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Tidigare forskning visar att den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för anställdas hälsa och att 
olika arbetsmiljöfaktorer kan ha betydelse för viljan att stanna kvar på arbetet. Chefers 
arbetssituation skiljer sig från andra anställdas och kunskapen inom området är fortfarande 
begränsad. Syftet med studien var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för 
verksamhetschefer inom ett privat omsorgsföretag samt eventuella samband mellan 
arbetsmiljöfaktorer och intention att stanna kvar på aktuell chefsposition. En webbenkät mailades 
till 146 verksamhetschefer inom ett privat omsorgsföretag, varav 87 besvarade enkäten. Enkäten 
innehöll bakgrundsfrågor, frågor om psykosocial arbetsmiljö ur QPS-Nordic samt en fråga om 
intention att säga upp sig. Verksamhetschefernas skattningar av sin psykosociala arbetsmiljö 
jämfördes med nordiska referensdata från QPS-Nordics manual (Dallner et al., 2000). Oberoende  
t-test visade att deltagarna skattade högre avseende beslutskrav, rollkonflikt, stöd från chef, 
kontroll samt engagemang i organisationen i jämförelse med tidigare insamlade referensdata. Stöd 
från chef och rollkonflikt var enligt hierarkisk regressionsanalys de arbetsmiljöfaktorer som hade 
betydelse för verksamhetschefernas intention att säga upp sig, med kontroll för antal anställda. 
Lägre stöd från chef respektive högre skattad rollkonflikt predicerade intention att säga upp sig.  
Det blir därmed viktigt att som organisation arbeta för att minimera risken för uppkomst av 
rollkonflikter samt främja socialt stöd och då främst stöd från chef.  
 
Earlier research shows that the psychosocial work environment is important for employee health 
and that different factors in the work environment has impact on employees intention to stay. The 
work environment for managers differs from other employees and the knowledge in the area is still 
limited. The purpose of the study was to examine the psychosocial work environment of managers 
in a private health care company and possible relations between work environment factors and 
intentions to stay in current managerial position. A websurvey was distributed to 146 managers in 
a private health care company, of which 87 replied. The survey contained background questions, 
questions about the psychosocial work environment from QPS-Nordic and a question concerning 
intention to quit. The collected data regarding managers psychosocial work environment was 
compared with nordic reference data from the QPS-Nordic manual (Dallner et al., 2000). 
Independent t-tests showed that participants reported higher estimate with regard to decision 
demands, role conflict, supervisor support, decision latitude and commitment to the organization 
than comparable reference data. Supervisor support and role conflict was, according to hierarchical 
regression analysis, the environmental factors that had significance for managers intention to quit, 
with control for number of employees. Lower supervisor support and higher role conflict predicted 
intention to quit. According to the results it is important for an organization to minimize the risk of 
role conflicts and promote social support, especially supervisor support. 

 
 
I Sverige har enligt Arbetsmiljöverket (2016a) en femtedel av den sysselsatta 
befolkningen haft besvär som orsakats av arbetet. Stress och psykiska 
påfrestningar uppgavs vara de vanligaste orsakerna till besvären 
(Arbetsmiljöverket, 2016a). I linje med detta angav drygt hälften av deltagarna i en 
stor arbetsmiljöundersökning, genomförd av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket 
(2016b), att de har för mycket att göra på arbetet medan fyra av tio uppgav att de 
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upplevde sitt arbete som psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2016b). 
Forskning visar på att det finns ett samband mellan arbetsmiljö och hälsa (se t.ex. 
Eller et al., 2009). Exempelvis har studier visat på samband mellan faktorer i 
arbetsmiljön, som t.ex. höga krav och låg kontroll, och symptom på depression och 
utmattningssymptom (SBU, 2014). För mellanchefer visade en studie bland annat 
att krav, rollkonflikt och bristande kollegialt stöd var relaterat till ökade 
utmattningssymptom (Lundqvist, 2013). Faktorer i den psykosociala arbetsmiljön 
har även visat sig ha betydelse för huruvida anställda väljer att stanna kvar på sin 
tjänst eller har intentionen att säga upp sig (Corin, Berntson & Härenstam, 2016; 
Lambert, Hogan & Barton, 2001; Skagert, Dellve & Ahlborg, 2011). Psykosociala 
arbetsvillkor har studerats under lång tid, dock är kunskapen om hur 
arbetsvillkoren ser ut för chefer fortfarande begränsad (Lundqvist, 2013). 
Chefernas arbetsmiljö är viktig både för att cheferna ska kunna göra ett bra jobb 
men också då de i sin tur påverkar medarbetarnas arbetsmiljö (Mörtvik & Fromm, 
2012). Ökad kunskap blir även central för att förhindra att chefer väljer att lämna 
sin tjänst. Exempelvis angav en fjärdedel av cheferna som deltog i Ledarnas årliga 
lönestatistikstudie (Ledarna, 2017) att de bytt arbete under det senaste året och i 
en prospektiv studie av chefer inom offentlig sjukvård hade 40 % lämnat sin 
chefsposition efter fyra år (Skagert, Dellve & Ahlborg, 2011). Att personal slutar 
kan ha olika orsaker men är oavsett orsak kostsamt för organisationen (McConnell, 
1999). Syftet med denna uppsats var utifrån detta att få ökad kunskap om den 
psykosociala arbetsmiljön för verksamhetschefer inom ett privat omsorgsföretag 
samt om arbetsmiljön var av betydelse för viljan att stanna kvar på sin befattning. 
Enligt Theorell (2012) kan psykosocial definieras som relationen mellan psykiska 
och sociala faktorer. De undersökta verksamhetscheferna betecknades som 
mellanchefer då de hade chefer både över och under sig i organisationshierarkin 
(Franzèn, 2004). Uppsatsen inleds med en beskrivning av chefers arbetssituation 
och tidigare forskning kring intention att säga upp sig. Därefter följer teoretisk 
bakgrund kring hur den psykosociala arbetsmiljön antas kunna påverka individen. 
 

Chefers arbetssituation 
När det gäller chefers arbetssituation skiljer den sig från andra anställdas (Bernin, 
Theorell & Sandberg, 2001).  I en svensk studie av 235 chefer från olika företag 
skattade exempelvis chefer högre psykologiska krav och högre beslutsutrymme 
(kontroll) jämfört med deltagare i en populationsstudie (Bernin & Theorell, 2001). 
Gällande socialt stöd framkom ingen skillnad mellan grupperna (Bernin & 
Theorell, 2001). Att chefer ofta har en pressad arbetssituation har även 
framkommit i medlemsundersökningar genomförda av Tjänstemännens 
Centralorganisation (TCO) (Mörtvik & Fromm, 2012). I en intervjustudie beskrev 
vidare kommunalt anställda kvinnliga chefer att de upplevde höga och motstridiga 
arbetskrav, bristande möjlighet att påverka sin arbetssituation, otillräckliga 
resurser och bristande socialt stöd (Landstad & Vinberg, 2013). Att ha ansvar för 
många anställda är en faktor som visat sig påverka offentliga chefers psykosociala 
arbetsmiljö negativt (Wallin, Pousette & Dellve, 2014). En annan faktor som visat 
sig ha betydelse för chefers psykiska hälsa är att ha stöd i arbetet (Lundqvist, 
2013). Socialt stöd antas kunna påverka en individs hälsa och minska stress både 
direkt och indirekt genom att individen får stöd att hantera en stressor (Nordin, 
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2015). Även om det finns stora likheter i de psykosociala arbetsvillkoren för chefer 
på olika nivåer skiljer sig dock deras arbetsuppgifter åt, vilket kan innebära att 
psykosociala arbetsvillkor får olika betydelse (Lundqvist, 2013). Något som är 
utmärkande för mellanchefer är att de befinner sig i en mellanposition med krav 
både underifrån och ovanifrån (McConvillle & Holden, 1999) och utsätts därmed 
troligen oftare för rollkonflikter. Rollkonflikter uppkommer då det finns olika 
förväntningar som strider mot varandra (Tham, 2007). I en granskning genomförd 
av TCO uppgav närmare sju av tio mellanchefer att de var tvungna att dra in på 
lunchen eller ta med arbete hem för att hinna med sina arbetsuppgifter (Mörtvik & 
Fromm, 2012). I linje med detta angav endast knappt 10 % av cheferna i en studie 
av Brett & Stroh (2003) att de arbetar 40 timmar eller mindre, det vill säga 
majoriteten arbetade övertid. Att arbetet inkräktar på privatlivet är ett vanligt 
förekommande problem i arbetslivet (Aslam, Shumaila, Azhar & Sadaqat, 2011). 
Det finns forskning som visar att mellanchefer upplever detta problem i högre 
utsträckning än deras medarbetare och chefer på lägre nivåer (Lundqvist, 2013). 
Mellanchefer var vidare den grupp i TCO:s granskning som i lägst utsträckning 
upplevde att de fick stöd av kollegor (Mörtvik & Fromm, 2012). Hur mellanchefer 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö har även visat sig se olika ut beroende på 
inom vilket verksamhetsområde de arbetar. I en studie av Westerberg och 
Armelius (2000) skattade kommunala chefer verksamma inom vård och omsorg 
högre grad av psykosomatiska reaktioner och den psykosociala arbetsmiljön som 
sämre jämfört med chefer inom andra verksamhetsområden. Det finns dock 
skillnader mellan offentlig och privat verksamhet som påverkar de anställdas 
arbetsvillkor. Anställda i offentlig verksamhet har i större utsträckning politiska 
direktiv och regleringar att förhålla sig till jämfört med anställda i privat sektor 
(Berntson, Wallin & Härenstam, 2012). Enligt Höckertin (2007) är en annan 
skillnad att chefer inom privat sektor ofta har möjlighet att fokusera mer på 
strategiskt arbete på grund av att det finns gruppchefer som ansvarar för det 
dagliga arbetet. Sammantaget går det därmed att anta att förutsättningarna för 
mellanchefer inom privat och offentlig sektor skiljer sig åt.  
 
