samtliga 
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chefer med intervjutider på företaget så alla visste vilka av dem som skulle intervjuas. På så sätt 

kunde olämpliga bakgrundsfrågor så som frågor om kön, nuvarande avdelning och 

familjesituation lätt spårats tillbaka till respektive chef med respektive svar. Därför användes 

enbart bakgrundsfrågor angående chefskap och deras drivkraft som chef. Intervjuerna gjordes 

inom den svenska logistikbranschen istället för endast ett specifikt företag, vilket minskade 

spårbarheten radikalt då branschen är så pass stor i Sverige att svaren inte gick att koppla 

tillbaka till några utav intervjupersonerna.  

3.7 Sammanfattning  

Syftet med metodkapitlet är att skapa en så pass stor förståelse om hur vår undersökning har 

genomförts för att det skall vara möjligt att göra om den till punkt och prickar. Alla de olika 

steg som metoden innefattar har betydelse och varit med och bidragit till de resultat som 

kommer att redovisas i nästa kapitel.  
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4. Resultat och analys 

I detta resultat och analysavsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har fått fram vårt resultat 

utifrån vår insamlade data. Utifrån våra sex teman drog vi paralleller som kopplades till vår 

redan befintliga teori. Vi har valt att disponera avsnittet på ett sätt där vi redogör för vårt reslut 

utifrån den tematiska analysen där de olika temana med tillhörande kategorier presenteras med 

hjälp utav citat hämtade från transkriberingarna. Efter resultatet från den tematiska analysen 

presenteras analysen som vi gjort mellan vår insamlade data och vår teoretiska referensram.   

4.1 Positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

Kategorierna ergonomi, medbestämmande, feedback, kommunikation, högt i tak, respekt, tillit, 

trivsel, gemenskap, arbetsglädje sattes samman och bildade det första temat. Positiv inverkan 

på den psykosociala arbetsmiljön valdes som tema på grund utav att de tillhörande kategorierna 

till temat var faktorer som hade positiv inverkan och hjälpte till att skapa en god arbetsmiljö.   

 

Respondenterna beskrev att en god arbetsmiljö bestod av både fysiska och psykiska faktorer. 

Cheferna beskrev den fysiska arbetsmiljön på följande vis: “Att man har ett bra sätt att vara på i 

lokalerna så man slipper sitta på varandra” “Bra isolering i lokalerna” och “Att du kan andas 

luften på kontoret” De tre första citaten beskriver ergonomin på företagen. Respondenterna 

menade att det hade skett ett skifte kring vart fokus ligger kring arbetsmiljön, från att förr i 

tiden nästan oavkortat fokuserat på den fysiska arbetsmiljön till att det idag fokuseras mer på 

den psykosociala aspekten av arbetsmiljön. “Arbetsmiljö har för mig alltid varit en bra 

arbetsplats för de anställda och då tänker jag på lokalerna, men låt oss säga att under de senaste 

tio åren har man ersatt detta och går nu in och analyserar hur personalen verkligen mår”. 

 

Cheferna beskrev en god psykosocial arbetsmiljö på följande sätt “En bra arbetsmiljö är att 

personalen känner att de har ett medbestämmande i det vi ska göra” citatet skildrade 

medarbetarnas möjligheter till bestämmande. Följande citat visar på att fungerande feedback, 

”Jag tror väldigt mycket på att styra med beröm än att styra genom att säga vad folk gjorde på 

ett tokigt sätt” Kommunikationens betydelse beskrevs på följande vis: “Det är viktigt att kunna 

kommunicera på ett öppet och naturligt sätt för att den dagliga verksamheten skall fungera” Så 

här beskrevs högt i tak och respekt av en utav respondenterna: “En god arbetsmiljö för mig är 

en tillåtande miljö där det är högt i tak där man får utrymme för den typ av individ man är, det 

finns en stor respekt” Tillit beskrevs på följande sätt: “Tillit bygger på det faktum att man får 

komma med dåliga nyheter, man får lov att göra fel”. En god arbetsmiljö beskrevs på många 

olika sätt mellan de olika cheferna men en återkommande faktor hos samtliga chefer var trivsel. 

“Trivsel för mig är inte bara att man skrattar och bjuder på tårta utan att du är framgångsrik i 

det du gör, då får du trivsel i gruppen” “Trivsel skapas när det inte finns några pågående 

konflikter och när alla hjälps åt” Gemenskap kunde yttra sig på följande vis: “En god 

arbetsmiljö är att man trivs bra framförallt och har bra arbetskamrater som man kan prata med” 

För att uppnå en god arbetsmiljö var arbetsglädje viktigt: “Det är en positiv utveckling i 

företaget om personalen trivs och tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag” Utifrån 
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följande citat kunde vi se en råd tråd i deras svar som till största del handlade om hur deras 

arbetsmiljö såg ut på en psykosocial nivå.   

 

Här nedan följer exempel på hur vi kopplat teorier kring positiv inverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön och citat ur intervjuerna med varandra samt att vi för en analys. 

4.1.1 Trivsel 

I enlighet med Granbergs (1998, s 457) och Jönssons (2011) forskning angående trivsel visade 

även vår intervjuundersökning att trivsel var en viktig aspekt för en fungerande psykosocial 

arbetsmiljö. Cheferna tog upp trivsel som en av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö. 

Trivsel yttrade sig på olika sätt, mellan de olika respondenterna som gav olika svar på hur 

trivsel skapades hos deras personal. Gemenskap, medbestämmande och respekt var tre flitigt 

återkommande ledord när trivsel beskrevs under intervjuerna. 

 

På följande sätt beskrev en utav cheferna gemenskap, ”En god arbetsmiljö är att man trivs bra 

och framförallt har bra arbetskamrater som man kan prata med” Om en anställd saknade 

arbetskamrater att prata med på företaget eller hamnade utanför gemenskapen brast det sociala 

stödet, vilket i sin tur kunde leda till utanförskap och stress. Därför tog tre chefer upp hur 

viktigt det var med att skapa och känna gemenskap på företaget när det talade om trivsel. Några 

utav respondenterna beskrev att det aktivt förekom gemensamma aktiviteter på företaget såsom 

fika på fredagar, gemensamma luncher och after work. Att gemenskapen inte enbart var 

jobbrelaterad utan att personalen och chefer tog initiativ att göra saker ihop tyckte 

respondenterna indikerade på en gemenskap på företaget som tydde på trivsel.  

 

En annan viktig del av att skapa trivsel var medbestämmande som en av cheferna beskrev på 

följande vis “En bra arbetsmiljö är att personalen känner att de har ett medbestämmande i det vi 

ska göra” Genom att cheferna delegerade ansvar ut till de anställda skapades tillit och 

signalerade även frihet genom att det gavs tillåtelses för de anställda att själva agera och fatta 

beslut. De anställda fick vara med och påverka vad som hände inom företaget men kunde också 

vara med och påverka sin egen arbetssituation. Det beskrev en annan utav respondenterna som 

“frihet under ansvar”. Vikten av medbestämmande var något som Kaufmann och Kaufmann 

(2010, s 315) tog upp i berikningsperspektivet där de betonat vikten av att medarbetarnas och 

chefernas arbetsmiljö skall bestå utav varierade, intressanta och utvecklade arbetsuppgifter där 

de har både autonomi och medbestämmande.  

