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Inledning 
 

Stress är ett alltmer växande problem i Sverige och andra länder då allt fler blir sjukskrivna 

för utbrändhet och ohälsa i samband med stress. Stress i sig kan generera positiva effekter då 

den kommer i små mängder och på tillfällig basis men det är när den blir långvarig och utan 

återhämtning som den allvarligt kan påverka hälsan. Sjukskrivningar på grund av stress är ofta 

långvariga och därför även kostsamma för företagen, inte bara ekonomiskt men också i form 

av kompetensbortfall. (Skakona et al. 2010) För medarbetaren kan vägen tillbaka från en 

utbrändhet vara lång och svår. Det är därför av största vikt för de flesta företag idag att frågan 

tas på allvar och att företagen arbetar systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön på 

arbetsplatserna. I många fall är stress kopplat till trivsel på arbetsplatsen och vilket 

handlingsutrymme medarbetarna har (Malmström & Skoglund, 2013) 

 
 

Ledarskapet påverkar i stor del hur stressen hanteras och hur arbetsmiljön ser ut. En ledare kan 

i sin roll skapa olika förutsättningar för medarbetarna att hantera ett stressigt jobb eller 

strukturera arbetet för att underlätta arbetsuppgifterna. Det är därför viktigt då det kommer till 

arbetsrelaterad stress att ledarskapet möjliggör en hälsosam arbetsmiljö och att ledaren arbetar 

aktivt för att motverka den hälsoskadliga stressen på arbetsplatsen. (Malmström & Skoglund, 

2013). Stress som ämne är omdiskuterat och väldokumenterat inom forskningen men det finns 

få konkreta exempel hur stresshantering ser ut på ett faktiskt företag. 

 
 
Den organisation vi valt att undersöka är en mellanstor koncern i norra Sverige med ett par 

hundra anställda. Inom organisationen finns arbetsuppgifter av flexibel natur såsom sälj, 

marknad, administrativa uppgifter, produktion av både maskinell och mer kreativt slag. 

Organisationens avdelningar är av varierad art med ett större antal medarbetare, med olika 

förutsättningar och olika behov. Detta företag blir särskilt intressant att undersöka då de under 

våren 2013 genomförde en medarbetarenkät som bland annat gav ett icke tillfredställande 

resultat gällande stress på avdelningarna. Utöver ett icke tillfredställande resultat i 

medarbetareundersökningen finns det i dagsläget ett mindre antal som är sjukskrivna på grund 

av stress. Stress är ett vardagligt element hos medarbetarna på detta företag då kontexten som 

de verkar i kräver det. De jobbar regelbundet mot uppsatta tidsgränser i form av olika projekt 

och uppdrag. 
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Då forskning visar att ledarskapet har en central roll när det kommer till hantering av stress 

väljer vi i denna studie att fokusera på hur cheferna på företaget hanterar stressen hos sina 

medarbetare på sin avdelning. Genom denna studie av stress och ledarskap avser vi skapa en 

bild av hur detta fenomen kan te sig på ett företag i relation till den forskning vi finner. Vårt 

syfte är att kartlägga på vilket sätt chefer på företaget arbetar med stress på sina egna 

avdelningar. Vi hoppas bidra till forskningen inom detta ämne genom att ge en mer 

konkretiserad bild av hantering av stress i en vardaglig miljö på en verklig och praktiserande 

organisation i Sverige. Utöver forskningsbidraget ser vi att resultatet kan vara allmännyttigt 

och särskilt intressant för yrkesverksamma med personalansvar. 

 

 
 
 
 

Forskningsgenomgång av stress, ledarskap och relationen 

däremellan. 

Under denna forskningsgenomgång går vi igenom den forskning vi granskat gällande stress 

och ledarskap som vi anser ger en bra bakgrund till att besvara vårt syfte. Forskningen vi valt 

beskriver den arbetsrelaterade stressen och förklarar ledarens roll då det kommer till stress. 

Forskningsgenomgången är uppdelad i olika teman där vi inledningsvis belyser begreppet 

stress inom organisationer samt arbetsmiljö. Sedan går vi igenom vad forskningen menar är 

ett gott ledarskap i relation till den arbetsrelaterade stressen. Avslutningsvis beskriver denna 

forskningsgenomgång varför ledarens roll är av vikt då det kommer till stress på arbetet. Vi 

har valt att fokusera vår forskningsgenomgång på dessa tre teman eftersom de gemensamt ger 

en bred bild av stress och ledarskap och framförallt ger en förklaring till hur ledarskapet kan 

påverka den arbetsrelaterade stressen på ett positivt eller negativt sätt för medarbetarna. 

 

 
Stress inom arbetslivet blir allt vanligare i dagens samhälle. En studie som gjorts inom EU 

visar att var fjärde arbetstagare under någon tid i sitt arbetsaktiva liv kommer utsättas för 

arbetsrelaterad stress och vara sjukskriven av den orsaken. Detta medför enligt Skakona et al. 

(2010) stora kostnader för företagen.  Stressen på arbetsplatsen kan enligt arbetsmiljöverket 

(2013) orsaka tillbud på arbetsplatsen, skapa samarbetssvårigheter i grupper, öka 

personalomsättningen, orsaka förlorad kompetens och andra produktionsstörningar. Den 

psykosociala arbetsmiljön har enligt Malmström & Skoglund (2013) en tydlig koppling till 

konkurrenskraft, arbetsupplevelsen, verksamhetsutveckling och lönsamhet. 
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Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att arbeta systematiskt med arbetsmiljön, den 

fysiska liksom den psykosociala, Arbetsmiljölagen kap 3, 2 § (Göransson, Nordlöf & Garpe, 

2010). Enligt Arbetsmiljöverket (2013) innebär arbetsmiljölagen att arbetsgivaren har det 

främsta ansvaret att förebygga ohälsa på arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket (2013) menar på att det finns olika faktorer i arbetet som kan skapa 

påfrestningar och generera ohälsa på arbetet. Dessa är bland annat att medarbetaren känner en 

för hög arbetsbelastning, har ett för högt arbetstempo, oklara roller, otrygghet i anställningen, 

oklara förväntningar med mera. Hur stress upplevs är enligt arbetsmiljöverket (2013) 

individuellt och tar sig olika uttryck mellan människor och att utsättas för stress behöver inte 

alltid vara negativt för hälsan utan en viss stress kan däremot förbättra prestationsnivån. När 

kraven blir för stora och när medarbetaren inte upplever att den har kunskap att hantera 

situationen kan stressen ge skadliga effekter så som fysiska, psykiska och tankemässiga. 

Ordet press förväxlas enligt Malmström & Skoglund (2013) ofta med stress. Press i sig kan 

vara om en medarbetare befinner sig i en situation med ovanligt mycket arbetsuppgifter. Att 

arbeta under en hög press kan till motsats från att jobba under hög stress vara produktivt och 

effektivt. Så länge inte någon påverkas negativt av din press anser de den vara enbart positiv 

då den ökar din prestation. 

 

 
Malmström & Skoglund (2013) menar att för att kunna avgöra om en stress är positiv eller 

negativ så ska man se på återhämtningen. Om man inte klarar av att varva ner efter stressen så 

övergår detta till att bli en negativ stressreaktion som i sin tur kan leda till utmattning. 

Författarna menar även att hur stress tolkas skiljer sig åt från person till person och därför är 

den inre stressen individuell. Det vill säga att det är tolkningen av situationen som avgör om 

stressen är negativ eller inte. Medarbetaren som befinner sig i en turbulent situation eller 

känner ovisshet om sin tjänst kan stressa upp sig av sin egen osäkerhet och på så vis “skapa” 

en ohälsosam stress. Här menar Malmström & Skoglund (2013) att både individer och 

grupper någon gång i livet hamnar i olika typer av stresstillstånd. Som ledare blir det enligt 

dem i dessa fall essentiellt att veta hur de kan utnyttja kraften bakom den positiva stressen på 

rätt sätt för att undvika den energikrävande, motivationsdödande och ibland hälsoskadliga 

negativa stressen. Därför blir det viktigt för chefen att ha inblick och kunskap om orsakerna 

till stressreaktioner hos respektive individ och grupp och dessutom lära sig att läsa av sina 

medarbetare för att se och kunna agera på stressen i ett tidigt skede. 
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Sammanfattningsvis visar denna forskningsgenomgång om stress att arbetsrelaterad stress 

bland annat kan orsaka sjukskrivningar, kompetensförluster och produktionsstörningar som i 

sin tur kan ge ekonomiska konsekvenser. Det är viktigt för chefen att ha inblick och kunskap 

om orsakerna till stressreaktioner hos respektive individ och grupp då stress tar sig i uttryck 

olika och är en individuell företeelse. Forskningen betonar att positiv stress kan öka prestation 

medan negativ stress kan ge hälsoskadliga konsekvenser samt att det inte är ovanligt att 

begreppen stress och press förväxlas. 

 

 
Finns det då ett gott ledarskap som generellt kan benämnas vara det bästa för att förhindra en 

ohälsosam stress på arbetet? Problematiken här är att det finns omfattande studier genomförda 

kring ämnet ledarskap, med olika definitioner samt metoder över hur ett gott ledarskap bör 

bedrivas. Det är därför svårt att peka ut en specifik ledarskapsstil som skall vara särskilt bra i 

förhållande till stress. Det handlar snarare om ledarens egenskaper och attribut kopplat till 

verksamhetens och individers behov. Det “transformella ledarskapet” är den ledarskapsstil 

som idag får mest utrymme och anses som mest populär enligt Northouse (2010). 

Populariteten av denna ledarstil kan enligt honom bero på betoningen av inre motivation och 

fokus på utveckling av individen. Northouse (2010) menar att denna typ av ledarskap passar 

väl in på dagens organisationer och arbetsgrupper. Den transformelle ledaren anpassar sitt 

ledarskap till individens behov, inspirerar och ger dem handlingskraft och 

utvecklingsmöjligheter.  Denna ledare beskrivs ofta som en rättvis ledare som är stöttande, 

erkännande och öppen, och där individernas behov ses som det centrala och ledarskapet som 

en process där målet är att hjälpa individerna att nå sin fulla potential. 

