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Sammanfattning    
Den psykosociala arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen genom lagar gällande 
arbetsförhållanden, arbetsmängd och svårighetsgrad, men även sociala 
arbetsförhållanden. Arbetsgivaren har en skyldighet att verka för en bra psykosocial 
arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa. Sjukfrånvaron för medarbetare inom vård och 
omsorg ökar och forskning visar på ett samband mellan sättet att leda verksamheten och 
den psykosociala arbetsmiljön. Studier har visat att ledarskapet har betydelse för 
medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Syftet med denna studie är att belysa 
ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön för medarbetare inom vård och 
omsorg.  
     
Uppsatsen är en litteraturstudie. Författarna har sökt efter kvalitativa och kvantitativa 
artiklar i relevanta databaser. Efter genomförda sökningar inkluderades tio artiklar. 
Analysen visade att ledarskapet har betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. 
Ledarskapet kan vara främjande och hindrande. Den psykosociala arbetsmiljön främjas 
av att ledaren ger feedback på arbetsinsatser och även ger stöd när det behövs vilket gör 
att trivseln ökar. När det i verksamheten finns en positiv arbetskultur, hänger det 
samman med minskad utbrändhet, och ökad arbetsglädje. Olika faktorer i ledarskapet 
kan också hindra den psykosociala arbetsmiljön, bland annat kan bristande stöd från 
ledaren framkalla stress hos medarbetarna.  
 
Genom en öppen kommunikation och engagemang med tät närvaro i verksamheten kan 
ledaren få en bättre förståelse och tidig upptäckt av problem. Det är viktigt att ledaren 
har en positiv inställning i sitt ledarskap. Det medför att ledarskapet bidrar till rätt 
förutsättningar som är relaterat till en bra arbetsmiljö. Medarbetare som mår bra och 
trivs, stannar kvar på arbetsplatsen vilket gynnar verksamheten. 
 
 
Nyckelord: Ledarskap, vård- och omsorg, psykosociala arbetsvillkor, arbetsrelaterad 
ohälsa, ledarskapsattityd, äldre. 
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INLEDNING 
Höga krav och begränsade resurser hänger samman med lägre arbetstrivsel och sämre 
psykisk och fysisk hälsa (Arbetsmiljöverket 2016). Den psykosociala arbetsmiljön har 
betydelse för medarbetarnas hälsa inom alla verksamheter, i synnerhet de som bedriver 
vård- och omsorg. Enligt en rapport av Försäkringskassan (2015) finns det ett stort 
ohälsotal bland medarbetare inom vård och omsorg. Därför har författarna valt att 
fokusera på detta ämne. 
 
Förmågan till ledarskap är en viktig del i detta och i föreliggande arbete studeras därför 
om det finns möjligheter för ledare inom vård- och omsorg att med sitt ledarskap 
påverka och förbättra medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Utifrån egna erfarenheter 
som arbetsledare inom vård-och omsorg så har vi uppmärksammat att det finns behov 
och önskemål att förbättra den psykosociala arbetsmiljön då många som arbetar inom 
vård och omsorg har hög sjukfrånvaro. Författarna anser att ledare behöver bra 
förutsättningar för att kunna förbättra den psykosociala arbetsmiljön för sina 
medarbetare och vill med anledning av detta belysa ledarskapets betydelse över 
medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. 
 
 
BAKGRUND 
 
Fysisk arbetsmiljö enligt Sveriges kommuner och regioner (2019) är den miljö som rör 
utrymmen och arbetsverktyg och kan vara både inomhus och utomhus, men i den här 
studien ligger fokus på den psykosociala arbetsmiljön inomhus. 
 
 
Psykosocial arbetsmiljö 

Enligt Socialstyrelsen (2006) definieras vård och omsorg som ”åtgärder och insatser till 
enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt 
hälso- och sjukvård enligt gällande lagar”. 
 
I den psykosociala arbetsmiljön som definieras som organisatorisk och social 
arbetsmiljö och som omfattar alla medarbetare inom vård och omsorg, finns det krav 
och aspekter att ta hänsyn till och som på olika sätt sätter ramar för och reglerar 
arbetsförhållanden vad gäller exempelvis arbetsmängd, svårighetsgrad och sociala 
arbetsförhållanden. Arbetskraven kan vara av kognitiv, känslomässig eller materiell 
natur. Med det menas mängden av arbetsuppgifter, förmågan att klara av uppgifterna 
och tiden att utföra dem. Om det blir en obalans under en längre tid så påverkas den 
psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall även ge medarbetarna chans att 
medverka till att ta fram verksamhetsmål och syfte. En del av ledarskapet handlar om att 
förebygga stress på arbetet för medarbetarna genom att vara uppmärksam på tidiga 
signaler i syfte att genom åtgärder förhindra sämre psykosocial arbetsmiljö. En annan 
viktig del i ledarskapet är att vara uppmärksam på kränkande särbehandling vilket kan 
leda till sämre psykosocial arbetsmiljö. Exempel på det är handlingar som syftar mot 
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medarbetare på ett sårande sätt och som kan leda till ohälsa eller att medarbetaren 
hamnar utanför arbetsplatsens gemenskap (Arbetsmiljöverket AFS 2015:4). 
 