 

Att visa respekt för varandra på företegen ledde till en trivsam miljö, en chef beskrev respekt på 

följande sätt ”För mig är det en tillåtande miljö det är högt i taket man får utrymme för den typ 

av individ man är, det finns en stor respekt” Högt i tak innebar att företaget präglades av en 

lättsammiljö där det fanns plats för de anställda att uttrycka sina egna åsikter men även att det 

fanns utrymme för skämt och skratt. Genom att uppnå en ömsesidig respekt på företaget 

menade respondenten att det fanns utrymme för både anställda och chefer att utvecklas som 

individer. Det fanns en möjlighet att kunna vara sig själva i alla lägen, vilket hade skapat en 
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stor förståelse för varandra. Respondenten uppfattade det som att den respekt de hade för 

varandra på arbetsplatsen ledde till en arbetsglädje och tillfredsställelse. Det var något som i sin 

tur kunde kopplas tillbaka till trivsel. Trivsel uttryckte sig på olika sätt men den gemensamma 

nämnaren hos respondenterna var att de var helt överens om att en god arbetsmiljö präglades av 

trivsel bland de anställda. Vilket stämde överens med Jönssons (2011) forskning som menar att 

trivsel kunde ses som ett tecken på en god arbetsmiljö. 

 

Jönssons (2011) forskning visar också på att trivsel påverkar hälsan och välbefinnandet hos de 

anställda som i sin tur har en positiv inverkan på effektiviteten i organisationen Trivs 

personalen avspeglas det i resultatet. Detta kopplades tillbaka till vår intervjuundersökning där 

en av respondenterna tog upp hur viktigt det var för personalen att förstå innebörden av varför 

de kom in till jobbet varje morgon. Det var av enorm betydelse att de anställda förstod att de 

inte var där för att det blev tillsagda utan för att de var en viktig del av företaget. Respondenten 

uttryckte det som ”Att vara en del av ett kugghjul i maskineriet” Personalen måste känna sig 

delaktig och kunna påverka sin egen situation och det var först då en individ kunde utvecklas 

och börja tänka framåt inom företaget. När de anställda förstod sin egen delaktighet och vad de 

själva hade för betydelse för företaget syntes en positiv inverkan på effektiviteten inom 

organisationen. Det skapade även välbefinnande hos de anställda när de kunde sätta sin egen 

insats i ett större perspektiv och förstå varför deras arbetsinsats var viktig varje dag för 

företaget.   

4.2 Negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

Kategorierna som skapade det andra temat var: okontrollerbara situationer, stress, dåliga tider 

och konflikter. Under intervjuerna redogjorde respondenterna för olika faktorer som hade 

negativ inverkan på deras arbetsmiljö. Utifrån de faktorerna skapades temat där de tillhörande 

kategorierna skildrade hur en negativ arbetsmiljö kunde se ut för chefer. 

 

Cheferna beskrev följande situationer som kunde ha en negativ påverkan på deras arbetsmiljö: 

Okontrollerbara situationer på arbetsplatsen beskrevs av en respondent på följande sätt: 

“Personalens tillgänglighet med andra ord sjukdomar sätter mycket ur spel, när personalen inte 

är på plats får vi ju en arbetsbörda som stiger omedelbart” “Jag upplever stress när jag planerar 

en sak och så blir det inte som man tänkt sig” Stress var den mest återkommande negativa 

faktorn i arbetsmiljön hos de olika cheferna, det visade sig stress uppkom på olika sätt: “När vi 

inte når den service nivå och har den kvalitén vi eftersträvar blir det ett stressmoment för mig” 

“När jag inte hinner disponera min tid själv” ”Vi har ett fartyg som har problem med sina 

motorer vilket leder till att vi förlorar pengar varje dag eftersom vi inte får några intäkter på 

henne, det gör mig stressad” “Jag upplever stress när jag inte har kontroll på läget” “Jag 

upplever stress när personalen säger att de är sjuka och inte kan komma in, då är det mitt ansvar 

att se till att någon annan kan ta den platsen” Dåliga tider var ytterligare en faktor som 

respondenterna ansåg ha en negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. ”I dåliga tider 

har vi inte samma resurser att kunna uppnå den kvaliteten som vi eftersträvar, vilket då leder 

till att jag känner mig stressad” Cheferna ansåg även att konflikter på arbetsplatsen var något 
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som var obehagligt och hade en negativ inverkan på arbetsmiljön och framför allt på de sociala 

relationerna. “Konflikter är inte så värst skoj, det är jag dålig på” “När konflikter uppstår kan 

det skapas en tryckt stämning på arbetsplasten” Utifrån citaten kunde vi utläsa vilka olika 

faktorer som cheferna själv uppfattade hade sämst inverkan på deras psykosociala arbetsmiljö. 

 

Här nedan följer exempel på hur vi kopplat teorier kring negativ inverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön och citat ur intervjuerna med varandra, vi för också en analys. 

4.2.1 Stress 

En av de främst nedbrytande faktorerna och som har störst negativ inverkan på arbetsmiljön 

och då framförallt i den psykosociala miljön är stress (Kaufmann och Kaufmann 2010, s 301) 

Utifrån vår intervjuundersökning visade det sig att respondenterna upplevde stress på 

arbetsplatsen och ansåg att stressen till största del hade en negativ inverkan på deras 

psykosociala arbetsmiljö. Kaufmann & Kaufmann (2010, s 298) tar upp hur viktigt det är att 

understryka att alla upplever stress olika och reagerar på olika stimuli. Det var något vi tydligt 

märkte under intervjuundersökning då cheferna uppgav olika anledningar till varför de 

upplevde stress på arbetsplatsen: ”Märker jag att det finns konflikter mellan mina medarbetare 

skapar det en stress hos mig” och ”Vid personalbrist hamnar oförtsägbara arbetsuppgifter hos 

mig vilket leder till att dagen blir stressig för mig” Genom de här två citaten visar vi att 

