
 
	  

Det	  sjukt	  kravfyllda	  chefskapet?	  
	  
En studie om hur chefer själva uppfattar och arbetar med frågor 
som rör psykosocial arbetsmiljö och psykosocial ohälsa. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fredrik	  Nilsson	  och	  Joakim	  Odell	  
VT-‐	  2014	  
Personalvetarprogrammet	  
Examensarbete	  i	  sociologi	  med	  inriktning	  mot	  personal-‐	  och	  arbetslivsfrågor,	  15	  hp	  



Sammanfattning 
Denna uppsats syftade till att kartlägga hur chefer själva upplever och arbetar med frågor som 
rör psykosocial arbetsmiljö. Undersökningen genomfördes mot Gällivare kommun. 
Datainsamlingsmetoden bestod av nätbaserade enkäter som skickades ut till samtliga chefer 
för att dels se vilken kunskap cheferna visade kring arbetet med den psykosociala 
arbetsmiljön. Vilka krav, vilken kontroll och vilket stöd cheferna upplevde i sitt arbete. I 
vilken utsträckning cheferna rapporterade symptom som kan ha ett samband till psykologisk 
ohälsa samt om det fanns någon upplevd skillnad i krav-kontroll-stöd eller i vilka symptom 
som kan förklaras från psykosocial ohälsa beroende på kön. Resultatet visade att den 
generella kunskapsnivån både inom ämnet psykosocial arbetsmiljö och vilka riktlinjer som 
gäller var något som cheferna hade en god uppfattning om. Chefernas upplevelse av krav, 
kontroll och stöd var att de verkar uppleva höga krav, hög kontroll och ett relativt högt stöd. 
Om chefernas sjukfrånvaro är relaterad till psykosocial ohälsa gick det inte direkt att dra 
några generella slutsatser kring i vårt material, dock hade samtliga informanter som svarat på 
enkäten rapporterat någon form av symptom som kan vara relaterat till stress. Att det inte 
finns några skillnader mellan könen när de befinner sig i liknande arbetssituationer var också 
en slutsats som kunde dras av undersökningen. 
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Inledning 
Psykosocial arbetsmiljö och psykosocial ohälsa är två begrepp som de flesta känner igen eller 

har hört talas om. Men vad betyder då egentligen detta? Kan dessa begrepp ha olika betydelse 

beroende på individ och kan man själv vara utsatt i sin yrkesroll utan att veta om det? Den 

psykosociala arbetsmiljön har under de senaste åren fått mer och mer uppmärksamhet runt om 

i världen och inte minst i Sverige (Björklund et al, 2011). Både arbetsmiljön och typen av 

arbete i sig är viktiga i påverkan av hälsa. Betydande förändringar i arbetslivet har skett under 

de senaste decennierna, där de psykosociala riskerna i arbetet identifierats som väsentliga. En 

fråga som är en stor utmaning för arbetsmiljön är arbetsrelaterad stress (WHO, 2010). Att 

drabbas av arbetsrelaterad psykosocial ohälsa får ofta följder som i sin tur påverkar 

arbetsförmågan för många individer i samhället vilket har gjort att detta ämne nu även blivit 

en stor del av samhällsdebatten och en viktig fråga att belysa (Försäkringskassan, 2013).  

 

Med sjukskrivningar så ökar även kostnaderna kring psykisk ohälsa och den beräknade 

kostnaden i Sverige beräknas att ligga på över 7 miljarder euro varje år. Den psykiska ohälsan 

har ökat sedan 1990-talet och beräknas idag uppgå till 60% av alla nya sjukersättningskrav 

(OECD, 2013). Att mäta den psykosociala ohälsan genom att enbart se till sjukskrivningar är 

inte det mest optimala då antalet sjukfall helt och hållet i sig inte kan användas som mått. 

Dock ger detta en tydlig indikator på att antalet sjukfall i psykiska diagnoser ökat under de 

senaste åren. En annan aspekt att se till är att diagnoser av detta slag oftast också blir längre 

samt återkommande i större utsträckning än sjukfall i andra diagnoser (Försäkringskassan, 

2013). Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade av både depressionssymptom och 

symptom på utmattningssyndrom (SBU, 2014). Exempel på faktorer som bidrar till 

psykosocial ohälsa i arbetslivet med sjukskrivningar som följd och ett enormt lidande för de 

drabbade individerna är långvarig stress. Stress som leder till utmattningssyndrom eller i 

folkmun utbrändhet kräver oftast en lång rehabilitering för den drabbade och sannolikheten att 

återgå till det arbete denne hade vid insjuknandet sjunker markant beroende på hur lång tid 

rehabiliteringen tar.  

Bakgrund  
Det finns relativt omfattande forskning inom området psykosocial arbetsmiljö och ohälsa och 

dess effekter. Vi har valt att belysa ämnet ytterligare i vår uppsats även om det är ett område 

som är väl utforskat fortfarande är ett stort samhälleligt problem både för den enskilde 
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individen som för arbetsgivarna. Det är ett aktuellt ämne som ständigt bör vara uppe för 

diskussion, detta synliggörs på ett enkelt och tydligt sätt där de sjukskrivningar som ökar mest 

idag beror på just problem relaterade till psykosocial ohälsa. Vi har även valt att belysa ämnet 

på grund av personliga erfarenheter och upplevelser inom området. Ytterligare en aspekt att se 

till är att detta tidigare rent generellt vara en kvinnodominerad fråga och den tidigare 

forskningen efterlyser således att fler borde se till ett genusperspektiv idag när dessa frågor 

diskuteras. Även om det inte ligger som fokus i vår uppsats väljer vi ändå att lyfta upp frågan 

där vi försöker att diskutera kring faktorer relaterade till kön.   

	  
Vi valde att använda Gällivare kommun som forskningsobjekt då vi främst var intresserade av 

att se hur chefer inom offentlig sektor arbetar med frågor som rör psykosocial ohälsa. 

Gällivare kommun var mycket intresserade och benägna att ställa upp med informanter, där vi 

fick möjlighet att kartlägga hur chefer på olika nivåer inom kommunen dels själva arbetar 

med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön samt vilka faktorer inom detta område som 

eventuellt kan bidra till deras egen psykosociala ohälsa.  
 

Gällivare är ett samhälle som ligger beläget 10 mil norr om polcirkeln med ca 8500 invånare 

inom tätorten. I själva kommunen som är Sveriges tredje största till ytan bor det totalt drygt 

18 000 människor. Gällivare kommun är dels en politiskt styrd organisation som en 

tjänstemannaorganisation. Sett till tjänstemannaorganisationen så är kommunchefen ytterst 

ansvarig för de olika förvaltningarna i vilket arbetet skall bedrivas och svarar direkt under 

kommunstyrelsen. Förvaltningarna består av miljö och byggförvaltningen, -barn -utbildning 

och kulturförvaltningen, samhällsförvaltningen, service & teknikförvaltning och 

socialförvaltningen. Till dessa finns olika enheter som stöd och består av ekonomienheten, 

informationsenheten, IT-enheten, nämnd och utredningsenheten, personalenheten och 

utvecklingsenheten (Gällivare kommun, 2014). Det är genom personalenheten vi har fått hjälp 

och stöd med att göra vår undersökning bland cheferna.  
 

Att vara chef kan vara komplicerat på många olika sätt, så även inom arbetsmiljöområdet. Ser 

man till chefens egen psykosociala arbetsmiljö så finns det studier som visar på att 

mellanchefer och första linjens chefer påverkas av precis liknande faktorer vad gäller den 

psykosociala arbetsmiljön som sina medarbetare (Jönsson & Svensson i Björklund et al, 

2011). Inom Gällivare kommun arbetar idag drygt 70 chefer inom olika befattningar. Vi har 
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valt att fokusera vår undersökning bland samtliga av de tre olika chefsnivåerna inom 

kommunen bestående av förvaltningschefer, avdelningschefer samt enhetschefer.  

 

Förvaltningschefen är förvaltningens högsta chef och ansvarar för att verkställa nämndens 

beslut. I rollen ingår ekonomiansvar för hela förvaltningen samt personalansvar för 

avdelningschefer men även i vissa fall enhetschefer. Arbetet bedrivs främst kring det 

strategiska området som rör själva verksamheten inom förvaltningen och svarar inför 

nämnden, men är även inom tjänstemannaorganisationen underställd kommunchefen. Det blir 

således kommunchefen som har personal och arbetsmiljöansvar för förvaltningscheferna, det 

är även kommunchefen som har det yttersta arbetsmiljöansvaret.  Avdelningschefen är 

underställd förvaltningschefen och har ett operativt och ekonomiskt ansvar för en mindre del 

av verksamheten samt att denne ansvarar för underställd personal och säkerhetsställande av 

arbetsmiljöarbetet. Enhetscheferna är den sista gruppen i vår undersökning, vilka är 

underställda avdelningschefen och kan även betecknas som “första linjens chefer” med 

ekonomiskt samt operativt ansvar för dennes del av verksamheten, vilket betyder att 

merparten av medarbetarna är således underställda enhetscheferna.  

L. Rantakyrö, (Personlig kontakt 18 April 2014). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur chefer själva upplever och arbetar med 

frågor som rör psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad psykosocial ohälsa. För att uppnå 

detta syfte kommer vi att besvara följande frågeställningar: 
 

• Vilken kunskap visar cheferna kring arbetet med den psykosociala arbetsmiljön? 

• Vilka krav, vilken kontroll och vilket stöd upplever cheferna i sitt dagliga arbete? 

• I vilken utsträckning rapporterar cheferna symptom som kan ha ett samband till stress, 

depression och utbrändhetssyndrom 

• Finns det någon upplevd skillnad i krav-kontroll-stöd eller i vilka symptom som kan 

förklaras från psykosocial ohälsa beroende på kön?  

Teori 
Här presenteras det teoretiska ramverk som vi valt att fokusera vår undersökning på. Vi har 

valt att lägga fokus på teorier som är centrala rent generellt som för vår uppsats och innefattar: 
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Psykosocial arbetsmiljö, Karaseks & Theorells Krav-Kontroll-Stöd modell, Antonovskys teori 

om KASAM och Giddens teori om den ontologiska tryggheten och trygghetsskapande. Med 

bakgrund av att tidigare forskning inom området i växande utsträckning efterfrågar ett 

genusperspektiv försöker vi även att se om det finns några upplevda några skillnader mellan 

könen. 

Psykosocial arbetsmiljö 
Begreppet arbetsmiljö har genom tiden skiftat beroende på vilka aspekter som har varit mest 

framträdande och hur de har påverkat människans välbefinnande. Ser man till de första 

lagstiftningarna inom arbetsmiljöområdet så var det främst aspekter som gällde fara för liv 

som lyftes fram. De faktorer som diskuterades flitigt och debatterades riktades framförallt mot 

det fysiska arbetsmiljöarbetet vilket inkluderar bland annat buller, damm, tunga lyft etcetera. 

Det psykosociala arbetsmiljöområdet innefattar i korthet aspekter av arbetet som ställer krav 

på våra psykiska resurser och sociala behov vilket ej innefattar de fysiska aspekterna 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Relaterat till detta så finns det idag tydliga faktorer 

som vilka arbetskrav individen har på sig, vilken kontroll individen har över sitt eget arbete 

samt vilket socialt stöd som finns på arbetsplatsen också i slutändan påverkar den mentala 

hälsan i stor grad (Karasek & Theorell, 1990). Enligt 1 kap. 2 § i Arbetsmiljölagen kan det 

läsas att en god arbetsmiljö bland annat kan uppnås genom att:  
 

“Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och  

psykiskt avseende”  

1 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

 

“Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen  

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”  

1 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

 

“Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt 

och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter” 

1 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

 

“Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig 

och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar”   

1 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 
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En god psykosocial arbetsmiljö kan precis som arbetsmiljölagen menar innefatta att 

arbetsgivaren ser till medarbetarens kreativitet och kunskap för att på det sättet öka individens 

engagemang i sitt arbete. Detta kan i längden påverka medarbetarens motivation och bidra 

med egna tankar och lösningar till hur arbetet kan bedrivas. Vanliga symptom hos individer 

som drabbas av psykosocial ohälsa brukar vanligen härledas från stress.  
 

Stress definieras som kroppens förmåga att varva upp som en direkt följd av att den utsätts för 

en utmaning eller en påfrestning. Stress är med denna definition en fysiologisk reaktion 

skapad av yttre stressorer (Selye, 1958). Denna fysiologiska reaktion, vilket är ett automatiskt 

svar av kroppen för att hjälpa oss klara av olika situationer som vi utsätts för, kan vid ett 

långvarigt och kontinuerligt påslag utan att ge individen möjlighet till återhämtning, bidra till 

en rad olika sjukdomstillstånd; Hjärtinfarkt, smärta i skuldror, nacke och ländrygg samt mag 

och tarmbesvär men också depression och utmattningssyndrom (Theorell, 2012). Ytterligare 

symptom kan vara sömnproblem, trötthet, rastlöshet, irritation, nedstämdhet, sämre minne, 

svårigheter att koncentrera sig, högt blodtryck, huvudvärk. Hur påverkas den psykosociala 

arbetsmiljön av faktorer som krav, kontroll och stöd på arbetet? Detta kommer vi att ta reda 

på i följande avsnitt.  

Krav - Kontroll - Stöd 
Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll modell handlar om hur faktorer som krav och 

kontroll påverkar individens upplevelse av stress. Begreppet krav beskriver hur en individ 

som upplever antingen höga eller låga krav både fysiskt som psykiskt i sitt arbete kan leda till 

stressrelaterade symptom. Krav kan delas in i två del kategorier vilka beskrivs som kontroll 

över arbetet eller kontroll i arbetet eller kvantitativa respektive kvalitativa krav. De 

kvantitativa kraven (kontroll över arbetet) kan exempelvis handla om uppmärksamhet och 

koncentration över arbetet eller arbetets svårigheter vilket i sin tur kan handla om 

arbetsmängd, arbetstempo och enformiga arbetsuppgifter för att nämna några aspekter. De 

kvalitativa kraven (kontroll i arbetet) handlar exempelvis mer om att hinna uppnå uppsatta 

mål och deadlines i tid (Karasek & Theorell, 1990). 
 

Begreppet kontroll kan delas in i två grundkomponenter, vilka kan benämnas som 

vardagskontroll och utrymme för skicklighet. Vardagskontroll handlar om vilket inflytande 

arbetstagaren har över sitt eget dagliga arbete och de uppgifter som hör till. Exempel på detta 

kan handla om vilka arbetsuppgifter som skall utföras och hur eller när dessa skall utföras 
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eller allt från när arbetstagaren har möjlighet att lämna sitt arbete för att exempelvis ta en 

kortare rast eller gå på toaletten. Vilket beslutsutrymme individen har inom organisationen, 

det vill säga att kunna ha inflytande till sin egen arbetstid, kunna bidra med förändringar och 

delta kring viktiga beslut är andra aspekter. Utrymme för skicklighet handlar mer om att ha 

kontroll över sin egen kunskap och färdigheter där arbetsuppgifterna känns utvecklande och 

utmanande där arbetstagaren ständigt kan lära sig nya saker i det dagliga arbetet. Utifrån den 

ursprungliga modellen av krav - kontroll har även en sista viktig komponent utvecklats av 

Jeffrey Johnson vilket betecknas som socialt stöd. Detta kan beskrivas som det stöd en individ 

upplever från medarbetare och chefer, där vi har dels det mer emotionella stödet vilket 

beskrivs som att exempelvis ha personer i sin omgivning som lyssnar när en person behöver 

det eller finns närvarande på andra sätt när det behövs. Att hjälpa till mer handgripligen med 

arbetsuppgifter för att lösa arbetsuppgifterna betecknas som instrumentellt stöd (Karasek & 

Theorell, 1990). 
 

	  
Figur 1. Karasek & Theorells krav-kontroll-stöd modell. 