 

 
Hayward (2010) skriver om det goda ledarskapet i relation till ohälsa och stress. Han menar 

att nyckeln för företag att möta olika utmaningar på den skiftande marknaden är om ledaren 

entusiasmerar, vågar ta svåra beslut och vara nytänkande. Även Malmström & Skoglund 

(2013) menar att entusiasmerande ledare ser till att värdeskapandet fungerar och skapar en 

positiv spiral som ger ökat engagemang och glädje i synergi med prestationskvalité.  Hultberg 

(2007) skriver också om vikten av att som ledare skapa goda psykosociala arbetsförhållanden 

på arbetet. Detta bör ledaren uppnå genom att se till att medarbetaren har rimliga krav mot 

arbetsprestation, har inflytande över sitt arbete och känner delaktighet i verksamheten, samt 

stöd från chefer vid svårigheter, personliga så som arbetsmässiga. 
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Gurt, Schwennen & Elke (2011) skriver om det “hälsosamma ledarskapet” (health-specific 

leadership) där de konstaterar att effekten av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen är 

beroende av olika ledarskapsbeteenden. Dessa kan till exempel vara deltagande, attityder mot 

orsaken till sjukskrivning, respekt, förtroende och öppna diskussioner. Westerlund et al. 

(2010) i sin tur undersökte sambandet mellan “uppmärksamt chefsledarskap” (attentive 

managerial leadership) och den upplevda stressen hos medarbetarna samt sjukfrånvaron. 

Resultaten där visade att det fanns ett negativt samband mellan uppmärksamt chefsledarskap 

och den upplevda stressen hos medarbetarna. Det visade sig att en brist på ett uppmärksamt 

chefsledarskap kan leda till en försämrad hälsa. Studien visar enligt författarna vikten av att se 
 

över det ledarskap som råder inom företaget då ledarskapet är lättare att förändra än 

arbetsklimatet i sig.  Enligt Hayward (2010) bör organisationen säkerställa att det råder en god 

kommunikation på företaget, att kulturen på företaget ska ge rätt förutsättningar för att ge och 

ta emot feedback samt att det råder goda relationer på företaget. Hayward (2010) kallar 

ledarskapet som möjliggör dessa förutsättningar för “det kompletta ledarskapet” (whole 

leadership). 

 

 
Malmström och Skoglund (2013)  skriver i sin tur inte om en specifik ledarskapsstil utan 

betonar ledarskapets grundstenar. De anser att dessa är tydlighet, kommunikation och 

uppföljning. Tydlighet handlar enligt dem om att på ett pedagogiskt sätt se till att varje 

medarbetare är på det klara med vad verksamheten går ut på och hur den skall bedrivas. De 

menar att utan tydlighet blir det omöjligt för medarbetaren att engagera sig och känna 

delaktighet. Kommunikation säger de är en av de viktigaste byggstenarna för en välmående 

organisation med ett öppet och konstruktivt klimat. En person med god 

kommunikationsförmåga är inte bara bra på att sända sina egna meddelanden så att 

mottagaren tar emot och förstår, utan är även duktig på att tolka en mängd olika typer av 

signaler som omgivningen sänder. En skicklig ledare ser till att skapa förutsättningar för ett 

samtalsklimat som är öppet och konstruktivt, både mellan sig själv och sin personal samt 

mellan medarbetarna. Malmström & Skoglund (2013) skriver att vår hjärna av naturen är 

utrustad med ett kraftfullt utvärderings- och återkopplingssystem som registrerar 

konsekvenserna av våra egna beteenden. Därför blir det en av ledarens viktigaste uppgifter att 

konstruera ett system för uppföljning som gör så att gruppen och varje individ får 

återkoppling på sitt eller sina beteenden. Även Hultberg (2007) talar om vikten av feedback 

och att kommunikationen är god, samt att det bör finnas en tydlighet i företagets vision, mål 

och strategi. 
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Sammanfattningsvis framgår det av vår forskningsgenomgång att det inte går att benämna en 

ledarskapsstil som den ultimata då det kommer till stress. Gemensamt för de ledarskapsstilar 

vi redogjort för är att de alla räknar upp en mängd attribut och egenskaper som en “god” 

ledare bör besitta samt hur de skall bedriva sitt ledarskap gentemot stress och ohälsa i 

allmänhet.  Det finns dock återkommande likheter mellan dessa artiklar som till exempel 

vikten av en god kommunikation, goda relationer på företaget, rimliga krav, delaktighet i 

verksamheten, feedback och förtroende. 

 

 
Som konstaterat ovan kan det vara svårt att hitta en ledarskapsstil som fungerar generellt inom 

organisationer då det kommer till stress. Det råder dock inga tvivel enligt Skagert (2004) om 

att ledarskapet är en viktig faktor när det kommer till hantering och grader av stress. De slår 

fast att det som påvisats genom den mesta forskning är att den psykosociala arbetsmiljön 

tydligt påverkas av ledarskapet och olika arbetsorganisatoriska faktorer. Lindmark & Önnevik 

(2006) skriver även de om ledarens viktiga roll i en organisation och talar om betydelsen av 

att som ledare skapa en god överensstämmelse mellan organisationers mål, strategier och 

organisationsstruktur. De liknar chefskapet med föräldraskapet där de menar att personalen 

inte gör som chefen säger utan som chefen själv gör. Chefens handlingar får med andra ord en 

viktig betydelse när det kommer till personalens hantering av sin egen stress. Det är chefen 

som har makten att hjälpa och påverka hur personalen hanterar olika händelser och 

förändringar som kan skapa stress. Som ledare är det även enligt Malmström & Skoglund 

(2013) viktigt att klara av att läsa av andras stress; en jäktad person kan för andra se stressad 

och irriterad ut och upplevas ohövlig. Att ha bråttom innebär inte alltid att man är negativt 

stressad utan bara att personen har mycket att göra. 

 

 
Att vara chef innebär också enligt Lindmark & Önnevik (2006) att det finns olika 

förväntningar på dig från olika håll. Dels är du i egenskap av chef ansvarig för din personals 

välmående samtidigt som du förväntas uppnå resultat och driva arbetet enligt organisationens 

förväntningar.  Denna problematik uttrycks av Lindmark & Önnevik (2006) som: Ledaren är 

med andra ord spindeln i nätet som ska se till att hela systemet fungerar (s. 283). 

 

 
Tollgerdt-Andersson (1993)  fann i sin studie, till skillnad från många andra forskare, att den 

goda arbetsmiljön med låga sjuktal inte kommer av det som hon väljer att kalla för den “snälla 

trivsel chefen” utan snarare från de chefer som sällan eller aldrig tar ordet trivsel i sin mun. 
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Hennes undersökning visade att de chefer som betonade medinflytande, delaktighet, jämlikhet 

samt införskaffade massagestolar eller liknande och dessutom talade frekvent om trivsel, hade 

den högsta sjukfrånvaron och sämsta psykosociala arbetsmiljön. Däremot de chefer som 

sällan eller aldrig tog ordet trivsel i sin mun utan betonade kvalité, ansvar, tydlighet, höga 

krav, lön efter prestation och som tydligt delegerade både befogenheter och ansvar genererade 

en bättre psykosocial arbetsmiljö och lägre sjuktal samt att de cheferna visade sig vara mer 

demokratiska. Utöver detta så visade hennes undersökningar att dessa chefers personal höll 

sig inte bara friskare, de var även mer engagerade i jobbet och uppvisade en bättre lojalitet 

gentemot både chefen och arbetskamraterna.  Den snälla trivsel chefen gör enligt Tollgerdt- 

Andersson (1993) tillvaron otydlig för personalen, de upplever att det blir oklart vem som 

egentligen bestämmer, hur man tar ansvar och vad som krävs för att få högre lön. Tollgerdt- 

Andersson (1993) menar att dessa chefer ofta är alltför mjuka i kanten vilket leder till mer 

negativ stress än i en tydlig organisation med en modig och rakt kommunicerande chef som 

ställer krav. 

 

 
Utgångspunkten hos en ledare bör enligt arbetsmiljöverket (2013) ligga på att arbetsmängden 

och svårighetsgraden i arbetet ska anpassas till medarbetarnas olika förutsättningar och 

kompetens. Chefen bör enligt dem fördela arbetet mellan medarbetarna samt ge stöd och 

hjälpa till att prioritera mellan arbetsuppgifterna. Medarbetaren bör ha möjlighet att anpassa 

sitt schema till fritiden för att undvika stress och ohälsa av ett försummat privatliv. Det bör 

även finnas möjlighet för medarbetaren att begära hjälp vid en för stor arbetsbelastning eller 

vid brist av tid. Chefen kan då hjälpa till med avlastning eller prioritering av arbetsuppgifter. 

Arbetsmiljöverket (2013) ser det även som viktigt att chefen är tydlig med de mål som sätts 

samt att arbetsfördelningen är uttalad för att förebygga ohälsa. Lika viktigt är det att ledaren 

använder sig av konstruktiv feedback och tydlig information. Lindmark & Önnevik (2006) 

säger att med ett bra arbetsmiljöarbete så kan man öka både produktiviteten, kvalitén samt 

sänka skadefrekvensen och ohälsa på arbetet. 

 

 
Sammanfattningsvis visar genomgången att ledarskapet har en viktig funktion när det kommer 

till stresshantering. Det är chefen som har makten att leda och fördela arbetet samtidigt som 

han eller hon har möjligheten att upptäcka stress hos sina medarbetare. Det är även chefen 

som genom sitt ledarskap kan förebygga eller påverka stress hos sina medarbetare. 



8  

Syfte och frågeställningar 
 

 

Med vår forskningsgenomgång som bakgrund avser vi genomföra en kartläggning inom 

organisationen som beskriver hur stressen tar sig uttryck inom organisationen och hur 

cheferna arbetar med stress. Vårt syfte lyder: “Att kartlägga på vilket sätt cheferna på 

företaget arbetar med stress på sina egna avdelningar". 