återkommande orsaker hos respondenterna var konflikter, okontrollerbara situationer såsom 

personalbrist och förändrande arbetsuppgifter men även tidsbrist och känslan av att inte riktig 

räcka till. Uppstod konflikter på företaget blev de sociala relationerna och det sociala stödet 

lidande för de anställa som var drabbade. Sociala relationer och socialt stöd som en positiv och 

viktig resurs på arbetsplatsen tog Kaufmann och Kaufmann (2010, s 300) upp i Coopers 

moddel för yrkesbaserad stress. Några utav respondenterna uppfattade de sociala relationerna 

blev lidande vid samarbetsproblem. Vilket i sin tur snabbt kunde utlösa stressreaktioner hos de 

inblandade när de märkte att de sociala relationerna och sociala stödet minskade eller försvann 

helt på arbetsplatsen. En av respondenterna betonade vikten av att sätta sig ner och lösa 

konflikter så fort de uppstod innan de hann eskalera och hann få en negativ inverkan på de 

sociala relationerna Det var viktigt att snabbt se och förstå vilka konsekvenser konflikten kunde 

få för de anställda som var inblandade men också vilka konsekvenser det kunde medföra för 

företaget. ”Stoppas inte konflikten i tid skapads det en orolig stämning och infekterade 

relationer på företaget” detta kunde leda till tryckt stämning på arbetsplatsen, som i sin tur 

kunde leda till stress. En annan av respondenterna hade haft en ingående konflikt på 

arbetsplatsen rörande en av de anställda som skapade misstrivsel hos en hel avdelning. Den 

enda lösningen för att återställa trivseln och de sociala relationerna på avdelningen var att 

omplacera den anställda som fick sättas på en funktion som var mindre sårbar för 

kommunikationen enligt respondenten.  Så pass viktigt var det att behålla det sociala stödet och 

de sociala relationerna för att kunna skapa en trivsam miljö för samtliga anställda. I det här 

fallet var respondenten medveten om att om inte konflikten löstes snabbt skulle det få stora 

konsekvenser för företaget med en personal som inte trivdes. Att vara medveten om stressens 
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konsekvenser för företaget och de anställda kunde kopplas tillbaka till McGrath (1984, refererat 

i Kaufmann & Kaufmann 2010, s 298) stressmodell där stressens konsekvenser togs upp. 

 

Som ovan nämnts reagerar och upplever alla stress på olika sätt, här kommer två exempel från 

vår intervjuundersökning som kunde kopplas till Kaufmann & Kaufmann (2010, s 298). Två 

utav respondenterna beskrev att stress uppkom när det inte gick riktigt som planerat. Det som 

skiljde sig mellan respondenterna var att den ena som tyckte att okontrollerade situationer 

genererade i stress även tyckte att det gav en positiv kick och spänning när det inte alltid gick 

att styra över sin egen arbetssituation. Det blev som en utmaning för respondenten där 

problemet behövde lösas så snabbt som möjligt. Den andra respondenten beskrev att situationer 

som det inte går att styra över på arbetsplatsen enbart ledde till stress och förde inget positivt 

med sig.  

4.3 Positiv inverkan på socialt samspel 

Kategorierna: omtanke, förtroende, ärlighet, närvarande, gemensamma aktiviteter, avslappnad 

miljö och delat ansvar sattes ihop och skapade det tredje temat. Temat positiv inverkan på 

socialt samspel valdes på grund utav att socialt samspel var en viktig och betydelsefull del i den 

psykosociala arbetsmiljön. Respondenterna beskrev olika faktorer under 

intervjuundersökningen som vi kunde utläsa som nyckelord för ett fungerande socialt samspel. 

   

Våra respondenter hade alla olika uppfattningar om vad som var socialt samspel och varför det 

var bra att det fanns en gemenskap och ett socialt samspel på företaget, men det fanns några 

uppfattningar som nästan kom upp vid varje intervju. På följande sätt beskrevs omtanke: ”När 

alla hjälps åt och hjälper varandra” och “En dag hade jag så himla mycket att göra, jag hann 

bara ta en kort lunchrast och sen satt jag vid min dator hela tiden. På eftermiddagen kom tjejen 

ifrån receptionen in till mig och gav mig en chokladbit och sa att hon tyckte att jag behövde 

den” Så här beskrevs förtroende: “Det är viktigt att man litar på varandra och uppmuntrar 

varandra” Ärlighet kunde beskrivas på följande sätt: ”För mig är det viktigt att vara ärlig och att 

man vågar be om hjälp när arbetsbelastningen är för stor” Att man hjälps åt, uppmuntrar 

varandra, har respekt för sina kollegor och är närvarnade är viktigt för alla våra respondenter 

och det gav oss ett mönster där vi tydligt kunde se vad som påverkade deras sociala samspel. 

Det fanns också andra saker som togs upp som visade på att alla är väldigt olika och att alla 

chefer fungerar och triggas utav samma saker. Närvaro var viktigt för många chefer: ”Jag 

försöker att visa mig så mycket som möjligt ute hos personalen och min dörr står alltid öppen 

om de vill mig något eller behöver hjälp” Gemensamma aktiviteter och en avslappnad 

arbetsmiljö beskrevas som en viktig del av flera respondenter och det kunde yttra sig på 

följande sätt: “Det är bra med vår fredagsfika som vi har varje fredag, företaget bjuder på fikan 

så får de olika avdelningarna turas om att handla fika till alla andra” En av cheferna tyckte att 

det som visade på att det fanns ett fungerande socialt samspel på företaget var att personalen 

ofta ville hitta på saker tillsammans, respondenten beskrev det på följande sätt “Personalen 

föreslår ofta att vi ska hitta på gemensamma aktiviteter såsom after work och gemensamma 

luncher, för mig är det ett gott tecken” Delat ansvar beskrevs på följande sätt: ”Man märker att 
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arbetsmiljön blir bättre när både jag och mina medarbetare anstränger sig”. Med hjälp utav 

citaten kunde vi skapa oss en bild utav vad cheferna tycker är viktigt för det sociala samspelet.  

 

Här nedan följer exempel på hur vi kopplat teorier kring positiv inverkan på socialt samspel 

och citat ur intervjuerna med varandra samt att vi för en analys. 

4.3.1 Delat ansvar 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010, 317) är ett syfte med berikningsperspektivet att öka 

uppmärksamheten gentemot medarbetarnas arbete. Det sker inom alla organisationsnivåer, 

vilket innebär att cheferna och medarbetarna får jobba ihop för att underlätta och förenkla 

varandras arbetsmiljö. Under intervjuundersökningen beskrev respondenterna vad de själva 

gjorde för att skapa en god psykosocialarbetsmiljö men även vad de ansåg att medarbetarnas 

ansvar var. Samtliga respondenter berättade att de aktivt jobbade för att stärka de sociala 

relationerna på arbetsplatsen som var en viktig del av en god arbetsmiljö. Cheferna gav olika 

exempel på vad de gjorde för att stärka relationen mellan dem själva och deras anställda, en av 

cheferna sade att det enbart krävdes små medel för att känna uppskattning, så som att lägga 

märke till när någon har klippt sig. En annan chef menade att det viktigaste var att vara rättvis 

och att alltid hålla sitt ord när man har avtalat något. För en annan chef var det viktigt att 

medarbetarna kände att de fick lov att göra fel ibland och att de alltid hade en chans att rätta till 

det. Det tyckte respondenten var extremt viktigt för det var även så respondenten själv ville bli 

behandlad i gengäld, att det var mänskligt att fela. Alla sex respondenter upplevde att deras 

anställda hjälpte till att stärka det sociala samspelet tillbaka. En av cheferna beskrev att det var 

en ömsesidig ansträngning där det var viktigt att man kunde lita och uppmuntra varandra. 