Intention att säga upp sig/vilja att stanna kvar  
Tidigare forskning har visat att flera olika faktorer kan ha betydelse för anställdas 
intention att säga upp sig från sitt arbete (se t.ex. Griffeth, Hom & Gaertner, 2000; 
Firth, Mellor, Moore & Loquet, 2004). Konstruktet “intention att säga upp sig” 
används ofta i studier för att undersöka uppsägningsbeteende (Firth et al., 2004) 
och anses vara en god prediktor för att kunna förutsäga om en individ väljer att 
sluta på sitt arbete (Griffeth, Hom & Gaertner, 2000). En faktor i den psykosociala 
arbetsmiljön som har visat sig ha betydelse för anställdas intention att säga upp sig 
är socialt stöd. Detta framkom bland annat i en tvärsnittsstudie på 346 
socialarbetare där forskarna fann att både avsaknad av autonomi i arbetet och 
bristande socialt stöd ökade intentionen att säga upp sig (Kim & Stoner, 2008). 
Resultaten visade vidare att en stödjande omgivning på arbetsplatsen ökar viljan 
att stanna kvar även vid hög rollstress (vilket inkluderar rollkonflikt och 
rolltydlighet) (Kim & Stoner, 2008). Socialt stöd på arbetet kan fås både från chef 
och kollegor (Nordin, 2015) och vart stödet kommer ifrån kan även påverka hur 
sambandet till intention att lämna ser ut. I en metaanalys genomförd av Ng och 
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Sorensen (2008) hade stöd från chef större betydelse för de anställdas intention 
att stanna kvar än stöd från kollegor. I en annan studie på 940 arbetande män och 
kvinnor fann Söderberg och kollegor (2014) att höga krav i kombination med låg 
kontroll respektive obalans mellan ansträngning och belöning kunde predicera 
byte av arbete. Firth och kollegor (2004) fann i motsats till detta att stressorer i 
arbetet endast hade en indirekt påverkan på anställdas intention att säga upp sig. 
Detta genom upplevt stöd från arbetsledare, arbetstillfredsställelse, engagemang 
och arbetsrelaterad stress (Firth et al., 2004). En delförklaring till att socialt stöd 
har betydelse för viljan att stanna kvar är att den medarbetare som får adekvat 
socialt stöd från chefer och kollegor blir mer förankrad på arbetsplatsen och 
därmed mindre benägen att sluta (Karatepe, 2013). Att arbetet inkräktar på 
privatlivet är en annan faktor som i studier visat sig kunna leda till högre intention 
att sluta på arbetet, men även till andra negativa konsekvenser som exempelvis 
trötthet och arbetsfrånvaro (Aslam et al., 2011). Sambandet mellan att arbetet 
påverkade privatlivet negativt och intention att sluta framkom även i en 
longitudinell studie av Nohe och Sonntag (2014). I linje med detta har det visat sig 
att om närmaste chef erbjuder sina anställda stöd med att upprätthålla balans 
mellan arbete och privatliv minskar intentionen att vilja sluta på arbetet 
(McCarthy, Cleveland, Hunter, Darcy & Grady, 2013). När det gäller chefer visade 
en undersökning genomförd på 1301 finska chefer att bristande organisatoriskt 
stöd hade samband med högre intention att sluta på företaget, detta särskilt då 
arbetet innebar hög ansträngning och låg belöning (Kinnunen, 2008). Även andra 
studier har visat att psykosociala arbetsmiljöfaktorer har betydelse för chefers 
intention att säga upp sig (Corin, Berntson & Härenstam, 2016). I en fyraårig 
prospektiv studie av 216 chefer inom sjukvården var skattad måttlig till hög 
kontroll i arbetet relaterat till att de valde att stanna kvar på chefspositionen 
(Skagert, Dellve & Ahlborg, 2011). Ytterligare en faktor som kan ha betydelse för 
viljan att stanna kvar är engagemang i organisationen (commitment) (Cole & 
Bruch, 2006). Cole och Bruch (2006) fann i sin studie att det fanns ett negativt 
samband mellan skattat engagemang i organisationen och intention att sluta (Cole 
& Bruch, 2006). Detta gällde dock endast för tjänstemän och mellanchefer i studien 
och inte för arbetare. Den anställdes bild av organisationen kan vidare ha 
betydelse för intentionen att lämna. I Herrbach, Mignonac & Gatignons studie 
(2004) på 801 franska chefer framkom ett samband mellan chefernas skattade bild 
av organisationen och intention att lämna. Sambandet var partiellt medierat av 
engagemang i organisationen och arbetstillfredsställelse.  
 
Teorier om psykosocial arbetsmiljö 
Det finns flera olika teorier som används för att beskriva hur en individ påverkas 
av faktorer i arbetsmiljön. En av dessa är Karaseks krav-kontrollmodell (Karasek, 
1979). Enligt modellen kan en kravfylld arbetsmiljö få olika konsekvenser 
beroende på vilken grad av beslutsutrymme (kontroll) individen har (Karasek, 
1979). Med krav menas stressorer i arbetssituationen vilket kan inkludera 
kvantitativa aspekter i arbetet såsom arbetsbelastning och tidspress (Karasek, 
1979) men även exempelvis rollkonflikt, fysiska och emotionella krav (Karasek et 
al., 1998). Beslutsutrymme (kontroll) delas enligt Karasek & Theorell (1990) upp i 
två komponenter; kontroll över beslut och utrymme för skicklighet. Kontroll över 
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beslut kan i sin tur delas upp i två delkomponenter; uppgiftskontroll, vilket 
motsvarar kontroll i arbetet och deltagande i beslutsfattande, vilket innefattar 
påverkansmöjligheter över hur arbetet ska utföras (Karasek & Theorell, 1990). 
Utrymme för skicklighet syftar till möjlighet till stimulans och utveckling av 
kompetens. Hög kompetens ger enligt Karasek och Theorell (1990) arbetaren 
kontroll gällande vilka specifika färdigheter som ska användas och kan på lång sikt 
ge arbetstagaren möjlighet att påverka själva arbetsprocessen. Utifrån olika grad 
av krav och beslutsutrymme (kontroll) i arbetet kan fyra möjliga situationer 
föreligga: höga krav och låg kontroll (spänt arbete), låga krav och hög kontroll 
(avspänt arbete), höga krav och hög kontroll (aktivt arbete) samt låga krav 
respektive låg kontroll (passivt arbete) (Karasek, 1979). Kombinationen höga krav 
och låg kontroll innebär störst risk för ohälsa (Karasek, 1979). Johnson och Hall 
(1988) utvecklade krav-kontrollmodellen genom att addera dimensionen socialt 
stöd (krav-kontroll-stödmodellen). Socialt stöd kan delas in i olika dimensioner: 
känslomässigt (t.ex. visad uppskattning och trygghet), instrumentellt (praktisk 
hjälp) eller stöd i form av information och kan på arbetet fås från antingen chef 
eller kollegor (Nordin, 2015). Det Johnson och Hall (1988) fann i sin studie var att 
risken för hjärt-kärlsjukdom var högre vid förekomst av höga krav och låg kontroll 
och samtidigt lågt socialt stöd jämfört med vid högt stöd. Socialt stöd kan därmed 
fungera som en buffertmekanism mellan psykologiska stressorer i arbetet och 
negativa hälsoproblem (Karasek & Theorell, 1990). En arbetssituation som 
kännetecknas av höga krav, låg kontroll och lågt stöd kallas iso-spänt arbete och är 
den minst gynnsamma utifrån krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 
1990). Krav-kontroll-stödmodellen har empiriskt stöd (Häusser, Mojzisch, Niesel, 
& Schulz-Hardt, 2010). Tidigare modeller som t.ex. krav-kontroll-stödmodellen har 
dock kritiserats exempelvis för att vara för enkla och därmed inte anpassade för 
organisationers komplexa verklighet (Bakker & Demerouti, 2014). 
 