 
Lagar som reglerar psykosocial arbetsmiljö 

År 2016 utkom Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) med lagen Organisatorisk och Social 
arbetsmiljö. Syftet med föreskriften var att stödja en god arbetsmiljö samt förebygga 
risk för ohälsa till följd av organisatoriska och sociala relationer. I Arbetstidslagen (SFS 
1982:673) regleras för varje verksamhet där medarbetarna utför arbete för en 
arbetsgivares räkning hur mycket varje person får arbeta i tid. I Arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160) står det att lagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön skall vara god och 
arbetsförhållandena skall anpassas till arbetstagarens olika förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende. Arbetstagaren skall få möjlighet till att medverka i utformningen av 
sin egen arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna 
arbetet. Därmed ges möjlighet till variation, social kontakt, samarbete och sammanhang 
mellan enskilda arbetsuppgifter (ibid. 1977). 
 
Enligt Arbetsmiljölagen är medarbetarnas ansvar att medverka och följa de föreskrifter 
och förordningar som avser arbetsplatsen samt meddela om det finns omedelbara risker 
på arbetet. Alla medarbetare skall vara delaktiga i miljöarbetet (SFS 1977:1160). I 
medarbetarnas ansvar inom vård och omsorg ingår även att främja en god psykosocial 
arbetsmiljö genom att följa de riktlinjer och rutiner som finns på arbetet 
(Arbetsmiljöverket 2016). 
 
 
Arbetsgivarens ansvar 

 
I arbetsgivarens roll inom vård och omsorg ingår ansvar för att rutiner och föreskrifter 
följs för medarbetarna i syfte att förebygga ohälsa hos medarbetarna enligt 
Arbetsmiljöverket (2018).  
 
Arbetsgivaren behöver förutsättningar i form av rimlig arbetsbelastning och 
organisatoriskt stöd. Arbetsgivaren är den som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön 
och är den som bör se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det 
innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet för medarbetarna inom vård och omsorg 
skall verka för att uppmärksamma alla förhållanden i arbetsmiljön som kan beröra de 
anställdas ohälsa och trygghet. Ytterst är det arbetsgivarens ansvar att ge medarbetarna 
och skyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
att själv vara högst ansvarig för arbetsmiljön i syfte att styra arbetet mot en bättre 
arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall också säkerställa att medarbetarna inte utsätts för 
ohälsa eller olycksfall och planera så att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en 
god arbetsmiljö. Det blir därför ett ansvar för arbetsgivaren att se till att arbetet kan 
utföras utan risk för skador eller ohälsa. Ansvarig ledare i verksamheten är skyldig att 
känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen  
(AFS 2015:4).  
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Arbetsmiljöverket har med anledning av detta gett ut föreskrifter och allmänna råd som 
syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa i arbetsmiljön 
(SFS 1977:1160).  
 
Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö 

Forskning visar att det finns samband mellan sättet att leda och medarbetarnas 
psykosociala arbetsmiljö. Ett ledarskap som arbetar hälsofrämjande med 
individinriktade insatser för medarbetaren har betydelse för den psykosociala 
arbetsmiljön (Åkerlind, Larsson & Ljungblad 2013). Skakon, Nielsen, Borg och 
Guzman (2010) visade i en studie att ledarskapet hade betydelse för medarbetarnas 
välbefinnande och psykosociala arbetsmiljö.  Fanns det i ledarskapet ett negativt 
beteende i form av stress och avsaknad av uppmuntran och positivitet till medarbetarna 
så visade det på en negativ koppling till hälsan hos medarbetarna.  
 