Respondenten berättade att en dag på jobbet när det var extremt stressigt och respondenten 

knappt hade hunnit äta lunch kom en av de anställda in på rummet med en chokladbit för att ge 

lite extra energi.  Det var ett bra exempel på hur medarbetarna hjälpte till att stärka relationen 

dem emellan genom att både chefer och anställda uppmärksammar varandra. En annan av 

respondenterna tyckte att något som tydde på att de hade ett fungerande samspel på företaget 

var att personalen ofta föreslog att de ville hitta på något kul tillsammans, alltså gemensamma 

aktiviteter. Intervjuundersökningen visade på att både cheferna och deras anställda ansträngde 

sig för att stärka de sociala relationerna på arbetsplatsen. Ansvaret låg inte enbart hos cheferna 

utan de anställda tog också på sig ett ansvar för att försöka skapa en god arbetsmiljö. 

 

Torkelson (1991, s 7) beskriver i sin text att chefer och deras medarbetare behöver ha ett bra 

socialt samspel med varandra för att den psykosociala arbetsmiljön skall fungera och vara bra. 

 Resultatet från våra intervjuer visade på att just interaktionen var en otroligt viktig komponent 

för att den psykosociala arbetsmiljön på ett företag skall fungera. Vårt resultat visade att alla 

sex chefer tyckte att relationen med deras medarbetare var viktig för att de skulle ha en trivsam 

och fungerande arbetsmiljö. Redan här fick vi vår första frågeställning delvis besvarad, de 

chefer som vi intervjuade ansåg alltså att det sociala samspelet med deras medarbetare var 

viktigt för deras psykosociala arbetsmiljö. 
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4.3.2 Delaktighet och kommunikation  

Under samtliga intervjuer togs vikten utav delaktighet upp, vilket innebar att alla måste ge och 

ta för att det skulle skapas ett samspel. Varken chefer eller medarbetare kunde skapa ett 

samspel ensamma, det måste ske gemensamt från alla nivåer och alla måste bidra med sin del 

för att det skulle fungera. Gemensamma aktiviteter utanför företaget ansåg en del utav våra 

respondenter vara viktigt, ”Aktiviteter utanför arbetet kan ofta medföra en avslappnad stämning 

som gör att många vågar släppa sin fasad och kommunikationen kan fungera bättre”.  

 

Engquist (2012, s 46) beskriver att kommunikation är otroligt viktigt för att kunna bygga 

relationer och socialt samspel med andra, samt att det på många arbetsplatser kan ha större 

betydelse hur man kommunicerar än vad det är i det privata livet. Det var antagligen därför som 

många uppskattade att umgås utanför arbetstider och på så vis fick möjligheten att lära känna 

varandra bättre. Genom det kunde också det sociala samspelet förbättras eftersom att 

kommunikationen mellan kollegor ofta förbättrades och förenklades när de lärt känna varandra 

bättre och kunde slappna av mer på jobbet.      

 

En stor del utav det sociala samspelet fungerar olika beroende på hur chefen och medarbetarna 

fungerar tillsammans, något som är vanligt förekommande på företag idag för att höja det 

sociala samspelet är gemensamma aktiviteter utanför jobbet. Det fick vi bekräftat även när de 

gällde de företag som deltog i vår intervjuundersökning. De chefer som pratade om 

gemensamma aktiviteter och uppmuntrade ett beteende där en tjusig kanelkrans kunde tas med 

till jobbet för att pigga upp en helt vanlig onsdag var också de cheferna som upplevde sig ha 

bäst fungerande socialt samspel med sina medarbetare. Det är en intressant koppling till 

Jakobsen och Andersons (2013) teori om att när medarbetare känner att de får stöd och 

uppmuntran från sin chef och organisationen känner de sig motiverade till att dela med sig av 

den positiva känslan, dels till sina kollegor men också till chefen. I och med det blir det en 

situation där både medarbetare och chefer vinner på att skapa en fungerande och gemensam 

arbetsplats genom respekt och samspel. Med andra ord får en chef med stor sannolikhet en bra 

fungerande arbetsgrupp och ett bra socialt samspel med sina medarbetare om de som chef 

själva är bra på att vara närvarnade, ödmjuka och uppmuntrande. 

 

Det förekom även uttalande om resultatinriktat arbete och att de var noga med att alla i deras 

arbetsgrupp skulle vara delaktiga i det som hände kring företaget och veta när det gick bra och 

även när det var dåliga tider. Det intressanta här var att det var samma chefer som inte lade sig i 

eller ansträngde sig för att det sociala samspelet skulle fungera som också menade på att 

resultat är det viktigaste. ”Det finns ingen gräddtårta i världen som kan rädda dåliga resultat 

och vända dåliga tider”. Medan vissa chefer uppmuntrade gemensamma fikapauser, 

uppvaktning vid födelsedagar och så vidare var det en del chefer som valde att hålla fokus på 

resultat och se till att deras medarbetare var delaktiga i företagets situationer. Kopplingen som 

vi har sett var att de chefer som hade ett mindre uttalat fokus på resultat och istället försökte se 

individerna på företaget också var de chefer som upplevde ett bra socialt samspel. 
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4.4 Negativ inverkan på det socialt samspel 

Kategorierna konflikter, mobbing och samarbetssvårigheter bildade det fjärde temat som visade 

på några komponenter som kunde ha negativ inverkan på det sociala samspelet på arbetsplatsen 

enligt respondenterna. 

 

I följande citat reflekteras konflikters åverkan inom företaget: ”Löser man inte en konflikt med 

en gång uppstår det spänningar mellan personalen som i sin tur kan påverka stämningen på 

företaget” Här beskrivs det hur mobbning hanteras: ”Mobbning och trakasserier förekommer i 

olika utsträckningar är gäller det för mig som chef att snabbt gå in och agera innan situationen 

eskalerar för mycket” Ett exempel av samarbetssvårigheter var: ”Vi hade en anställd som 

skapade misstrivsel var inte hjälpsam, sur och gnällig som ledde till samarbetssvårigheter på 

avdelningen” Vi har tidigare presenterat några olika faktorer som har en positiv inverkan på det 

sociala samspelet och därför ansåg vi att det var intressant att lyfta fram faktorer som kunde ha 

en negativ inverkan på det sociala samspelet. Det för att kunna få en helhetsbild av hur det 

sociala samspelet såg ut.    

 

Här nedan följer ett exempel på hur vi kopplat teorier kring negativ inverkan på socialt samspel 

och citat ur intervjuerna med varandra samt att vi för en analys. 

4.4.1 Mobbning 

Det sociala samspelet på jobbet från sina kollegor är minst lika viktigt som det är med stöd från 

vänner och familj i privatlivet. Människan är en individ som inte kan klara sig ensam, det är 

därför som många människor dras till sociala forum och skapandet av gemenskap på olika sätt 

(Allwood och Franzén 2000, s 45). En känsla av ensamhet kan uppstå vid exempelvis 

utanförskap och mobbing.  Om en medarbetare utsätts för mobbning på arbetsplatsen brister det 

fungerande sociala samspelet och ensamhet kan lätt uppstå. ”Jag hade en medarbetare som 

hamnade utanför resten utav arbetsgruppen och man märkte snabbt hur det påverkade honom”.    

Utifrån vår koppling mellan teori och intervjumaterial har vi gjort en tolkning av att avsaknad 

av socialt sampel på arbetsplatsen påverka i de allra flesta fall individen negativt i form utav 

utanförskap.  