En annan teori som används för att beskriva och förstå sambandet mellan 
psykosociala faktorer på arbetet och hälsa och som anses vara mer flexibel och 
därmed kan anpassas till olika yrkens specifika arbetsmiljö är The Job Demand 
Resource modellen (JD-R) (Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014). I modellen 
kategoriseras faktorer i arbetet som antingen krav eller resurser (Demerouti, 
Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Krav innefattar psykiska, sociala och 
organisatoriska faktorer som kräver fysisk eller psykisk ansträngning medan 
resurser är de faktorer som antingen underlättar för att nå uppsatta mål, 
stimulerar tillväxt och personlig utveckling alternativt minskar krav (Demerouti et 
al., 2001). Olika yrken kan enligt modellen innehålla både generella krav och 
resurser (som t.ex. arbetspress och autonomi) och yrkesspecifika (som t.ex. 
kognitiva krav) (Bakker et al., 2014). Höga krav kan leda till utmattning 
(Demerouti & Bakker, 2011) medan tillgång till resurser främjar 
arbetsengagemang (Bakker et al., 2014). Exempel på resurser är socialt stöd och 
kontroll i arbetet, delaktighet i beslutsfattande och möjlighet till 
kompetensutveckling (Demerouti et al., 2001).  
 
Sammantaget är det viktigt att få ökad kunskap om chefers psykosociala 
arbetsmiljö då kunskapen är begränsad och då chefer i sin tur påverkar sina 
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medarbetares arbetssituation. Det blir även viktigt att kunna behålla chefer. Att 
undersöka om faktorer i den psykosociala arbetsmiljön påverkar chefers intention 
att säga upp sig kan ge kunskap om hur organisationen kan arbeta för att öka 
chefers vilja att stanna kvar på sin chefstjänst. Utifrån ovan är det därmed 
intressant att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för mellanchefer inom den 
privata sektorn samt om den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för 
mellanchefernas vilja att stanna kvar på sin tjänst.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för 
verksamhetschefer inom ett privat omsorgsföretag samt eventuella samband 
mellan arbetsmiljöfaktorer och intention att stanna kvar på aktuell chefsposition.  
 
1. Hur upplever verksamhetschefer inom ett privat omsorgsföretag sin 

psykosociala arbetsmiljö i jämförelse med nordiska referensdata? 
2. Vilka samband finns mellan olika faktorer i verksamhetschefernas 

psykosociala arbetsmiljö och intentionen att säga upp sig från aktuell 
chefsposition inom företaget? 

 
 

Metod 
Undersökningsdeltagare  
Urvalet bestod av samtliga verksamhetschefer anställda inom ett 
verksamhetsområde på ett stort privat omsorgsföretag i Sverige (n=146) varav 87 
besvarade enkäten. Svarsfrekvensen var 60 %. För att tydligare kunna belysa de 
aktuella frågeställningarna valdes ett företag som enligt kontaktperson på HR har 
haft en utmaning med att behålla verksamhetschefer. Verksamhetscheferna i 
studien betecknas som mellanchefer då de befinner sig på samma nivå i en 
hierarkisk organisation med chefsnivåer både över (regionchef, 
affärsområdeschef) och under (gruppchefer) sig. Bakgrundsvariabler för 
deltagarna redovisas i Tabell 1 och 2. Analyser har ej genomförts på 
bakgrundsvariablerna anställningsgrad och utbildningsnivå, då endast ett fåtal 
respondenter uppgav att de arbetar deltid eller att de hade en annan 
utbildningsnivå än högskola/universitet.  
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler redovisat utifrån antal  
samt procent, n=84. 
 
Variabel N (%) 

Kön  

   Kvinna  54 (64.3) 

   Man 30 (35.7) 

Familjesituation  

   Ensamboende utan barn 12 (14.3) 

   Ensamboende med barn 7 (8.3) 

   Boende med partner utan barn 19 (22.6) 

   Boende med partner med barn 46 (54.8) 

Utbildningsnivå  

   Grundskola, folkskola, realskola  1 (1.2) 

   Gymnasieutbildning 1 (1.2) 

   Universitets eller högskoleutbildning 82 (97.6) 

Anställningsgrad  

   Heltid 82 (97.6) 

   Deltid 2 (2.4) 

 
 

 

Tabell 2. Bakgrundsvariabler redovisat utifrån lägsta och  
högsta värde, medelvärde samt standardavvikelse, n=84. 
 
Variabel Min Max M (SD) 

Ålder 25 73 44.3 (10.1) 

År på aktuell tjänst 0 40 5.4 (6.6) 

Chefserfarenhet (år) 0 37 9.9 (8.0) 

Antal anställda 5 72 29.7 (14.5) 

 
Material 
För att skapa enkäten användes Umeå Universitets webbenkätverktyg Textalk 
(2017). Enkäten inleddes med en fråga gällande samtycke för hantering av 
personuppgifter enligt Personuppgiftslagen ([PuL], SFS 1998:204) följt av 
bakgrundsfrågor om kön, ålder, familjesituation, utbildningsnivå, chefserfarenhet, 
antal år på aktuell chefstjänst samt antal anställda. Därefter följde frågor om den 
psykosociala arbetsmiljön och intention att säga upp sig. Frågor var hämtade ur 
QPS-Nordic samt ur tidigare forskning. Enkätfrågorna beskrivs i detalj nedan. 
 

Utbildningsnivå och familjesituation 
Utbildningsnivå mättes med en fråga: Vilken är din högsta utbildning? och tre 
svarsalternativ: Grundskola, folkskola, realskola eller liknande, 
Gymnasieutbildning alternativt Universitets- eller högskoleutbildning. 
Familjesituation mättes med en fråga om levnadssituation med fyra 
svarsalternativ: ensamboende utan barn, ensamboende med barn, boende med 
partner utan barn och boende med partner med barn.  
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Psykosocial arbetsmiljö 
För att mäta faktorer i den psykosociala arbetsmiljön användes frågor ur QPS-
Nordic (General Nordic Questionnaire for Psychological and Social factors at work) 
som är ett självskattningsformulär utvecklat för att mäta upplevelse av 
psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet och som är utprovat för nordiska 
förhållanden (Dallner et al., 2000). Enligt utprovning i Sverige har formuläret god 
reliabilitet och tillfredsställande innehålls- begrepps- respektive prediktiv validitet 
(Dallner, Gamberale, Olsson & Örelius, 1999). Den långa versionen består av 123 
frågor och 26 skalor (Dallner et al., 2000). Relevanta skalor valdes ut till 
webbenkäten utifrån undersökningens frågeställningar, totalt 40 frågor fördelade 
på sex områden (krav, rollförväntningar, kontroll, socialt stöd, interaktion arbete-
privatliv samt engagemang i organisationen). Värden för Cronbach`s alfa och test-
retest reliabilitet från utprovningen (Dallner et al., 1999) presenteras för utvalda 
frågor nedan.  
 