Om ledarskapet brister i att skapa stöd och förståelse ökar risken för psykisk ohälsa. Det 
gäller också vid en konflikt mellan ledaren och medarbetaren samt om medarbetaren 
inte får den utbildning som behövs (Olsen, Overland, Reme & Lovvik 2015). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
Den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för hälsan. Inom vård och omsorg innebär 
det för medarbetaren många gånger en miljö med stressade situationer, högt tempo och 
krav på en förmåga till flexibilitet. Som medarbetare behöver man ha kraft och ork för 
sitt arbete. Studier har visat att ledarskapet har betydelse för medarbetarnas 
psykosociala arbetsmiljö och att brister i ledarskapet påverkar medarbetarna negativt. 
Därför är det viktigt att belysa vilka faktorer hos ledarskapet som kan ha betydelse för 
den psykosociala arbetsmiljön för att därigenom kunna skapa ett bättre medvetande hos 
ledaren om dess påverkan på medarbetarna i syfte att minska ohälsotalen.  
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att belysa ledarskapets betydelse för medarbetarnas psykosociala 
arbetsmiljö inom vård och omsorg. 
 
 
METOD 
 
Uppsatsen är en litteraturstudie i syfte att sammanställa material kring ledarskap och 
den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetarna samt belysa ledarskapets betydelse för 
den psykosociala arbetsmiljön. Enligt Friberg (2006, s. 87) innebär en litteraturstudie en 
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översyn över det aktuella kunskapsläget genom ett brett sökande av vetenskapliga 
artiklar, analys och sammanställning.   
 
Datainsamling och urval 

 
I sökandet efter kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar har databaserna 
Health Management Database, Psychology Database och Cinahl används. Health 
Management Database är en databas inom vård och medicin med fokus på 
administration inom hälso- och sjukvård. Psychology Database är en databas inom 
psykologi och angränsade områden och Cinahl är en referensdatabas inom vård- och 
omsorg. 
 
De sökord som använts är leadership, occupational health, healthcare, working 
conditions, workrelated illness, leadership attitude, mental illness och elderly. Sökorden 
valdes utifrån syftet att belysa ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön 
hos medarbetare inom vård- och omsorg. Se Bilaga 2 för sökhistorik. Till alla sökningar 
användes avgränsningarna abstract available, peer reviewed, english och utgivningar 
mellan år 2010 - 2019. För att förklara sambandet mellan våra sökord vid sökningarna 
använde författarna ”AND”.  Vid sökning av artiklar lästes abstract på de artiklar som 
verkade relevanta efter gjorda sökningar. 17 artiklar som var litteraturstudier eller som 
inte svarade mot syftet valdes bort. 10 artiklar inkluderades i uppsatsen.  
 
Flest relevanta artiklar hittades i Cinahl med sökorden leadership, occupational health 
och heathcare men flera fick exkluderas då de var litteraturstudier. En artikel hittades 
via sekundärsökning (Friberg 2006, s. 64).  
. 
  
Dataanalys  

 
Relevanta artiklar sparades i en särskild mapp. Därefter lästes artiklarna igenom flera 
gånger för att kunna utvärdera om de passade uppsatsens syfte. Fribergs (2006, s. 119) 
granskningsfrågor användes vid granskning av utvalda vetenskapliga artiklar med tanke 
på problem, syfte, analysmetod, etiskt resonemang och resultat. Det var viktigt att 
studiernas resultat svarade mot vårt syfte, att det fanns en tydlig beskrivning av använd 
metod och att resultatet hade en klar tolkning samt att det fanns en etisk medvetenhet i 
artiklarna. Nio utav tio artiklar hade en etisk prövning. Författarna sökte efter likheter 
och olikheter i artiklarnas resultat vilka markerades med olika färgpennor. Det framkom 
två teman som presenteras i resultatet. De teman som framkom visade olika faktorer hos 
ledarskapet som främjar respektive hindrar den psykosociala arbetsmiljön. Det framkom 
också tre subteman under respektive tema. Under främjande faktorer finns kontinuerligt 
stöd, feedback och minska negativa beteenden. Under hindrande faktorer finns bristande 
stöd, stress och mobbningsbeteenden. De artiklar som inkluderas i litteraturstudien kan 
ses i Bilaga 1.  
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RESULTAT 
Efter studier av valda artiklar som handlar om ledarskapets påverkan på den 
psykosociala arbetsmiljön, så framstod två teman och subteman som svarade mot syftet 
i denna uppsats. Vilka faktorer hos ledarskapet som främjar respektive hindrar den 
psykosociala arbetsmiljön hos medarbetare.  
 
I en studie framkom att 55 % av medarbetarna fick uppskattning av sin ledare när de 
gjort ett bra arbete. Samtidigt som 24 % i huvudsak var nöjda med sitt arbete. En faktor 
som nöjdhet hos medarbetarna är av betydelse utifrån ledarens perspektiv då det kan 
leda till ökad arbetstillfredsställelse för medarbetarna och därmed medverka till en 
positivare psykosocial arbetsmiljö (Opollo, Gray & Spies 2014). 
 
Här visas de teman och subteman som framkommit i analysen. 
 