4.5 Tillgängligt socialt stöd för chefer 

Kategorierna stöd från högre chef, stöd från personalchef, externt stöd, stöd från chefskollegor 

och medarbetare bildade tillsammans det femte temat. I vilken utsträckning det fanns socialt 

stöd tillgängligt för chefer valdes som ett tema på grund utav att respondenterna angav olika 

källor varifrån de fick sitt sociala stöd. Därför var det av intresse för oss att kartlägga de olika 

källorna genom att skapa ett gemensamt tema.   

 

Våra respondenter upplevde att de hade stöd från lite olika håll, följande citat beskriver varifrån 

de fick sitt sociala stöd. Stöd från högre chefer beskrevs på tre olika sätt: “Jag vänder mig uppåt 

till min chef på företaget”, “ Om jag känner att jag behöver råd eller stöd kan jag gå till min 

högre chef, han hjälper mig alltid”, och “ Jag har en bra chef, är det något så går jag och pratar 

med honom och jag får alltid respons på något sätt” En respondent vände sig till 
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personalchefen för att få stöd: “ Jag kan vända mig både till min högre chef men också vår 

personalchef i vis mån när det handlar om organisation och personalfrågor” En del stöd kom 

också från chefskollegor och externt håll: ”Jag är med i ett nätverk där vi är många medlemmar 

som är i chefsbefattning och då känner jag att jag har stöd i det sammanhanget och kan bolla 

visa frågor där”, “Jag vänder mig till mina chefskollegor och så har jag ett par andra externa 

personer som jag kan gå och prata med” och nedanstående citat:  

 

Jag känna mig lite naken när det lixom är så att jag behöver någon att bolla viktiga frågor med som jag 

inte kan ta med mina underchefer, där känner jag att jag har en lucka, ett handikapp. Däremot har jag ett 

externt nätverk där jag kan få hjälp. Citatet är hämtat ur en utav våra intervjuer. 

 

Respondenterna beskrev att det de sökte stöd hos sina medarbetare i vis mån vid lättare 

angelägenheter: “Är det saker som ledighet och andra saker tar jag ofta tag i det själv eller ta 

hjälp av mina anställda” De olika citaten gav oss en bild av hur det sociala stödet såg ut för 

chefer och vi kunde hitta flera gemensamma nämnare som tillsammans gav oss en inblick i 

chefers tillgänglighet för sociala stöd.    

 

Här nedan följer ett exempel på hur vi kopplat teorier kring tillgängligt socialt stör för chefer 

och citat ur intervjuerna med varandra samt att vi för en analys. 

4.5.1 Förtroende och stöd ovanifrån  

Socialt stöd har visat sig vara en utav de viktigaste resurserna som finns för en individ samt att 

det hjälper till att dämpa och reducera stress på arbetsplatsen (Passer et al 2009, s 738). För 

samtliga respondenterna var stundtals stress något av en självklarhet i arbetslivet. Under 

intervjuundersökningen gav respondenterna ett konkret exempel på hur det med hjälp av socialt 

stöd gick att reducera stress. Chefen menade att genom att vara synlig och närvarande för sin 

personal och i alla lägen vara rättvis skapades tillit och förtroende dem emellan. Tack vare att 

det fanns ett starkt förtroende kunde både personalen men även chefen vända sig till varandra i 

behov av hjälp i stressiga situationer. Genom tillit och förtroende skapades en fungerade social 

relation som ledde till en trygghet som kunde hjälpa till att motarbete stress.    

     

Vi människor behöver alla stöd på olika sätt och från olika håll, arbetsplatsen är en plats där 

stöd och framförallt avsaknad av stöd syns tydligt. Både chefer och medarbetare behöver stöd, 

de är viktigt att medarbetare och chefer känner att det finns stöd att få i deras arbete (Lindorff, 

2001). Respondenterna ansåg att stöd var viktigt för dem vilket de värderade det högt. Alla 

cheferna fick stöd från olika håll, exempelvis: ”Om jag känner att jag behöver råd eller stöd kan 

jag gå till min högre chef, han hjälper mig alltid” och ”Jag är med i ett externnätverk där jag 

kan hämta stöd”. Här fick vår frågeställning om chefer och deras behov utav socialt stöd på 

arbetsplasten ett tydligt svar. Förutom svaret på om det sociala stödet var viktigt fick vi också 

besvarat den naturliga följfrågan som uppstod efter att vi fått behovet av stöd bekräftat, 

nämligen varifrån det kom. Några personer hade en uppfattning om att deras största stöd kom 

från externthåll, exempel på det var chefer från andra företag, neutrala mentorer som kunde 

agera bollplank för dem eller externa nätverk med personer i liknande positioner. Det var andra 
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respondenter som ansåg att det största stödet kom hemifrån medan andra hade ytterligare 

faktorer som de ansåg att det sociala stödet kom från, nämligen andra chefer på samma nivå 

eller ovanifrån i organisationen. Enligt Lindorff (2001) förväntas chefer ge stöd och finnas till 

för sina anställda men stöd från medarbetare gentemot chefer är inte alls lika utbrett och 

självklart. Det visade sig alltså att vid behov av socialt stöd vände sig cheferna till externa 

nätverk, sin VD eller andra uppåt i organisationen och därmed inte nedåt till sina medarbetare. 

 

Johnson har gjort en reviderad version av Karaseks krav och kontrollmodell där socialt stöd har 

lagts till som en tredje dimension (1986, 1991 refererat i Eriksson och Larsson 2009, s 143-

146). Om en individ på arbetsplatsen har ett stort socialt stöd är arbetet kollektivt och om 

individen upplever lågt socialt stöd eller saknar det helt är arbetet isolerat (Johnson, 1986, 

1991). I vår undersökning beskrev samtliga chefer att det fanns socialt stöd att få i behov av 

hjälp och support. Det sociala stödet söktes inte hos medarbetarna utan kom uppifrån, ifrån 

chefer på samma nivå eller externt. ”Jag hämtar nästan aldrig stöd från mina medarbetare”. 

Tack vare att det fanns socialt stöd att hämta var respondenternas arbete kollektivt och inte 

isolerat. Det sociala stödet fungerande som en buffert vid obalans av egenkontroll och 

arbetskrav för respondenterna. De flesta kände att det sociala stödet fungerade väl när de 

behövde vända sig till någon för feedback och vägledning. 

4.6 Intern och externrekryterade chefers uppfattning av det sociala stödet på 

arbetsplatsen 

Kategorierna respektlöst, problem och gruppdynamik sattes samman och bildade det sjätte 

temat.  Intern och externrekryterade chefers uppfattning av det sociala stödet på arbetsplatsen 

valdes som ett tema därför att vi hade en hypotes där vi trodde att det var olika förutsättningar 

för chefer, beroende på om de var internt eller externt rekryterade. Respondenterna delade med 

sig av olika erfarenheter om hur det var att vara intern och externrekryterad vilket gav oss en 

uppfattning kring hur det sociala stödet såg ut. 