Krav mättes med tre skalor innehållande fyra frågor om Kvantitativa krav, tre 
frågor om Beslutskrav samt tre frågor om Inlärningskrav (Cronbach´s alfa .62- .73; 
test-retest reliabilitet .78- .81). Exempelfrågor “Är din arbetsmängd så ojämn att 
arbetet hopar sig?”, “Kräver ditt arbete snabba beslut?” samt “Kräver ditt arbete att 
du skaffar dig nya kunskaper och färdigheter?”. Rollförväntningar mättes med två 
skalor innehållande tre frågor om Rolltydlighet och tre frågor om Rollkonflikt 
(Cronbach´s alfa .71- .82; test-retest reliabilitet .70- .76). Exempelfrågor “Finns det 
klart definierade mål för ditt arbete?” och “Ställs det oförenliga krav på dig från två 
eller flera personer?”. Kontroll mättes med tre skalor innehållande tre frågor om 
Positiv utmaning i arbetet, fem frågor om Kontroll av beslut samt fyra frågor om 
Kontroll av arbetstakt (Cronbach´s alfa .68- .77; test-retest reliabilitet .80- .84). 
Exempelfrågor “Innebär ditt arbete positiva utmaningar?”, “Kan du påverka beslut 
som är viktiga för ditt arbete?” samt “Kan du själv påverka din arbetstakt?”. Socialt 
stöd mättes med två skalor innehållande tre frågor om Stöd från chef och två frågor 
om Stöd från kollegor (Cronbach´s alfa .78- .84; test-retest reliabilitet .71-.81). 
Exempelfråga “Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskamrater?”. Interaktion mellan arbete och privatliv mättes med två enskilda 
frågor (test-retest reliabilitet .64) “Påverkar kraven i ditt arbete ditt hem- och 
familjeliv på ett negativt sätt? respektive “Påverkar kraven från ditt hem/din familj 
ditt arbete på ett negativt sätt?”. Engagemang i organisationen mättes med en skala 
innehållande tre frågor (Cronbach´s alfa .73; test-retest reliabilitet .81). 
Exempelfråga “För mina vänner berättar jag att organisationen är ett mycket bra 
ställe att arbeta på”. Samtliga frågor, utom på skalan Engagemang i organisationen, 
mättes på femgradig Likertskala från 1=mycket sällan eller aldrig till 5=mycket 
ofta eller alltid. Engagemang i organisationen mättes på femgradig Likertskala från 
1=tar totalt avstånd ifrån till 5=instämmer totalt.  
 

Intention att säga upp sig från aktuell tjänst inom företaget 
Intention att säga upp sig från aktuell tjänst inom företaget mättes med frågan “Jag 
kommer troligen söka nytt arbete inom ett år?” på femgradig Likertskala från 
1=instämmer inte alls till 5=instämmer fullständigt. Liknande frågor har använts i 
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tidigare studier (se t.ex. Firth et al., 2004 & Tham, 2007).  
 
Design 
Föreliggande undersökning är en tvärsnittsstudie. 
 
Procedur 
Kontakt etablerades med ett företag genom att kontakta en av de ansvariga på 
företagets HR-avdelning. Kontaktpersonen informerades om undersökningens 
syfte och tillvägagångssätt. Genom kontaktpersonen erhöll verksamhetens 
ledningsgrupp samma information och godkännande för genomförandet 
inhämtades. Efter att ledningsgruppen godkänt genomförandet skickades 
enkätfrågor i en webbenkät till verksamhetschefernas arbetsmail via Umeå 
universitets webbverktyg Textalk. En vecka innan utskicket informerades 
verksamhetscheferna av respektive regionchef om undersökningen och det 
kommande utskicket. Enkäten tog cirka fem minuter att fylla i och var öppen i två 
veckors tid. En automatisk påminnelse skickades ut till de deltagare som inte hade 
besvarat enkäten efter en vecka och ytterligare en påminnelse skickades två dagar 
innan enkäten stängdes. Endast om samtycke till hantering av personuppgifter 
enligt PuL (SFS 1998:204) gavs följde bakgrundsfrågor och enkätfrågor.  
 
Databearbetning 
Skalpoäng för de elva skalorna från QPS-Nordic beräknades genom att summera 
poängen för de ingående frågorna och dividera med antalet frågor (Dallner et al., 
2000).  
 
Statistiska analyser 
Insamlade data har sammanställts och analyserats i statistikprogrammet Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) version 24. Vald statistisk signifikansnivå 
p=.05. Tendens till signifikans definierades som .05<p<.10. Två deltagare lämnade 
ofullständiga svar och eliminerades därför från samtliga analyser. Ett extremvärde 
identifierades och denna deltagare togs bort för att analyserna inte skulle påverkas 
av detta. För insamlade data varierade skewness mellan .08 och -1.39 och kurtosis 
mellan -.00 och 3.01 (se Tabell 3). Notera att för variabeln ”Positiv utmaning i 
arbetet” var kurtosis 3.01, vilket är högre än de ±2 som Field (2009) menar är 
accepterad gräns för kurtosis. Andra som exempelvis Curran, West och Finch 
(1996) samt Finney och DiStefano (2006) menar dock att reella problem med 
skewness och kurtosis först uppstår vid värden som är högre än ±2 för skewness 
respektive högre än ±7 för kurtosis. Det indikerar sammantaget att värdena för 
vare sig skewness eller kurtosis i föreliggande studie är kritiska med avseende på 
de statistiska analyserna som genomförts. En slutsats som även stöds av praktiska 
erfarenheter av statistiska analyser (T. Stenlund & B. Jonsson, personlig 
kommunikation, 27 juni 2017). 
 

Frågeställning 1 
För att besvara den första frågeställningen gjordes en jämförelse med referensdata 
bestående av skattningar från anställda från olika branscher i Norden som samlats 
in i samband med utvecklingen QPS Nordic (n=2010) (Dallner et al., 2000). För 
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denna analys användes oberoende t-test baserade på parametriska mått som 
medelvärden, standardavvikelser och stickprovsstorlek. Som mått på effektstorlek 
användes Cohen´s d och bedömdes enligt d=.20 liten effekt, d=.50 medelstor effekt 
och d=.80 stor effekt (Cohen, 1988). 
 

Frågeställning 2  
För att undersöka samband mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och 
intention att säga upp sig, med samtidig kontroll för möjliga bakomliggande 
variabler, användes en hierarkisk regressionsanalys. Innan analysen användes 
Pearsons produktmomentkorrelation för att beräkna samband mellan samtliga 
variabler och kontrollvariabler. För att minska antalet kontrollvariabler bestämdes 
a-priori att endast de bakgrundsvariabler som korrelerade signifikant med 
utfallsmåttet skulle inkluderas i regressionsanalysen. Som mått på effektstorlek 
användes Cohen´s f och bedömdes enligt Cohens (1988) riktlinjer där f 2=0.02 ses 
som liten effekt, f 2=0.15 medelstor effekt och f 2=0.35 stor effekt.   
 
Etiska överväganden 
Samtycke erhölls från företagets ledning genom kontaktperson på företagets HR-
avdelning. Deltagarna gav informerat samtycke till deltagande efter information 
om att deltagande var frivilligt och anonymt samt att de när som helst kunde 
avbryta deltagandet utan att orsak skulle efterfrågas. Deltagarna informerades 
vidare om syftet med undersökningen, hur datan skulle hanteras och redovisas 
samt hur återkoppling skulle ske. Insamlade personuppgifter hanterades i enlighet 
med PuL (SFS 1998:204). Insamlade data kodades och avidentifierades. Endast 
uppsatsförfattarna har haft tillgång till enskilda resultat, insamlade data har endast 
använts som underlag för föreliggande magisteruppsats och kommer inte att 
sparas eller användas för andra ändamål. Resultatet redovisas endast på 
gruppnivå.   
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Resultat 
 

Resultaten från oberoende t-test för jämförelse mellan undersökningsgruppens 
medelvärden och referensdata redovisas i Tabell 3. Det fanns signifikanta 
skillnader mellan undersökningsgruppens skattningar och referensdata avseende 
beslutskrav, rollkonflikt, stöd från chef, engagemang och de tre kontrollskalorna 
(positiv utmaning i arbetet, kontroll över beslut samt kontroll över arbetstakt). I 
jämförelse med referensdata upplevde deltagarna högre beslutskrav, mer 
rollkonflikter, högre stöd från sin chef, större kontroll över beslut och av 
arbetstakt, mer positiv utmaning i arbetet och de var mer engagerade i 
organisationen. Störst skillnad fanns gällande engagemang i organisationen där 
effektstorleken bedömdes som stor (d=-.88) (Cohen, 1988). För skattningarna av 
rolltydlighet framkom tendens till signifikans (p=.06) där deltagarna upplevde 
lägre rolltydlighet än referensdata. 
 