Teman Subteman 

Faktorer i ledarskapet som främjar den 
psykosociala arbetsmiljön 

Kontinuerligt stöd 

 Feedback 

 Minska negativa beteenden 

Faktorer i ledarskapet som hindrar den 
psykosociala arbetsmiljön 

Bristande stöd 

 Stress 

 Mobbningsbeteenden 

 
 
 
Faktorer hos ledarskapet som främjar den psykosociala arbetsmiljön 

Kontinuerligt stöd 
 
En faktor som framkom var att en ledare behövde ge kontinuerligt stöd till personalen 
genom att erkänna och se deras arbetsprestationer. Det innebär att också inkludera 
medarbetarna i beslutsprocesser vilket kunde leda till att arbetsglädjen förbättrades och 
arbetsrelaterad stress minskade (Laranjeira, 2011; Happel et al. 2013). Även bland 
medarbetare i olika professioner inom vård och omsorg kunde ett mottagande av 
kontinuerligt stöd i form av feedback fungera som en skyddande barriär mot flera 
känslomässigt uttömmande bördor. Kunde medarbetarna uttrycka oro över varandras 
personliga välbefinnande och bry sig om varandra, så kunde det vara avgörande för att 
utforma känslomässiga kulturer på arbetsplatsen. Positiva känslomässiga kulturer 
hängde också samman med minskad utbrändhet, ökad arbetsglädje och nöjdare patienter 
(Sexton et al. 2017). 
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Feedback 
 
Ett samband fanns mellan arbetsklimat och trivsel på arbetet och där ledaren hade en 
avgörande roll. Ett bra ledarskap och stöd från organisationen och kollegor i form av 
feedback främjade den känslomässiga kulturen vilket var en faktor till ökad trivsel 
(Orrung Wallin, Jakobsson & Edberg, 2012). De förutsättningar ledaren kunde ge, som 
en fast anställning, påverkade också den psykosociala arbetsmiljön och kunde ge en god 
effekt för medarbetarna (Tran et al. 2019; Orrung Wallin, Jakobsson & Edberg, 2012).   
 
 
Minska negativa beteenden 
 
En faktor som kan handla om att förebygga negativa beteenden är misstanke om 
mobbning på arbetsplatsen.  Det måste bli en prioritet och en faktor för ledaren att 
utreda i syfte att främja den psykosociala arbetsmiljön. Ledarens arbete mot mobbning 
måste ses som effektiv och rapporter om mobbning måste behandlas seriöst och 
resultera i verklig förändring i syfte att bygga upp personalens känslor. Att ta bort 
hinder och utvärdera insatser för att minska negativa beteenden på arbetsplatsen var 
viktigt i ledarskapet för att främja den psykosociala arbetsmiljön (Carter et al. 2013). 
 

Faktorer hos ledarskapet som hindrar den psykosociala arbetsmiljön 

 

Bristande stöd 
 
Ledaren hade en avgörande påverkan på trivseln på arbetsplatsen. Om ledaren inte tog 
fullt ansvar för medarbetarna och den psykosociala arbetsmiljön fanns risk för missnöje 
hos personalen. Det framkom ett samband mellan vantrivsel med oro, rastlöshet och 
utmattning efter arbetet och upplevda hälsoproblem (Orrung Wallin, Jakobsson & 
Edberg 2012). 
 
Freimann & Merisalu (2015) undersökte om det fanns ett samband mellan 
arbetsrelaterade psykosociala riskfaktorer och mental ohälsa. Det framkom att det fanns 
ett betydande samband mellan mentala hälsoproblem och bristande stöd från ledaren 
gällande arbetsbelastning, arbetskrav. 
 
 
Stress 
 
Det framkom även ett samband mellan bristande stöd från ledaren och upplevd stress. 
Men stress kunde även uppkomma beroende på arbetets organisering, i form av hög 
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arbetsbelastning, för lite personal och att inte kunna få ut sina raster. En annan 
stressfaktor var bristen på utrymme vid rast. Det fanns ingen plats att dra sig undan på. 
Många blev stressade av brist på karriärvägar och upplevelsen av att ledaren inte såg 
deras ansträngningar (Happell et al. 2013). 
 