 

Här följer chefernas erfarenheter kring hur de som extern och internrekryterade upplever det 

sociala stödet på arbetsplatsen. Respektlöshet beskrevs så här: “Yngre personer har svårare att 

få den naturliga chefspositionen, framförallt om de rekryteras internt.” och:  

 

När jag blev chef för första gången då blev jag internt rekryterad och jag blev det över arbetskollegor 

och många utav dom var mycket äldre än jag, och det var ingen lätt roll. Alltså det är svårt att vara 

accepterad av människor som tycker att de är seniorer. Det har med åren blivit lättare eftersom att jag nu 

med åren har hamnat åldersmässigt i den högra kategorin. 

 

På följande vis beskrevs problem och gruppdynamik: “Få man välja sina medspelare är det 

lättare att få ihop ett bra lag än att det blir så att: här får du ett lag, sköt det är. Det är svårare, 

jag har upplevt båda” “Jag har varit chef sedan 1987 och de grupper som har fungerat bäst för 

mig är de grupper där jag själv har valt mina medarbetar” Gruppdynamik kunde beskrivas 

såhär: ”Dom roller där jag blivit tilldelad medarbetare på grund utav att jag har blivit satt i en 

chefsposition är de grupper som fungerat sämst.” Med hjälp utav de olika citaten skapades en 
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rödtråd kring hur olika vägar in i ett företag också kunde påverka chefens förutsättningar till att 

göra ett bra jobb.  

 

Här nedan följer ett exempel på hur vi kopplat teorier kring intern och externrekryterade 

chefers uppfattning av det sociala stödet på arbetsplatsen och citat ur intervjuerna med varandra 

samt att vi för en analys. 

4.7 Extern och internrekrytering 

När vi började skriva vår uppsatts hade vi ett antagande om att chefer som var internt och 

externt rekryterade till ett företag hade olika förutsättningar när det kom till det socialt stöd, 

respekt och förtroende av de nya medarbetarna. Vi trodde att internrekryterade chefer skulle ha 

en fördel då de innan de fick chefsposten redan hade vart kollegor med många utav dem som de 

skulle bli chef för. Det trodde vi dels för att det sociala nätverket och samspelet redan fanns där 

men också för att en externtrekryterad chef som kommer helt ny utifrån företaget snarare skulle 

ses som ett hot än en trygg chef. Vårt antagande visade sig vara fel. Därför upplevde vi att det 

var extra intressant att se hur cheferna faktiskt upplevde sin situation som intern och extern 

rekryterad. Med hjälp utav våra intervjuer fick vi en tydlig bild utav nyrekryterade chefers 

förutsättningar. Svaret på frågan om chefer hade olika förutsättningar som intern eller externt 

rekryterad är alltså ja. ”Yngre personer har svårare att få den naturliga chefspositionen, 

framförallt om de rekryteras intern” det visade sig att det inte bara berodde på om man var 

intern eller extern utan att andra faktorer så som ålder, tidigare arbetsuppgifter och erfarenhet 

hade en stor betydelse för hur en ny rekryterad chef lyckades med sin roll. 

 

Askeberg (2007) tar i sin text upp både fördelar och nackdelar med både extern och 

interrekrytering. Att det fanns negativa och positiva konsekvenser av både rekryteringssätten 

var något vi märkte av i vår intervjuundersökning. En del utav våra respondenter hade i unga år 

blivit internrekryterade till en chefspost och då blivit chef över sina tidigare kollegor, som dels 

var mer erfarna och framför allt var de äldre. ”Att vara chef över personer som anser sig vara 

seniora och experter inom ett visst område är minsann inte lätt”. De cheferna som blev chef i 

ung ålder var nu bland de äldre på deras företag och menade på att det var lättare för dem idag. 

De kunde nu axla en ny chefsroll som innebar ansvar för tidigare kollegor bättre eftersom att de 

nu både hade åldern och erfarenheten på sin sida. Den ena utav respondenterna som upplevt 

internrekrytering i tidig ålder menade på att som chef gör man det bästa jobbet om man själv 

fick vara med och bestämma vilka som skulle tillhöra arbetsgruppen. Chefen liknade 

arbetsgruppen med ett fotbollslag, ”Det är enklare att spela med de spelare som man känner och 

tycker om, istället för att som tränare bli tilldelad ett lag utan möjligheter att påverka gruppen”. 

Gruppdynamiken är någonting som cheferna ansåg vara viktigt, oavsett om våra respondenter 

var intern eller externtrekryterade ansåg de att gruppens helhet påverkade chefens möjligheter 

att utföra ett så bra jobb som möjligt. Var det medarbetare i en arbetsgrupp som medvetet 

motarbetar sin chef eller kollegor spelade det ingen roll hur bra de andra var eller mycket de 

kämpade för i en grupp eller ett lag måste alla dra åt mål, alla behövde inte gå samma väg men 

att målet är gemensamt är otroligt viktigt menade våra respondenter. Svaren från våra intervjuer 
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stämde bra överens med Engquist (2012) text om svårigheter med att vara chef, och framförallt 

vara ny chef över en grupp som ibland bestod utav missnöjda personer som sökt samma tjänst 

som den nya chefen men då inte fått jobbet.      

4.8 Sammanfattning  

Efter att ha gjort en analys av vårt resultat som vi fick fram genom en tematisk analys och 

dragit paralleller till vår teorietiska referensram känner vi att vi fått en ökad förståelse för hur 

den psykosociala arbetsmiljön ser ut för en del utav cheferna inom logistikbranschen i Sverige. 

Vi har fått en inblick i deras vardagliga arbete där vi har kunnat utläsa hur cheferna påverkades 

av bland annat stress, kontroll och konflikter. Vi har fått våra frågeställningar besvarade kring 

socialt samspel, socialt stöd och intern och externrekrytering av chefer. 



39 
 

5. Slutsats och diskussion 

I följande avsnitt kommer våra slutsatser av resultatet att presenteras i relation till 

undersökningens fyra frågeställningar. Under varje enskild fråga redogörs en sammanfattande 

version av vad vi har kommit fram till genom vår undersökning. Avslutningsvis kommer det en 

diskussion där vi bland annat presenterar våra reflektioner kring vad vi kunde gjort annorlunda, 

en slutdiskussion som består utav en sammanfattning av vad vi slutligen kommit fram till samt 

förslag på vidare forskning.    

5.1 Innerbörden av en fungerande tvåvägskommunikation 

Vår undersökning har visat på att det sociala samspelet, främst i form av sociala relationer var 

en väldigt viktigt komponent för en fungerande psykosocial arbetsmiljö för chefer. 

 

Cheferna beskrev att det förekommer gemensamma aktiviteter på företaget, att det finns en 

fungerande tvåvägskommunikation och att det finns en bra gemenskap. De beskrev att det finns 

en avslappnad och tillåtande miljö på företaget samt att alla är med och visar varandra omtanke 

och respekt. Det är de faktorerna som cheferna tycker visar på att det finns ett fungerande 

socialt samspel. För att det här skall fungerar måste det ske ett ömsesidigt samspel där alla är 

med och bidrar med sin del. Chefernas psykosociala arbetsmiljö visar sig påverkas av det 

sociala samspelet mellan dem själva och deras medarbetare. Ett väl fungerande samspel och bra 

relationer bidrar till att cheferna känner sig tillfreds med sin arbetssituation.    