 

Modellen beskriver hur samtliga av dessa faktorer samverkar tillsammans där kombinationen 

av upplevda krav och hur mycket kontroll individen har över sin arbetssituation är avgörande 

eller bidragande till hur mycket stress en arbetstagare upplever i sitt arbete. Vid låga krav och 

hög kontroll med ett högt socialt stöd kan arbetet ses som avspänt och får kanske beskrivas 

som det mest optimala för en arbetstagare. Vid låga krav och låg kontroll rör det sig istället 

om ett passivt arbete där individen kan tappa sin problemlösningsförmåga samt att fatta beslut 

i vissa frågor. Om arbetssituationen präglas av höga krav och hög kontroll kan det resultera i 

ett aktivt arbete där man antingen kan uppleva situationen som optimal eller mer stressig 

beroende på personlighet. Om en individ i arbetet utsätts för höga krav och låg kontroll med 
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lågt stöd har individen ett arbete med hög anspänning och är kanske den kombination som 

medför den största risken för psykisk påfrestning med eventuell sjukdom som följd (Karasek 

& Theorell, 1990). Hur kan man då djupare tolka händelseförloppet hälsa-ohälsa från Krav-

Kontroll-Stöd modellen? Ett ohälsosamt förhållande mellan modellens tre faktorer kan leda 

till att individens “känsla av sammanhang” det vill säga individens förmåga att begripa, 

hantera och ha en känsla av meningsfullhet av sin tillvaro blir problematisk. I följande avsnitt 

kommer vi att i detalj gå igenom dessa frågor. 

KASAM - En känsla av sammanhang 
Känsla av sammanhang är ett begrepp som myntades av den medicinske sociologen Aaron 

Antonovsky (2005). Antonovskys forskning av psykisk hälsa visade att en del personer hade 

en relativt god psykisk hälsa trots de livserfarenheter de bar med sig. Enligt Antonovky är 

människors förmåga att hantera stressorer och spänningstillstånd direkt avgörande för om 

konsekvenserna av stressorerna ska bli skadliga eller hälsobringande. Antonovky ser 

människans hälsotillstånd som något föränderligt och att detta tillstånd löper längst ett 

kontinium hälsa-ohälsa. Vad som påverkar ens möjligheter att motstå ohälsa formulerade 

Antonovsky tanken om generella motståndsresurser (GMR). Dessa GMR så som jag-styrka, 

kulturell och ekonomisk stabilitet samt socialt stöd ska bidra till att effektivare hantera 

stressorer. Genom att anpassa copingfaktorer och problemhantering som buffert mot 

stressorer kan individer hitta både positiva samt väl fungerande sätt att anpassa sig till en 

tillvaro med återkommande inslag av stressorer (Antonovsky, 2005). 
 

Känsla Av Sammanhang består av tre centrala beståndsdelar, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Ett högt värde på KASAM innebär att individen har höga värden på samtliga 

beståndsdelar i begreppet varpå individen har goda möjligheter för en god hälsa. Höga värden 

på begriplighet innebär att individen ser sin framtid inte bara som förutsägbar och hanterbar 

utan har dessutom en förmåga att förstå eventuella motgångar. Höga värden på hanterbarhet 

innebär att individen anser att den har de resurser till förfogande som krävs för att möta de 

krav som denne utsätts för, om det så är ens egna kontrollerade resurser eller omgivningens 

stärkande inverkan på individen. Höga värden på meningsfullhet innebär att individen finner 

utmanande faktorer i dennes liv som betydelsefulla och värda att investera i både genom 

engagemang och känslomässigt (Antonovsky, 2005). 
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”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang” 

 (Antonovsky, 2005, s. 46).  

 

De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är alltid sammanflätade, 

detta innebär dock inte en absolut upplevelsegrad av korrelation mellan komponenterna. En 

hög KASAM innebär inte att individen uppfattar hela sitt liv som högst begripligt, hanterbart 

eller meningsfullt men genom att vara flexibel och dra gränser för vad som är betydelsefullt i 

livet kan en individ bevara sin känsla av sammanhang i tillvaron trots stora påfrestningar 

(Antonovsky, 2005). Individens tillit eller avsaknad av tillit till andra människor, de 

störningar som kan drabba vardagen och skapa kaos samt avtrubbning av de rutiner som 

ligger till grund för individens trygghet som konsekvenser av de missförhållanden i en 

individs KASAM. Detta ger starkt upphov till en otrygghet för individens tillvaro och som en 

följd av detta eventuellt ge upphov till ohälsa. I följande avsnitt skall vi försöka att belysa 

detta ytterligare. 

Ontologisk trygghet 
Sociologen Anthony Giddens (1991) menar att den ontologiska tryggheten uppkommer av att 

vi människor har en känsla av att andra individer och ting är helt pålitliga, en känsla man 

också delar med andra. En stor del av denna känsla skapas genom enkla rutiner i vardagen 

och det är först när dessa vardagliga rutiner bryts på olika sätt som dessa även 

uppmärksammas. Då varken våra yrken, boendeformer eller sexualitet på samma sätt är givna 

längre gör att vi blir mer och mer beroende av vår tillit. När våra identiteter, relationer, tiden 

och andra vardagliga saker som man inte längre ser lika självklara på samma sätt leder till att 

dessa blir instabila, vilket i sin tur leder till att också vår trygghet kommer att hotas och en 

känsla av ängslan infinner sig istället. Giddens menar också att det nu mer än förr finns en 

mängd risker i det moderna samhället och frågar sig varför vi inte alla går runt och är 

”ontologiskt otrygga” hela tiden. Vi kan helt enkelt inte ständigt oroa oss för de risker som 

finns i vår vardag, då skulle vi säkerligen både bli och betraktas som tokiga, varpå individen 

genom bland annat mentala hanteringsstrategier försöker upprätthålla en ontologisk trygghet 

(Giddens, 1991). Ontologisk trygghet utgörs till stor del av modernitet och självidentitet där 



	   9	  

arbetsmarknaden idag kan ses som en modern institution där vilka individers identitet oftast är 

förenade med dennes yrkesroll och självidentitet. 
 

Tillit till abstrakta system är något som Giddens (1996) också talar om som ligger nära den 

ontologiska tryggheten. Vi tar betydligt fler risker idag än vad vi gjorde förr då möjligheterna 

har blivit fler där vi exempelvis åker flygplan i större utsträckning som vi inte kontrollerar, 

åker på kryssningar där man förlitar sig på andras expertis, kör bil över broar som andra har 

byggt. Vi reflekterar mer över de olika val vi gör och litar på de abstrakta system som finns 

och som finns kring oss i vårt vardagliga liv. Individer vill idag gärna räkna på dess vinster vi 

kan få av att handla på olika sätt och värdera den kunskap som samlas in vilket är ett exempel 

på det Giddens betecknar som reflexivitet (Giddens, 1996).  

 

Den ontologiska tryggheten kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt människor skapar och 

upprätthåller trygghet i sitt arbete. Exempelvis så är den inkomst som kommer in från arbetet 

en nyckel till att individer kan försörja sig själva och sina eventuella familjer. Bara att kunna 

gå till sitt arbete skapar oftast struktur och stabilitet i individers liv och de flesta planerar även 

hela sin tillvaro utifrån sitt arbete. Att arbeta medför utöver inkomsten möjligheter till 

gemenskap och en känsla av stabil social identitet hos individer (Giddens, 2007). Eftersom 

arbetsmarknaden ofta är föränderlig och osäker på grund av olika faktorer så blir 

arbetsmarknaden en plats att studera trygghet och trygghetsskapande på.  

Genus 
För att ytterligare ge ett perspektiv för psykosocial ohälsa försöker vi lyfta ett 

genusperspektiv. Finns det faktorer kopplat till ens kön som kan ha en inverkan i hur en 

individ rapporterar att denne upplever eller inte upplever en trygghet i sin tillvaro? Begreppet 

socialiseringsprocess är väldig centralt inom läran om genus. Socialiseringsprocessen syftar 

på den process där vi anpassar oss till samhället vi lever i. Redan som små barn behandlas 

män och kvinnor olika beroende på kön. Resultatet av detta är att män och kvinnor utvecklar 

skilda sociala beteenden (“maskulint”/”feminint” beteende). Genussystemet är ett begrepp 

utvecklat av Yvonne Hirdman för att försöka förklara samhällets könsmaktsordning. Det 

handlar om hur män i större utsträckning har social och ekonomisk makt. Genussystemet kan 

ses ha två principer; isärhållandet och hierarkin. Med isärhållandet menas att det som 

uppfattas manligt och kvinnligt inte borde blandas. Det kan till exempel ses som att vissa 

egenskaper och attribut klassas som “kvinnliga” samtidigt som andra klassas som “manliga” 
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och även att olika arbetsuppgifter anses vara mer lämpade för ett specifikt kön (Eriksson-

Zetterquist & Styhre, 2007). Ett exempel på hur detta kan yttra sig i praktiken är den 

segregerade arbetsmarknaden, det vill säga att män och kvinnor tenderar till att söka sig till 

olika typer av arbeten (Stanfors, 2007). Citatet nedan ger en av flera möjliga förklaringar till 

denna segregering: 

 
“Lewis and Giullari (2005) argue that the normative assignment of caring and domestic work to 

women means that women do not have the same capacity to ‘choose’ between care and paid 

employment as men do. Thus women’s ‘agency freedom’ is restricted and they are unable to 

compete on a similar level with men in the workplace.”  

(Lewis & Giullari i Evans & Williams, 2013 ss. 200-201). 

 

Hierarkin kommer till uttryck av att mannen ses som normen. Detta innebär att kvinnan blir 

avvikande, vilket i sin tur leder till att mannen blir hierarkiskt överordnad kvinnan. Detta 

innebär att “kvinnliga” egenskaper och “kvinnliga” arbetsuppgifter ofta värderas lägre jämfört 

med “manliga”. 
 

Att tillhöra normen är dock inte bara en fråga om kön. Även andra faktorer så som sexuell 

läggning, etnicitet, ålder med flera spelar in. Med begreppet hegemonisk maskulinitet menas:  

 
“Den bild av maskulinitet som är normerande, och som representeras av vita,  

heterosexuella, medel- och överklassmän.”  

(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007 s. 64).  
 

Man kan alltså avvika från normen trots att man tillhör det manliga könet. Det är inte bara 

kvinnor som diskrimineras av den hegemoniska maskuliniteten. Detta för oss vidare in på 

begreppet intersektionalitet som visar på hur man med ett bredare spektra kan se och studera 

hur olika kategorier (kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning med flera) samexisterar och 

påverkar varandra. Själva ordet intersektionalitet kan förstås från engelskans intersection som 

betyder korsning på svenska. Det handlar alltså om att betrakta flera olika kategorier 

tillsammans istället för att se de olika kategorierna som självexisterande. Förståelsen av 

intersektionalitet medför att man kan problematisera de effekter som följer av att vara 

avvikande från det normativa (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007).  
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Tidigare forskning 
Vi har valt att fokusera på tidigare forskning som avhandlar de områden som är mest 

relevanta för vår undersökning relaterade till våra teorier vilka främst handlar om krav-

kontroll-stöd, stress och depression samt arbetsmiljöns betydelse för psykosocial ohälsa.    

	  
Psychosocial working conditions and self-reported health in a 
representative sample of wage-earners: a test of the different 
hypotheses of the Demand-Control-Support-Model 
	  
Vanroelen, Levecque & Louckx (2009), artikel handlar om att få en fördjupad kunskap av 

kontroll-krav-stöd modellen. Studien testar varje hypotes av kontroll-krav-stöd modellen: de 

viktigaste effekterna av krav i arbetet, självbestämmanderätt i arbetet, variation i arbetet och 

socialt stöd; de additiva effekterna av arbetets påfrestningar, aktivt lärande och iso-

påfrestningar; och samspel mellan bufferteffekterna av självbestämmanderätt (påverka sin 

egen situation), variation i arbetsuppgifter och stöd som matchar typen av arbete. Metoden 

som användes var att data från ett representativt tvärsnittsurval av 11099 manliga och 

kvinnliga löntagare undersöktes med hjälp av log-linjära metoder (linjära regressions 

analyser). Resultaten är mått på självrapporterad ihållande trötthet, muskeloskeletala besvär 

och emotionellt välbefinnande. Studien visade på ett visst stöd för var och en av hypoteserna. 

Kvantitativa arbetskrav och chefsstöd har de starkaste effekterna. Arbetets autonomi och 

hypoteserna angående bufferteffekterna stöds bara delvis. De slutsatser som drogs av studien 

är att de starka effekter som följer av krav i arbetet, socialt stöd, arbetspåfrestningar och aktivt 

lärande förslagsvis för att förbättra psykosociala arbetsförhållanden bör fokusera på uthärdlig 

nivå av krav och kvaliteten på sociala relationer i arbetet (Vanroelen, Levecque & Louckx, 

2009). 

 
The contribution of working conditions and social support to the 
onset of depressive and anxiety disorders among male and female 
employees 
 

Plaisier et al. (2007) skriver i sin artikel om att dåliga arbetsförhållanden kan vara en viktig 

källa till stress och kan därför bidra till utvecklingen av depression och ångest. Socialt stöd 

kan fungera som en buffert och skydda mot en utveckling av depression eller ångest inför 

dåliga arbetsförhållanden. Med longitudinell data från (NEMESIS) en studie genomförd i 
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Nederländerna, undersöktes effekten av arbetsvillkor och socialt stöd på förekomsten av 

depression och ångest bland 2646 arbetande män och kvinnor i åldrarna 18 till 65 år. Tre mått 

av själv rapporterade arbetsförhållanden bedömdes: psykologiska krav, beslutsutrymme och 

anställningstrygghet. Socialt stöd bedömdes genom validerade skalor för dagligt 

känslomässigt stöd. Omkring 10,5% av arbetande kvinnor och 4,6% bland arbetande män 

utvecklade under två år en depression och/eller ångest. Psykologiska krav förutspådde 

förekomsten av depressiva och ångestrelaterade sjukdomar hos både män och kvinnor medan 

beslutsutrymme och anställningstrygghet inte kunde göra det. Studien visar på att socialt stöd 

skyddar mot förekomsten av depressiva och ångestrelaterade sjukdomar. Denna effekt var i 

studien starkare för män än för kvinnor. Kvinnor var mer benägna att rapportera låga nivåer 

av beslutsutrymme, medan män redovisade högre psykologiska krav. Arbetsförhållandena 

förklarade inte könsskillnader i förekomsten av depressiva och ångestrelaterade sjukdomar 

(Plaisier et al. 2007). 

 
The impact of changes in job strain and its components on the 
risk of depression 
 

Smith & Bielecky, (2012) i denna undersökning utvärderades vilken effekt förändringar i den 

psykosociala arbetsmiljön hade på risken för depression i en longitudinell kohort av 

kanadensiska arbetare som var fri från depression när arbetsförhållandena först rapporterades. 

Med hjälp av ett stickprov (n=3735) från kanadensiska National Population Health Survey 

granskades effekterna av förändringar i jobbkontroll, psykologiska krav och socialt stöd under 

en två årsperiod på efterföljande depression. Studien justerades för ett antal kovariater, 

inklusive personlig historia av depression. Studien visade på att informanter med högre 

psykologiska krav var mer benägna att ha depression under de följande två åren. Denna risk 

var statistiskt signifikant efter justering för ålder, kön, civilstånd, förekomst av barn, 

utbildningsnivå, kroniska sjukdomar, subklinisk depression när arbetsförhållanden 

ursprungligen bedömts, familjehistoria av depression och personlig historia av depression. 