Enligt Coutinho et al. (2018) hade personal utan fast anställning en hög exponering för 
psykosociala riskfaktorer. Det kunde bero på ett behov att behöva imponera på sin 
ledare för att få behålla sitt arbete, vilket kunde få konsekvenser på självkänslan. 
Studien visade att mer än hälften av de anställda uppvisade en psykosocial risk, mycket 
beroende på typ av anställning, typ av schema och graden av frånvaro. Det fanns även 
en högre risk för exponering av riskfaktorer med ökande ålder. Organisationskulturen 
och de värden den förmedlade spelade en roll för att skapa en miljö som mer eller 
mindre kunde välkomnas mot äldre personer. Om arbetsgivaren framhävde ungdom, 
förändringar och kreativitet kunde arbetsplatsen bli mindre attraktiv bland äldre än om 
den hade en miljö som främjade erfarenhet och lojalitet. Det innebar att äldre 
medarbetare idag med ständigt uppdaterande teknik kunde uppleva större svårigheter 
när de måste anpassa sig till arbetsplatsens behov och förväntningar eftersom de 
tenderade att förlita sig på sin erfarenhet (ibid 2018).  
 
 
Mobbningsbeteenden 
 
När Tong, Schwendimann & Zúniga (2017) undersökte förekomst av mobbning hos 
medarbetare på vårdboenden i Schweiz så framkom att när ledaren gav medarbetarna en 
högre arbetsbelastning eller förlöjligar dem så blev det en hindrande faktor för en god 
psykosocial arbetsmiljö. I en ytterligare studie (Carter et al. 2013) framkom samband 
mellan mobbning och psykisk ohälsa. Studien visade att mobbningsbeteenden var 
underrapporterade. Den vanligaste källan till mobbning var ledaren för arbetsgruppen. 
Utsatta personer rekommenderades att närma sig ledaren med frågor som rör mobbning 
och trakasserier men om ledaren var förövaren var det viktigt att personalen fick 
tillgång till råd och hjälp från sin arbetsgrupp. Studien identifierade medarbetarnas 
skepticism huruvida situationer kunde förbättras gällande mobbningsbeteenden.  
 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 

 
Detta är en litteraturstudie bestående av kvantitativa och kvalitativa studier. Genom en 
litteraturstudie ges en bild av befintlig forskning i ämnet. Valet att skriva om 
medarbetares psykosociala arbetsmiljö och ledarskapets betydelse för detta grundar sig 
på författarnas yrkesval där ledarskap ingår. Författarna till studien valde att avgränsa 
artiklarna från år 2010 och framåt. Fördelen med det är att resultatet skall spegla 
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verksamheter i nutiden. Databaserna som användes vid sökningarna täckte vård och 
omsorg, ledarskap och psykologi. 
 
Artiklarna som valdes ut, se Bilaga 1, är alla på engelska. Att analysera engelska artiklar 
är svårt men författarna har gjort sitt bästa för att inte feltolka. För att minimera 
felaktigheter har översättningsprogram använts vid okända ord. Av de 10 artiklar som 
inkluderades i resultatet hade 9 artiklar godkänts av en etisk kommitté.  
 
Med tanke på valda artiklars syften hade fler artiklar med kvalitativ metod istället för 
kvantitativ metod kunnat ge en djupare förståelse för ledarskapets betydelse vid stress, 
ångest och upplevd hälsa i relation till medarbetarna gällande den psykosociala 
arbetsmiljön.  
     
Det hade varit önskvärt att fler artiklar hittats via sökningarna. Olika sökkombinationer 
prövades utan önskvärt resultat. Det hade varit intressant om fler artiklar berört 
undersköterskors arbetsmiljö då de utgör den största kategorin inom vård och omsorg.  
Vård- och omsorg är ett kvinnodominerat område. Kanske resultaten blivit annorlunda 
om studierna gjorts vid arbetsplatser med ett lika förhållande män/kvinnor. 
 
 
 
 
Resultatdiskussion 

 
Resultatet visade att ledarskapet har betydelse för medarbetarnas psykosociala 
arbetsmiljö. Det kan å ena sidan vara främjande för medarbetarna hur ledaren agerar och 
kommunicerar men å andra sidan så kan det även vara hindrande för medarbetarna. 
Resultatet visade också på att medarbetare upplevde sig stå i beroendeställning till 
ledaren vilket kunde få både fördelar och nackdelar beroende på relationen. Faktorer 
som främjade och hade betydelse för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö var att 
ledaren hade en bra kommunikation med sina medarbetare samt en fysisk närvaro på 
arbetsplatsen. Den fysiska närvaron kunde bidraga till att ledaren fick bättre förståelse 
och tidigare upptäckt av stressrelaterade problem hos medarbetarna. En annan 
främjande faktor är om ledaren åstadkommer korta reflektions möten varje vecka på 
arbetsplatsen där arbetsteamet tillsammans med ledaren reflekterar över arbetsveckan 
som har varit.  Det kan medföra tid att för att diskutera olika dilemman eller händelser 
vilket kan vara en främjande faktor som har positiv betydelse.  
 