 
 

För att besvara vårt syfte har vi formulerat dessa tre frågeställningar: 
 

1.   Hur tar sig stress uttryck inom organisationen? 
 

2.   Hur hanterar cheferna medarbetarnas stress? 
 

3.   Vilka svårigheter i stresshantering upplever cheferna? 
 
 
 

Metod 
 

 

Vi har valt att genomföra en fallstudie med en kvalitativ tematisk analys på företaget eftersom 

vi anser att denna metod bäst lämpar sig för att besvara vårt syfte. Det som kännetecknar en 

fallstudie är enligt Bryman (2002) att forskaren går på djupet på sin undersökningsenhet för 

att få en detaljerad kunskap inom det som undersöks. Studien fokuserar på sociala relationer, 

processer och sker empiriskt. 

 
 
En kvalitativ tematisk analys innebär att forskaren identifierar, analyserar och letar efter 

mönster i datamaterialet som tas från olika håll eller från olika intervjupersoner (Brown & 

Clarke, 2006). Den tematiska analysen är en omdiskuterad metod då många forskare anser att 

den är för flytande i sin form till skillnad från till exempel narrativ analys eller grounded 

theory (Brown & Clarke, 2006). Fördelen men den tematiska analysmetoden är att forskaren 

kan vara flexibel och mer fri att vandra mellan olika tillvägagångssätt och på det viset uppnå 

en mer rik och detaljerad datainsamling. Materialet som bearbetas kan analyseras löpande där 

teman och kategorier får växa fram allt eftersom. Forskaren väljer på detta vis ut den 

information den anser besvarar den givna forskningsfrågan och påvisar dessa teman för 

läsaren. Kravet för ett tema är att det ska fånga den information som är essentiell i relation till 

forskningsfrågan. Teman som väljs ut behöver inte vara kvantitativt mätbara utan skapas efter 

talade och beskrivande ord eller uttryck som forskaren ser skapar ett tema som härrör till 

forskningsfrågan. I denna uppsats utgör våra frågeställningar våra teman. Vi kommer 

fortsättningsvis benämna våra teman som frågeställningar. 
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Då den tematiska kvalitativa analysen är av flexibel natur blir det av största vikt att 

tillvägagångssätt och orsaken bakom dessa beskrivs av forskaren. Vårt arbetssätt var 

deduktivt till formen och efter en teoretisk tematisk analys. Med den teoretiska tematiska 

metoden har vi på förhand utgått från och baserat våra frågor på ledarskapsteorier och 

stressteorier. Den teoretiska tematiska analysen är teoribaserad (Brown & Clarke, 2006). 

Materialet som insamlas behöver med denna metod inte analyseras i sin helhet utan kan gå 

djupare in på särskilda frågor. 

 
 

I led med den tematiska analysmetoden som Brown & Clarke (2006) beskriver använde vi oss 

av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor där vi skapade intervjuupplägget enligt våra 

frågeställningar: Hur tar sig stress uttryck inom organisationen? Hur hanterar cheferna 

medarbetarnas stress? Vilka svårigheter i stresshantering upplever cheferna? Dessa 

frågeställningar arbetade vi fram gemensamt med den forskning vi tillgodogjort oss inom 

ämnet som bakgrund samt efter det vi ansåg skulle hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga. 

Vi valde att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer eftersom att vi som forskare 

då kunde hålla frågorna mer flexibla och anpassa dem efter situation samt att det lämnade 

utrymme för följdfrågor och gav en bättre förutsättning för en god dialog. Med detta 

tillvägagångssätt såg vi en möjlighet att få en nyanserad bild från varje chef om deras sätt att 

arbeta med stress på sin egen avdelning. 

 
 

Under resultatanalysen ger vi exempel på de frågor vi ställt till informanterna. För att 

säkerställa informanternas anonymitet presenterar vi deras svar på ett sätt som ej går att spåra 

till informanten. Därför specificerar vi ej heller om det är en kvinna eller man som vi citerat. 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter och spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på 

våra mobiltelefoner. På de tre första intervjuerna satt vi båda med på intervjun där en agerade 

intervjuare och den andre sekreterare samt kom med inflikande frågor. Intervjuerna därefter 

genomförde vi enskilt för att effektivisera arbetet. Intervjuerna transkriberades därefter 

löpande och tillgavs en siffra utan inbördes ordning, exempelvis informant 1, 2, 3 etc. 

 
 

Vi har använt oss av den teoretiska tematiserade metoden som beskrivet tidigare av Brown & 

Clarke (2006) när vi utfört kodning och kategorisering av materialet.  Vi gick systematiskt 

igenom gick varje transkribering fråga för fråga och urskilde uttryck eller citat som vi kunde 

härröra till våra frågeställningar. När vi hittat koder som vi ansåg beskrev vad informanten 
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delgett oss skrev vi upp dem i en kodlista som sammanställdes i ett dokument. 

Tillvägagångssättet vi använt oss av vid analysen av koderna är efter ett semantiskt 

tillvägagångssätt (Brown & Clarke, 2006) som innebär att de koder som tas ut ej analyseras 

djupare efter bakomliggande orsaker utan mer på ett beskrivande sätt.  Därefter valde vi att 

utgå ifrån våra frågeställningar genom att skriva upp frågeställningarna på en 

whiteboardtavla. Med dessa som rubriker skrev vi systematiskt upp varje kod på tavlan under 

den frågeställning som vi ansåg att den hörde till. Detta såg exempelvis ut som visat nedan. 

 

Frågeställning: Hur tar sig stress uttryck inom organisationen? Koder: gnäll, 

prestationssvårigheter, individuellt mfl. 
 

 

Frågeställning/Tema: Hur tar sig stress uttryck inom organisationen? 

* Gnäll * Falsk stress 

* Prestationssvårigheter III * Uppjagad stämning II 

* Individuellt * Skitsnack 

* Irritation II * mfl….. 
 

 
Figur 1.Illustrerar ett exempel på koder som vi kopplade till ovanstående frågeställning, samt streck som visar 

hur många informanter som sagt samma sak. 

 
 

För varje kod som var likadan bockade vi av ytterligare ett streck vid den koden. Exempelvis 

om tre personer nämnt “prestationssvårigheter” som ett uttryck för stress på deras avdelning 

så fick denna kod tre streck. På detta vis kunde vi enkelt se vilka svar som var mest frekventa 

och vilka som stod ensamma och därmed lättare kunde dra slutsatser. Med denna överskådliga 

bild på tavlan påbörjade vi kategoriseringen av koderna, denna genomfördes genom att vi 

med hjälp av färgpennor markerade de koder som hörde samman och skapade sedan 

kategorier av dessa. Flödet på detta illustreras på nästkommande sida: 
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Koder: Lågkonjunktur, arbetets natur, teknik mfl.  Kategori: Stressutlösande faktorer 
 
 

Ett exempel på hur koderna genom färg (i detta fall gult) kategoriserades. 

* Lågkonjuktur * Prestationssvårigheter * Egen tidsbrist 

* Arbetets natur * Teknik * Privatlivet 

* Tillgänglighet * Struktur * Deadlines 

* Kunder * Tydlighet * mfl…. 

 

Figur 2. Ger ett exempel på hur koderna kategoriserats med hjälp av färgpennor. Ovanstående exempel är koder 

som alla beskrivs av informanterna som stressutlösande faktorer. 

 
 

De kategorier som vi skapade benämnde vi stressutlösande faktorer, förebyggande, hantering, 

stöd, hinder och utbildning. För att tematisera dessa skapade kategorier valde vi att utgå från 

våra frågeställningar. Detta gjordes genom att vi avslutningsvis skrev upp våra 

frågeställningar på tavlan för att sedan koppla ihop relevant kategori med relevant 

frågeställning. Detta gav oss en fingervisning om vilket material som skulle behandlas under 

vilken frågeställning. Det är med hjälp av våra kategorier vi ser vi kan besvara vårt syfte och 

tillika våra frågeställningar. 

 

Kategori: Hinder Tema/Frågeställning: Vilka svårigheter i stresshantering upplever 

cheferna? 
 
 

Frågeställning/Tema  1  2  3  _ 

Kategorier: * Stressutlösande faktorer * Hantering * Stressutlösande faktorer 

* Hantering * Hinder * Hinder 

* Hinder * Förebyggande * Hantering 

* Förebyggande * Utbildning * Utbildning 

 * Stöd * Förebyggande 

 
 

Figur 3. Visar hur vi tematiserat in våra kategorier under våra tre frågeställningar. 

Frågeställning 1 = Hur tar sig stress i uttryck inom organisationen? 

Frågeställning 2 = Hur hanterar cheferna medarbetarnas stress? 

Frågeställning 3 = Vilka svårigheter i stresshantering upplever cheferna? 
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Urvalet bestod av mellanchefer på företaget. Urvalet var ej slumpmässigt då det var av vikt att 

vi fick en representativ grupp. Detta för att resultaten skulle spegla företaget på ett bra vis och 

kunna generaliseras till de flesta chefer inom företaget. Uppdragsgivaren på företaget hjälpte 

oss med att förse oss med en lista av kontaktuppgifter över företagets alla mellanchefer efter 

våra givna kriterier. Dessa kriterier var att de skulle vara mellanchefer med personalansvar 

och efter kön, ålder, anställningstid samt en spridning av avdelningar för att bäst spegla 

företaget. Vi valde dessa kriterier efter det vi ansåg skulle ge oss en god sammansättning av 

informanter som kunde ge en varierad bild av hur ledarskapet och stresshanteringen ter sig på 

företaget. Vi valde informanter enligt den lista som vår uppdragsgivare försedde oss med och 

selekterade ut ett antal informanter efter våra kriterier som vi sedan kontaktade för eventuell 

intervju. Listans totala antal var 23 chefer varav vi kontaktade 12 av dem. Dessa 12 valdes 

med ovan beskrivna kriterier, varierad ålder, av båda könen, spridning på anställningstid samt 

att alla avdelningar representeras som bakgrund. Nio chefer ställde upp på en intervju, därav 

blev bortfallet tre chefer. Totalt intervjuade vi två kvinnor och sju män.  Åldersspannet rörde 

sig mellan 35 år till 50 år med en jämn spridning. Vi anser att vi fick en representativ grupp 

med en god spridning på ålder samt en spridning av kön som motsvarar verkligheten eftersom 

övervägande del av cheferna på företaget är män. 
 