Som ett första steg för att besvara frågeställning 2 skapades kompositmått inom de 
frågeområden som innehöll skalor som enligt Pearsons produktmomentkoefficient 

Tabell 3. Minimum och maximumvärde, skewness och kurtosis, medelvärde och standardavvikelse för 
samtliga skalor och delskalor samt oberoende t-test avseende medelvärdesskillnader för olika 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer för studiens deltagare jämfört med nordiska referensdata. 
 

 

Variabel 

 

Min-Max 

 

Skewness 

 

Kurtosis 

Studiens 

deltagare 

n=84 

M (SD) 

 

Referensdata 

n=2010 

M (SD) 

 

 

t- 

värde 

 

Cohen´s d 

Krav total 1.78-4.67 -.08 .57 3.30 (.52) - -    - 

     Kvantitativa krav 1.00-5.00 .08 .20 3.24 (.82) 3.26 (.77)  -.22   .03 

     Inlärningskrav 1.00-5.00 .54 1.42 2.75 (.68) 2.63 (.71)  1.47 -.16 

     Beslutskrav 2.67-5.00 .28 -.22 3.92 (.53) 3.55 (.77)  6.08*** -.48 

Rollförväntningar - - - - - -    - 

    Rolltydlighet 2.33-5.00 -.45 -.21 4.08 (.61) 4.21 (.79) -1.89†  .17 

    Rollkonflikt 1.00-4.67 .20 -.08 2.72 (.82) 2.38 (.77)  3.94*** -.44 

Kontroll total 2.72-5.00 .94 -.37 3.83 (.48) -   

     Positiv utmaning i arbetet 2.33-5.00 -1.39 3.01 4.41 (.56) 3.94 (.83)  7.45*** -.58 

     Kontroll över beslut 1.80-5.00 .33 .47 3.40 (.63) 2.76 (.82)  9.01*** -.79 

     Kontroll över arbetstakt 1.75-5.00 -.27 -.56 3.67 (.77)   2.81 (1.18)     9.74*** -.74 

Socialt stöd total 1.17-5.00 -.68 -.00 3.82 (.84) -        -    - 

    Stöd från chef 1.33-5.00 -.67 -.14 3.79 (.94) 3.49(1.00)  2.70** -.30 

    Stöd från kollegor 1.00-5.00 -.74 .14 3.85 (.98) 3.88 (.89)   -.26   .03 

Interaktion arbete-privatliv 

total  

1.00-4.00 .19 -.45 2.13 (.72) - -    - 

    Krav i arbetet påverkar     

    hem/familj 

1.33-5.00 .10 -.22  2.60 (1.01) 2.59 (1.12)    .08 -.01 

    Krav i hem/familj påverkar  

    arbetet 

1.00-5.00 1.02 .72 1.65 (.75) 1.75 (.86) -1.05  .01 

Engagemang i organisationen 1.00-4.00 -.95 .37 4.09 (.88) 

 

3.28 (.92)  7.93*** -.88 

Notera: †<.10, * p <.05, ** p <.01, *** p <.001.. d = .20: liten effektstorlek, d = .50: medelstor effektstorlek, d = .80: stor effektstorlek. 
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korrelerade signifikant med varandra. Pearsons korrelationskoefficienter 
redovisas i Tabell 4. Detta för att minska antalet variabler och risken för 
multikollinearitet i den hierarkiska regressionsanalysen. Kompositmått skapades 
för områdena Krav (variabel 1-3), Kontroll (variabel 6-8) och Socialt stöd (variabel 
9-10). Då de två enskilda frågorna om Interaktion mellan arbete och privatliv 
korrelerade signifikant slogs även dessa ihop till ett kompositmått (variabel 12-
13). I första steget lades kontrollvariabeln antal anställda in. I andra steget lades 
kompositmåtten Krav total, Kontroll total, Socialt stöd total och Interaktion mellan 
arbete och privatliv total samt skalorna Rolltydlighet och Rollkonflikt in i 
modellen. Ytterligare en regressionsanalys genomfördes där kontrollvariabeln 
antal anställda lades in i steg 1 och skalorna Stöd från chef respektive Stöd från 
kollegor lades in i steg 2. För samtliga variabler i regressionsmodellerna låg VIF 
(Variance Inflation Factor) under 10 och genomsnittlig VIF i respektive 
regressionsmodell var under 1 vilket indikerar att ingen multikollinearitet förelåg 
(Bowerman & O´Connell, 1990 och Myers 1990 refererade i Field, 2012).   
 

Tabell 4. Pearsons korrelationskoefficienter mellan samtliga skalor, enskilda frågor 

samt intention att säga upp sig, n=84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Kvantitativa krav  ‐ .49**   .31**    -.29**     .56** .06     -.33**   -.52**     -.36** -.20   -.22*      .55** .16     .32**

2. Inlärningskrav  ‐ .26* -.11     .41** .08   -.23* -.26* -.09  .05 -.17      .32**    .32** .18

3. Beslutskrav  ‐  .10     .30**     .32** -.13 -.25* -.10 .07 .12      .33** .14 .10

4. Rolltydlighet  ‐ -.14    .36**     .34** .23*      .30** .06    .31**     -.33**   -.31**  -.22*

5. Rollkonflikt  ‐ -.19    -.42**  -.39**     -.46**    -.38**   -.42**      .31** .14      .50**

6. Positiv utmaning i arbetet  ‐      .37** .16    .27*     .39**    

Variabel

 p  p 

.44**  .00 -.16    -.33**

7. Kontroll över beslut  ‐     .43**      .45**     .28**    .35**   -.24*     -.30**    -.40**

8. Kontroll över arbetstakt  ‐      .33**   .22*  .24*     -.37** -.11    -.29**

9. Stöd från chef  ‐     .54**   .44** -.16 -.04    -.52**

10. Stöd från kollegor  ‐   .38**  .02   .10    -.33**

11. Engagemang i organisationen  ‐ -.14  -.17    -.64**

12. Krav i arbetet påverkar hem/familj  ‐       .32**      .29**

13. Krav i hem/familj påverkar arbetet  ‐  .16

14. Intention att säga upp sig  ‐

Notera: * < .05, ** < .01
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Tabell 5. Resultat från hierarkisk regressionsanalys för att undersöka samband mellan 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer och intention att säga upp sig med kontroll för antal 
anställda i steg 1, n=84.  

 

 

Steg och prediktorvariabel 

 

 

B 

 

SE B 

 

β 

 

R2Adj 

 

 

 

Steg 1 

    

.06* 

 

.72* 

    Antal anställda 

 

.03 .01  .27   

Steg 2         .33***      .32*** 

    Antal anställda  .01 .01  .13   

    Krav total -.31 .33 -.12   

    Rolltydlighet -.14 .23          .01   

    Rollkonflikt  .47 .21     .28*   

    Kontroll total -.45 .33        -.16   

    Stöd total -.38 .18    -.24*   

    Interaktion arbete-privatliv total 

 

 .35 .22    .19   

Notera: * p <.05, ** p <.01, *** p <.001., R2=förändring i  

 
 
Resultaten från den hierarkiska regressionanalysen avseende psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer och intention att säga upp sig med kontroll för antal anställda 
redovisas i Tabell 5. Antal anställda predicerade signifikant intention att säga upp 
sig i modell 1. I modell 2 predicerade antal anställda, rollkonflikt och socialt stöd 
total signifikant intention att säga upp sig, där ökad rollkonflikt ökade intentionen 
att säga upp sig medan ökat socialt stöd minskade intentionen att säga upp sig. 
Effektstorleken i modell 2 var f2=.52 vilket bedöms som stor effekt (Cohen, 1988). 
 