Om ledarskapet har en positiv inställning påverkar också betydelsen för medarbetare 
inom vård och omsorg. Det medför att ledarskapet bidrar till rätt förutsättningar som är 
relaterat till en bra arbetsmiljö. Även när medarbetarna fick rätt premisser för att 
använda sina dugligheter i verksamheten bidrog det till en mer välbalanserad 
arbetsmiljö. En faktor där ledarskapet visar på positivitet gentemot sina medarbetare är 
en röd tråd som också smittar av sig till medarbetare. Även när medarbetarna fick rätt 
premisser för att använda sina dugligheter i verksamheten bidrog det till en mer 
välbalanserad arbetsmiljö (Orrung Wallin 2013).  
 



 9 

Några framträdande delar från resultatet är värt att lyfta fram. Något som inte förvånade 
var att stress är en framträdande del både hos ledare och medarbetare.  I dagens 
samhälle är det lätt att man sätter för höga krav på sig själv och en press som medverkar 
till en inre negativ känsla av stress. 
 
Mellner & Aronsson (2018) beskrev i sin studie att stressrelaterade faktorer ledde till 
många sjukskrivningar. I studiens resultat framkom stressfaktorer som till exempel hög 
arbetsbelastning, för lite personal och upplevelsen att ledaren inte såg medarbetarnas 
ansträngningar vilket var en hindrande faktor för den psykosociala arbetsmiljön. Det 
överensstämmer med Happell et al. (2013) där det framkom som en hindrande faktor i 
ledarskapet. 
 
Studier påvisade även att ett auktoritärt beteende hos ledaren påverkade medarbetarens 
upplevelse av stress. Ett auktoritärt beteende hos ledaren kunde innebära att bestämma 
utan att ta in medarbetarnas åsikter (Theorell, Nyberg & Romanowska 2013).  Det 
framkom också att fanns det en avsaknad av socialt stöd och bra kunskap om sin 
arbetsplats så påverkade det upplevelser av att medarbetaren inte kände sig ha balans 
mellan arbete och fritid (Engman, Nordin & Hagqvist 2017).  Det blir då viktigt för 
ledaren att främja ett socialt stöd i verksamheten och öka kunskapen om arbetsplatsen i 
syfte att främja den psykosociala arbetsmiljön.                                               
 
Författarna menar att kunskap i sin profession kan vara en del i känslan av stress och 
tänker då på arbetsplatser inom vård och omsorg där merparten är utbildade 
undersköterskor men där det finns ett antal outbildade vårdbiträden också. En 
arbetsplats med outbildade vårdbiträden kan innebära att utbildade undersköterskor får 
ta ett större ansvar vilket kan leda till ökade stresskänslor. 
 
Socialt stöd och obalans mellan arbete och fritid spelade roll för medarbetarens 
upplevelse av obalans och stress vilket också är en hindrande faktor för den 
psykosociala arbetsmiljön. Viktiga beståndsdelar som exempelvis övertid och 
obekväma arbetstider var bidragande till upplevelser av obalans (Engman, Nordin & 
Hagqvist 2017). 
 
Det finns lagar och det finns kunskap om hur man kan nå fram till en god psykosocial 
arbetsmiljö. Trots det saknas i många verksamheter inom vård och omsorg den rätta 
inställningen, något som bör belysas. Inställningen som kan kallas för feedback skall 
främst komma från ledarskapet.  
 
Uppmuntran för det genomförda arbetet från ledaren var en del för en bra psykosocial 
arbetsmiljö, även delaktighet i hur arbetet skall bedrivas har stor roll. Studien nämner 
fyra typer av stöd såsom känslomässigt stöd, praktiskt och stöd genom information och 
uppskattning. I artikeln nämns kafferasten som en viktig mötesplats med vardagligt 
småprat som en bidragande orsak till god kommunikation mellan ledare och 
medarbetarna (Hultberg 2007).  
 
Författarna hoppas på att i framtiden få ta del av mer studier som påvisar vilken roll 
som positiv feedback har. Feedback behöver komma både från ledarens håll och 
medarbetare emellan. En strävan behöver vara att berätta för varandra vilket bra arbete 
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vi utför. Speciellt viktigt är det inom verksamheter som ägnar sig åt vård och omsorg 
där det finns så många varierande arbetsuppgifter och innebär möten med människor I 
resultatet framkom att mobbning har ett samband med den psykosociala arbetsmiljön. 
Det var ett underrapporterat problem. Ledaren i verksamheten var den vanligaste källan 
till mobbning vilket kunde medföra problem för den utsatta då ledaren är den man bör 
vända sig till. Även verbalt missbruk förekom.  
 