Slutsatserna av studien visade att förändringar i psykologiska krav hade en starkare inverkan 

än förändringar i jobbkontroll på uppkomsten av depression, vilket betonar vikten av att inte 

förutsätta en interaktion mellan dessa två komponenter i arbetspåfrestning vid bedömning av 

hälsoresultat (Smith & Bielecky, 2012). 
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Arbetsmiljöns betydelse för symptom på depression och 
utmattningssyndrom 
 

Syftet med SBU:s projekt var att göra en systematisk och kritisk granskning av den 

vetenskapliga litteraturen som beskriver arbetsmiljöns betydelse för symptom på depression 

och utmattningssyndrom. Granskning och sammanställning av litteraturen har genomförts 

med SBU:s standardmetodik för urval av studier, bedömning av kvaliteten och bedömning av 

det vetenskapliga underlagets styrka. För att studierna skulle inkluderas krävdes att ett antal 

kriterier uppfylldes. Av 20819 granskade artiklar klarade 81 stycken urvalskriterierna till 

undersökningen varpå 58 stycken gällde depression och 25 stycken gällde 

utmattningssyndrom. Den vetenskapliga granskningen visade på att arbetsmiljöns utformning 

har betydelse för uppkomsten av symptom på både depression och utmattningssyndrom. De 

fann flest samband mellan psykosociala faktorer i arbetet och dess tillstånd. Enligt 

granskningen finns det vetenskapligt säkerställda samband mellan bra möjlighet till kontroll i 

arbetet och rättvis behandling på arbetsplatsen med låg förekomst av symptom på både 

depression och utmattningssyndrom. Den visar även med ett vetenskapligt säkerställt 

samband på att vissa typer av krav, lågt stöd, pressande arbete och osäkerhet i anställningen 

på en hög förekomst av dessa två tillstånd. Symptom på depression och utmattningssyndrom 

utvecklas i lika hög grad för både män och kvinnor när de har likartade arbetsvillkor (SBU, 

2014). 

Metod 
Vid insamlingen av data användes en metod av kvantitativt slag och där verktyget för att 

samla in data bestod av en nätbaserad enkätundersökning som skickades ut från oss via 

personalenheten till de berörda informanterna på de olika avdelningarna inom kommunen. Då 

vi var intresserade av att nå ut till så många chefer som möjligt med den begränsade tid som 

fanns uppsatt, ansåg vi att den nätbaserade enkäten var det mest optimala för detta uppdrag.  

Urval 
Urvalet av informanter baseras utifrån att ge en så bra och tydlig bild av vårt uppsatta 

undersökningssyfte och frågeställningar som möjligt. Det kan beskrivas som ett målinriktat 

urval då vi från början redan visste mot vilken grupp inom Gällivare kommun vi ville 

fokusera vår undersökning (Bryman, 2011). Anledningen till valet att utföra undersökningen 
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vid Gällivare kommun beror på att de visade ett stort intresse för vår förfrågan och var 

benägna att ställa upp med informanter. De informanter som blev utvalda var samtliga 

förvaltningschefer, avdelningschefer samt enhetschefer, totalt bestod urvalsgruppen av 72 

personer.   

Tillvägagångssätt 
Enkäten formades utifrån vårt syfte samt frågeställningar och det var också dessa som 

utgjorde huvudteman för hela enkäten. För att få så många chefer som möjligt att delta i 

undersökningen försökte vi att hålla vår enkät så kompakt som möjligt utan att skala bort för 

mycket frågor och därmed undvika att missa viktiga aspekter att se till för att i slutändan 

kunna besvara vårt syfte. Syftet med enkäten var dels att mäta hur cheferna arbetar med frågor 

som rör arbetsrelaterad psykosocial ohälsa men även i vilken mån de själva känner att de är 

utsatta för detta fenomen (Bryman, 2011).  
 

Enkäten bestod av totalt 63 frågor varav 58 var slutna med fasta svarsalternativ (strukturerade 

frågor) vilka dels var bakgrundsfrågor, frågor som rör chefernas egen arbetssituation, 

livsstilsfrågor samt frågor som mäter chefernas attityder till att själva arbeta med frågor som 

rör psykosocial ohälsa. Samtliga frågeställningar bestod av mer direkta frågor utom de frågor 

som syftade till att mäta chefernas attityder, dessa bestod av en likertskala på 1 till 6, där 1 på 

skalan var “instämmer inte alls” och 6 “instämmer helt”. Anledningen till att använda sig av 

tvingande frågor i största utsträckning var för att eliminera risken för internt bortfall och valet 

att använda sig av 1-6 i likertskalan istället för exempelvis 1-5 var för att vi vill att cheferna 

skulle ta ställning i sina svar och inte lägga sig i mitten av ren bekvämlighet. Vi använde oss 

dessutom av några semistrukturerade frågor för ett försök till att få kvalitativa svar utöver de 

kvantitativa frågorna.  

 

De frågor som inte var slutna eller tvingande bestod av kommentatorsfält där informanterna 

ges möjlighet att lämna kommentarer eller utveckla sina svar om så önskades. Innan utskick 

till kommunen så användes en pilotgrupp för att testa frågorna i enkäten och funktionaliteten, 

pilotgruppen bestod av totalt 10 personer. Efter detta korrigerades den slutgiltiga enkäten 

utifrån de kommentarer som lämnats av testpersonerna innan den slutgiltiga versionen 

skickades ut till cheferna via personalenheten. Enkäten skapades via enkätskaparen på Umeå 

Universitets egen kursplattform (Bilaga 1). För att minska bortfallet, presentera vårt syfte 

samt att utlova anonymitet skickades ett introduktionsbrev (Bilaga 3) till informanterna i 
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samband med enkäten. Informanterna fick 10 arbetsdagar på sig att svara på frågorna och när 

5 av dessa återstod skickades det ut ett första påminnelsebrev (Bilaga 4) och när det var 2 

dagar kvar skickades det ännu ett brev (Bilaga 5) till samtliga informanter (Bryman, 2011).   

Bearbetning av data 
I bearbetningen av enkäten användes Excel för att sammanställa de inkomna svaren överförda 

via enkätskaparen i Cambro. De mest centrala frågorna presenteras i överskådliga diagram 

medan de övriga svaren presenteras via de medelvärden som svaren genererat. Att presentera 

medelvärden på de frågor som inte visades via diagram gjordes för att få en enkel överblick 

direkt i resultatet kring samtliga frågeställningar utan att behöva gå till bilagorna vid en första 

anblick. Kommentarerna i de öppna kommentatorsfälten behandlades separat. Genom att 

kategorisera dessa under respektive frågeställning i enkäten kunde dessa sedan tematiseras för 

att få fram en mer nyanserad och tydligare bild i några av de kvalitativa svaren. Samtliga 

diagram bifogas även som bilaga. Genom att jämföra kvinnor och män i samtliga frågor har vi 

även valt att välja ut de frågeställningar som tenderar att visa på skillnader i svaren mellan 

könen där likertskalan under detta avsnitt gjordes om från 1-6 till 1-2 = 1 Instämmer inte, 3-4 

= 2 Instämmer delvis och 5-6 = 3 Instämmer helt. Detta sammanställdes sedan via SPSS där 

vi gjorde korstabeller för att se hur stora dessa skillnader tenderar att vara. Detta gjordes för 

att resultatet skulle bli enklare att analysera under denna frågeställning. 

Bortfall 
Svarsfrekvensen på vår enkät uppgick till 70,83%. Enkäten skickades ut till 72 personer och 

det externa bortfallet uppgick till totalt 21 personer och antalet svarande uppgick totalt till 51 

personer. Svarsfrekvensen bör ligga mellan 60-70% för att vara acceptabel, 70-85% för att 

vara bra och över 85% för att ses som utmärkt. Allt för att minimera eventuella felaktigheter 

och skevheter i tolkningen av resultatet (Bryman, 2011). 

Reliabilitet 
Med reliabilitet menas hur trovärdig den aktuella studien är. Frågan som forskaren kan ställa 

sig är om samma resultat uppnås om man skulle göra en exakt likadan undersökning igen eller 

om resultatet påverkas av slumpmässiga tillfälligheter. Det vi främst vill se till och fokusera 

på är om våra mått i undersökningen är stabila eller inte. För att se till detta har vi använt oss 

av en pilotstudie där 10 utvalda personer har fått gå igenom enkäten och lämna kommentarer 

vid tveksamheter eller eventuella missuppfattningar innan den riktiga datainsamlingen utförs. 
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Detta för att helt enkelt minska tveksamheter samt styrka undersökningens reliabilitet 

(Bryman, 2011).  

Validitet 
Med validitet avser man huruvida den insamlade data lyckas att mäta det som undersökningen 

syftar till att göra, det vill säga om de slutsatser som dras i slutändan verkligen hänger ihop 

eller inte. Om du som forskare utvecklar nya mått är det minsta kravet att kunna visa på att 

ytvaliditeten är tillräckligt hög. Även detta har vi gjort genom vår pilotstudie där vi sett till så 

att andra personer fått möjlighet att se att de olika måtten enligt deras åsikt också fångar upp 

de olika begreppen i fråga. Ett annat sätt att se till validiteten i undersökningen är att använda 

sig av triangulering. Detta innebär att man som forskare jämför ett mått med ett annat 

närliggande mått som är relevant för just det begreppet. Exempel på detta kan vara att släppa 

arbetet vid dagens slut och att alltid vara kontaktbar utanför arbetet, det vill säga om de som i 

större utsträckning kan släppa arbetet när de går hem för dagen även tenderar att inte behöva 

vara kontaktbar utanför arbetet så visar detta att båda frågorna svarar på samma sak. Vi har i 

vår undersökning jämfört relevanta mått med andra för att i slutändan även se till att vi mäter 

det vi avser att mäta (Bryman, 2011). 

Etik 
Vi har följt vetenskapsrådets fyra etiska principer för svensk forskning. Dessa är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med 

informationskravet menar man att de informanter som deltar i undersökningen skall bli 

informerade om vilket syfte man har, att deras deltagande är helt frivilligt samt att de kan 

hoppa av undersökningen om så önskas. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har 

rätten att välja om de vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att de 

personuppgifter man erhåller av informanterna skall förvaras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan nyttja dessa. Nyttjandekravet innebär att de data som samlas in enbart kommer 

att användas i den aktuella undersökningens syfte och ändamål (Codex.vr.se, 2014). För att 

uppnå detta har vi i vårt missivbrev (Bilaga 3) som skickades ut i samband med enkäten 

informerat samtliga informanter om de fyra etiska principerna. 
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Resultat  
Resultatet av enkätundersökningen presenteras i följande avsnitt. Fokus ligger framförallt på 

resultaten som pekar mot de frågeställningar som utgör grunden till uppsatsen. Vi väljer även 

att lägga vikt på de mer kvalitativa kommentarerna som varit liknande och återkommande till 

de faktorer som ligger bakom de olika frågeställningarna. Resultaten redovisas genom de 

relevanta tabeller samt diagram som informanterna genererat när de svarat på enkäten. För att 

ta del av resultatet och samtliga diagram i sin helhet se bilaga (Bilaga 2). 

Kunskap om den psykosociala arbetsmiljön 
Enkäten visar att cheferna inom Gällivare kommun anser att den generella kunskapen inom 

området är relativt hög där majoriteten tycker att den psykosociala arbetsmiljön är ett viktigt 

område att arbeta med.  

 

	  
Figur 2. Jag anser att det är av stor vikt att arbeta med frågor som rör den psykosociala 
arbetsmiljön. Procent. Medelvärde. 

 

I frågan om Gällivare kommun själva rent generellt bedriver ett bra arbete med den 

psykosociala arbetsmiljön är dock flertalet av cheferna mer splittrade då svaren även tenderar 

att vara mer spridda. 
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Figur 3. Jag anser att Gällivare kommun generellt bedriver ett bra arbete gällande den 
psykosociala arbetsmiljön? Procent. Medelvärde. 

 

I de frågor gällande kunskapen om vilka riktlinjer som finns kring arbetet med 

arbetsmiljöfrågor rent generellt, samt de frågor som specifikt rör just det psykosociala 

området anser cheferna överlag att de har relativt goda kunskaper. När medarbetare råkar ut 

för problem relaterade till psykosociala faktorer så rapporterar majoriteten av cheferna att de i 

relativt stor utsträckning även uppmärksammar detta.  

 

	  
Figur 4. I min yrkesroll som chef händer det ibland att jag uppmärksammar psykosocial 

 ohälsa bland mina medarbetare? Procent. Medelvärde. 
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kan se ut för dessa individer. Cheferna rapporterar i hög utsträckning att de är väl insatta i 

begreppet psykosocial arbetsmiljö och när de själva får definiera vad de tänker på när de hör 

begreppet psykosocial ohälsa är uppfattningarna om ämnet många (Bilaga 2). Några exempel 

på kommentarer som lämnats av informanterna och belyser detta är bland annat:    
 

“Tid för återhämtning saknas, ingen feedback, frustration för att man inte får svar på frågor, 

balans mellan jobb och fritid saknas,inte närvarande, ser bara hinder och inga lösningar, 

arbetet känns övermäktigt, glädje infinner sig sällan eller aldrig” 

 - Förvaltningschef 

 

“Det orsakar lidande hos enskilda, påfrestningar på arbetslivet och belastning på 

samhällsekonomin. Ofta finns flera faktorer inblandad till psykosocial ohälsa, arbete, privatlivet 

mm. Stress relaterad arbete/privatliv, hög arbetsbelastning, men även uppdrag som man inte är 

trygg i.” 

- Avdelningschef 

 

“En anställd är inte glad/nöjd med sin arbetssituation. Mår dåligt utan att det behöver innebära 

fysisk smärta. Kan bero på arbetsbörda, otrevliga möten, social kontakter på arbetet, dåliga 

lokaler, mobbing, utanförskap, arbetstider, personkemi.” 

- Avdelningschef 

Krav - Kontroll - Stöd 

Krav 
Det är en stor del av cheferna som känner att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under sin 

ordinarie arbetstid, de kan dessutom, i stor utsträckning, inte släppa arbetet när de går hem för 

dagen. Något som är viktigt att poängtera är att vi har en spridning bland svaren men med en 

kraftig viktning mot “Instämmer inte alls”.  
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Figur 5. Jag hinner alltid med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Procent. 

Medelvärde. 

 

	  
Figur 6. Jag kan släppa arbetet när jag går hem för dagen? Procent. Medelvärde 

 

Sett till övertidsarbete så är det en stor del av cheferna som anser att deras yrkesroll kräver att 

de ibland arbetar övertid. 
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Figur 7. Min yrkesroll kräver ibland att jag ibland arbetar övertid? Procent. Medelvärde. 

 

En del chefer rapporterar att de alltid måste vara kontaktbara även utanför arbetstid 

medelvärdet kring svaren ligger på 3.61 (Bilaga 2, Fråga 25) svaren har dock en relativt jämn 

spridning. Det är en övervägande stor del av cheferna som anser att de måste hantera frågor 

som de finner jobbiga. 

 

	  
Figur 8. Jag måste ibland hantera frågor som jag finner jobbiga? Procent. Medelvärde. 

 

Cheferna rapporterar i hög utsträckning att det ibland ställs orimliga krav på dem i deras 

arbete där medelvärdet bland svaren ligger på 4,33 (Bilaga 2, Fråga 29). En övervägande 

andel anser att de har arbetsuppgifter som borde vara någons annans där ligger medelvärdet 

på 4,43 (Bilaga 2, Fråga 30) samt att en stor del rapporterar att de får arbetsuppgifter att utföra 

utan de resurser som krävs där svaren har ett medelvärde på 4,35 (Bilaga 2, Fråga 31). Det är 
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en stor del av cheferna som rapporterar att om de inte kan slutföra sina arbetsuppgifter så får 

det stora konsekvenser där ligger medelvärdet bland svaren på 4,65 (Bilaga 2, Fråga 32) 

Kommentarer som informanter lämnat relaterat till dessa frågor kan läsas nedan. 
 

“Mycket administrativt arbete“ 

-Enhetschef 

 

“Mitt eget förhållningssätt och mina prioriteringar är viktiga här!“ 

-Enhetschef 

 

75% av cheferna rapporterar att de arbetar över 40h i veckan och endast 4% anger att de 

aldrig arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. Över hälften av cheferna arbetar över 11 timmar 

övertid i månaden (Bilaga 2, Fråga 7-9). 

Kontroll 
Majoriteten av cheferna har god kunskap om vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som ingår i 

deras yrkesroll. Att poängtera här är att det dock finns några enstaka informanter som hävdar 

att de inte alls vet vilka huvudsakliga uppgifter som denne har i sin befattning som chef där 

medelvärdet i svaren ligger på 5,24 (Bilaga 2, Fråga 36). Arbetsuppgifternas svårighet är en 

fråga som cheferna är mer splittrade kring där svaren tenderar att vara utspridda relativt jämnt 

över hela skalan.  