 
 

Då vår forskningsgenomgång visade att det kan vara svårt att hitta en specifik ledarskapsstil 

mot stress och att det handlar mer om attribut och sätt att handla på/agera valde vi att fokusera 

undersökningen på chefernas hantering och konkreta handlingar kring stress på respektive 

avdelning för att genomföra vår fallbeskrivning på bästa sätt. För att begränsa vår 

undersökning tog vi ej chefernas personliga stress i beaktning eller deras egen upplevelse av 

stress. 
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Resultat och Analys 
 

Resultatet nedan följer enligt våra tre frågeställningar: Hur tar sig stress uttryck inom 

organisationen? Hur hanterar cheferna medarbetarnas stress? Vilka svårigheter i 

stresshantering upplever cheferna? Resultatet är indelat i informanternas svar under varje 

frågeställning som sedan sammanfattas kortfattat och sedan följer en analys i direkt 

anslutning. Inledningsvis till varje frågeställning ger vi exempel på de intervjufrågor vi ställt 

till informanterna samt de kategorier som skapats i relation till övergripande frågeställning för 

att underlätta läsarens förståelse av resultatet. 

 
 

Hur tar sig stress i uttryck inom organisationen? 
 

Vi inledde intervjuerna med att samtala kring hur cheferna såg stressen uttrycka sig på sin 

egen avdelning. Vi ställde frågor i intervjuerna som “Har ni det stressigt inom er arbetsgrupp 

och hur tar den sig i så fall uttryck?” samt “Vad ser du som chef att dina medarbetare 

upplever som stressutlösande?”. De kategorier som vi använde oss av för att besvara denna 

frågeställning var ”stressutlösande faktorer”, ”hantering”, ”hinder” samt ”förebyggande”. 

 
 

Initialt bad vi informanterna att beskriva sin arbetsgrupp samt sin tjänst med ansvarsområden. 

Det visar sig att en del av informanterna är nytillsatta chefer i nyligen sammansatta 

arbetsgrupper och en del av informanterna är mer erfarna chefer med arbetsgrupper som 

arbetat tillsammans under en längre tid. De nytillsatta cheferna ger svar som att gruppen är ny, 

spretig och att det finns lite tid till reflektion. De menar att stor del av gruppens arbete idag 

handlar om att klargöra roller, hitta nya arbetsätt och etablera rutiner. De grupper som arbetat 

en längre tid tillsammans beskriver informanterna med ord som rutinerad, självgående, 

stresstålig samt att det är högt i tak och att de känner varandra väl. 

 
 

Övervägande del av informanterna menar att det finns stress inom arbetsgruppen på arbetet. 

De flesta anser att den stressen är individuell och tar sig i uttryck på olika sätt för olika 

personer. Följande citat beskriver hur informanterna menar att stressen är individuell. 

 
 

...det är högst personligt, någon kan få svårare att, ja få till flödet (...) 

(Informant 6) 
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...vissa personer ser man ju direkt på om den är stressad medan andra personer ser 
 

man inte det på. 
 

(Informant 2) 
 

 
 

När informanterna ombads att beskriva hur stress kan ta sig uttryck i sin arbetsgrupp hos 

medarbetarna fick vi svar som att den bland annat kan leda till en irriterad och uppjagad 

stämning enligt några, mynna ut i “skitsnack och gnäll” eller i prestationssvårigheter enligt 

andra. Dock menar någon att de flesta medarbetarna har en god uppfattning om sin egen stress 

och på vilket sätt de på bästa sätt kan hantera den. Det är en del informanter som anser att 

begreppet stress används för godtyckligt, på så vis att det är lätt att slänga sig med begreppet 

och påstå sig vara stressad trots att några informanter anser att det inte är en befogad eller 

korrekt benämning på situationen. Följande citat ger en god bild av på vilket sätt några 

informanter anser att stress som begrepp används för lättvindigt: 

 
 

Jag upplever egentligen inte att folk är stressade, däremot säger folk att de är 

stressade. Folk upplever att de är stressade även fast jag inte kan se det på 

arbetsbördan eller så. 
 

(Informant 5) 
 

 
 

På frågorna som berörde vad det är som orsakar stress på arbetet för medarbetarna är det en 
 

övervägande del av informanterna som menar att stressen hos medarbetarna orsakas av 

arbetets natur då arbetsuppgifterna är av stressig karaktär samt att de har så kallade deadlines 

att hålla. Detta ser de flesta informanter som något som är svårt att påverka och snarare något 

de måste förhålla sig till. Några av informanterna menar att omvärlden och bland annat 

lågkonjunkturen påverkar och bidrar till medarbetarnas stress. De säger att eftersom deras 

verksamhet är beroende av omvärld, kunder och konjunktur så bidrar det till en stressad 

arbetsmiljö som de dessutom endast kan förhålla sig till. Nedanstående citat bidrar till att 

förstå vad informanterna menar när de talar om opåverkbara faktorer samt det som benämns 

som arbetets natur. 

 
 

Ja men det är ju att de har krav på sig från så många håll. Det är inte bara krav 

från sin chef utan också att det finns krav från andra funktioner och det tror jag 

är en jättestor stressfaktor för dem. (Informant 1) 
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Ytterligare faktorer som informanterna anser bidrar till stress för medarbetarna på arbetet är, 

enligt en större del av informanterna, ett visst mått av oro för framtiden och en oro för höga 

krav både gällande prestation och resultat. Utöver tidigare nämnda orsaker till vad som kan 

utlösa stress nämns bland annat bristen av ett tydligt ledarskap och kompetensbrist på 

avdelningen. Några informanter påpekar även att teknik som inte fungerar har en förmåga att 

utlösa stress hos medarbetarna. Det verkar enligt några informanter även vara genomgående 

att det finns ett stort mått av egna prestationskrav hos medarbetarna, att många gärna vill vara 

bäst och prestera bra. Några informanter ser problematiken i att medarbetarna ställer för höga 

krav på sig själva, kraven kan resultera i bland annat prestations svårigheter. De flesta 

medarbetares arbetsuppgifter är av prestationsartad karaktär och med ett inslag av tävling och 

blir därför en naturlig del av arbetet. Av denna anledning ser några av informanterna inte detta 

som något de behöver agera kring gällande stress.  Samtidigt som en del informanter menar 

att detta leder till stress.  Så här väljer en informant att uttrycka sig för att beskriva hur den 

prestationsrelaterade stressen kan se ut, samt hur denne delvis väljer att hantera den. 

 
 

En ganska viktig sak är ju den så kallade prestationsrelaterade stressen, alla vill 

ju vara väldigt duktiga (…), men man måste också acceptera det faktum att 

ibland så får man faktiskt leverera en (…) som inte är världsklass. 

(Informant 6) 
 

 
 

Sammanfattningsvis visar det sig att övergripande del av informanterna har en god 

uppfattning om att stress är individuellt och tar sig i uttryck på olika sätt. Utöver 

konstaterandet att stress är individbaserat sades stressen ta sig i uttryck genom skitsnack, 

prestations svårigheter, irritation, uppjagad stämning etc. Det visar sig även att begreppet 

stress tolkas olika generellt på företaget. 

 
 

Resultatet visar att det finns en differens mellan de grupper som arbetat tillsammans en längre 

tid och de som är nya för varandra. De informanter som är nya i sina arbetsroller och eller har 

arbetsgrupper som är nyligt sammansatta beskriver sin grupp som nya, spretiga etc. Trots det 

resultatet utesluter det inte att de även är stresståliga eller har högt i tak. Det är enligt 

Lindmark & Önnevik (2006) naturligt för nya grupper att söka identitet inom gruppen och det 

ena utesluter med andra ord inte det andra. 
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Övervägande del av informanterna har en god uppfattning och gemensam bild av att stress är 

något individuellt. Här tycks det finnas en samstämmighet mellan empirin och vetenskapen, 

bland annat genom Malmström & Skoglund (2013) som menar att den inre stress som 

människor upplever är individuell och att det därför blir tolkningen av den som är avgörande 

för om den är negativ eller inte. Däremot är det få informanter som talar om stress som positiv 

eller negativ eller gör skillnad mellan dessa, ej eller hur de i egenskap av chef kan och bör 

hantera dem. Att som chef klara av att se och utnyttja positiv stress och genom detta undvika 

negativ stress är enligt Malmström & Skoglund (2013)  bland den viktigaste och mest 

utmanande uppgiften för en ledare. 

 
 

Som framgår av våra intervjuer verkar de flesta informanterna förstå problematiken bakom att 

hantera varje medarbetares individuella stress, dock finns en viss oklarhet kring definitionen 

av begreppet stress. Några informanter anser att begreppet stress används för godtyckligt. 

Som författare frågar vi oss om det beror på en okunskap om begreppet eller helt enkelt hur 

begreppet är laddat och vilken innebörd det har. Några av informanterna talar om stress på ett 

sätt som kan definieras som att medarbetaren snarare är jäktad eller helt enkelt har mycket att 

göra.  Som ett exempel är svaren många gånger inriktade på specifika arbetsuppgifter, 

teknikstrul, arbetets natur eller deadlines. Enligt Malmström & Skoglund (2013) är det vanligt 

att stress förväxlas med press som de menar är när en medarbetare befinner sig i en situation 

med ovanligt mycket arbetsuppgifter. Enligt resultatet är det några av informanterna som 

pratar om stress på en mer strategisk nivå och upplevs ha en god uppfattning om stressens 

hälsoskadliga effekter, detta kan bero på att dessa informanter har egen erfarenhet av egen 

stress eller medarbetares stress. 