5.1.1 Socialt stöd från chef till chef 

Undersökningen visar att det sociala stödet i störst utsträckning kommer ifrån högre chefer eller 

andra chefer på samma nivå inom organisationen. Några utav cheferna berättar att det finns 

socialt stöd att hämta från annat håll, nämligen från externa nätverk som de kan använda som 

bollplank. Endast vid ett fåtal fall hämtas stöd från medarbetarna och då endast vid frågor som 

rör mindre angelägenheter och råd kring exempelvis ledighet och semester. Vårt resultat visar 

på att det sociala stödet är oerhört viktigt för cheferna, oavsett varifrån det kommer och 

samtliga anser att det finns socialt stöd tillgängligt för dem vid behov av suport och hjälp.    

5.1.2 Ömsesidigt ansvar 

Enligt vår undersökning visar det sig att det största ansvaret för det sociala samspelet ligger hos 

cheferna men samtliga chefer anser att även medarbetarna anstränger sig för att skapa 

fungerande relationer på arbetsplatsen. Resultatet visar också på att cheferna upplever att det 

finns ett ömsesidigt ansvar där de flesta är med och bidrar. Det visar sig genom att det 

förekommer mycket gemensamamma aktiviteter som både medarbetare och chefer tar initiativ 

till. Det är inte bara cheferna som ställer upp för sina medarbetare vid stressiga situationer utan 

medarbetarna försöker också uppmuntra cheferna och hjälpa till så gott de kan. Det visar sig att 

både chefer och medarbetare ställer upp för varandra och det är ett klimat där det är högt i tak 

och alla ges utrymme att vara sig själva.   
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5.1.3 Chefers olika förutsättningar  

Det visar sig i undersökningen att förutsättningarna för det sociala samspelet skiljer sig mellan 

extern och internrekryterade chefer, däremot påverkas inte det sociala stödet. Det beror på att 

det sociala stödet kommer ifrån andra chefer medan det sociala samspelet utövas tillsammans 

med medarbetare. 

 

Förutsättningarna ser olika ut för cheferna beroende på om de är internt eller externt 

rekryterade. Det beror till största del på att när man kommer som externrekryterad chef till ett 

företag har medarbetarna mindre kunskap och förutfattade meningar om vad den nya chefens 

erfarenheter. Däremot om chefen är internrekryterad har medarbetarna bättre koll på deras 

tidigare erfarenhet och meriter vilket gör att de lättare kan jämföra med sig själva och på så vis 

uppleva en större konkurrens med sin nya chef. Den nya chefen kan exempelvis vara en 

tidigare kollega som tillhört samma arbetsgrupp som helt plötsligt nu är ens chef. Det är 

framför allt vid sådana tillfällen som problem kan uppstå i arbetsgruppen med bristande respekt 

och acceptans för den nya chefen vilket i sin tur påverkar det sociala samspelet negativt. En 

utav förklaringarna till att internrekryterade chefer kan stöta på problem med sin nya 

arbetsgrupp beror på att de chefer som i ung ålder blivit interntrekryterade kan sakna respekt 

från vissa utav de äldre medarbetarna.  

5.2 Diskussion 

När vi nu närmar oss slutet av vårt arbete blickar vi tillbaka på vårt tillvägagångssätt och 

granskar oss själva och vårt arbete vilket resulterar i tankar och idéer om vad som hade kunnats 

göra annorlunda och vad som vi hade behövt göra på ett annat sätt för att få ett annat resultat än 

det vi har idag.  

 

En faktor som kan ha påverkat vårt resultat är response bias vilket enligt Hayes (2000, s 70) 

betyder skevhet i svaren. Response bias innebär att respondenterna vill visa sig från sin bästa 

sida och istället för att svara vad de egentligen tycker och tänker svarade de vad de tror 

förväntas av dem. Under intervjuundersökningen beskrev respondenterna deras psykosociala 

arbetsmiljö samt besvarade olika frågor kring hur de som chefer och deras medarbetare 

arbetade dagligen för att skapa en fungerande psykosocial arbetsmiljö. Respondenterna kan ha 

förskönat sina svar och beskrivit den psykosociala arbetsmiljön och då i första hand det att det 

sociala samspelet är bättre på företaget än vad de är. Anledningen kan ha varit att det största 

ansvaret för en trivsam arbetsmiljö ligger hos dem själva som chefer. Något som kan kopplas 

till response bias är att våra intervjuer genomförandes med två intervjupersoner och en 

respondent. Det kan ha bidragit till en ojämn maktbalans mellan oss som intervjuare och 

respondenten. Om respondenten uppfattar situationen obekväm på grund utav att det blir en 

”två mot en situation” kan det ha påverkat intervjun negativt. Respondenten kan ha gett oss de 

svar som han eller hon tror att vi vill ha för att framställa sig själv i god dager. I vårt fall tror vi 

inte att ojämn maktbalans har förekommit eftersom att vi befann oss i deras lokaler och 

arbetsmiljö och frågorna vi ställde rörde ett ämne som samtliga respondenter hade mycket 
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kunskap och lång erfarenhet inom. En annan faktor som jämnade ut en eventuell obalans är 

skillnaden på ålder mellan oss som intervjuare och respondenterna.   

 

Det finns även andra delar av vart arbete som hade kunnats göras på ett annorlunda, en del är 

valet av datainsamling. Vår studie genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning vilket 

innebär att databearbetningen innehåller en del egna tolkningar från vår sida med tanke på den 

tematiska analysen som vi genomfört. Resultatet kan av den anledningen ha avspeglats från vår 

tidigare förförståelse kring ämnet psykosocial arbetsmiljö. Istället för att ha ett öppet sinne 

kring respondenternas svar och resultatet kan vi ha vi låst oss kring vår teoretiska referensram 

och den kunskap som den gett oss. Det kan innebära att vi endast letat efter svar som stämmer 

överrens med tidigare forskning istället för att se på svaren ur ett objektivt perspektiv.         

 

Urvalet är också en del som kan ha påverkat studiens resultat. Urvalet har skett genom både ett 

tillgänglighetsurval och ett bekvämlighetsurval. Utifrån de nämnda urvalsmetoderna går det 

inte att garntera att hela populationen har avspeglats och det är därför svårt att dra några 

generella slutsatser om populationen och resultatet. Optimalt hade varit att genomföra ett 

slumpmässigt urval vilket innebär att hela populationen som i vårt fall är chefer inom den 

svenska logistikbranschen har haft lika stor chans att bli valda. Först då hade vi i en högre 

utsträckning kunnat uttala oss generellt om vad vi har kommit fram till i vårt resultat. Urvalet 

består utav sex stycken respondenter vilket kan uppfattas som ett smalt urval som gör det svårt 

att dra slutsatser utifrån. Om vi hade haft fler respondenter i undersökningen hade vårt resultat 

kunnat skildra en bredare och mer generell bild av hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut på 

individnivå bland chefer. 

 

Erfarenhet är naturligtvis avgörande för en undersöknings resultat och vår intervjuteknik är 

någonting som kan diskuteras. Det bästa hade varit om samtliga frågor ledde fram till de svar vi 

var ute efter för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar, men så var inte fallet för oss. 