 
Tabell 6. Resultat från hierarkisk regressionsanalys för att undersöka samband mellan 
deldimensionerna av socialt stöd och intention att säga upp sig med kontroll för antal 
anställda i steg 1, n=84. 
  

 

Steg och prediktorvariabel 

 

 

B 

 

SE B 

 

β 

 

R2Adj 

 

 

 

Steg 1 

    

.06* 

 

.07* 

    Antal anställda 

 

   .03 .10 .27   

Steg 2            .26***      .21*** 

    Antal anställda   .01         .01 .13   

    Stöd från chef -.64 .16      -.45***   

    Stöd från kollegor        -.08 .15         -.06   

Notera: * p <.05, ** p <.01, *** p <.001., R2=förändring i  
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Resultaten från den hierarkiska regressionsanalysen avseende samband mellan 
olika dimensioner av socialt stöd och intention att säga upp sig med kontroll för 
antal anställda redovisas i Tabell 6. Antal anställda predicerade signifikant 
intention att säga upp sig i modell 1. I modell 2 predicerade endast stöd från chef 
signifikant intention att säga upp sig. Effektstorleken i modell 2 var f2=.30 vilket 
bedöms som medelstor effekt (Cohen, 1988).  
 
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om den psykosociala arbetsmiljön 
för verksamhetschefer inom ett privat omsorgsföretag och huruvida arbetsmiljön 
var av betydelse för chefernas vilja att stanna kvar på sin chefsbefattning. För att 
undersöka verksamhetschefernas psykosociala arbetsmiljö jämfördes chefernas 
skattningar med tidigare insamlade nordiska referensdata. Huvudresultatet från 
den första frågeställningen var att i jämförelse med referensdata upplevde 
deltagarna högre beslutskrav, mer rollkonflikter, högre stöd från sin chef, större 
kontroll över beslut och arbetstakt, mer positiv utmaning i arbetet och de var mer 
engagerade i organisationen. Det framkom även en tendens till att deltagarna 
upplevde lägre tydlighet gällande mål, ansvar och förväntningar (rolltydlighet) 
jämfört med referensdata. För den andra frågeställningen var huvudresultatet att 
rollkonflikt (exempelvis närvaro av oförenliga krav och bristande resurser i 
arbetet) och socialt stöd var de faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som 
signifikant bidrog till prediktion av intention att säga upp sig. Detta vid samtidig 
kontroll för antal anställda. Resultatet innebär att lägre socialt stöd respektive 
högre skattad rollkonflikt ökade intentionen att säga upp sig. När socialt stöd i 
nästa steg delades upp i stöd från chef respektive stöd från kollegor var det endast 
stöd från chef som bidrog till prediktionen. Även i detta steg kontrollerades för 
antal anställda. 
 
Resultatdiskussion 
Cheferna som ingick i Bernin och Theorells (2001) studie upplevde högre grad av 
kontroll jämfört med andra anställda vilket stämmer överens med resultaten i 
föreliggande studie. Att uppleva sig ha hög kontroll i arbetet är positivt och 
exempelvis är kontroll utifrån krav-kontroll-stöd-modellen en viktig faktor i den 
psykosociala arbetsmiljön som kan balansera upp höga krav och därmed minska 
risken för ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Kontroll ses även som en resurs 
enligt Job Demand Resource modellen och kan därmed främja arbetsengagemang 
(Bakker et al., 2014). Att Bernin och Theorells (2001) resultat även visade att 
cheferna skattade högre krav jämfört med deltagarna i en populationsstudie är 
delvis i linje med erhållna resultat. Verksamhetscheferna upplevde, i jämförelse 
med referensdata, att deras arbete i högre grad kräver snabba och komplicerade 
beslut och ställer högre krav på uppmärksamhet (beslutskrav). Denna typ av krav 
kan ses som utmärkande för verksamhetschefernas yrkesroll enligt Job Demand 
Resource modellen (Bakker et al., 2014). Att verksamhetscheferna skattade högre 
beslutskrav bedöms därmed vara rimligt utifrån att verksamhetschefernas 
arbetsuppgifter innebär att de har ansvar för att driva verksamheten och ska 
utifrån sin ledarroll ta adekvata beslut för att genomföra sitt uppdrag inom 
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budgeterade ramar. I kontrast till Bernin & Theorells (2001) resultat framkom 
dock ingen skillnad gällande huruvida verksamhetscheferna ansåg sig ha t.ex. 
tillräcklig kompetens för sitt arbete (inlärningskrav) respektive gällande 
kvantitativa krav som t.ex. arbetsmängd och arbetstakt. I skalan kvantitativa krav 
ingick bland annat frågor avseende hur arbetsmängden är fördelad och om arbetet 
ofta kräver övertidsarbete. Att verksamhetscheferna inte skattade högre 
kvantitativa krav kan därmed ses som en kontrast till att majoriteten av 
mellancheferna i TCO:s granskning angav att de behövde arbeta hemma och på 
lunchen för att hinna med sina arbetsuppgifter (Mörtvik & Fromm, 2012). Att 
chefer ofta arbetar övertid framkom vidare i Brett och Strohs (2003) studie. Då 
inga analyser har genomförts på enskilda frågor går det dock inte att uttala sig om 
huruvida verksamhetscheferna i föreliggande studie ofta behöver arbeta övertid 
eller inte. Att verksamhetscheferna inte skattade högre kvantitativa krav skulle 
samtidigt kunna tolkas som en indikation på att de inte behöver arbeta övertid i 
högre utsträckning än andra anställda. Även rollkonflikt kan ses som ett krav enligt 
både krav-kontroll-stödmodellen (Karasek et al., 1998) och Job Demand Resource 
modellen och krav i arbetet kan leda till utmattning (Demerouti et al., 2001). Det 
faktum att verksamhetscheferna skattade högre rollkonflikt än referensdata 
stämmer väl överens med att rollen som mellanchef innebär krav både under- och 
ovanifrån (McConville & Holden, 1999), vilka inte alltid är förenliga och därmed 
kan leda till rollkonflikt. Verksamhetscheferna upplevde vidare högre stöd från 
chef än referensdata medan ingen skillnad framkom gällande stöd från kollegor. 
Det skulle kunna förklaras av att verksamhetscheferna utifrån sin strategiska roll i 
organisationen har större behov av en kontinuerlig dialog med överordnad chef för 
att kunna utföra sitt arbete och att företaget därmed troligen arbetar aktivt för att 
främja en god relation dem emellan. Att verksamhetscheferna skattar att de får 
mer socialt stöd är positivt utifrån att det i krav-kontroll-stödmodellen är en faktor 
som kan fungera som en buffertmekanism mellan psykologiska stressorer i arbetet 
och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990) och då det är en resurs i arbetet enligt Job 
Demand Resource modellen (Bakker et al., 2014). Det har även betydelse för 
organisationen genom att det exempelvis finns forskning som visat på att det finns 
ett samband mellan bristande socialt stöd och intention att säga upp sig (Kim & 
Stoner, 2008). Ett samband som har visat sig kunna förklaras av att anställda som 
upplever att de får stöd blir mer förankrade i organisationen och därmed väljer att 
stanna (Karatepe, 2013). Resultaten styrks vidare delvis av att Bernin och Theorell 
(2001) i sin studie inte fann någon signifikant skillnad mellan chefer och andra 
arbetande individer gällande socialt stöd. Samtidigt skiljer sig resultatet från att 
det i TCO:s granskning framkom att just mellanchefer upplevde lägre stöd från 
kollegor (Mörtvik & Fromm, 2012). Fortsatt och på nytt i linje med Bernin och 
Theorells (2001) studie, där cheferna skattade högre kontroll, skattade 
verksamhetscheferna högre kontroll än referensdata. Detta gällde samtliga mätta 
kontrolldimensioner (positiv utmaning i arbetet, kontroll av beslut och kontroll av 
arbetstakt). Då att ha en högre ledarposition innebär större möjlighet att själv 
kunna styra över sitt arbete är dessa resultat i förväntad riktning. 
Verksamhetscheferna sitter även med i det undersökta företagets ledningsgrupp 
och har därmed sannolikt inflytande över beslut som fattas på ledningsnivå. Det 
sista området där det framkom en signifikant skillnad mellan skattningarna i 
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föreliggande studie och referensdata var för engagemang i organisationen, där 
verksamhetscheferna var mer engagerade i organisationen. Verksamhetscheferna i 
föreliggande studie är anställda på ett privat omsorgsföretag som har ett 
välutvecklat och genomtänkt värdegrundsarbete vilket kan vara en möjlig 
förklaring till detta resultat. En annan möjlig förklaring är att verksamhetscheferna 
aktivt valt arbetsgivare utifrån att företagets värderingar stämmer väl överens 
med deras egna. Att verksamhetscheferna som grupp skattar högt engagemang i 
organisationen är positivt då det är en annan faktor som visat sig ha betydelse för 
mellanchefers vilja att stanna på sitt arbete, där högre engagemang ökar viljan att 
stanna (Cole & Bruch, 2006).  Sammantaget är det dock viktigt att vid tolkning av 
resultatet ha i beaktande att de uppmätta skillnaderna, mellan 
verksamhetschefernas skattningar och referensdata, var små. 
 