 

	  
Figur 9. Jag anser att mina arbetsuppgifter ibland är för svåra? Procent. Medelvärde. 
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Liknande tendenser visar cheferna upp i frågan som tar upp utförandet av arbetsuppgifter som 

kräver mer utbildning än de själva besitter, även där är svaren relativt jämnt utspridda. 
 

	  
Figur 10. Jag utför ibland arbetsuppgifter som jag själv anser att jag borde ha mer 

utbildning för? Procent. Medelvärde. 

 

Flexibla arbetstider är något majoriteten av cheferna anser att de har möjlighet till att nyttja, 

dock är det viktigt att poängtera att det finns några få enstaka som inte anser att de har den 

möjligheten överhuvudtaget medelvärdet i frågan ligger på 4.96 (Bilaga 2, Fråga 39). 

Relaterat till detta så går det att utläsa att majoriteten av informanterna anser sig även ha 

möjlighet att själv kunna prioritera hur de vill utföra sina arbetsuppgifter där medelvärdet 

landar på 4,41 (Bilaga 2, Fråga 38). Vad gäller möjlighet till att kunna ta kortare pauser från 

arbetet så tenderar även där de flesta anse sig ha den möjligheten, dock är det något fler som 

inte alls instämmer i denna fråga än i de två tidigare som rör arbetstid och prioriteringar. 
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Figur 11. Jag kan ta kortare pauser från mitt arbete när jag själv vill? Procent. Medelvärde. 

 

I rollen som chef och själv kunna vara bidragande med tankar och idéer till hur arbetet i 

organisationen kan genomföras är något som majoriteten av cheferna anser är möjligt där 

medelvärdet kring svaren hamnar på 5,14 (Bilaga 2, Fråga 40). Att kunna påverka beslut som 

är viktiga för chefernas eget arbete är även det något som de flesta anser är möjligt, dock finns 

det något fler informanter här även om de är relativt få som tenderar att de inte har denna 

möjlighet i lika stor utsträckning där medelvärdet i frågan hamnar på 4,47 (Bilaga 2, Fråga 

41). 
 

I frågor som rör utveckling i chefsrollen, deras egen kompetens samt att ha tydliga mål att 

arbeta mot tenderar svaren att vara relativt jämnt fördelade. Cheferna känner i stor 

utsträckning att de på något sätt kan utvecklas i sin chefsroll där medelvärdet kring svaren 

ligger på 4,82 (Bilaga 2, Fråga 42) och att deras kunskaper även kommer väl till användning i 

deras yrkesroll där medelvärdet i frågan ligger på 4,84 (Bilaga 2, Fråga 43). I båda av dessa 

frågor finns det ett fåtal som tenderar att inte instämma. 

Stöd 
Cheferna rapporterar att de har en god uppfattning om vem de skall fråga om de stöter på 

något problem i deras arbete medelvärdet kring svaren på frågan hamnar på 4.96 (Bilaga 2, 

Fråga 46). I frågan som berör det stöd som cheferna anser sig behöva i sitt arbete så tenderar 

majoriteten anse att så är fallet.  
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Figur 12. Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete? Procent. Medelvärde. 

 

Relaterat till detta rapporterar cheferna dock i hög utsträckning att de inte blir avlastade om 

arbetsbördan är stor.  
 

	  
Figur 13. Jag blir avlastad om arbetsbördan är stor? Procent. Medelvärde. 

 

Cheferna anser att de i relativt hög utsträckning kan prata om eventuella problem med sina 

arbetskamrater där medelvärdet kring svaren på frågan hamnar på 4,69 (Bilaga 2, Fråga 49). 

Det är dock stor spridning bland cheferna när det kommer till möjligheten att prata om sitt 

arbete när de kommer hem.  
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Figur 14. Jag kan prata om mitt arbete när jag kommer hem? Procent. Medelvärde. 

	  

Symptom som kan ha ett samband till psykosocial ohälsa 
I frågor som rör sjukfrånvaro under det senaste året så tenderar de flesta sjukskrivningar vara 

av kortare karaktär där majoriteten inte alls har varit frånvarande eller att de har varit 

frånvarande 1-7 dagar. Några enstaka informanter rapporterar att de varit borta en längre tid 

på grund av sjukdom. 

 

	  
Figur 15. Min sjukfrånvaro det senaste året? Procent. Medelvärde. 

 

I frågan som rör sjuknärvaro under det senaste året så visar svaren att några aldrig har varit på 

arbetet sjuka men att flertalet av cheferna vid några tillfällen har varit på arbetsplatsen trots att 

de kanske borde stannat hemma på grund av sjukdom. 
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Figur 16. Min sjuknärvaro senaste året? Procent. Medelvärde. 

 

I frågan som rör arbetsrelaterad ohälsa fick informanterna möjlighet att markera de 

påståenden som stämmer in på deras egen situation, frågan var inte tvingande. Noterbart är att 

samtliga informanter har känt igen sig på en eller flera punkter med något av de symptom som 

kan tyda på en förekomst av stressrelaterade problem.  

 
Tabell 1. Jag har på grund av arbetet någon gång under de 6 senaste månaderna. Antal. Procent. 

Faktorer som eventuellt kan leda till stress Antal (%) 

Haft återkommande huvudvärk eller yrsel 17 (33%) 

Känt en trötthet pga utebliven sömn 34 (67%) 

Haft smärtor i axlar, skuldror eller nacke 23 (45%) 

Haft återkommande hjärtklappning 10 (20%) 

Återkommande känt av illamående eller obehag (mage) 11 (22%) 

Känt en gnagande oro för min arbetssituation 29 (57%) 

Haft svårigheter att slappna av efter arbetet 27 (53%) 

Känt mig lättare irriterad 29 (57%) 

Haft svårare att koncentrera mig 25 (49%) 

Haft svårare än vanligt att orka umgås med vänner på fritiden 25 (49%) 

Haft svårare att på fritiden få tid till aktiviteter med familjen 19 (37%) 

Haft svårt att hinna med vardagsrutiner så som handla, tvätta, 

städa, laga mat, m.m. 

19 (37%) 
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Krav - kontroll - stöd eller symptom relaterat till kön 
Resultaten (diagrammen) av undersökningen ur ett könsperspektiv (hur informanterna svarat 

beroende på kön) visar inte på något iögonfallande som kan tyda på könsskillnader mellan 

män och kvinnor i hur de tenderar att svara på undersökningen. Dock synliggörs några mindre 

skillnader som tenderar att vara olika beroende på kön i krav - kontroll - stöd. De resultat med 

störst tydlig skillnad mellan könen testades i statistikprogrammet SPSS för att se om dessa 

upplevda samband är statistiskt signifikanta. Gällande könsfördelningen vid upplevda 

symptom presenteras resultatet enbart i diagram.  
 

På frågan Jag kan släppa arbetet när jag går hem för dagen tenderar männen vara mindre 

förmögna att göra detta i förhållande till kvinnorna. 
 

Tabell 2. Jag kan släppa arbetet när jag går hem för dagen? Antal. Procent. 
Kön Kvinna Man Total 

Instämmer inte 12 (36,4%) 10 (55,6%) 22 (43,1%) 

Instämmer delvis 14 (42,4%) 7 (38,9%) 21 (41,2%) 

Instämmer helt 7 (21,2%) 1 (5,6%) 8 (15,7%) 

Total 33 (100%) 18(100%) 51 (100%) 

 

Män rapporterar i betydligt högre utsträckning (Instämmer inte) att de inte kan släppa arbetet 

när de går hem för dagen, 55,6% (Män) mot 36,4% (Kvinnor). Kvinnor rapporterar att de kan 

släppa arbetet (Instämmer helt) i högre utsträckning än vad männen rapporterar, 21,2% 

(Kvinnor) mot 5,6% (Män). Detta samband är dock inte statistiskt signifikant på en 5% 

signifikansnivå (sig 0,241). 
 

På frågan Jag anser att mina arbetsuppgifter ibland är för svåra tenderar männen vara mer 

benägna att hålla med i påståendet. 

 
Tabell 3. Jag anser att mina arbetsuppgifter ibland är för svåra. Antal. Procent. 

Kön Kvinna Man Total 

Instämmer inte 12 (36,4%) 5 (27,8%) 17 (33,3%) 

Instämmer delvis 14 (42,4%) 6 (33,3%) 20 (39,2%) 

Instämmer helt 7 (21,2%) 7 (38,9%) 14 (27,5%) 

Total 33 (100%) 18 (100%) 51 (100%) 
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Män rapporterar i en noterbart högre utsträckning (Instämmer helt) att de anser att 

arbetsuppgifterna ibland är för svåra, 38,9% (Män) mot 21,2% (Kvinnor). Detta samband är 

dock inte statistiskt signifikant på en 5% signifikansnivå (sig 0,401). 
 

På frågan Jag kan själv prioritera hur jag vill utföra mina arbetsuppgifter tenderar männen 

vare de som inte håller med i påståendet. 

 
Tabell 4. Jag kan själv prioritera hur jag vill utföra mina arbetsuppgifter. Antal. Procent. 

Kön Kvinna Man Total 

Instämmer inte 0 (0%) 4 (22,2%) 4 (7,8%) 

Instämmer delvis 14 (42,4%) 7 (38,9%) 21 (41,2%) 

Instämmer helt 19 (57,6%) 7 (38,9%) 26 (51%) 

Total 33 (100%) 18 (100%) 51 (100%) 

 

Män rapporterar i markant högre utsträckning (Instämmer inte) att de inte kan prioritera hur 

de vill utföra sina arbetsuppgifter, 22,2% (Män) mot 0,0% (Kvinnor). Kvinnor rapporterar att 

de kan prioritera (Instämmer helt) hur de vill utföra sina arbetsuppgifter i högre utsträckning, 

57,6% (Kvinnor) mot 38,9% (Män). Detta samband är statistiskt signifikant på en 5% 

signifikansnivå (sig 0,017).  
 

På frågan Jag har möjlighet till flexibla arbetstider tenderar männen vare de som inte håller 

med i påståendet. 
 

Tabell 5. Jag har möjlighet till flexibla arbetstider. Antal. Procent. 

Kön Kvinna Man Total 

Instämmer inte 0 (0%) 3 (16,7%) 3 (5,9%) 

Instämmer delvis 7 (21,2%) 4 (22,2%) 11 (21,6%) 

Instämmer helt 26 (78,8%) 11 (61,1%) 37 (72,5%) 

Total 33 (100%) 18 (100%) 51 (100%) 

 

Män rapporterar i markant högre utsträckning (Instämmer inte) att de inte har möjlighet till 

flexibla arbetstider, 16,7% (Män) mot 0,0% (Kvinnor). Kvinnor rapporterar att de har 

möjlighet (Instämmer helt) till flexibla arbetstider i högre utsträckning, 78,8% (Kvinnor) mot 

61,1% (Män). Detta samband är statistiskt signifikant på en 5% signifikansnivå (sig 0,050). 
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På frågan Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete tenderar kvinnor vara de som håller med i 

påståendet i högre utsträckning än männen. 

 
Tabell 6. Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete. Antal. Procent. 

Kön Kvinna Man Total 

Instämmer inte 3 (9,1%) 2 (11,1%) 5 (9,8%) 

Instämmer delvis 9 (27,3%) 8 (44,4%) 17 (33,3%) 

Instämmer helt 21 (63,6%) 8 (44,4%) 29 (56,9%) 

Total 33 (100%) 18 (100%) 51 (100%) 

 

Kvinnor rapporterar att de får (Instämmer helt) det stöd de behöver i arbetet i något högre 

utsträckning, 63,6% (Kvinnor) mot 44,4% (Män). Detta samband är dock inte statistiskt 

signifikant på en 5% signifikansnivå (sig 0,400). 
 

På frågan Jag kan prata om eventuella problem med mina arbetskamrater tenderar kvinnor 

hålla med i betydligt högre utsträckning. 

 
Tabell 7. Jag kan prata om eventuella problem med mina arbetskamrater. Antal. Procent. 

Kön Kvinna Man Total 

Instämmer inte 3 (9,1%) 1 (5,6%) 4 (7,8%) 

Instämmer delvis 7 (21,2%) 9 (50%) 16 (31,4%) 

Instämmer helt 23 (69,7%) 8 (44,4%) 31 (60,8%) 

Total 33 (100%) 18 (100%) 51 (100%) 

 

Kvinnor rapporterar att de kan (Instämmer helt) prata om eventuella problem med sina 

arbetskamrater i något högre utsträckning, 69,7% (Kvinnor) mot 44,4% (Män). Män är 

däremot överrepresenterade i kategorin (Instämmer delvis), 50,0% (Män) mot 21,2% 

(Kvinnor).  Detta samband är dock inte statistiskt signifikant på en 5% signifikansnivå (sig 

0,106).  
 

Cheferna har på grund av arbetet någon gång under de 6 senaste månaderna känt av följande 

symptom: 
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Figur 17. Jag har på grund av arbetet någon gång under de senaste 6 månaderna? Procent. 

 

Noterbart är att samtliga informanter rapporterat minst ett symptom som de känt av. Medan 

majoriteten har känt av betydligt fler. Det finns några symptom där ena könet varit 

representerade i något större utsträckning. Så som: Känt mig lättare irriterad, 72% (Män) mot 

48% (Kvinnor); Återkommande känt av illamående eller obehag (mage), 11% (Män) mot 

27% (Kvinnor); Haft återkommande huvudvärk eller yrsel, 22% (Män) mot 39% (Kvinnor). 

Analys och Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att kartlägga hur chefer själva upplever och arbetar med 

frågor som rör psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad psykosocial ohälsa.  

Kunskap om den psykosociala arbetsmiljön 
Den generella kunskapsnivån både inom ämnet psykosocial arbetsmiljö och vilka riktlinjer 

som gäller samt hur den eventuella rehabiliteringsprocessen ser ut för de drabbade individerna 

är något som cheferna tenderar att ha en god uppfattning om. De tenderar även rent generellt 

tycka att det har mycket stor betydelse att arbeta med dessa frågor i deras dagliga arbete. 

Detta stämmer bra överens med Aaron Antonovskys (2007) teori KASAM. Cheferna ser den 
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psykosociala arbetsmiljön som en viktig faktor att arbeta med, deras kunskap och förståelse 

för den psykosociala arbetsmiljön är generellt hög vilket ger en förutsägbar händelsekedja vid 

ohälsa och en begriplighet kring vilka riktlinjer som då gäller. De känner en meningsfullhet 

där detta arbete är utmanande och värt att investera i både för deras egen del som för 

organisationen i stort. En kommentar som belyser chefernas kunskap och medvetenhet om det 

komplexa ämnet är som citatet nedan beskriver den psykosociala arbetsmiljön: 
 

“ Jag tänker att det kan vara både den fysiska som psykiska arbetsmiljön. Jag anser att det hänger 

ihop. Har vi en dålig fysisk miljö påverkar det också hur vi mår och fungerar på jobbet. Sen finns 

ju mycket som är svårt att ta på. Det är lättare att åtgärda fysiska problem medan de andra ibland 

kan vara väldigt svår att få fatt i.” 

- Avdelningschef 

 

Personen visar på en kunskap om hur den fysiska och psykiska miljön hänger samman. Samt 

hur det finns svårigheter att se och upptäcka faktorer på den psykosociala ohälsan. Citatet 

nedan illustrerar att det är en komplex fråga där det kan finnas en mängd faktorer som 

antingen enskilt eller tillsammans utgör ohälsosamma risker. 
 

“Tänker på att ohälsa behöver "analyseras" utifrån ett helhetsperspektiv; vilka faktorer 

behöver/kan åtgärdas på jobbet, övriga faktorer som kan påverka, vad kan den enskilde göra själv 

utifrån hälsofrämjande insatser” 

-Enhetschef 

 

Dock tenderar kommunen att sköta arbetet med den psykosociala arbetsmiljön på ett mindre 

tillfredsställande sätt vilket gör det svårare för cheferna att hantera situationen då de inte 

alltid kanske får de resurser som krävs för att arbeta med dessa frågor. Generellt verkar 

cheferna besitta en hög känsla av sammanhang när de rapporterar sina kunskaper gällande det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet (Antonovsky, 2007). 