 
 

Enligt informanterna befinner sig företaget i en miljö som är föränderlig och påverkas av 

konjunkturläge och omvärld som enligt informanterna lett till en oro hos medarbetarna som i 

sin tur utlöser stress. Malmström & Skoglund (2013) menar att det kan hända då de menar att 

om medarbetaren är osäker och befinner sig i in turbulent arbetsvardag eller om medarbetaren 

är orolig för att få behålla sin tjänst så kan medarbetaren stressa upp sig i onödan av sin egen 

osäkerhet. 

 
 

Resultatet visar även att stressen inom företaget är relativt vanlig med det som några 

informanter kallar för prestationsrelaterad stress, vilket innebär att medarbetarna ställer höga 
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krav på sig själv. Här skriver Lindmark & Önnevik (2006) att chefen har en viktig roll att 

hjälpa och prioritera, att det är denne som kan påverka hur medarbetaren bemöter olika 

händelser, förändringar och situationer som kan skapa stress. En mindre andel av 

informanterna visar att de har en god uppfattning om hur medarbetarnas prestationsartade 

stress kan hanteras samt hur den påverkar medarbetarna. Detta resultat kan eventuellt bero på 

att den prestationsrelaterade stressen är olika framträdande inom olika arbetsgrupper vilket 

gör det mer eller mindre relevant för cheferna att ta hänsyn till. 

 
 

Sällan talar informanterna om att stress kommer sig av att flera stressutlösande faktorer 

kombineras utan nämner snarare enstaka faktorer såsom deadlines, teknik etc. Här menar 

dock forskningen att det är just kombinationen av stressutlösande faktorer som kan mynna ut i 

negativ och hälsoskadlig stress. Bland annat beskriver Arbetsmiljöverket (2013) det som att 

några av orsakerna till stress är när medarbetaren upplever att arbetsbelastningen blir för stor 

och/eller de saknar kompetens för att utföra arbetsuppgiften. Det är med andra ord när kraven 

blir för stora och medarbetaren inte känner att den har kunskap att hantera situationen som 

hälsoskadlig stress kan uppstå. Det är ledarens uppgift enligt bland andra arbetsmiljöverket 

(2013) att anpassa arbetet till medarbetarnas olika förutsättningar och kompetens så att stress 

undviks. Det är en tolkningsfråga huruvida informanterna har kunskap om detta fenomen eller 

inte, dock finns det anledning att tro att det delvis handlar om kompetensbrist när denna fråga 

relateras till det faktum att få eller ingen informant överhuvudtaget talar om positiv och 

negativ stress under intervjuerna. 

 
 

Hur hanterar cheferna medarbetarnas stress? 
 
För att ta reda på hur cheferna arbetade konkret med stress idag ställde vi frågor som “Hur går 

 

du tillväga om en medarbetare upplyser dig om att den personen är stressad eller någon annan 

i din arbetsgrupp?”, “Hur arbetar du som chef för att förebygga stress i din arbetsgrupp?” De 

kategorier som hjälpte till att besvara denna frågeställning var ”hantering”, ”hinder”, 

”förebyggande”, ”utbildning” samt ”stöd”. 
 

 
 

När vi frågade hur medarbetarnas stress hanterades av cheferna var det en stor andel av 

informanterna som talade om vikten av en god kommunikation på olika sätt. Flertalet chefer 

menar att det första steget att ta för dem om någon medarbetare uttrycker en för hög stressnivå 

eller arbetsbelastning är att sätta sig ner med personen i fråga och reda ut vad denna stress kan 
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bero på, om den härstammar från fritiden eller ur arbetsrelaterade frågor. Flera informanter tar 
 

även upp hur viktigt de anser det är att i samtal med den stressade medarbetaren försöka 

vända på dennes resonemang och reda ut vad stressen kan bero på. Detta eftersom 

informanterna anser att medarbetare ibland kan skapa en onödig stress på grund av höga egna 

krav eller kanske en okunskap om hur problemet i sig skulle hanteras. I dessa fall menar 

informanterna att de i egenskap av chef bör reda ut vad problemet handlar om och hjälpa 

medarbetaren att prioritera i arbetsuppgifter samt avlasta arbetsbördan vid behov. 

 
 

En del informanter talar om hur de som chefer lägger en stor vikt vid att säkerställa att de 

faktiskt ser den medarbetare som är stressad. Detta för att fånga upp stressen i ett tidigt skede 

men även för att bekräfta medarbetaren och dess prestationer. När en medarbetare upplever 

stress försöker dessa chefer att ta sig tid för medarbetaren och vara tillgänglig för denne. 

Informanterna gör detta eftersom att de menar att medarbetarens stress i många fall kan 

härstamma från att personen inte känner sig sedd eller uppskattad för det arbete den utför. Att 

ta sig tid för medarbetaren och vara tillgänglig ser dessa ledare som ett bra och enkelt sätt att 

minska stressen för medarbetarna. Så här uttrycker sig en informant på frågan: 

 
 

För många handlar det om att bli sedd och uppskattad och om man inte känner 

sig sedd eller uppskattad och det är mycket att göra så blir det en ond cirkel till 

slut.                                                                                            (Informant 2) 

 
 

Informanterna upplever i många fall att det hjälper en bra bit på vägen att låta medarbetaren 

lyfta sina problem och bolla dem med en annan part, i detta fall dem som chefer. I många fall 

talar informanterna också om hur de i regelbundna medarbetarsamtal kan diskutera 

medarbetarens upplevda stress och därigenom hjälpa dem att minska problemen och 

underlätta med prioritering och planering av arbetsuppgifter. En informant säger så här: 

 
 

Nä men det är ganska lätt att snacka om, man tar det i klartext. Man kan ta det 

vid medarbetarsamtalen.                                                           (Informant 6) 

 
 
Ytterligare är det några informanter som belyser vikten av att vara rak och tydlig som chef 

med de uppdrag medarbetarna ska utföra. Dessa informanter menar att medarbetarnas stress i 

många fall härstammar från en okunskap om sitt uppdrag eller otydlighet om vad som 

förväntas av dem. Därför hanterar dessa informanter uppstådd stress genom att försöka 
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förtydliga vad de menar och vad uppdraget består i. Så här uttrycker sig en informant för att 

beskriva tydlighet och kommunikation gentemot medarbetaren för att undvika stress: 

 
 

(...) och det har ju mycket att göra med just stressgrejer, att just kommunikation 
 

är så viktigt. Jag uttrycker mig rakt och tydligt. Ofta är det så att man går runt 

problemet men nu säger jag bara att jag vill att du gör det här. Det blir tydligare 

för den personen jag pratar med och det blir tydligare att veta vad jag förväntar 

mig. (Informant 2) 

 
 

För att förhindra eller minimera stressen på arbetet fick vi även som svar att det var viktigt att 

se över strukturen på arbetet och försöka förbättra den så att stress för medarbetarna 

minimeras. Rutiner är även något ett par informanter nämner som en förebyggande åtgärd. En 

annan menar att det även är viktigt att som chef föregå med gott exempel och att finnas till 

hands. För att undvika stress som orsakas av arbetets natur menar en informant att det handlar 

om att informera och mentalt förbereda sina medarbetare inför eventuella perioder med 

tuffare tempo eller liknande. Den informanten uttrycker sig så här: 
 

 
 

Om du plötsligt utan förvarning ställs inför nånting så blir du mer stressad än om 

du har kunnat förbereda dig mentalt och vet att den här (...) är det extra mycket 

men sen på torsdag så då är det en lite lugnare (...) (Informant 6) 

 
 

En del informanter är av uppfattningen att det är viktigt att ta tag i problem med en gång när 

det kommer till att hantera eventuell stress. Men även att planera och mentalt förbereda 

medarbetarna på kommande arbetsuppgifter eller för en eventuell ökning i arbetsbelastning. 

Många av informanterna menar att planering är av största vikt för att förebygga stress, några 

anser även att genom att ge medarbetarna flexibilitet i sitt schema och sin arbetsdag kan de 

minska deras stress. 

 
 

En del informanter menar att som en del av stresshanteringen bör de som chefer i 

förebyggande syfte tänka på att bemanna rätt och att i rekryteringssituationen ha i åtanke att 

arbetet är av stressig natur i det långa loppet. En mindre del av informanterna svarar också att 

genom att säkerställa att de tekniska hjälpmedlen fungerar, ses över regelbundet, uppdateras 

och kompletteras vid behov kan minimera eller undvika stress. De säger att när verktygen som 

många medarbetare använder inte fungerar så blir de stressade. Ytterligare är det ett fåtal 
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informanter som hanterar stress på sin avdelning genom att bemanna upp personal vid behov 

om det är möjligt och om det finns utrymme till det. En annan informant belyser vikten av att 

sätta realistiska och överkomliga mål för att inte ytterligare sätta höga prestations-, och 

resultat krav på medarbetarna. 

 
 

I hanteringen av medarbetarnas mer svåra stress säger flertalet av informanterna att de vid 

behov vänder sig till personalavdelningen då de känner att de får god hjälp och assistans 

därifrån. Dessa chefer vänder sig till personalavdelningen då det främst gäller större frågor av 

svårare karaktär, då situationen är mer akut men även vid behov gällande mindre akuta frågor. 

 
 

Några av cheferna verkar inte ha reflekterat över sin roll som chef då det kommer till 

stresshantering för medarbetarna. En informant svarar på detta vis på frågan om hur den i 

egenskap av chef skulle agera om en medarbetare sade sig vara stressad: 

 
 

De säger det ju inte så jätteofta … ja det är väl möjligtvis att man frågar hur det 
 

är och så… men jag tror jag gör lite för lite där egentligen. Jag är dålig på att 

kolla liksom utan att man låter det bara vara så jag tror faktiskt att det borde man 

göra mer. (Informant 3) 

 
 

Här går det att fråga sig om detta beror på att vissa av cheferna saknar kunskap i hur de ska 

bemöta stress eller om det finns andra orsaker till tveksamheten gällande hur de reflekterar 

över sin roll som chef i relation till stresshantering. 
 