Denna studie undersökte även om faktorer i den psykosociala arbetsmiljön 
oberoende av varandra kunde predicera intention att säga upp sig. Resultaten 
visade att endast socialt stöd och rollkonflikt gav ett signifikant bidrag till 
prediktionen. Engagemang i organisationen var dock inte inkluderat i modellen. 
Detta då engagemang kan påverkas av andra arbetsmiljöfaktorer och därmed 
möjligen kan mediera sambandet mellan dessa faktorer och intention att säga upp 
sig. Det framkom exempelvis i Firth och kollegors studie (2004) där resultatet 
visade att stressorer i arbetet (som t.ex. rollkonflikt och arbetsbelastning) endast 
var indirekt relaterade till intention att säga upp sig, medierat av bland annat 
engagemang. Att undersöka eventuella medierande faktorer låg utanför syftet för 
aktuell studie. Resultatet belyser dock vikten av att ledningen och organisationen 
arbetar för att minimera risken för att rollkonflikter uppstår t.ex. genom att se till 
att chefer får de resurser som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter, att hänsyn 
tas till chefernas åsikter om arbetet och att det inte förekommer oförenliga krav. 
Att rollkonflikt hade betydelse för verksamhetschefernas intention att säga upp sig 
kan kopplas till att det är ett krav enligt Job Demand Resource modellen 
(Demerouti et al., 2001), som bör kunna vara vanligt förekommande i 
mellanchefsrollen. Detta då de befinner sig i en mellanposition med krav på sig 
både under- och ovanifrån (McConville & Holden, 1999) och då krav kan leda till 
ohälsa (Demerouti et al., 2001). Om arbetet påverkar en individs hälsa negativt är 
det rimligt att det ökar individens intention att byta arbete. Även att socialt stöd 
hade betydelse kan förstås utifrån teorierna. Detta då socialt stöd enligt krav-
kontroll-stödmodellen kan mildra effekten av psykologiska stressorer i arbetet 
(Karasek & Theorell, 1990) och är en resurs enligt Job Demand Resource modellen 
som kan bidra till ökat arbetsengagemang (Bakker et al., 2014). Att en individ är 
mer engagerad i arbetet bör rimligen öka sannolikheten att vilja stanna på sitt 
arbete. Då variabeln socialt stöd var ett kompositmått bestående av två skalor, stöd 
från chef respektive stöd från kollegor, genomfördes ytterligare analys för att 
undersöka om endast en av dessa eller båda kunde förklara variansen i intention 
att säga upp sig. Analysen visade att endast stöd från chef gav ett signifikant 
bidrag. En förklaring till detta kan vara att rollen som chef ofta innebär avsaknad 
av jämbördiga kollegor varpå stöd från högre chef får en större betydelse. Att 
socialt stöd har betydelse för anställdas intention att säga upp sig har även 
framkommit i tidigare forskning (Kim & Stoner, 2008). Samtidigt som annan 
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forskning kommit fram till resultat som visar att stöd från chef endast är indirekt 
relaterat till intention att säga upp sig, medierat av upplevd stress (Firth et al., 
2004). Resultaten i föreliggande studie belyser dock vikten av att inom 
organisationen arbeta för att skapa goda förutsättningar för högre chefer att utöva 
gott ledarskap och genom detta kunna erbjuda adekvat socialt stöd till 
verksamhetschefer och andra anställda på lägre organisatoriska nivåer. 
Psykosociala arbetsmiljöfaktorer som inkluderades i modellen och som inte gav 
signifikant bidrag till intentionen att säga upp sig var krav, kontroll, rolltydlighet 
och interaktion mellan arbete och privatliv. Att kontroll inte hade betydelse för 
verksamhetschefernas intention att säga upp sig var i motsats till att Skagert, 
Dellve och Ahlborg (2011) i sin studie fann att högre kontroll i arbetet var en 
faktor som var relaterad till att cheferna valde att stanna som chef. När det gäller 
interaktion mellan arbete och privatliv visade Nohe och Sonntags (2014) studie att 
intentionen att sluta ökade då kraven i arbetet påverkade hem- och familjeliv i 
högre utsträckning. De fann dock inget sambandet för skalan som inkluderade 
frågor kring att krav i hem- och familjeliv påverkade arbetet (Nohe & Sonntag, 
2014). Att skalan som innehöll frågor om huruvida krav i arbetet påverkar 
privatlivet och vice versa inte visade sig ha betydelse för intention att säga upp sig 
i föreliggande studie kan därmed möjligen förklaras av att dessa två dimensioner 
slogs ihop till ett kompositmått. Vid analyserna användes antal anställda som 
kontrollvariabel, vilken utöver studiens variabler gav ett signifikant bidrag till 
prediktionen av intention att säga upp sig. Det bedöms vara rimligt då fler 
anställda borde innebära högre arbetsbelastning på grund av större 
personalansvar och fler individer att leda. Detta stöds av Wallin och kollegors 
studie (2014) av svenska chefer där resultaten visade att ha ansvar för fler 
anställda påverkade chefernas arbetsmiljö negativt. Det finns dock enligt tidigare 
forskning även andra faktorer som kan ha betydelse för intentionen att säga upp 
sig (se t.ex. Firth et al., 2004; Griffeth, Hom & Gaertner, 2000) som inte har 
inkluderats i aktuell studie. Andra faktorer som har visat sig kunna påverka 
intention att säga upp sig är exempelvis upplevd stress och arbetstillfredsställelse 
(Firth et al., 2004). Upplevd obalans mellan ansträngning och belöning är en annan 
faktor som har visat sig öka sannolikheten att en anställd väljer att byta arbete 
(Söderberg et al., 2014). Då det finns andra faktorer som kan ha betydelse bör det 
erhållna resultatet sammantaget tolkas med försiktighet. Detta samtidigt som 
resultatet bidrar med ökad kunskap om relationen mellan olika psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer och mellanchefers intention att säga upp sig, ett område där 
mer kunskap fortfarande behövs.  
 