 

Slutsatserna vi kan dra av att ha en god kunskap om ämnet samt en vilja att arbeta inom 

området ger förmodligen goda förutsättningar att i slutändan även kunna arbeta med dessa 

frågor. Vad orsakerna till att Gällivare kommuns eget arbete inom detta område i viss mån 

inte ger cheferna tillfälle eller tillräckliga resurser att genomföra arbetet med dessa frågor på 

ett helt tillfredsställande sätt är inte lätt att svara på. Om detta beror på ointresse, låg generell 

kunskap eller om frågan helt enkelt inte anses viktig inom organisationen. Kan det vara så att 

dessa problem fortfarande ses som mindre viktiga i jämförelse med de mer konkreta fysiska 
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faktorerna eller måste frågan belysas tydligare inom hela organisationen Detta får oss att 

ifrågasätta chefernas förutsättningar till att dels arbeta med dessa frågor på ett gediget sätt 

men även deras möjligheter att undvika egen psykosocial ohälsa. God kunskapsnivå är en 

aspekt som även det kan generera en god kontroll över sin arbetssituation och yrkesroll vilket 

resultatet även visat. 

Krav - Kontroll - Stöd 
Cheferna visar på en generellt hög nivå av upplevda krav på sig i sin yrkesroll. Detta är något 

som kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan. Att ha höga fysiska eller psykiska 

krav i sitt arbete kan leda till stressrelaterade symptom (Karasek & Theorell, 1990). Exempel 

på kommentar som en informant har lämnat angående kraven i yrkesrollen är: 
 

“Det jag upplever just nu är tidsbristen att utföra mina arbetsuppgifter. Jag tycker dock att mitt 

arbete är roligt och lärorikt och jag har stort stöd av min chef, jag vet att hon är nöjd med min 

arbetsinsats utifrån rådande situation. Vi får lov att sänka kraven lite och prioritera att göra det 

viktigaste. Jag hoppas att den nya ledningsorganisationen sätter sig på ett bra sätt och att när alla 

blivit varm i kläderna så kommer det lugna ner sig och att alla ska känna sig trygg med vad man 

ska göra på jobbet” 

- Enhetschef 

 

Citatet ovan beskriver att cheferna upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under 

ordinarie arbetstid vilket tenderar att vara en stor faktor till de höga kraven inom 

organisationen. Andra faktorer som kommit fram är att de inte kan släppa arbetet när de 

kommer hem och att deras yrkesroll kräver att de ofta arbetar övertid. Det här är faktorer som 

tyder på att cheferna har en lägre nivå av hanterbarhet av de krav som ställs på dem, detta kan 

ha en negativ inverkan på deras förmåga att stå emot ohälsa i deras arbete (Antonovsky, 

2005). Cheferna rapporterar att det ibland ställs orimliga krav på dem så som att de måste 

utföra arbetsuppgifter som borde vara någon annans samt att de inte får de resurser som 

uppgifterna kräver. De rapportera dessutom att om de inte utför arbetsuppgifterna så får det 

stora konsekvenser. Studier har visat att höga krav ökar risken för att utveckla depression 

(Smith & Bielecky, 2007).  

 

Slutsatserna vi kan dra är att för höga krav kan få negativa hälsoeffekter samtidigt som för 

låga krav kan ge samma effekt. Problemet behöver inte alltid vara att kraven är för höga, vi 

bör ha höga krav på chefer. Vi tror att de höga kraven i kombination med exempelvis för hög 
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arbetsbörda och individers olika förutsättningar kan vara det som i slutändan kan få negativa 

konsekvenser. Precis som vi kan utläsa ur Arbetsmiljölagen 1 kap. 2 § så bör även arbetet 

anpassas därefter:   
 

“Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i  

fysiskt och psykiskt avseende” 

1 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

 

Alla krav behöver heller inte vara lagda på cheferna, det kan finnas de som har dessa krav 

utifrån deras egen självbild. Det kan vara så att när kraven blir större än vad individen känner 

att denne klarar av att leva upp till eller leverera i en arbetssituation så kan denne kanske börja 

tvivla på sin egen förmåga, en känsla av att vara otillräcklig och på det sättet också hamna i 

konflikt med sin yrkesroll vilket i sin tur kan generera en stressfylld situation och en känsla av 

otrygghet precis som Giddens (2007) beskriver den ontologiska tryggheten. Att då bli 

avlastad i form av att sänka de övergripande kraven eller exempelvis att minska på 

arbetsbördan för att hålla uppe kvalitén kan vara ett sätt att hantera dessa situationer. 
 

Att ha kontroll över sin arbetssituation, sina arbetsuppgifter samt att vara bekväm både i 

rollen som chef men även rent generellt oavsett position är viktiga förutsättningar för att 

också skapa trygghet i sin yrkesroll (Giddens, 2007). Sett till cheferna inom Gällivare 

kommuns arbetssituation eller vardagskontroll enligt Karasek & Theorell (1990) så har de 

relativt stora möjligheter att styra arbetsdagarna i stor utsträckning, dels med möjlighet till 

flexibilitet i arbetstid på olika sätt och att själva kunna ta kortare pauser när arbetet så kräver. 

Cheferna upplever rent generellt att de har en god kunskap och kontroll över deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter vilka de även själva kan prioritera i relativt stor utsträckning i 

när dessa skall vara slutförda.  Dock tenderar det att finnas begränsningar i denna kontroll 

vilket har uttryckts av en informant som följande: 
 

“Flexibiliteten vad gäller arbetstider, utförandet av uppdrag, utveckling av ledarskapet, 

måluppfyllelse… styrs av organisationen vilket innebär att till stor del ska arbetet utföras efter ett 

visst mönster.” 

-Avdelningschef 

 

Informanten antyder här att det finns möjlighet till flexibla arbetstider, utförande av uppdrag 

och möjlighet till utveckling. Cheferna känner att de kan bidra till tankar och idéer i hur 
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arbetet i organisationen skall utföras samt att de upplever en bra kontroll när det kommer till 

att kunna påverka beslut i deras eget arbete. Karasek & Theorell (1990) skriver om utrymme 

för skicklighet där utveckling i rollen som chef är något som cheferna anser sig ha stora 

möjligheter till. Dock verkar det även finnas arbetsuppgifter som dels tenderar att vara svåra 

och som cheferna anser att de eventuellt borde ha mer utbildning för att klara av till fullo. 

Sambanden mellan bra möjligheter till kontroll i arbetet och låg förekomst av symptom när 

det kommer till både depression och utmattningssyndrom är också vetenskapligt säkerställda 

(SBU, 2014).  

 

Slutsatserna vi kan dra av kontrollen över arbetssituationen som chef i Gällivare kommun är 

att den i det stora hela är relativt hög där cheferna överlag verkar känna sig trygga i sin 

yrkesroll. Vi anser att viktiga aspekter för att trivas med sitt yrke är att kunna kontrollera både 

arbetsuppgifter, arbetstider som beslutsfattande på olika nivåer på ett positivt sätt. Detta går 

även det i enlighet med målen i Arbetsmiljölagen 1 kap. 2 §:  

 
“Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete” 

1 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

 

Att ha ett arbete som gynnar utvecklingen hos individer ger oftast ett mervärde i form av hög 

trivsel och nya utmaningar vilket för många kan ha en större betydelse än vilken lön som 

landar i fickan varje månad. Detta tror vi även är en viktig förutsättning för att även kunna 

känna sig bekväm och trygg med arbetet och en förutsättning att individer i slutändan också 

söker sig till denna typ av yrken och känna sig tillfreds med den psykosociala arbetsmiljön. 

Låg kontroll över sitt arbete kan istället göra att arbetet blir passivt där cheferna själva inte 

kan styra över sina uppgifter överhuvudtaget vilket vi anser kan upplevas som frustrerande 

och jobbigt. De uppgifter som anses vara för svåra eller de uppgifter som cheferna anser sig 

behöva högre utbildning för verkar var något som görs och slutförs ändå vilket kan relateras 

tillbaka till de krav som ställs på individen i yrkesrollen även om detta kan vara faktorer som i 

slutändan kan ge ett upphov till stressrelaterade problem.  
 

Rent generellt verkar cheferna inom Gällivare kommun anse att de har ett relativt gott socialt 

stöd i sin yrkesroll vilket har visat sig ha en stark bufferteffekt mot psykosocial ohälsa. Detta 

är något som Vanroelen, Levecque & Louckx (2009) tidigare forskning visat på. För att 
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ytterligare se till detta område visas i en studie av Plaisier et al. (2007) att det sociala stödet 

verkar som ett skydd mot depressiva och ångest relaterade sjukdomar. Sett till det 

instrumentella stödet enligt Karasek & Theorell (1990) och stödet i det dagliga arbetet rent 

konkret så blir cheferna dock inte avlastade om den kvantitativa arbetsmängden blir för stor. 

Sett till det emotionella stödet enligt Karasek & Theorell (1990) så har cheferna en god 

uppfattning om vem de skall fråga om de stöter på problem i deras arbete de kan även söka 

stöd hos deras arbetskamrater när det kommer till problemlösning. Att kunna söka stöd hos 

arbetskamrater ses som en trygghet i sig där det förutom hjälpen/stödet i arbetet det genererar, 

även ses som en känsla av att upprätthålla en stabil och social identitet för individerna i deras 

yrkesroll (Giddens, 2007). Flertalet av cheferna kunde inte prata om sitt arbete hemma, en 

person uttryckte sig på detta sätt: 
 

“Försöker inte prata arbete hemma utifrån att det ofta handlar om sekretess.“ 

-Avdelningschef 

 

En faktor till att inte kunna prata om arbetet hemma kan som citatet ovan beskriver bero på  

sekretess eller andra mer formella anledningar. Ett till exempel på en faktor till att de inte 

pratar om jobbet hemma är att det inte behöver vara brist på det sociala och emotionella stödet 

i hemmet som är orsaken utan så som en informant uttryckt sig i citatet nedan: 
 

“Jag kan prata om mitt arbete när jag kommer hem, men det är något jag undviker för att få lite 

återhämtning i arbetsbördan.“ 

-Enhetschef 

 

De slutsatser vi kan dra av det stöd som cheferna upplever i sitt dagliga arbete är att detta är 

bra. Anmärkningsvärt här är att samtidigt som de upplever detta stöd som bra inte anser att de 

blir avlastade om arbetsbördan blir för stor. Vad detta beror på är inte lätt att säga, en 

anledning kan även här ha att göra med de generellt höga krav som ställs på cheferna inom 

kommunen. Det finns kanske helt enkelt inte tid för andra att avlasta andra eller hjälpa till då 

de har fullt upp med sina egna arbetsuppgifter. En annan möjlig förklaring kan vara att det 

inte finns de resurser som krävs för att cheferna eventuellt skall slippa göra de mer 

överflödiga arbetsuppgifterna som de anser är onödiga och eventuellt ligga på någon annans 

bord. Vi tror att det sociala stödet inom en organisation har en stor inverkan på hur 

individerna både trivs i sin yrkesroll som i sin vardag något vi också kan läsa ur 

Arbetsmiljölagen 1 kap. 2 §:   
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“Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt 

och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter” 

1 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

 

Det betyder mycket att veta vart man kan vända sig om problem uppstår, men även att kunna 

bolla sina tankar, idéer känslor av oro eller liknande problem med sina arbetskamrater. 
 

Enligt Karasek & Theorell (1990) samverkar dessa tre faktorer (krav-kontroll-stöd) 

tillsammans och är ytterst bidragande till hur mycket stress cheferna upplever i sitt arbete. 

Cheferna i Gällivare kommun tenderar att uppleva höga krav i sitt arbete samtidigt som de 

även upplever en hög kontroll över sin arbetssituation och har ett relativt gott stöd i hur de 

utför sina arbetsuppgifter. Denna arbetssituation kan resultera i ett aktivt arbete där det 

beroende på vilken personlighet man har, antingen kan uppleva situationen som 

tillfredsställande och bra eller helt enkelt mer stressig (Karasek & Theorell, 1990). Resultaten 

från studien av Vanroelen, Levecque & Louckx (2009) där de testade krav, kontroll och stöd 

modellen ledde fram till förslag för att förbättra de psykosociala arbetsförhållandena genom 

att fokusera på att skapa uthärdliga nivåer av krav samt kvaliteten av de sociala relationerna i 

arbetet. 

 

Slutsatserna vi kan dra av att uppleva höga krav, hög kontroll och ett relativt högt stöd ofta 

leder till ett aktivt arbete vilket passar vissa samtidigt som andra enbart känner situationen 

som stressfylld och påfrestande. Detta tror vi kan förklara spridningen på vissa av våra 

frågeställningar i ämnet då informanterna svarar helt utifrån dem själva och deras egen 

upplevelse. Vi anser precis som modellen beskriver att det mest optimala är ett arbete där 

kraven är låga till måttliga där du som individ känner att du har god kontroll och där det 

sociala stödet är högt. Att vi har kunnat koppla detta till Karasek & Theorells (1990) teori på 

ett sätt som känns trovärdigt relaterat till de resultat vi fått in får ses som positivt vilket 

tidigare forskning och undersökningar inom området också kunnat göra på ett liknande sätt. 

Vi ser att det framförallt är de höga kraven som cheferna känner att de har på sig som bidrar 

till en viss otrygghet i arbetet framför kontroll och stöd. Rent generellt visar även den tidigare 

forskningen att de psykologiska kraven i arbetet har störst inverkan på den psykiska ohälsan 

(Plaisier et al. 2007; Vanroelen, Levecque & Louckx, 2009; Smith &Bielecky, 2012; SBU, 

2014). 
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Symptom som kan ha ett samband till psykosocial ohälsa 
Kostnaderna för sjukfrånvaro är ett stort samhällsproblem så även mer specifikt för den 

frånvaro som beror på psykosocial ohälsa (OECD, 2013). Att kunna gå till arbetet är 

trygghetsskapande då det skapar tydliga strukturer och stabilitet i människors liv. Personer 

som eventuellt blir långtidssjukskrivna av olika anledningar både fysiska som psykiska 

riskerar att tappa denna struktur och känna en otrygghet bara av den anledningen då hela ens 

vardag ofta präglas utav detta (Giddens, 2007). Sett till de vanligaste symptomen för stress 

och utmattningssyndrom där några exempel på detta är sömnproblem, rastlöshet, irritation, 

nedstämdhet, svårigheter att koncentrera sig, huvudvärk så kan det konstateras att samtliga 

chefer har uppgett någon form av åkomma på grund av deras arbete.  

 

Om chefernas sjukfrånvaro är relaterad till psykosocial ohälsa går det inte direkt att dra några 

generella slutsatser kring i vårt material. De informanter som svarat på frågan tenderar många 

att rapportera att de inte alls har varit sjukskrivna under det senaste året och att majoriteten av 

de som varit borta enbart varit frånvarande under väldigt korta perioder. En annan aspekt att 

se på frågan om sjukfrånvaro kan vara att cheferna vill vara föredömen gentemot sina 

anställda i sin yrkesroll men samtidigt kanske glömmer bort att se till sig själva och den egna 

hälsan vilket i sin tur kan bidra till ohälsa för dem själva i slutändan. Ytterligare en aspekt är 

att se hur sjukfrånvaron sett ut ur ett längre tidsperspektiv än bara under det senaste året. 

Sjuknärvaron för cheferna inom kommunen däremot tror vi även den beror på de höga kraven 

som finns där de känner att de inte kan stanna hemma i stor utsträckning för att klara av att 

slutföra sina arbetsuppgifter eller visa upp ett gott föredöme. Att samtliga informanter som 

svarat på enkäten har rapporterat någon form av symptom på grund av arbetet som kan vara 

relaterat till stress är ganska intressant, mer intressant är att majoriteten av personerna även 

uppgett fler än ett symptom. Det som är svårt att säga rent konkret är ju om dessa problem i 

alla situationer verkligen är arbetsrelaterade eller om det finns andra faktorer som spelar in i 

chefernas välmående men det kan vara en bra fingervisning om deras egen upplevelse.     
 