Enligt Fink-Samnick (2017) är det viktigt för verksamheten att erkänna att det 
förekommer mobbning. Först när man gjort det kan man ta itu med problemet och börja 
arbeta förebyggande. 
 
Det är viktigt att bygga upp en arbetsmiljö med en öppen kommunikation mellan 
ledaren och medarbetarna. Genom det vågar man ta upp frågor och diskussioner som 
upplevs svåra. Frågor om trakasserier, ojämlikhet och mobbning borde vara frågor på 
arbetsplatsträffar. Det framkom att när mobbningen blev ett stort problem blev ledaren 
inkopplad. Tidiga signaler på mobbning i form av sjukskrivningar och krav på 
rehabilitering nonchalerades. Det är ledarens uppgift att uppmärksamma tidiga signaler 
på mobbning och åtgärda problemen. För många var det svårt att acceptera att 
mobbning förekom i verksamheten då man utåt ville visa upp en positiv fasad 
(Strandmark K, Rahm, Rystedt, Nordström & Wilde-Larsson 2019).  
 
Mobbning är ett dolt problem och dolda problem kan bli svårare att förebygga. För 
ledaren är det viktigt att aktivt engagera sig i verksamheten för att då öka chanserna att 
upptäcka symptom på mobbning. Det är ledarens ansvar att se till att kunskap om 
mobbning implementeras i verksamheten för att uppmärksamma medarbetarna på vilket 
förhållningssätt som inte är acceptabelt. 
 
Resultatet visar på att den psykosociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska. En 
god psykosocial arbetsmiljö ger medarbetarna möjlighet att utveckla sin kompetens och 
bidrar till verksamhetens framgång. Det borde därför ligga i verksamhetens intresse att 
uppmärksamma och arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö. I dagspressen kan man 
återkommande läsa om högre sjukskrivningstal för stress och psykisk ohälsa. Det borde 
ligga i verksamhetens intresse att minska sjukskrivningarna vilket kostar pengar men 
framför allt, ha medarbetare som mår bra och trivs. Nöjda medarbetare stannar kvar i 
verksamheten med sin kunskap och erfarenhet. Författarna till denna studie hoppas på 
en ökad fokusering i framtiden på medarbetarens upplevelser av välbefinnande och att 
skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg i syfte att skapa en bra 
psykosocial arbetsmiljö.   
 

SLUTSATSER 
 
 
Att skapa och få en god psykosocial arbetsmiljö är fordrande och kräver medverkan från 
både ledarens och medarbetarnas håll. Riktlinjer och lagar finns i syfte att skapa och 
bibehålla en god arbetsmiljö. Det är både ledarens och medarbetarnas ansvar då den 
psykosociala arbetsmiljön alltid är i en närvarande form. Vi hoppas att den här studien 
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kan öka förståelsen hos ledare för betydelsen av en god psykosocial arbetsmiljö hos 
medarbetare. Studiens resultat visar att: 
 

• Förtroende mellan ledaren och medarbetaren bör finnas. 
• Positiv uppmuntran från ledaren till medarbetarna främjar den psykosociala 

arbetsmiljön. 
• Ledaren bör skapa förutsättningar för medarbetarna med tydliga riktlinjer, 

rutiner och mål. 
• Tid mellan ledare och medarbetare för att skapa en teamkänsla och gemensamt 

synsätt. 
• Förebyggande rutiner mot mobbning bör finnas och hållas levande i 

diskussioner. 
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Bilaga 1 
 
Bilaga 1: Artikelgranskning 
 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och 
urval 

Resultat 

Carter, 
Thompson, 
Crampton, 
Morrow, Burford, 
Gray & Illing 
2013. 
Workplace 
bullying in the 
UK NHS: a 
questionnaire and 
interview study 
on prevalence, 
impact and 
barriers to 
reporting. 
BMJ Open. 

Undersöka 
förekomsten och 
påverkan av 
mobbning mellan 
personal och utforska 
hinder för 
rapportering av 
mobbning. 

Först gjordes en 
kvantitativ studie 
med 2950 
svarande. 
Därefter gjordes 
en kvalitativ 
studie i form av 
en 
telefonintervju 
som alla erbjöds 
vara med i, 43 
deltog. 

20 % rapporterade att 
de blivit utsatta för 
mobbning av kollegor 
och 43% har blivit 
vittnen till mobbning 
de senaste 6 
månaderna. Det fanns 
en koppling till sämre 
psykisk hälsa och 
missnöje på 
arbetsplatsen. Ledaren 
var den vanligaste 
källan till mobbning. 
En pressad 
arbetssituation och 
arbetskulturen bidrog 
till mobbning. 