Metoddiskussion 
Då undersökningen är en icke-experimentell korrelation och tvärsnittsstudie är 
det inte möjligt att dra slutsatser kring kausala samband (Howitt & Cramer, 2010). 
För att kunna fastställa orsakssamband hade exempelvis en longitudinell studie 
varit lämplig. En fördel med tvärsnittsstudier är att det är möjligt att mäta flera 
variabler samtidigt, vilket är fördelaktigt då flera faktorer kan tänkas påverka det 
som undersöks (Howitt & Cramer, 2010). Vald studiedesign var därmed lämplig 
för föreliggande undersöknings syfte. Enkät valdes som mätmetod då det är 
kostnadseffektivt, tidseffektivt samt fördelaktigt att använda när deltagarna är 
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utspridda inom ett stort geografiskt område (Ejlertsson, 2005). En nackdel med 
metoden är att det kan uppstå missuppfattningar kring frågor vilket kan leda till 
missvisande svar (Ejlertsson, 2005). Detta då det t.ex. inte finns möjlighet att ställa 
följdfrågor för att förtydliga. Denna risk har förhoppningsvis minimerats genom att 
väl beprövade frågor användes. Utfallet kan även ha påverkats av olika individers 
svarsmönster. Exempelvis är vissa individer mer benägna att skatta extremvärden 
medan andra oftare väljer neutrala alternativ och väljer genom detta att inte ta 
ställning. En begränsning med studien är att urvalet endast bestod av 
verksamhetschefer anställda på ett företag, vilket påverkar generaliserbarheten av 
erhållna resultat. För att kunna generalisera resultaten till en större population 
skulle ett slumpmässigt urval av mellanchefer från flera olika företag ha varit 
nödvändigt. Samtidigt uppgavs det valda företaget ha en utmaning med att behålla 
verksamhetschefer, vilket ansågs underlätta för att tydligare kunna besvara vald 
frågeställning. I aktuell undersökning var svarsfrekvensen på 60 %. Enligt 
Henricson (2012) bör svarsfrekvensen vid enkätundersökningar ligga på 70-75 % 
för att resultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt. Deltagandet i aktuell studie 
var därmed enligt denna rekommendation något lågt. Då svarsfrekvens vid 
webbenkäter generellt brukar vara lägre (Trost & Hultåker, 2016) kan det 
samtidigt ses som godtagbart. Det externa bortfallet och verksamhetschefernas 
vilja att deltaga kan exempelvis ha påverkats av att företaget nyligen hade 
genomfört andra enkätundersökningar. Vald tidpunkt för utskick anpassades dock 
för att undvika att svarstiden för enkäterna skulle överlappa. Det innebar samtidigt 
att utskicket gjordes direkt efter påskledighet, vilket kan ha påverkat resultaten. 
Enligt Dallner och kollegor (2000) bör enkätdistribution i anslutning till ledighet 
undvikas. En möjlig anledning till detta kan vara att ledighet innebär att den 
anställde får distans till arbetet och kan därmed påverka individens bild av 
arbetssituationen. Drygt hälften av deltagarna svarade de första dagarna efter 
utskicket och kan därmed ha påverkats av detta. Utöver de besvarade enkäterna 
påbörjade åtta chefer enkäten men skickade inte in svaren. Orsakerna till detta kan 
vara flera. En möjlig förklaring kan vara en pressad arbetssituation eller att 
personen blivit avbruten och sedan valt att inte slutföra enkäten. Det kan också 
vara så att personen reagerade negativt på frågorna eller att de inte direkt hade 
svar på någon av bakgrundsfrågorna och därmed inte kom vidare. Enligt Ejlertsson 
(2014) kan möjlighet att ta del av resultaten vara en motivationshöjande åtgärd. 
För att öka verksamhetschefernas motivation till att delta betonades därmed deras 
möjlighet att ta del av resultaten både i information om undersökningen som 
vidarebefordrades genom respektive regionchef och i följebrevet till webbenkäten. 
För att undersöka frågeställningarna användes delar av QPS-Nordic som är ett 
formulär med god reliabilitet och validitet och som är utprovat för nordiska 
förhållanden (Dallner et. al., 2000). Det kan ses som en styrka med 
undersökningen. Att formuläret är anpassat efter nordiska förhållande och att 
referensdata är insamlad i Norden gör även att det är lämpligt att använda för 
jämförelse. Enligt Ejlertsson (2005) bör antalet frågor inte överstiga 40-50 stycken 
och maximalt ta en halvtimme att fylla i. Detta togs i beaktande genom att enkäten 
innehöll 40 frågor och att dessa delades in i grupper för att öka läsbarheten och för 
att förkorta svarstiden. Enligt Dallner och kollegor (2000) är det möjligt att stärka 
validiteten i resultaten ytterligare genom att komplettera med kvalitativa 
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intervjuer. För att ge ytterligare tyngd åt resultaten hade därmed en kombination 
av metoder kunnat användas för att få en fördjupning i ämnet. Detta då intervjuer 
ger möjlighet att ställa följdfrågor, exempelvis kring möjliga faktorer som påverkar 
verksamhetschefernas intention att sluta eller stanna kvar på sin tjänst. En annan 
styrka med undersökningen var att flera olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
inkluderades vilket möjliggjorde att undersöka om dessa oberoende av varandra 
var relaterade till intention att säga upp sig, samt att antal anställda användes som 
kontrollvariabel. Samtidigt är en brist att eventuella medierande faktorer, som t.ex. 
upplevd stress, arbetstillfredsställelse, inte undersöktes i frågeställning 2. Enligt 
vald avgränsning togs heller ingen hänsyn till varken eventuella individfaktorer 
eller omgivningsfaktorer, som t.ex. möjligheter på arbetsmarknaden, som också 
kan ha betydelse för huruvida en anställd har intentionen att säga upp sig. Det att 
undersökningen hade chefers arbetsvillkor i fokus innebär sammantaget att 
resultatet bidrar med kunskap inom ett område där det fortfarande finns behov av 
mer kunskap (Lundqvist, 2013). Det aktuella företaget kan även använda 
resultaten från undersökningen för att planera och sätta in lämpliga åtgärder för 
att öka sannolikheten att få behålla sina chefer. 
 
Framtida forskning 
Det finns flera möjligheter för fortsatt forskning inom det undersökta området. 
Gällande den första frågeställningen skulle det vara intressant att undersöka om 
verksamhetschefernas psykosociala arbetsmiljö skiljer sig från chefer på samma 
organisationsnivå inom kommunal omsorgsverksamhet. Detta då arbetsvillkoren 
kan skilja sig åt mellan offentlig och privat sektor (Berntson et al., 2012) samtidigt 
som de konkurrerar om samma personal. Det skulle vidare vara av intresse att 
genomföra undersökningen med ett större och slumpmässigt urval med både 
kommunalt anställda verksamhetschefer och verksamheter på olika privata 
omsorgsföretag. Detta för att i större utsträckning kunna generalisera resultaten 
till gruppen mellanchefer inom omsorgsverksamhet. Gällande den andra 
frågeställningen vore det intressant att genomföra en longitudinell studie för att 
undersöka samband mellan olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer och intention 
att säga upp sig samt om detta kan predicera huruvida individer valt att stanna 
eller sagt upp sig på sikt. Ett sådant upplägg skulle även göra det möjligt att uttala 
sig om eventuella orsakssamband.  En annan möjlighet är att genomföra en studie 
som även tar hänsyn till eventuella medierande faktorer som t.ex. upplevd stress, 
engagemang och arbetstillfredsställelse alternativt kombinera kvantitativ och 
kvalitativ metod för att få ökad förståelse för faktorer som påverkar huruvida 
verksamhetscheferna väljer att stanna på sitt arbete eller inte.  
 
Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis visade resultaten att i jämförelse med nordiska referensdata 
upplevde verksamhetscheferna att deras arbete i högre utsträckning kräver 
snabba och komplicerade beslut samt krav på uppmärksamhet (beslutskrav). 
Verksamhetscheferna upplevde även mer rollkonflikt, högre stöd från chef och 
högre kontroll samt var mer engagerade i organisationen än referensdata. Utöver 
detta framkom även tendens till att deltagarna upplevde lägre tydlighet gällande 
mål, ansvar och förväntningar (rolltydlighet). Det framkom vidare att stöd från 
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chef och rollkonflikt var de psykosociala arbetsmiljöfaktorer som signifikant 
bidrog till prediktion av verksamhetschefernas intention att säga upp sig. Lägre 
stöd från chef respektive högre skattad rollkonflikt (exempelvis närvaro av 
oförenliga krav och bristande resurser i arbetet) ökade intentionen att säga upp 
sig. Men eftersom det endast var möjligt att analysera samband så kan studien inte 
etablera kausalitet.  
 
En stödjande omgivning på arbetet har betydelse för anställdas hälsa och kan 
minska stress (Lundqvist, 2013; Nordin, 2015). Att stöd från chef i föreliggande 
studie var en faktor som kunde predicera intention att säga upp sig visar därmed 
på vikten av att organisationen arbetar för att både främja socialt stöd och för att 
skapa förutsättningar för gott ledarskap. Att rollkonflikt var en annan faktor som i 
föreliggande studie hade betydelse för verksamhetschefernas intention att säga 
upp sig innebär att en annan viktig uppgift för organisationen blir att aktivt arbeta 
för att minimera risken för uppkomst av rollkonflikter. Detta exempelvis genom att 
ha tydliga rutiner och riktlinjer och se till att de krav som ställs på 
verksamhetscheferna är förenliga och att de har tillgång till de resurser som krävs 
för att fullgöra arbetet på ett tillfredsställande sätt.   
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