Krav - kontroll - stöd eller symptom relaterat till kön 
Resultaten har inte visat på någon tydlig könsskillnad gällande antydan av stress, depression 

eller utmattningssyndrom som kan kopplas till krav-kontroll-stöd modellen eller de symptom 

som cheferna rapporterat sig känna av. Att kön skulle vara den faktor som avgör om en 

individ skulle drabbas av psykosocial ohälsa i högre utsträckning än den andre kan 
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ifrågasättas av den intersektionella teorin som beskrivs av Eriksson-Zetterquist & Styhre 

(2007) där de problematiserar den enskilde faktorn kön av den anledningen att man då inte tar 

hänsyn till fler faktorer, så som etnicitet, ålder, sexuell läggning med flera, utan ser kön som 

självexisterande. Detta förstärks ytterligare av den studie som SBU (2014) genomförde där de 

fann att symptom på depression och utmattningssyndrom utvecklas i lika hög grad för både 

män och kvinnor när de har likartade arbetsvillkor. 

 

Då stress definieras som en rad fysiologiska reaktioner på yttre stressorer så kan det vara lätt 

att dra en för snabb och förenklad slutsats att eventuella könsskillnader, om det fanns några 

kopplade till den psykosociala arbetsmiljön, skull bero på det biologiska könet. Slutsatser vi 

kan dra i denna fråga är att det inte finns några skillnader mellan vilka symptom som drabbar 

kvinnor respektive män när de befinner sig i liknande arbetssituationer. Detta är även något 

som tidigare studier visat, kvinnor och män drabbas i lika hög utsträckning av psykosocial 

ohälsa då de blir utsatta för liknande arbetsvillkor (SBU, 2014). Detta säger då att varken det 

biologiska eller det sociala könet bestämmer utfallet av vår psykosociala hälsa.  

 

Något som kan försvåra denna tolkning är de könsroller vi tilldelas/skaffar oss genom 

genussystemet, det kan ses “omanligt” att erkänna för sig själv och för andra att denne är 

drabbad av en “kvinnosjukdom” (Stressrelaterad ohälsa har tidigare beskrivits som en 

kvinnosjukdom, framförallt i medier). Att vi i vår undersökning inte fann några 

könsskillnader kan då bero på att manliga och kvinnliga chefer i Gällivare kommun har 

liknande psykosocial arbetsmiljö, varpå att de drabbas på liknande sätt. Att kvinnor i 

samhället rapporteras vara drabbade av psykosocial ohälsa i högre utsträckning än män kan då 

beror på den så kallade segregerade arbetsmarknaden. Att kvinnor i större utsträckning än 

män arbetar inom yrken där den psykosociala arbetsmiljön tenderar att vara generellt sämre 

än för de yrken där män är överrepresenterade. 

 

Sammanfattande diskussion 
 
Undersökningen visar på kopplingar mellan faktorerna krav, kontroll och stöd i Krav-

Kontroll-Stöd-modellen och den psykosociala ohälsan inom kommunen. Undersökningen 

visar på hur KASAM påverkar informanternas förmåga till god arbetsmiljö samt hur den 

ontologiska tryggheten kan bidra till ohälsa som ett led med den psykosociala arbetsmiljön. 

Cheferna har höga krav i sin yrkesroll, de upplever god kontroll över sin situation samt att de 
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har ett gott stöd av sina kollegor. Cheferna anser att arbetet med den psykosociala 

arbetsmiljön är relevant för den gemensamma hälsan inom kommunen. När personer får en 

obalans mellan krav, kontroll och stöd så kan individen känna att de inte ser sambandet 

mellan den egna insatsen och det den anser sig behöva i ersättning för det arbete denne 

verkställer. KASAM hamnar då i obalans vilket kan leda till ohälsa. Hälsa som är en central 

del av en individs tillvaro kan vid ohälsa skapa ett missförhållande i individens ontologiska 

trygghet. Det arbete denne bedriver skapar en ohälsa för individen vilket i sin tur kan skapa en 

negativ spiral med en växande ohälsa som följd.  
 

Med avseende på Arbetsmiljölagens formuleringar kopplat till de gedigna teorierna samt den 

tidigare forskningen är det häpnadsväckande att den psykosociala ohälsan är ett så pass 

växande problem i dagens samhälle. Vad är orsaken till detta fenomen? Cheferna visar på 

relativt goda förutsättningar för att tackla den psykosociala ohälsan samtidigt som det finns 

tydliga indikationer till en generell ohälsa inom kommunen, då förekomst av symptom till 

stressrelaterad ohälsa i Gällivare kommun är relativt frekvent förekommande. Många av 

cheferna rapporterar en låg förekomst av sjukskrivning samt sjuknärvaro samtidigt som alla 

rapporterat förekomst av någon eller flertalet av stressrelaterade symptom. Orsaken till denna 

missmatchning kan bero på avsaknad av legitimitet av de stressrelaterade symptomen som 

faktiska sjukdomstillstånd. Något som kan bli betydligt viktigare i dagens samt framtidens 

arbetsliv är att ta dessa stressrelaterade symptom på ett betydligt större allvar och ge dessa 

symptom en större legitimitet för att i god tid kunna motverka eventuell ohälsa i arbetslivet. 

Metoddiskussion 
Arbetet med uppsatsen har överlag fungerat bra, även om det finns områden som kommit upp 

under arbetets gång som bör diskuteras. Det som fick oss att välja en kvantitativ ansats med 

enkät som datainsamlingsmetod var den tidsaspekt som vi hade till förfogande och att vi ville 

ha möjlighet till att generalisera eventuella resultat till cheferna inom hela Gällivare kommun. 

Svarsfrekvensen låg på hela 70,83%, vilket är ett bra resultat, detta gör att vi relativt säkert 

kan generalisera våra resultat till samtliga chefstjänster inom Gällivare kommun. Att utforma 

en enkät för att fånga upp kvalitativa aspekter är inte omöjligt men det ställer höga krav.  

  

Fördelen med denna insamlingsmetod jämfört med att exempelvis hålla strukturerade 

intervjuer är dels att det är relativt enkelt att nå ut till en större massa av individer samt att den 
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insamlade mängden data går snabbt att administrera och att de enkelt kan anpassas efter 

informanternas behov. Med ett större urval av informanter följer en större möjlighet att 

generalisera de eventuella resultat undersökningen kommer fram till mot det område 

undersökningen avsett att undersöka. Viktigt att tänka på när vi får ett generaliserbart resultat 

så är sannolikheten trots detta stor att det ändå finns individer som resultatet inte passar in på.  
 

De flesta frågor i enkäten handlar om att mäta informanternas attityder till de olika frågorna, 

framförallt de under krav, kontroll, stöd avsnittet. Att ta i beaktande där är att attityder är 

personbundna där vissa har starkare och tydligare åsikter än andra och saker tenderar att 

upplevas olika. Ytterligare ett sätt för att få en mer kvalitativ ansats i ämnet och enkäten vore 

kanske att lägga mer energi på att utveckla fler kommentatorsfält för att fånga upp åsikter och 

tankar på en annan nivå. Samtidigt ville vi fånga upp så många åsikter som möjligt om ämnet 

i sig för att kunna göra bra bedömningar och därav använda oss av frågor som täcker hela det 

psykosociala området. Vi valde även att ha liknande frågor inom de områden vi ansåg vara av 

stor vikt för att kunna kontrollera om dessa avsåg att mäta det vi i slutändan verkligen vill 

mäta. Ytterligare en aspekt att se till i enkätens utformning var att vi inte hade några “vet ej” 

svarsalternativ vilket i efterhand vore klokt, då vissa kanske aldrig har ställts inför vissa av 

frågorna eller helt enkelt inte vet vad dem skall svara. Detta kan också göra resultatet mer 

missvisande eftersom att informanter då kanske tenderar att lägga sig någonstans i mitten. 

 

De största nackdelarna med denna typ av undersökningsform är att risken för att gå miste om 

viss information är relativt stor då enkätundersökningar oftast gör det svårt att ställa 

exempelvis djupare uppföljningsfrågor, speciellt med enkäter som är mer slutna. För att lösa 

detta går det att använda sig av öppna kommentatorsfält. Samtidigt kan det även vara 

problematiskt att ställa för många frågor bara för att få med så mycket som möjligt då 

informanterna istället kan bli ointresserade och svarar på frågorna bara för att få det gjort 

vilket då istället kan ge en missvisad bild i resultatet. Den kanske viktigaste aspekten att se till 

vid enkätundersökningar är eventuellt bortfall, om detta blir för stort finns det även en risk att 

slutresultatet blir felaktigt.    

 

Då detta område är väl undersökt och där flertalet forskningar riktats mot detta ämne kan man 

alltid fråga sig varför det inte blir bättre utan snarare tvärtom om man ser till att de 

sjukrelaterade hälsoproblem som är störst i samhället idag beror just på psykosociala faktorer. 

Intressanta områden att titta på om ämnet i framtida studier är många men ett exempel utifrån 
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vår egen uppsats kan vara att se om det finns skillnader mellan chefsnivå och upplevelsen av 

psykosocial arbetsmiljö. Genusperspektivet leder till ytterligare en aspekt som även 

efterfrågas i större utsträckning. För att få en tydligare och bredare bild över dessa frågor och 

öka kunskapen i ämnet då detta är ett område som tidigare ansetts vara relaterade till kvinnor i 

större utsträckning än män och är något som framtida forskning bör se närmare på i framtiden. 

Ett annat område som vi tycker borde vara fokus på vid fortsatt forskning är vilken legitimitet 

stressrelaterade symptom har som sjukdomstillstånd inom arbetslivet. Att dessa symptom har 

ett orsakssamband med den psykosociala hälsan är dokumenterad. Att detta är ett växande 

samt frekvent problem inom arbetslivet tyder på en oförmåga att se orsakssambandet mellan 

dessa symptom och ohälsosamma förhållanden. Borde då inte exempelvis ont i huvudet eller 

sömnproblem under en längre tid relaterat till arbetet med flera symptom vara anledning för 

sjukskrivning? Åtminstone borde det larma om eventuellt ohälsosamma förhållanden på 

arbetet. 

 

    

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	   43	  

Referenslista 
 
Antonovsky, A (2005) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & kultur 
 
Bryman, A (2011) Samhällvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
 
Eriksson-Zetterquist, U., & Styhre, A. (2007) Organisation och intersektionalitet. Malmö: 
Liber 
 
Försäkringskassan. (2013). Svar på regeringsuppdrag: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. 
Delrapport. Dnr 009246-2013 
 
Giddens, A. (1996) Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur 
 
Giddens, A (1999) Modernitet och självidentitet - självet och samhället i den senmoderna 
epoken. Göteborg: Bokförlaget Daidalos 
 
Giddens, A (2007) Sociologi. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Gällivare kommun, 26, 05, 2014 http://www.gallivare.se/sv/Kommun/Om-
kommunen/Organisation/ 
 
Jönsson, S., & Svensson, M. (2006). Kartläggning av chefers psykosociala arbetsmiljö - ett 
samverkansprojekt mellan arbetsmiljöverket och arbetslivsinstitutet i Björklund, C., Lohela 
Karlsson, M., Jensen, I., Hagberg, J., & Bergström, G. (2011). Hierarkier av hälsa – Chefers 
hälsa och psykosociala arbetsmiljö i kommuner och landsting. Karolinska institutet 
 
Karasek, R., & Theorell, T. (1990) Healthy Work: stress, productivity, and the reconstruction 
of working life. New York: Basic Books 
 
Lewis, S., & Giullari, S. (2005) The adult worker model family, gender equality and care: the 
search for new policy principles and the possibilities and problems of a capabilities approach, 
Economy and society 34(1): 76-104 i Evans, M., & Williams, H.C. (2013) Gender: The Key 
Concepts. Abingdon: Routledge 
 
OECD (2013), Mental Health and Work: Sweden, OECD Publishing 
http://dx.doi.org/10.1787/978926188730-en 
 
Plaisier, I., de Bruijn, J.G.M., de Graaf, R., ten Have, M., Beekman, A.T.F., & Penninx, 
B.W.J.H. (2007) The contribution of working conditions and social support to the onset of 
depressive and anxiety disorders among male and female employees. Social science and 
medicine, 64, 401-410 
 
Selye, H. (1958). Stress. Stockholm: Natur och kultur 
 
SFS 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmiljöverket 
 
Smith,P M., & Bielecky, A. (2012) The impact of changes in job strain and its components on 
the risk of depression. American Journal of Public Health, 102 (2), 352-358 
 
Stanfors, M. (2007) Mellan arbete och familj - ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige. 
Stockholm: SNS  



	   44	  

 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) Arbetsmiljöns betydelse för symtom på 
depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport nr 223. 
Stockholm 
 
Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Vanroelen, C., Levecque, K., & Louckx, F. (2009) Psychosocial working conditions and self-
reported health in a representative sample of wage-earners: a test of the different hypotheses 
of the Demand-Control-Support-Model. Int Arch Occup Environ Health, 82, 329-342 
 
 
Weman-Josefsson, K., & Berggren, T (2013) Psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
World Health Organization (2010) Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An 
Overview. Institute of Work, Health & Organisations, University of Nottingham 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 
 
 



	   45	  

Bilaga 1 
 
Enkät 

 
 

Startsida för utvärderingar  Förhandsgranska utvärderingen

Utvärderingstitel här (Grupp: Grupptitel här)

Instruktioner: Instruktioner för utvärderingen anges här om de finns. Detta block kan innehålla upp till 4000 tecken.

 Bakgrundsfrågor

1.   Kön

 Kvinna

 Man

2.   Ålder

 -19

 20-29

 30-39

 40-49

 50-59

 60-

3.   Chefsbefattning

 Förvaltningschef

 Avdelningschef

 Enhetschef

4.   Nuvarande anställningsform

 Tidsbegränsad anställning

Grupp/kurs-objekt:
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 Tillsvidareanställning

5.   Antal år som chef i nuvarande befattning

 -1

 2-3

 4-5

 6-10

 11-

6.   Antal år som chef totalt

 -1

 2-3

 4-5

 6-10

 11-

7.   Antal direkt underställda medarbetare

 1-10

 11-20

 21-

8.   Hur många timar arbetar du per vecka

 -10

 11-20
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11.   Jag är väl insatt i begreppet psykosocial arbetsmiljö

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

12.   Jag anser att kommunen bedriver ett bra arbete med psykosocial
arbetsmiljö i det stora hela

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

13.   Jag vet vilka riktlinjer som gäller för arbetsmiljöarbetet

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

 21-30

 31-40

 41-50

 51-

9.   Hur ofta arbetar du övertid

 Varje dag

 Varje vecka

 Varje månad

 Aldrig

10.    Hur många timmer per månad är övertid

 -1

 2-3

 4-6

 7-10

 11-

 Hur ser cheferna på arbetet med den psykocosiala arbetsmiljön?
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14.   Jag vet vilka riktlinjer som gäller för det psykosociala arbetsmiljöarbetet

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

15.   Jag anser att det är av stor vikt att arbeta med frågor som rör den

psykosociala arbetsmiljön

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

16.   Jag anser att arbetet med frågor som rör psykosocial ohälsa fungerar bra

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

17.   Jag brukar stöta på problem bland medarbetare gällande psykosocial

ohälsa i min yrkesroll som chef

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

18.   Jag är väl insatt i rehabiliteringsprocessen som kan följa någon som är

drabbad av psykosocial ohälsa

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

20.   Jag har en tydlig policy för den psykosociala arbetsmiljön på min

arbetsplats

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

21.   Jag hinner alltid med mina arbetsuppgifter

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

22.   Jag har gott om tid mellan deadlines

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

23.   Jag kan lämna arbetet när jag går hem för dagen

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

19.   När du tänker på begreppet psykosocial ohälsa vilka faktorer tänker du

främst på då?