 
 

Sammanfattningsvis hanteras stress på avdelningarna genom att övervägande del av cheferna 

försöker skapa god kommunikation, säkerställa en bra struktur samt hjälpa sina medarbetare 

att prioritera. Ytterligare framkom det att stress hanteras av några genom att föregå med gott 

exempel, vända på medarbetarens resonemang samt samtala med medarbetarna regelbundet 

och enskilt. Utöver detta är det ett stort antal informanter som säger sig ta hjälp av 

personalavdelningen samt närmaste chef vid behov. Det framkom en del skillnader i 

informanternas svar, dels mellan de som har personlig erfarenhet av stress på ett eller annat 

sätt och de som ej har det, samt mellan erfarna chefer och oerfarna chefer tillika grupper. 

 
 

Resultatet visar att många av de chefer vi intervjuade har en god kunskap eller uppfattning om 

hur de hanterar eller skulle hantera stress. De vanligaste tillvägagångssätten som framkom 
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från cheferna i dessa frågor var bland annat att strukturera, prioritera och att säkerställa en god 

kommunikation på sin avdelning. Detta stämmer överrens med vetenskapen som också 

poängterar och lyfter fram dessa tillvägagångssätt som viktiga. Kommunikation menar 

Malmström & Skoglund (2013) är en av ledarskapets grundstenar, att en skicklig ledare 

skapar förutsättningar för ett klimat som bidrar till en god kommunikation samt att det är 

ytterst viktigt för en ledare att vara tydlig i uppdrag och i kommunikationen. Ytterligare var 

det informanter som menar att de genom att vara tydlig och skapa en tydlig och rak dialog 

med medarbetaren kan förebygga och hantera stress. Frågan är dock om chefernas definition 

av kommunikation är densamma som Malmström & Skoglunds (2013). Här bör läsaren även 

ta hänsyn till att några av de chefer vi intervjuade har egen erfarenhet av stress eller 

medarbetare med stresshistorik. Dessa chefer gav svar som visar att de har en djupare 

förståelse och ett mer strategiskt tänkande kring stresshantering. De som däremot inte har lika 

stor erfarenhet kring ämnet kan fortfarande benämna kommunikation, struktur etc. som 

viktiga sätt att hantera stress. Dock finns det en möjlighet att de snarare refererade till den 

dagliga kommunikationen såsom att samtala med varandra samt att det rör den mer vardagliga 

pressen snarare än den hälsoskadliga/negativa stressen. Malmström & Skoglund (2013) menar 

att kommunikation handlar om förmågan att sända och ta emot signaler på olika frekvenser 

och de menar att detta är en svår utmaning för en skicklig ledare. 
 

 
 

Det var en mindre del av informanterna som valde att tala om begreppet feedback som ett 

verktyg för att förhindra stress. Vissa informanters svar kan dock tolkas som att de menar 

feedback då de svarar att en viktig del i stresshantering handlar om att se och bekräfta 

medarbetaren och dennes prestationer. En stor del forskning skriver om feedback och god 

kommunikation som en viktig insats för att hantera den psykosociala arbetsmiljön. Hultberg 

(2007), Malmström & Skoglund (2013) och Lindmark & Önnevik (2006) skriver att feedback 

och återkoppling är ytterst viktigt för att medarbetarna skall klara av att hantera stressigare 

perioder. Ytterligare belyser forskningen att det är viktigt att se och bekräfta medarbetaren 

och dess prestationer i likhet med vissa informanters svar enligt resultatet ovan.  Detta ses 

enligt Malmström & Skoglund (2013) som en stor utmaning för en ledare, att se stressen hos 

en medarbetare, och kanske framförallt att som ledare avgöra om stressen är av negativ eller 

positiv karaktär. Författarna menar att förmågan att läsa av andras stress är en viktig del i 

ledarens verktygslåda. 
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Arbetsmiljöverket (2013) menar att medarbetaren bör ha möjlighet att påverka sitt schema så 

att inte stressen kommer av ett som de kallar försummat privatliv. De menar att medarbetaren 

mår som bäst när det finns ett visst mått av flexibilitet i vardagen på arbetet. Det är en mindre 

andel av informanterna som talar om flexibelt schema som ett sätt att hantera stress. Troligtvis 

är det så att det är fler än de informanter som uttryckligen nämner det under intervjun som 

låter sina medarbetare arbeta med ett flexibelt schema men inte ser eller inser att detta även är 

ett sätt att hantera/förebygga stress såsom beskrivet av arbetsmiljöverket (2013) ovan. 

 
 

Ett mer frekvent svar på hur cheferna hanterar den vardagliga stressen är att de hjälper sina 

medarbetare att prioritera och skapar en god struktur. Dessa svar fick vi ofta i samband med 

att informanterna uttryckt att stress är en naturlig del av arbetet och inget de i egenskap av 

chef kan påverka. Bland annat menar en informant att det är något att tänka på vid en 

rekrytering, att personen som intervjuar säkerställer att medarbetaren har ett visst mått av 

stresstålighet. Många chefer nämner personalavdelningen som en självklar plats att vända sig 

till då det kommer till både svårare fall av stress men även stress av mer vardaglig typ. 

Däremot finns det en mindre andel chefer som inte nämner personalavdelningen som en 

resurs i stresshantering någon gång under intervjun. Positivt är att personalavdelningen ses 

som en resurs, negativt är att ansvaret ibland lämpas över på personalavdelningen. Lindmark 

& Önnevik (2006) skriver att det är chefen som är personalen närmast och att det är denna 

som i första hand kan upptäcka stress hos medarbetare samt har makten att göra det. 

 
 

Enligt resultatet verkar informanterna uppleva en frustration och likgiltighet inför de icke 

påverkbara stressfaktorerna som enligt informanterna är sådant som lågkonjunktur, omvärld, 

teknik, kunder och arbetets natur. De menar att dessa faktorer inte går att göra något åt utan 

att det snarare handlar om att finna en fungerande vardag i rådande situation. Det är dock en 

informant som hanterar detta genom att bland annat hjälpa medarbetaren att fokusera på nutid 
 

snarare än framtid. Några av informanterna anser att detta är något som “bara är så” och att 

det endast är något att förhålla sig till. Detta kan eventuellt upplevas som oroväckande, att 

chefen inte anser sig ha kompetens eller som uppgift att vara den som påverkar. Lindmark & 

Önnevik (2006) liknar ledarskapet med föräldraskapet, de skriver att chefens handlingar får en 

viktig betydelse när det kommer till personalens hantering av stress. De skriver även att det är 

chefen som har makten att påverka hur personalen hanterar vardagen på arbetet och den 

eventuella stress som kan uppkomma där. Ytterligare menar Hultberg (2007) att det är ledaren 
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som skapar goda psykosociala arbetsförhållanden. 
 

 
 

Då det handlar om medarbetarnas egna höga ställda krav på sig själva menar vissa chefer att 

de inte ser medarbetarnas stress som kommer av för högt ställda egna krav som något som 

behöver hanteras. Detta eftersom de dels inte anser att de kan påverka medarbetarnas stress 

som kommer av egna krav men även att de inte ser behovet av det eftersom de upplever att 

stressen kan leda till en önskad ökad prestation. Med andra ord anser dessa informanter inte 

att medarbetarnas för högt ställda prestationskrav kan leda till en negativ stress utan ha en 

positiv följdeffekt. Att utsättas för stress behöver inte alltid vara negativt för hälsan utan en 

viss stress kan däremot förbättra prestationsnivån menar Arbetsmiljöverket (2013). 

En informant är dock av en annan synpunkt och menar att han/hon regelbundet genom samtal 

med sina medarbetare hjälper dessa att sänka sina egna prestationskrav för att undvika den 

ohälsosamma stressen. Arbetsmiljöverket (2013) menar att om medarbetarna upplever för 

höga krav kan det resultera i skadliga effekter därför bör kraven vara av rimliga proportioner. 

 
 

Vilka svårigheter i stresshantering upplever cheferna? 
 
För att nå en djupare bild av hur cheferna arbetar med stress i vår kartläggning ställde vi här 

frågor som berörde vilka hinder cheferna upplevde de hade för att hantera stress, samt frågor 

som berörde deras uppfattning om sin kompetens gällande stresshantering. Vi använde oss av 

frågor som var bland annat “Känner du att du har tillräcklig kunskap i stresshantering för att 

hantera din arbetsgrupps stress och om inte vad saknar du?”, “Om du ser ett negativt mönster, 

har du beslutsutrymme att förändra detta?”, “På vilket sätt tycker du att du får hjälp från din 

närmaste chef med stresshantering gentemot din personal?“ och “Vad skulle du vilja att 

ledningen hjälpte/bistod med gällande hanteringen av din egen och din personals stress?”. De 

kategorier som vi tog hjälp av för att besvara denna frågeställning var ”stressutlösande 

faktorer”, ”hantering”, ”hinder”, ”utbildning” samt ”förebyggande”. 

 
 

Då det kommer till de hinder som informanterna ser till hur de som chefer arbetar med 

stressrelaterade frågor på sin avdelning så svarar de flesta att svårigheten ligger i att upptäcka 

den individuella stressen hos varje medarbetare. Bland annat säger en informant att: 

 
 

Jag skulle i mitt fall vilja lära mig mer om olika typer av stress och hur man 

hanterar dem, att lära sig känna igen dem bättre. Om folk säger att de är 
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stressade så blir jag ju som osäker själv, är det att de faktiskt är stressade eller är 

det bara som de säger? Varför är bilden så olika? (Informant 3) 

 
 

Hos de informanter som har en sammansvetsad grupp som arbetat tillsammans en längre tid är 

detta svar inte lika frekvent som hos de chefer med nyligen sammansatta grupper eller där de 

själva är nya chefer. De informanter som känner sina medarbetare sedan länge upplever att de 

lättare kan upptäcka om en medarbetare visar tecken på stressymptom än dem med nya 

grupper. Ytterligare ett problem som flertalet informanter ser är att förutom att upptäcka 

stressymptom hos medarbetarna att också veta hur de som chefer på bästa sätt kan hjälpa och 

bemöta den stressade. Informanterna menar att vissa medarbetare vill att de som chef ska 

fråga dem rakt ut om de är för stressade och ta itu med problemet, medan andra vill gå för sig 

själv och lösa sina problem på egen hand. 