Hade vi mer frekvent vågat använda oss av följdfrågor, mer envist försökt få svar på våra 

frågor och hade haft en större erfarenhet hade svaren antagligen haft ett annat djup och 

innehåll.  

5.3 Slutdiskussion 

Vårt syfte med uppsatsen är belysa ett problemområde som vi upplever finns inom den 

arbetsvetenskapliga litteraturen. Det vi saknar i litteraturen är en vinkling utav arbetslivets olika 

roller. Vi har tidigare under vår utbildningsgång fått ta del utav hur arbetsmiljön ser ut från 

medarbetares perspektiv där fokuset mest har riktats mot arbetstagare. Vi känner att det saknas 

en vinkling av rollen som chef och deras behov av medarbetare för att uppleva en god 

psykosocial miljö. Vi anser att vi uppnått vårt syfte med uppsatsen med tanke på att vi nu har 

fått en inblick i hur chefer ser på sin egen roll men även hur de ser på sina medarbetares 

betydelse för en god psykosocial arbetsmiljö. Utifrån våra intervjuer har vi kunnat besvara 

samtliga utav våra frågeställningar vilket ger oss en mer komplett bild över hur arbetsmiljön ser 

ut bland chefer. Resultatet visar på att cheferna anser att det sociala samspelet med deras 
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medarbetare är viktigt för dem i deras vardagliga arbete och det visar sig att både chefer och 

medarbetare anstränger sig för att tillsammans skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Vi anser 

att vårt resultat är viktigt på grund utav att cheferna nu får ta plats och visa hur deras vardagliga 

arbetssituationer ser ut samt att det gav oss en inblick av betydelsen med fungerande sociala 

relationer på arbetsplatsen. Vi vill med vårt arbete visa att både chefer och deras medarbetare 

har ansvar och krav på sig för att en arbetsplats skall fungera och att alla skall må bra på 

arbetsplatsen.   

     

Sammanfattningsvis är vi nöjda med vårt arbete och det resultat som vi fått fram i vår 

undersökning. Självklart finns saker som hade kunnat göras bättre men det ser vi inte som 

något negativt utan snarare som en självklarhet eftersom vi aldrig gjort ett arbete i denna 

storlek tidigare. Vi har båda lärt oss otroligt mycket och vi känner att varje dag som vi arbetat 

med vår uppsatts har gett oss ny kunskap och nya erfarenheter.  

5.4 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning kring ämnet kan handla om olika upplevd psykosocial arbetsmiljö. 

Ett förslag är exempelvis att man gör en jämförande underökning mellan medarbetare och 

chefers upplevda psykosociala arbetsmiljö som skulle genomföras på ett eller flera företag. På 

de olika företagen intervjuas både medarbetare och chefer kring deras psykosociala arbetsmiljö 

för att se om deras uppfattningar överensstämmer. Efter intervjuerna genomförs en observation 

på de olika företagen. Observationen sker först när intervjuerna sammanställts och man har ett 

resultat, genom att då göra en observation får undersökningen en helhetsbild eftersom att 

respondenternas svar först sammanställs och sedan testas. Undersökningen består utav 

intervjuer och observationer för att se om verkligenheten stämmer överens med det berättade 

resultatet från intervjuerna. Genom undersökningen skulle en bild om hur chefer och 

medarbetare uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö som enhetlig eller och åsikterna går isär.  
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1. Bilagor  

1.1 Bilaga nr 1: Intervjuguide 

Frågeställning: I vilken utsträckning har det sociala samspelet mellan chefer och medarbetare 

betydelse för chefernas psykosociala arbetsmiljö? 

 

Inledning: 

• Välkommen 

• Etiska aspekter 

• Presentation av ämnesområde 

 

Bakgrundsfrågor: 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Hur länge har du varit anställd inom detta företag? 

• Hur kom det sig att du blev chef här? 

• Vad driver dig som chef? 

• Hur många år har du varit chef under ditt yrkesliv? 

 

Huvudfrågor: 

• Vad är arbetsmiljö enligt dig? 

• Vad tycker du är en god arbetsmiljö? 

 

Tema Psykosocialarbetsmiljö 

– I vilka situationer upplever du stress i ditt arbete? 

– Vad gör du för att undvika stress på arbetsplatsen? 

– Hur anser du att arbetsbelastningen i ditt arbete ser ut idag? 

– Hur hanterar du konflikter på arbetsplatsen? 

– Hur ofta händer det att du bär med dig tankar kring jobbrelaterade händelser hem 

efter jobbet? 

– Vad innebär trivsel på arbetsplatsen för dig? 

– På vilket sätt är medarbetarna med och skapar en trivsam arbetsplats? 

– Vad gör du som chef för att skapa motivation hos dina medarbetare? 

                

Tema Socialt samspel 

– Vad gör du för att skapa förtroende mellan dig och dina medarbetare? 

– På vilket sätt är medarbetarna med och bygger upp förtroendet er emellan? 

– I vilken utsträckning anser du att det finns någon att vända sig till vid behov av 

stöd, exempelvis vid stressiga situationer på arbetsplatsen? 

– Hur skapas tillit mellan dig och dina medarbetare? 

 

Tema organisatoriskt stöd 
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– Hur påverkar en bra relation med dina medarbetare dig och ditt vardagliga arbete? 

– Vad gör medarbetarna för att stärka relationen mellan dem och dig som chef? 

– Förekommer det någon typ av gemensam aktivitet inom företaget som inte är 

jobbrelaterad 

Avslutning 

– Något att tillägga? 

Tack för intervjun
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1.2 Bilaga nr 2: Information till respondent 

 

Etiska aspekter: 

Detta är en undersökning om den psykosociala arbetsmiljön och socialt samspel på 

arbetsplatsen. Syftet med intervjun är att den ska ligga till stöd för en C-uppsats i 

arbetsvetenskap på Karlstad Universitet. Undersökningen är konfidentiellt vilket innebär att 

resultat inte kommer att kunna kopplas tillbaka till dig, då inga personuppgifter samlas in. Det 

är frivilligt att ställa upp och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan eller välja att 

hoppa över de frågor du inte vill svara på. Intervjun beräknas att ta ungefär 30 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in och detta är enbart för att underlätta vid transkribering, är detta 

okej? När transkriberingen är klar kommer ljudmaterialet att förstöras. Om det är av intresse 

kan du få ta del av resultatet. Är så att du i efterhand känner att du vill dra tillbaka intervjun är 

detta okej, vi kommer då inte använda ditt intervjumaterial. 

 

Presentation av ämnesområdet: 

Syftet med intervjun är att få en inblick i chefers psykosociala arbetsmiljö där vi har valt att 

inrikta oss på det sociala samspelet och det sociala stödet mellan medarbetare och chefer på 

arbetsplatsen. Området vi ska undersöka är hur det sociala samspelet och det sociala stödet ser 

ut mellan medarbetare och chefer i era arbetsgrupper, och hur det i sin helhet påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön för er chefer. Med psykosocial arbetsmiljö syftar vi på de sociala 

relationer och det sociala klimat som finns på en arbetsplats.
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