 Vilka förutsättningar anser cheferna att de har när de arbetar med frågor som

rör arbetsrelaterad psykosocial ohälsa?

 Krav
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24.   Jag kan hjälpa mina anställda med deras arbetsproblem

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

25.   Min chef är nöjd med min arbetsinsats

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

26.   Jag blir ofta avbruten/störd under en arbetsdag

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

27.   Min yrkesroll kräver att jag ibland arbetar övertid

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

28.   Jag måste alltid vara kontaktbar även utanför arbetstid

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

29.   Jag är ensam med den kompetens som befattningen kräver

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

30.   Jag finner mina arbetsuppgifter intressanta

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

31.   Jag tycker om att gå till arbetet på morgonen

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

32.   Jag glömmer ibland bort bokade möten

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

33.   Jag vet vad jag måste prestera i mitt arbete

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

34.   Jag måste ibland hantera frågor som jag finner jobbiga

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

35.   Det ställs ibland orimliga krav på mig i mitt arbete

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

36.   Jag har arbetsuppgifter som borde vara någons annans

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
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37.   Jag har onödiga arbetsuppgifter

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

38.   Jag måste ibland avbryta ett arbete för att något oväntat dykt upp

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

39.   Jag får arbetsuppgifter att utföra utan de resurser som krävs

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

40.   Om jag inte kan slutföra mina arbetsuppgifter får det stora konsekvenser

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

41.   Jag anser att mina arbetsuppgifter ibland är för svåra

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

42.   Jag utför ibland arbetsuppgifter som jag kanske borde ha mer utbildning
för

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

43.   Jag vet vilka mina huvudsakliga arbetsuppgifter är

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

44.   Jag kan ta kortare pauser från mitt arbete när jag själv vill

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

45.   Jag kan själv prioritera hur jag vill utföra mina arbetsuppgifter

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

46.   Jag har möjlighet till flexibla arbetstider

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

47.   Jag kan bidra med tankar och idéer till hur arbetet inom organisationen
skall utförs

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

48.   Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt arbete

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

 Kontroll
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49.   Jag känner att jag kan utvecklas i min chefsroll

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

50.   Jag känner att mina kunskaper kommer väl till användning i min yrkesroll

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

51.   Jag har tydlia mål att arbeta mot

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

52.   Jag vet vem jag kan fråga när jag stöter på problem

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

53.   Jag får den hjälp jag behöver i mitt arbete

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

54.   Jag blir avastad om arbetsbördan är stor

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

55.   Jag kan prata om mina problem med arbetskamrater

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

56.   Min chef är förstående när det är mycket arbete

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

57.   Jag har förtroende av min chef när jag vill prova nya arbetssätt

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

58.   Jag har förtroende av medarbetarna när jag vill prova nya arbetssätt

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

59.   Jag blir förstådd hemma när det är mycket på arbetet

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

60.   Jag kan prata om mitt arbete när jag kommer hem

1. Instämmer inte alls 6. Instämmer helt
      

61.    Jag har utvecklingssamtal med min chef varje år Ja Nej
      

 Stöd
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 I vilken utsträckning rapporterar cheferna faktorer som kan ha ett samband

till stress, depression och utmatningssydrom?

62.   Min sjukfrånvaro det senaste året

 Ingen

 1-7 dagar

 8-14 dagar

 15-90 dagar

 91-135 dagar

63.   Sjuknärvaro det senaste året (Med sjuknärvaro menas de

tillfällen du gått till jobet trots att du kanske borde ha stannat

hemma p grund av sjukdom)

 Ingen gång

 1-2 gånger

 3-5 gånger

 6-10 gånger

 11- gånger

64.    Jag har på grund av arbetet någon gång under de 6 senaste månaderna...

(Markera samtliga svar som stämmer in på din situation)

 Haft återkommande huvudvärk eller yrsel

 Känt en trötthet pga utebliven sömn

 Haft smärtor i axlar, skuldror eller nacke

 Återkommande hjärtklappning

 Återkommande känt av illamående eller obehag
(mage)

 Känt en gnagande oro för min arbetssituation
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 Haft svårigheter att slappna av efter arbetet

 Känt mig lättare irriterad

 Haft svårt att koncentrera mig

 Haft svårare att orka umgås med vänner på fritiden än
vanligt

 Haft svårare att på fritiden få tid till aktiviteter med
familjen

 Haft svårt att hinna med vardagsrutiner så som
handla, tvätta, städa, laga mat, m.m.

 Livsstilsfaktorer

65.   Röker eller snusar du?

 Ja

 Nej

66.   Mina alkoholvanor ser ungefär ut som följande (Dvs hur ofta

jag vid ett tillfälle dricker exempelvis antingen 50cl Folköl, 33cl

Starköl, 1 glas Vin eller 4cl starksprit/wiskey)

 Aldrig

 Några ggr/månad

 Flera ggr/månad

 Någon gång/vecka

 Flera ggr/vecka

67.   Jag motionerar 30 minuter sammanhängande (Motion kan vara

allt från vardagliga promenader till löpturer och besökpå gym etc)

 Aldrig

 !ggr/månad
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 2ggr/månad

 1-2ggr/vecka

 3-4ggr/vecka

 5 eller fler ggr/vecka
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Bilaga 2  
 
Resultat 

 
 

Psykosocial arbetsmiljö Gällivare kommun
Hej!

Tack för att ni vill medverka i denna underökning. Enkäten fylls i
helt anonymt och kommer att presenteras på ett sätt som gör att ingen
enskild individ kan identifieras.

Kurs/grupp-objekt

Bakgrundsfrågor

1. Kön
51 svar, medelvärde = 1.35

Kvinna

Man

65 % (33)

35 % (18)

2. Ålder
51 svar, medelvärde = 4.57

1 9

2 0 - 2 9

3 0 - 3 9

4 0 - 4 9

5 0 - 5 9

6 0

0 % (0)

2 % (1)

12 % (6)

27 % (14)

45 % (23)

14 % (7)

3. Chefsbefattning
51 svar, medelvärde = 2.47

Förvaltningsch...

Avdelningschef

Enhetschef

10 % (5)

33 % (17)

57 % (29)

4. Antal år som chef i nuvarande befattning
51 svar, medelvärde = 2.22

1

2 - 5

6 - 1 0

1 1

29 % (15)

39 % (20)

12 % (6)

20 % (10)

5. Antal år som chef totalt
51 svar, medelvärde = 2.84

1

2 - 5

6 - 1 0

1 1

16 % (8)

27 % (14)

14 % (7)

43 % (22)

6. Antal direkt underställda medarbetare
51 svar, medelvärde = 2.31

1 0

1 1 - 2 0

2 1

20 % (10)

29 % (15)

51 % (26)

7. Hur många timmar arbetar du per vecka?
51 svar, medelvärde = 4.88

1 0

1 1 - 2 0

2 1 - 3 0

3 1 - 4 0

4 1 - 5 0

5 1

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

25 % (13)

61 % (31)

14 % (7)

8. Hur ofta arbetar du utöver din ordinarie
arbetstid?
51 svar, medelvärde = 2.12

Varje dag

Varje vecka

Varje  månad

Aldrig

16 % (8)

61 % (31)

20 % (10)

4 % (2)

9. Ungefär hur många timmar per månad är utöver
ordinarie arbetstid
51 svar, medelvärde = 3.92

1

2 - 3

4 - 6

7 - 1 0

1 1

6 % (3)

10 % (5)

22 % (11)

12 % (6)

51 % (26)

Psykosocial arbetsmiljö

(Nedanstående frågor är av
självskattnigskaraktär där du ska skatta hur väl
påståendet passar in i din egna situation.
Skattningen sker på en 6gradig skala som
löper från 1. Instämmer inte alls till 6.
Instämmer helt)

10. Jag är väl insatt i begreppet psykosocial
arbetsmiljö
51 svar, medelvärde = 5.41
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1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

0 % (0)

2 % (1)

12 % (6)

29 % (15)

57 % (29)

11. Jag anser att Gällivare kommun generellt
bedriver ett bra arbete gällande den psykosociala
arbetsmiljön
51 svar, medelvärde = 3.73

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

12 % (6)

20 % (10)

39 % (20)

24 % (12)

2 % (1)

12. Jag vet vilka riktlinjer som gäller för
arbetsmiljöarbetet
51 svar, medelvärde = 5.18

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

0 % (0)

4 % (2)

20 % (10)

31 % (16)

45 % (23)

13. Jag vet vilka riktlinjer som gäller för det
psykosociala arbetsmiljöarbetet
51 svar, medelvärde = 4.86

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

2 % (1)

10 % (5)

22 % (11)

33 % (17)

33 % (17)

14. Jag anser att det är av stor vikt att arbeta med
frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön
51 svar, medelvärde = 5.55

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

2 % (1)

2 % (1)

4 % (2)

24 % (12)

69 % (35)

15. Imin yrkesroll som chefhänder det att jag
uppmärksammar psykosocial ohälsa bland mina
medarbetare
51 svar, medelvärde = 5.18

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

2 % (1)

6 % (3)

14 % (7)

29 % (15)

49 % (25)

16. Jag är väl insatt i hur rehabiliteringsprocessen
kan se ut för en person som är drabbad av
psykosocial ohälsa
51 svar, medelvärde = 4.80

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

6 % (3)

8 % (4)

22 % (11)

29 % (15)

35 % (18)

17. När du tänker på begreppet psykosocial ohälsa
vilka faktorer tänker du främst på då?

Stress•

Stress•

Hög frånvaro.•

stress, konflikter•

Vantrivsel•

En rimlig arbetsbelastning
Positiva arbetskolleger
Bra arbetstider
Möjlighet till återhämtning

•

Stress, otrivsel, ansvar och mandat, oerhört spretigt arbete,
känsla av att vara otillräcklig

•

Dålig psykisk arbetsmiljö- dåligt bemötande mot varandra
och brukare, korridorsprat, osämja mellan kollegor
Psykosocial ohälska kan även vara för hög arbetsbelastning,
stress, att inte hinna sina arbetsuppgifter

•
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Stress/ överbelastning, dåligt kamratskap, dåligt ledarskap,
otydligt uppdrag/roll i arbete, dålig organisation/struktur i
arbetet, arbetsuppgifterna är inte i fas med personens
kapacitet m m

•

Att man bemöter varandra med respekt och omtänksamhet.
Att man kan känna arbetsglädje och jämnställdhet. Att man
har hanterbar arbetssituation antal uppgifter och utifrån
psykosocialbelastning.

•

Det orsakar lidande hos enskilda, påfrestningar på arbetslivet
och belastning  på samhällsekonomin. Ofta finns flera
faktorer inblandad till psykosocial ohälsa, arbete, privatlivet
mm. Stress relaterad arbete/privatliv, hög arbetsbelastning,
men även uppdrag som man inte är trygg i.

•

Kombination av privatliv och yrkesliv som för många
medarbetare inte alltid är ett lätt pussel.

•

Tänker på att ohälsa behöver "analyseras" utifrån ett
helhetsperspektiv; vilka faktorer behöver/kan åtgärdas på
jobbet, övriga faktorer som kan påverka, vad kan den
enskilde göra själv utifrån hälsofrämjande insatser

•

trivsel med arbetskamrater och chef, arbetsuppgifternas
innehåll och storlek, tid för arbetsuppgifter, bemötande, att
inte bli sedd,

•

Stress av olika slag•

Stress och dåliga rutiner.•

Konflikter mellan arbetskamrater, eller mellan chef och
medarbetare.
Att inte bli sedd, avsaknad av feed-back
Orimlig arbetsbelastning

•

klimat på arbetsplatsen, chefens stöttning, chefens kunskap•

Relationer, självkänsla, arbetsbörda, stress/oro•

stress, mental belastning, kränkningar, diskriminering•

tid för återhämtning saknas, ingen feedback, frustration för
att man inte får svar på frågor, balans mellan jobb och fritid
saknas,inte närvarande, ser bara hinder och inga lösningar,
arbetet känns övermäktigt, glädje infinner sig sällan eller
aldrig

•

stress, mobbning, diskriminering.•

Psykiska eller fysiska besvär som är knutna till problem den
enskide har i sin livssituation

•

Stress, brist  på samarbete, olika kompetens,•

En anställd är inte glad/nöjd med sin arbetssituation. Mår
dåligt utan att det behöver innebära fysisk smärta. Kan bero
på arbetsbörda, otrevliga möten, social kontakter på arbetet,
dåliga lokaler, mobbing, utanförskap, arbetstider,
personkemi.

•

stress, press, hög arbetsbelastning, vantrivsel, maktlöshet,
otrygghet, exkluderad, icke delaktig, handla emot viktiga
värderingar, likgiltig omgivning, meningslöshet

•

Stress. Avsaknad av kontroll och påverkan. Avsaknad av
gehör från ledning. Minskad arbetsglädje. Inte tillåtande
attityd i arbetsgrupp. Feedback.

•

Stress, dåligt arbetsklimat•

Arbetsmängd, täta förändringar, oklara roller,
arbetsbetingande konflikter, arbetstidens förläggning, tydliga
mål

•

Stress, för stor arbetsbörda till den tid som finns.•

Jag tänker på arbetsbelastningen och att det är viktigt att det
är tydligheten i det uppdrag som vi har. Att inte göra fel
saker

•

Stress- ångest, depressinon, sömnproblematik,
självmedicinering i ngn. form.

•

Att man som personal blir utsatt för kränkningar, hot samt
hot om våld. Svåra situationer där man som personal blir
ifrågasatt, måste vara på tå och har svar/påläst,  ständigt
kritiserad osv.

•

Stress, stor arbetsbelastning, vantrivsel, privata problem•

stress, känsla av otillräcklighet, dåliga förutsättningar att
göra ett bra jobb, konflikter, tidsbrist.

•

arbetsgrupper som inte fungerar
konflikter
stress
bristande arbetsmiljö
grupepr med informella ledare som tar för mkt plats

•

Mobbing, ensamarbeten,•

Sömnsvårigheter, aggressiv, förändringsobenägna.•

Stress, lågt inflytande, kränkningar, utsatthet, informella
ledare.

•

Samarbetsproblem grupperingar särbehandling•

* När kraven blir större än förmågan
* När du inte kan påverka situationen
* Vid långvarig stress
* när det inte finns balans mellan arbete och fritid
* när man ska vara med överallt - inte kan säga ifrån och
prioritera

•

Jag tänker att det kan vara både den fysiska som psykiska
arbetsmiljön. Jag anser att det hänger ihop. Har vi en dålig
fysisk miljö påverkar det också hur vi mår och fungerar på
jobbet. Sen finns ju mycket som är svårt att ta på. Det är
lättare att åtgärda fysiska problem medan de andra ibland
kan vara väldigt svår att få fatt i.

•

Stress, vantrivsel, pennalism,privata problem•
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18. Övrig information som ni anser att vi borde ta
del av får ni gärna skriva här

ingen•

kontroll balans i arbetet•

Just nu är det en väldigt hög arbetsbelastning, mycket
inbekade möten vilket gör att jag måste förlänga dagarna för
att hinna utföra mitt eget arbete. Jag vet att
arbetsbelastningen kommer minska med tiden, har dock
räknat med en onormalt hög belastning året ut.

•

Ett område som "alla" talar om men som organisationer inte
jobbar fullt ut med. "Vi ska minska arbetstid utöver den
ordinarie"
Ändå ska mål nås som inte inryms i den ordinarie
arbetstiden. Om en chef försöker hålla sig till ordinarie
arbetstider så händer det nu och då att det kommenteras som
att arbeta "deltid".
Att befinna sig i en organisation där samverkan mellan flera
funktioner är ett måste och där de olika funktionerna gör
olika prioriteringar innebär att uppdrag "ligger och
skvalpar"= man kan ej släppa uppdrag och gå vidare...

•

Även om jag jobbar fler timmar i månaden försöker jag ta ut
tid när möjlighet ges. t.ex. vid lägre
arbetsbelastning/arbetsanhopning.