 
 

Flertalet informanter tar upp arbetets natur som ett hinder till att agera kring stress på sin 

avdelning. Flera menar att medarbetarnas arbetsuppgifter och det jobb de har är av en stressig 

art och därmed svår att påverka. Deadlines, projekt och uppdrag ska ofta genomföras inom en 

viss tid och är därmed ett naturligt inslag i många medarbetares vardag. Några informanter tar 

även upp att om stressen beror på medarbetarens privatliv är det svårt att som chef hjälpa till 

och minska på stressen. 

 
 
Några informanter nämner att själva kulturen inom deras avdelning påverkar deras 

möjligheter till stresshantering. Det menar att det kan vara svårt när medarbetarna har arbetat 

länge tillsammans att som chef styra om invanda beteenden eller ansvarsfördelningar. Någon 

informant nämner även den egna begränsade tiden som ett hinder i stresshantering. Att det är 

svårt att bemöta en stressad medarbetare på rätt sätt om ens egen vardag är stressig. En annan 

informant anger sina egna bristande kunskaper i stresshantering för sina medarbetare som ett 

hinder. Andra hinder som en del av informanterna ser är då kompetensen inom gruppen är för 

personbunden, då en eller flera personer har en lång erfarenhet och ett stort kunnande inom 

sitt område. Dessa personer blir svåra att täcka upp för vid en eventuell sjukdom för de andra 

och gör det svårt som chef att fördela ut arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Därmed menar de att 

det även ökar stressen för medarbetarna. 

 
 

De flesta av informanterna anser sig ha tillräcklig kompetens gällande stresshantering för att 

hantera sin egen arbetsgrupp i talande stund. Några säger att det är svårt att veta på förhand 
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om de skulle klara av alla typer av situationer som kan tänkas uppstå i relation till stress. Det 
 

är dock ett par stycken som anser sig vara i behov av kompetensutveckling inom området. 

Bland annat uppkommer önskemål om kurser som ledarskap i förändring samt 

stresshanteringskurser i allmänhet. Ett par stycken säger sig vilja bli bättre på att upptäcka 

och se andra stress för att ha möjlighet att agera. Dessutom vill de lära sig hur de skall hantera 

olika individers olika typer av stress och olika behov av hjälp. Någon säger även att det 

kanske inte handlar om kompetens utan om att ta sig tiden att fundera på stressen inom 

gruppen. Så här beskriver den informanten det. 

 
 

Egentligen tror jag att handlar mycket om tid det där med, alltså att kanske inte 

att man sätter sig i skolbänken och läser om stress utan mer att ha mer avsatt tid 

själv för just det här för sin grupp.                                            (Informant 3) 

 
 

Sammanfattningsvis visar det sig att svårigheterna som cheferna upplever i stresshantering 

många gånger handlar om att upptäcka och bemöta den individuella stressen hos varje 

medarbetare. Några anser att kulturen är ett hinder i arbetet med stress samt att i egenskap av 

chef finna tid för att arbeta både preventivt och reaktivt med stress i vardagen. De flesta av 

informanterna anser sig ha kompetensen att hantera sin arbetsgrupp i den vardag de befinner 

sig i för stunden. Däremot är några informanter tveksamma till sin kompetens vid en eventuell 

mer allvarlig situation kopplad till stress. Några upplyste oss om att de önskar ytterligare och 

fördjupade kunskaper i ämnet, samt en önskan om att stress som samtalsämne lyfts på en 

högre nivå och att tid skapas för detta. 
 

 
 

Enligt Malmström & Skoglund (2013) anses det vara en utmanade och svår uppgift för en 

skicklig ledare att upptäcka och hantera varje individs stress på rätt sätt. Därmed är det inget 

konstigt att även detta är det som informanterna explicit uttrycker som en svårighet i 

stresshantering. Inte mindre är det fortfarande chefens uppgift (Lindmark & Önnevik, 2006) 

och något denne då bör lära sig att bemästra. Några informanter menar att det är själva 

kulturen på deras avdelning som gör det svårare för cheferna att påverka stressen på sin 

avdelning. Westerlund et al. (2010) menar att ledarskapet är lättare att förändra än klimatet i 

sig. Samtidigt som Lindmark & Önnevik (2006) skriver att det är ledaren som är nyckel och 

att det är ledarens roll att se till att verksamheten fungerar. Kompetensbristen som några 

informanter ger uttryck för som ett hinder i stresshantering kan eventuellt även vara en orsak 

hos andra informanter även om dessa inte uttryckligen säger det vara så. Det går att fråga sig 
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om det finns insikt om sin egen kompetensbrist eller ej samt om de har förmågan att avgöra 

om detta är att se som en svårighet i hantering av stress. 

 
 

Informanternas svar gav i några fall intryck till en viss resignation hos vissa informanter inför 

det som de anser vara opåverkbara stressfaktorer. Det faktum att vissa informanter inte ser 

stresshantering vara särskilt utmanande eller nämner några avgörande hinder i stresshantering 

kan eventuellt bero på att dessa ej heller ser stress som ett problem. Det går ibland att uppleva 

en avvikelse i informanternas svar då de på vissa frågor uttrycker svårigheter i det ena eller 

det andra medan de samtidigt inte kan ge exempel på svårigheter, hinder eller kompetensbrist 
 

i ämnet. Malmström & Skoglund (2013) skriver vid upprepade tillfällen att stress är komplext 

samt att i egenskap av ledare bemästra alla individers individuella stress. 

 
 
Det kan anas en viss kluvenhet i svaren som berör kompetensbrist eller ej, vissa informanter 

anser sig inte ha tillräcklig kunskap i stresshantering men ändå en tillräcklig god kunskap att 

hantera sin egen arbetsgrupps stress. Det kan antingen vara så att de informanter som svarat 

på detta vis i första hand ser sig kompetenta nog att bemöta den vardagliga stressen hos 

medarbetarna men att de är mer osäkra på den mer strategiska nivån av stress och att arbeta 

förebyggande gentemot den hälsoskadliga stressen. Gemensamt för många chefer är att de 

upplever att det finns ett behov av ytterligare kunskap inom stresshantering genom kurser. 

Alternativt att ledningen tillsammans med cheferna kan diskutera kring hur stress kan och bör 

hanteras inom organisationen. 

 

 

Slutsats och avslutande diskussion 
 

 

Syftet var att kartlägga på vilket sätt cheferna på företaget arbetar med stress på sina egna 

avdelningar, fördelat på tre frågeställningar som var: Hur tar sig stress uttryck inom 

organisationen? Hur hanterar cheferna medarbetarnas stress? Vilka svårigheter i 

stresshantering upplever cheferna? Studiens övergripande resultat följer i denna slutsats samt 

med en avslutande diskussion. 

 
 

När det kommer till den första frågeställningen, (hur stress tar sig uttryck inom 

organisationen), visar det att övergripande del av informanterna har en god uppfattning om att 

stress är individuellt och tar sig i uttryck på liknande sätt. Utöver konstaterandet att stress är 

individbaserat sades stressen ta sig i uttryck genom skitsnack, prestations svårigheter, 
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irritation, uppjagad stämning etc. Det visar sig även att begreppet stress tolkas olika på 
 

företaget. 
 

 
 

På frågeställning två (hur cheferna hanterar medarbetarnas stress) svarar övervägande del av 

informanterna att de hanterar stressen genom en god kommunikation, säkerställande av en bra 

struktur samt att hjälpa sina medarbetare att prioritera. Ytterligare framkom det att stress 

hanteras av några genom att föregå med gott exempel, vända på medarbetarens resonemang 

samt samtala med medarbetarna regelbundet och enskilt. Utöver detta är det ett stort antal 

informanter som säger sig ta hjälp av personalavdelningen samt närmaste chef vid behov. I 

resultatet syns en del skillnader i informanternas svar, dels mellan de som har personlig 

erfarenhet av stress på ett eller annat sätt och det som ej har det, samt mellan erfarna chefer 

och oerfarna chefer tillika grupper. 

 
 

På frågeställning tre (om vilka svårigheter i stresshantering cheferna upplever) svarar de flesta 

att upptäcka och bemöta den individuella stress hos varje medarbetare är en svårighet. Några 

anser att kulturen är ett hinder i arbetet med stress samt att i egenskap av chef finna tid för att 

arbeta både preventivt och reaktivt med stress i vardagen. Det finns de som anser att det finns 

utrymme för att kompetensutvecklas inom ämnet, samtidigt som några ej anser sig vara i 

behov av kompetensutveckling. De flesta av informanterna anser sig ha kompetensen att 

hantera sin arbetsgrupp i den vardag de befinner sig i för stunden. Däremot är några 

informanter tveksamma till sin kompetens vid en eventuell mer allvarlig situation kopplad till 

stress. Några upplyste oss om att de önskar ytterligare och fördjupade kunskaper i ämnet, 

samt en önskan om att stress som samtalsämne lyfts på en högre nivå och att tid skapas för 

detta. 

 
 

Som beskrivet i inledningen av denna uppsats är stress ett alltmer växande problem inom 

organisationer idag. Det leder till kostsamma sjukskrivningar, produktionsstörningar, 

kompetensbortfall men innebär framför allt stora konsekvenser för den som nått den nivån av 

stress att den slutligen blivit utbränd. Skakona et al (2010) lyfter fram hur vanligt det blivit 

med sjukskrivningar inom EU som exempel på grund av stress. Det är därför viktigt att 

organisationer idag uppmärksammar detta problem och arbetar förebyggande med stress. 