•

Min arbetssituation

19. Jag hinner alltid med mina arbetsuppgifter inom
ordinarie arbetstid
51 svar, medelvärde = 2.45

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

35 % (18)

22 % (11)

24 % (12)

4 % (2)

14 % (7)

2 % (1)

20. Jag kan släppa arbetet när jag går hem för
dagen
51 svar, medelvärde = 2.90

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

20 % (10)

24 % (12)

24 % (12)

18 % (9)

12 % (6)

4 % (2)

21. Jag kan hjälpa mina anställda med

arbetsrelaterade problem
51 svar, medelvärde = 4.86

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

2 % (1)

0 % (0)

4 % (2)

22 % (11)

49 % (25)

24 % (12)

22. Min chef är nöjd med min arbetsinsats
51 svar, medelvärde = 4.53

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

2 % (1)

2 % (1)

14 % (7)

22 % (11)

45 % (23)

16 % (8)

23. Jag blir ofta avbruten/störd under en arbetsdag
51 svar, medelvärde = 5.33

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

0 % (0)

4 % (2)

14 % (7)

27 % (14)

55 % (28)

24. Min yrkesroll kräver att jag ibland arbetar
övertid
51 svar, medelvärde = 5.22

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

6 % (3)

4 % (2)

8 % (4)

27 % (14)

55 % (28)

25. Jag måste alltid vara kontaktbar även utanför
arbetstid
51 svar, medelvärde = 3.61

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

22 % (11)

14 % (7)

14 % (7)

12 % (6)

12 % (6)

27 % (14)
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26. Jag är ensam med den kompetens som
befattningen kräver
51 svar, medelvärde = 2.71

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

43 % (22)

6 % (3)

14 % (7)

20 % (10)

10 % (5)

8 % (4)

27. Jag vet vad jag måste prestera i mitt arbete
51 svar, medelvärde = 5.25

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

0 % (0)

4 % (2)

12 % (6)

39 % (20)

45 % (23)

28. Jag måste ibland hantera frågor som jag finner
jobbiga
51 svar, medelvärde = 5.22

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

2 % (1)

6 % (3)

8 % (4)

18 % (9)

63 % (32)

29. Det ställs ibland orimliga krav på mig i mitt
arbete
51 svar, medelvärde = 4.33

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

12 % (6)

12 % (6)

20 % (10)

25 % (13)

27 % (14)

30. Jag har arbetsuppgifter som borde vara någon
annans
51 svar, medelvärde = 4.43

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

6 % (3)

14 % (7)

8 % (4)

12 % (6)

25 % (13)

35 % (18)

31. Jag får arbetsuppgifter att utföra utan de
resurser som krävs
51 svar, medelvärde = 4.35

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

10 % (5)

10 % (5)

8 % (4)

14 % (7)

25 % (13)

33 % (17)

32. Om jag inte kan slutföra mina arbetsuppgifter
får det stora konsekvenser
51 svar, medelvärde = 4.65

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

2 % (1)

4 % (2)

6 % (3)

25 % (13)

41 % (21)

22 % (11)

33. Övrig information som ni anser att vi borde ta
del av får ni gärna skriva här

Mycket administrativt arbete•

ingen•

vet ej är egentligen svaret på fråga nr 22•

Fråga 26 förstår jag inte riktigt•

Det jag upplever just nu är tidsbristen att utföra mina
arbetsuppgifter. Jag tycker dock att mitt arbete är roligt och
lärorikt och jag har stort stöd av min chef, jag vet att hon är
nöjd med min arbetsinsats utifrån rådande situation. Vi får
lov att sänka kraven lite och prioritera att göra det viktigaste.
Jag hoppas att den nya ledningsorganisationen sätter sig på
ett bra sätt och att när alla blivit varm i kläderna så kommer
det lungna ner sig och att alla ska känna sig trygg med vad
man ska göra på jobbet

•

Mitt eget förhållningssätt och mina prioriteringar är viktiga
här!

•
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34. Jag anser att mina arbetsuppgifter ibland är för
svåra
51 svar, medelvärde = 3.43

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

18 % (9)

16 % (8)

14 % (7)

25 % (13)

14 % (7)

14 % (7)

35. Jag utför ibland arbetsuppgifter som jag själv
anser att jag borde ha mer utbildning för
51 svar, medelvärde = 3.75

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

12 % (6)

12 % (6)

12 % (6)

33 % (17)

18 % (9)

14 % (7)

36. Jag vet vilka mina huvudsakliga arbetsuppgifter
är
51 svar, medelvärde = 5.24

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

0 % (0)

2 % (1)

14 % (7)

24 % (12)

57 % (29)

37. Jag kan ta kortare pauser från mitt arbete när
jag själv vill
51 svar, medelvärde = 4.22

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

10 % (5)

10 % (5)

2 % (1)

25 % (13)

33 % (17)

20 % (10)

38. Jag kan själv prioritera hur jag vill utföra mina
arbetsuppgifter
51 svar, medelvärde = 4.41

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

2 % (1)

6 % (3)

16 % (8)

25 % (13)

27 % (14)

24 % (12)

39. Jag har möjlighet till flexibla arbetstider
51 svar, medelvärde = 4.96

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

2 % (1)

6 % (3)

16 % (8)

27 % (14)

45 % (23)

40. Jag kan bidra med tankar och idéer till hur
arbetet inom organisationen skall utförs
51 svar, medelvärde = 5.14

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

2 % (1)

2 % (1)

4 % (2)

14 % (7)

29 % (15)

49 % (25)

41. Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt
eget arbete
51 svar, medelvärde = 4.47

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

6 % (3)

12 % (6)

22 % (11)

31 % (16)

25 % (13)

42. Jag känner att jag kan utvecklas i min chefsroll
51 svar, medelvärde = 4.82

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

6 % (3)

2 % (1)

2 % (1)

20 % (10)

35 % (18)

35 % (18)

43. Jag känner att mina kunskaper kommer väl till
användning i min yrkesroll
51 svar, medelvärde = 4.84
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1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

6 % (3)

0 % (0)

8 % (4)

16 % (8)

31 % (16)

39 % (20)

44. Jag har tydliga mål att arbeta mot
51 svar, medelvärde = 4.73

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

0 % (0)

10 % (5)

24 % (12)

31 % (16)

31 % (16)

45. Övrig information som ni anser att vi borde ta
del av får ni gärna skriva här

ingen•

Tydliga mål, Strykort huvudsakliga mål som genomsyrar
genom hela organisationen på alla nivåer.

•

Flexibilteten vad gäller arbetstider, utförandet av uppdrag,
utveckling av ledarskapet, måluppfyllelse... styrs av
organisationen vilket innebär att till stor del ska arbetet
utföras efter ett visst mönster.

•

46. Jag vet vem jag kan fråga om jag stöter på
problem
51 svar, medelvärde = 4.96

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

2 % (1)

10 % (5)

16 % (8)

35 % (18)

37 % (19)

47. Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete
51 svar, medelvärde = 4.31

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

6 % (3)

14 % (7)

20 % (10)

45 % (23)

12 % (6)

48. Jag blir avlastad om arbetsbördan är stor

51 svar, medelvärde = 2.73

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

20 % (10)

25 % (13)

27 % (14)

20 % (10)

6 % (3)

2 % (1)

49. Jag kan prata om eventuella problem med mina
arbetskamrater
51 svar, medelvärde = 4.69

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

8 % (4)

16 % (8)

16 % (8)

22 % (11)

39 % (20)

50. Min chef är förstående över min prestation när
arbetsbelastningen är stor
51 svar, medelvärde = 4.31

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

4 % (2)

8 % (4)

20 % (10)

18 % (9)

24 % (12)

27 % (14)

51. Jag har förtroende av min chef att prova nya
arbetssätt
51 svar, medelvärde = 5.02

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

2 % (1)

2 % (1)

6 % (3)

16 % (8)

31 % (16)

43 % (22)

52. Jag har förtroende av medarbetarna att prova
nya arbetssätt
51 svar, medelvärde = 4.49
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1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

2 % (1)

10 % (5)

2 % (1)

27 % (14)

41 % (21)

18 % (9)

53. Jag blir förstådd hemma när det är mycket att
göra på arbetet
51 svar, medelvärde = 4.90

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

0 % (0)

10 % (5)

8 % (4)

12 % (6)

24 % (12)

47 % (24)

54. Jag kan prata om mitt arbete när jag kommer
hem
51 svar, medelvärde = 3.75

1 Instämmer in. . .

2

3

4

5

6 Ins tämmer hel t

12 % (6)

18 % (9)

14 % (7)

22 % (11)

12 % (6)

24 % (12)

55. Övrig information som ni anser att vi borde ta
del av får ni gärna skriva här

ingen•

Försöker inte pratar arbete hemma utifrån att det ofta handlar
om sekrestess.

•

vet ej på fråga nr 50
vill inte prata arbete när jag kommer hem på fråga 55

•

Även om chefen har förståelse så gör han inget. Vet inte
riktigt vad jag ska göra på jobbet

•

Om fråga 54 avser om min hemmamiljö är tillåtande att prata
om jobbet så instämmer jag helt. Om frågan däremot avser
om jag rent allmänt pratar jobb på hemmaplan är svaret
instämmer inte alls.

•

Jag kan prata om mitt arbete när jag kommer hem, men det
är något jag undviker för att få lite återhämtning i
arbetsbördan.

•

ensamstående så det är lätt att bli förstådd hemma... men jag
pratar inte så mycket om mitt arbete när jag kommer hem... ;-
)

•

Jag vill försöka att inte prata arbete på min fritid, jag•

promenerar  och tränar med mina hundar och då måste man
vara fokucerad i nuet annars fungerar inte träningen. Det är
så avstressande med promenader och då rensar jag hjärnan
också, för mig är det perfekt.

Faktorer rörande psykosocial arbetsmiljö

56. Jag har utvecklingssamtal med min chef varje år
51 svar, medelvärde = 1.04

J a

Nej

96 % (49)

4 % (2)

57. Min sjukfrånvaro det senaste året
51 svar, medelvärde = 1.71

Ingen

1 - 7  d a g a r

8 - 1 4  d a g a r

1 5 - 9 0  d a g a r

91 -135  daga r

39 % (20)

57 % (29)

0 % (0)

2 % (1)

2 % (1)

58. Sjuknärvaro det senaste året (Med sjuknärvaro
menas de tillfällen du gått till jobbet trots att du
kanske borde ha stannat hemma på grund av
sjukdom)
51 svar, medelvärde = 2.06

Ingen gång

1-2  gånge r

3 -5  gånge r

6 -10  gånger

11-  gånge r

24 % (12)

49 % (25)

25 % (13)

2 % (1)

0 % (0)

59. Jag har på grund av arbetet någon gång under
de 6 senaste månaderna

(Markera samtliga svar som stämmer in på din
situation)
268 svar, medelvärde = 6.55
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Ha...

Känt en trötth.. .

Haft  smärtor. . .

Ha...

Återkomman.. .

Känt en gnagan...

Haft svårighet...

Känt mig lätta...

Haft svårt a...

Haft svårare ...

Haft svårare a...

Haft svårt a...

33 % (17)

67 % (34)

45 % (23)

20 % (10)

22 % (11)

57 % (29)

53 % (27)

57 % (29)

49 % (25)

49 % (25)

37 % (19)

37 % (19)

Livsstilsfaktorer

60. Röker eller snusar du?
51 svar, medelvärde = 1.75

J a

Nej

25 % (13)

75 % (38)

61. Mina alkoholvanor ser ungefär ut som följande
(Dvs hur ofta jag vid ett tillfälle dricker exempelvis
antingen 50cl Folköl, 33cl Starköl, 1 glas Vin eller 4cl
starksprit/whisky)
51 svar, medelvärde = 2.24

Aldrig

Några  ggr /månad

Flera  ggr /månad

Någon gång/vecka

Flera ggr/vecka

14 % (7)

67 % (34)

4 % (2)

14 % (7)

2 % (1)

62. Jag motionerar 30 minuter sammanhängande
(Motion kan vara allt från vardagliga promenader
till löpturer och besök på gym etc)
51 svar, medelvärde = 4.37

Aldrig

1 g g r / m å n a d

2 g g r / m å n a d

1-2ggr /vecka

3 -4ggr /vecka

5 eller fl...

10 % (5)

4 % (2)

10 % (5)

20 % (10)

29 % (15)

27 % (14)

63. Övrig information som ni anser att vi borde ta
del av får ni gärna skriva här

ingen•

Så här ser det ut just nu från sommaren 2013•

Mår riktigt dåligt på arbetet, försökt ta upp det med närmaste
chef flera ggr men inget har hänt. Vet inte vart jag ska vända
mig

•

på fråga 59 rör det min situation som enhetschef som jag haft
sept 2011-januari 2014.

•

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3  
 
Missivbrev 
 
Hej! 

Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete på Personalvetarprogrammet vid 
Umeå Universitet. 

Temat för vår kandidatuppsats handlar om hur chefer på olika nivåer inom Gällivare kommun 
själva arbetar med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön samt vilka faktorer inom 
detta område som eventuellt påverkar er egen psykosociala hälsa. 

Hur chefer i offentlig sektor själva arbetar med dessa frågor samt hur den egna hälsan 
eventuellt påverkas av arbetet finns det idag få studier kring. Därför är det värdefullt om du 
vill bidra med dina erfarenheter och hjälpa oss i vårt arbete. 

Vi hoppas att du kan ägna dig 10 minuter till att fylla i denna webbaserade enkät. Enkäten 
fylls i helt anonymt och uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än till denna 
uppsats. Materialet kommer att presenteras på ett sätt som gör att ingen enskild individ 
kommer att kunna identifieras. Inte heller vi kommer att kunna se vem som svarat på vad. 

Senast den 11 Maj skulle vi vilja ha ditt svar. 

Har du några frågor kan ni antingen kontakta oss eller personalchefen inom Gällivare 
kommun (Lena Rantakyrö) 

Fredrik Nilsson tfn: 070XXXXXX e-post:  

Joakim Odell tfn: 070XXXXXX e-post:  

Med vänliga hälsningar 
 
Länk till enkät:  

https://www.cambro.umu.se/direct/eval-evaluation/4005 
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Bilaga 4 
 
Påminnelsebrev 1 
 
Hej! 

För en dryg vecka sedan fick du en webbaserad enkät postad till dig som handlar om 
psykosocial arbetsmiljö och hälsa riktad till er chefer inom Gällivare kommun. Denna enkät 
ligger till grund för vårt examensarbete inom programmet för personal och arbetslivsfrågor. 

Detta är en påminnelse till dig som ännu inte fyllt i enkäten. 

Vi hoppas att du tar dig tid och hjälper oss i vårt arbete. Tiden för att fylla i enkäten är 
ungefär 5-10 minuter. Senast den 11/5 vill vi gärna ha ditt svar. 

Länk till enkät: 

https://www.cambro.umu.se/direct/eval-evaluation/4005 

Till dig som redan fyllt i enkäten vill vi rikta ett stort varmt tack. 

För frågor kontakta personalchef (Lena Rantakyrö) eller oss 

Fredrik Nilsson tfn: 070XXXXXX e-post:  

Joakim Odell tfn: 070XXXXXX e-post:  
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Bilaga 5 
 
Påminnelsebrev 2 
 
Hej! 

För en dryg vecka sedan fick du en webbaserad enkät postad till dig som handlar om 
psykosocial arbetsmiljö och hälsa riktad till er chefer inom Gällivare kommun. Denna enkät 
ligger till grund för vårt examensarbete inom programmet för personal och arbetslivsfrågor. 

Detta är en sista påminnelse till dig som ännu inte fyllt i enkäten! 

Vi hoppas verkligen att du tar dig tid och hjälper oss i vårt arbete. Tiden för att fylla i enkäten 
är ungefär 5-10 minuter. Senast Söndag den 11/5 vill vi gärna ha ditt svar. 

Länk till enkät: 

https://www.cambro.umu.se/direct/eval-evaluation/4005 

Till dig som redan fyllt i enkäten vill vi rikta ett stort varmt tack. 

För frågor kontakta personalchef (Lena Rantakyrö) eller oss 

Fredrik Nilsson tfn: 070XXXXXX e-post:   

Joakim Odell tfn: 070XXXXXX e-post:  

 