Stress som ämne är omdiskuterat och väldokumenterat inom forskningen men det finns få 

konkreta exempel hur stresshantering ser ut på ett faktiskt företag. Denna studie ser vi därför 
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bidrar till att förstå hur en organisation med arbetsuppgifter av stressig natur bemöter och 

hanterar stress hos sina medarbetare. 

 
 

Företaget vi undersökte hade nyligen fått tillbaka resultaten från en medarbetarenkät där vissa 

avdelningar hade ett lite sämre resultat på frågor rörande stress hos medarbetarna. Efter våra 

intervjuer med cheferna är vi av uppfattningen att stressen på företaget i många fall ses som 

positivt av cheferna eftersom de anser att den positiva stressen kan bidra till företagets 

framgång. Medarbetarnas arbetsuppgifter är i mångt och mycket av prestationsartad natur och 

gynnas därför enligt cheferna av en hanterbar stress.  Med denna positiva uppfattning av stress 

som bakgrund skulle de högre resultaten i stress på medarbetarenkäten kunna tolkas som att 

det har att göra med det att arbetet beskrivs som stressigt till naturen och därmed inget 

alarmerande. Vi upplever det dock som förvånande och en aning oroväckande att stress inte 

tas på större allvar samt vissa chefers resignation till fenomenet, då de menar att det handlar 

om opåverkbara faktorer. Vår oro grundar sig i att vetenskapen tydligt visar på ledarens 

viktiga roll och funktion när de kommer till dennes personal, så om inte ledaren agerar vem 

gör det då? Bland annat Malmström & Skoglund (2013) som belyser ledarens funktion i 

relation till stress hos dennes medarbetare, det viktiga enligt dem är att chefer bör ha koll på 

om det finns tid för återhämtning. Sker inte återhämtning efter en stressad period kan det 

resultera i en mer allvarlig och i vissa fall hälsoskadlig stress. 

 
 

Vi upplever att det inom vår undersökta organisation saknas viss kunskap om stress och 

stresshantering. Dels på grund av att den negativa och positiva stressen i vissa fall verkar 

sakna avgränsning, men även att det finns en diskrepans i betydelsen av en del begrepp på 

företaget. Begreppet stress beskrivs olika av olika informanter samt att deras förståelse av 

begreppets betydelse enligt vår tolkning kan skilja sig åt.  Även begreppet kommunikation 

saknar förankring då det vid några tillfällen, enligt vår tolkning, snarare handlar om det 

vardagliga samtalet eller planerade medarbetarsamtal än om god kommunikation på 

arbetsplatsen såsom vår forskningsgenomgång beskriver den. Vi drar slutsatsen att det saknas 

förankring av en del begrepp då vi menar att resultatet visar att vissa informanter verkar ha en 

djupare förståelse och kunskap kring bland annat stress än andra. Informanterna upplever 

även att begreppet stress i vissa fall används för godtyckligt. Som Malmström & Skoglund 

(2013) beskriver kan begreppet stress ha olika betydelse och användas efter egen tolkning av 

ordet. Då en person säger sig vara stressad kanske den egentligen menar att den är pressad 

eller jäktad. Begreppet stress verkar därför sakna en betydelse som är samstämmig inom 
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företaget eftersom tolkningen av den är olika. Vi är av uppfattningen att om medarbetarna och 

cheferna alla har olika definitioner av stress kan det leda till att den mer allvarliga stressen 

inte upptäcks i tid och därmed får mer allvarliga konsekvenser som utbrändhet och långa 

sjukskrivningar. 

 
 

Ytterligare upplever vi att det kan handla om konflikträdsla eller okunskap i samtalsteknik som 

är orsaken till informanternas svar att de inte ser sig kunna påverka medarbetarnas stress. 

Alternativt att de inte anser det vara deras uppgift eller ansvar att göra det. Ibland svarar 

informanterna att stressen hör till arbetets natur, att det är sådant som de inte kan göra något åt 

utan enbart kan förhålla sig till som chef. Självklart kan det enligt oss vara på detta vis men vi 

är av uppfattningen att det i vissa fall snarare handlar om att ansvaret för att hantera 

medarbetarnas stress inte är förtydligat. Eller som vi varit inne på tidigare att begreppet stress 

vars betydelse är olika bidrar till vår upplevelse av chefernas resignation. Med andra ord 

misstänker vi att det eventuellt kan vara så att vissa av informanterna talar om det som 

Malmström & Skoglund (2013) menar är att vara pressad eller jäktad vilket i sin tur inte anses 

vara hälsoskadligt. Därmed kan detta leda till att informanterna i vissa fall inte anser att 

medarbetarenas stress är något som kräver hantering från deras sida. Det kan även upplevas 

som oroväckande att vissa chefer inte anser sig ha kompetens eller ser det som sin uppgift att 

vara den som skall agera då det kommer till medarbetarnas stress. Som beskrivet i vår 

forskningsgenomgång finns det omfattande forskning som belyser ledarens viktiga roll då det 

kommer till stress, bland annat menar Skagert (2004) och Lindmark & Önnevik (2006) att det 

är chefen och chefens handlingar som har en viktig påverkan på hur medarbetarna hanterar sin 

egen stress. 

 
 
Det är enligt oss positivt att personalavdelningen ses som tillgängligt och att det finns 

förtroende för deras assistans. Däremot misstänker vi i vissa fall att personalavdelningen ses 

som den enklaste vägen att ta vilket leder till att de ibland tar över en del av chefens viktiga 

roll då det kommer till hantering av medarbetarnas stress. Vi tror att detta grundar sig i en 

bristande kompetens i stresshantering hos dessa chefer då vissa chefer i intervjuerna har 

uttryckt en känsla av bristande kunskap inom området och en osäkerhet inför svåra samtal 

som i dessa fall rör stress. Att vissa chefer lägger ansvaret över medarbetarnas stresshantering 

på andra instanser ser vi också kan bero på det som Lindmark & Önnevik (2006) beskriver 

med att ledaren har förväntningar från olika håll och att den är spindeln i nätet, att det kan 

bero på tidsbrist eller egen stress som chef. Detta är en svårighet några informanter lyfter med 
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stresshantering, att skapa sig tid att hantera stressen på sin avdelning. Under intervjuerna 

nämner flera informanter att en del av att hjälpa medarbetarna med deras stress är att hjälpa 

till med prioritering och strukturering. Några informanter menar att det kanske inte handlar 

om kompetensbrist utan snarare tidsbrist för cheferna att jobba med stresshantering. 

 
 

Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att följa upp denna undersökning 

genom att kartlägga medarbetarnas upplevelse av chefens sätt att hantera stress samt deras 

upplevelse av stress i allmänhet. Förslagsvis med liknande intervjuguide för att eventuellt 

göra en jämförelse mellan resultaten. Det kan även vara intressant att genomföra en 

diskursanalys då vi upplevde olikheter mellan cheferna. Vi tror att det faktum att vi intervjuat 

en del chefer inom organisationen nu därmed också belyst frågan om stress för dessa chefer. 

Vi upplevde att det fanns en nyfikenhet hos många av cheferna om det vi läst om ämnet då 

flera intervjuer avslutandes spontant med en öppen diskussion kring ämnet stress och om hur 

man kunde tänka som chef etc., vilket vi ser som en positiv följdeffekt utav denna 

undersökning. 

 
 

Metoddiskussion 
 

Uppdragsgivaren på företaget bistod oss med kontaktuppgifter till alla chefer med 

personalansvar. Vi anser inte att uppdragsgivaren kan ha påverkat resultatet då 

uppdragsgivaren ej var inblandad i det urval vi sedan gjorde på egen hand. Vi var även noga 

med att diskutera med uppdragsgivaren vilket typ av urval vi sökte. Vi känner därför att vi 

uppnått en så pass hög validitet som är möjligt i denna undersökning. Genom att vi också valt 

en semistrukturerad metod till våra intervjuguider samt utformat frågorna med bakgrund till 

tidigare forskning och studiens syfte anser vi att vi lyckats mäta det vi avsåg oss mäta och att 

vi ökat tillförlitligheten i vår undersökning. Vad gäller etik så strävade vi efter att hålla våra 

respondenter anonyma, tydligt redogöra för vår agenda, låta informanterna frivilligt delta samt 

hålla oss inom nyttjandekravet. Vid citat som möjligtvis kunde spåras tillbaka till informanten 

mailade vi citatet till informanten och säkerställde att citatet var godkänt att användas. 

 
 

Tack vare att vi valde att göra en tematisk analysmetod har vi känt att vi fritt kunnat analysera 

och anpassa vårt material till vårt syfte och därmed på ett bra vis kunnat besvara det. Vi ansåg 

att våra öppna frågor under intervjuerna gav tillfredsställande resultat och särskilt då vi var 

noga med att använda oss av följdfrågor. Vi är medvetna om att vi har en egen påverkan som 
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intervjuare, med andra ord misstänker vi att svaren vi fått kan ha påverkats av hur våra frågor 

ställts och tolkats av informanterna. Vi borde i början av intervjuerna definierat vilken typ 

stress vi var intresserad av för att undvika missförstånd eller att få svar som ej bidrog till att 

besvara vårt syfte. Att vi inte gjorde detta berodde till viss del på att vi inte ville styra 

respondenterna för mycket initialt under intervjuerna utan vi ville få deras egen bild av 

stressen. Till exempel hänvisar flera informanter till personalavdelningen som en funktion där 

de får hjälp att hantera stress medan några uttryckte det som att personalavdelningen hade 

som uppgift att sköta all hantering kopplat till stress. Då vi har använt oss av öppna frågor och 

delat upp intervjuerna sinsemellan så ser vi här att vi ställt frågan på olika sätt vilket gett 

varierande svar. Detta upplever vi dock inte nämnvärt påverkat resultatet då svaren 

fortfarande relaterar till övergripande frågeställning. 
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