Coutinho, 
Queirós, 
Henriques, 
Norton & Alves 
2018. 
Work-related 
determinants of 
psychosocial risk 
factors among 
employees in the 
hospital setting. 
Work. 

Bedöma vilka 
huvudsakliga 
arbetsrelaterade 
psykosociala 
riskfaktorer som 
finns. 

En kvantitativ 
studie med 399 
deltagare. ¾ var 
kvinnor och 
nästan 50 % var 
31-45 år.  

Högst psykosocial risk 
(53,8%) fanns i 
personliga förhållanden 
på arbetsplatsen. 
Därefter kom 
arbetsplatsen krav på 
28,1 % och sociala 
kontakter och ledarskap 
på 24,4 %.  

Freimann & 
Merisalu 2015. 
Work-related 
psychosocial risk 
factors and 
mental health 

Undersöka 
kopplingen mellan 
arbetsrelaterade 
psykosociala 
riskfaktorer och 
mental ohälsa. 

En kvantitativ 
studie med 404 
deltagare. Alla 
var 
sjuksköterskor 
med en 

Arbetsrelaterade 
psykosociala 
riskfaktorer som 
arbetsbelastning, 
känslomässiga krav, 
arbetstakt och 
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problems 
amongst nurses at 
a university in 
Estonia. 
Journal of Public 
Health. 

anställningstid 
över 1 år. 

rollkonflikter hade 
betydande samband 
med mentala 
hälsoproblem och kan 
bidra till höga 
stressnivåer som 
utbrändhet. 

Happell, Dwyer, 
Reid-Searl, 
Burke, 
Caperchione & 
Gaskin 2013. 
Nurses and stress: 
recognizing 
causes and 
seeking solutions. 
Journal of 
Nursing 
Management. 

Identifiera från 
sjuksköterskors 
perspektiv vilka 
stressfaktorer som 
finns och hur de kan 
minskas. 

En kvalitativ 
studie med 38 
deltagare. 

Arbetsrelaterad stress 
uppkom från hög 
arbetsbelastning, 
problem i 
personalgruppen, 
skiftarbete och dåliga 
karriärvägar. Förslag 
till att minska 
arbetsrelaterad stress är 
minskad 
arbetsbelastning, 
förändrade skifttimmar, 
organisationsutveckling 
och erkännande från 
ledarskapet. 

Laranjeira 2011. 
The effects of 
perceived stress 
and ways of 
coping in a 
sample of 
Portugese health 
workers. 
Journal of 
Clinical Nursing. 

Klargöra sambandet 
mellan upplevd 
arbetsrelaterad stress 
och strategier för att 
hantera det. 

En kvantitativ 
studie på 102 
sjuksköterskor. 

52,2 % upplevde höga 
stressnivåer. Orsakerna 
var främst patienters 
död, akuta situationer 
och dåligt stöd i 
verksamheten. Den 
vanligast använda 
strategin var 
självkontroll, en 
planerande 
problemlösning och att 
fly undan problemen. 

Opollo, Gray & 
Spies 2014. 
Work-related 
quality of life of 
Ugandan 
healtcare 
workers. 
International 
Nursing Review. 

Beskriva upplevd 
arbetsrelaterad 
livskvalitet. Även att 
se deltagarnas idéer 
hur man kan förbättra 
arbetsmiljön.  

En kvantitativ 
studie med 146 
deltagare 
anställda inom 
vård- och 
omsorg.  

Deltagarna 
rapporterade sämre 
arbetslivskvalitet vad 
gäller 
arbetsförhållanden och 
förmågan till kontroll. 
Stressnivån upplevdes 
som låg och det fanns 
en hög 
arbetstillfredsställelse.  

Orrung Wallin, 
Jakobsson 
&Edberg 2012. 
Job satisfaction 

Undersöka 
undersköterskors 
arbetsglädje och dess 
variabler.  

En kvantitativ 
studie med 225 
deltagare. 

Undersköterskor som 
arbetar i ett positivt 
arbetsklimat, med 
personcentrerad vård  
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and associated 
variables among 
nurse assistants 
working in 
residential care. 
International 
Psychogeriatrics 

och som får 
organisatoriskt stöd 
upplever en högre grad 
av 
arbetstillfredsställelse.  

Sexton, Schwartz, 
Chadwick, 
Rehder, Bae, 
Bokovoy, Doram, 
Sotile, Adair & 
Profit 2017. 
The associations 
between work-
life balance 
behaviours, 
teamwork climate 
and safety 
climate: cross-
sectional survey 
introducing the 
work-life climate 
scale, 
psychometric 
properties, 
benchmarking 
data and future 
directions  
BMJ quality & 
safety. 

Beskriva en skala för 
utvärdering av 
arbetslivsklimat. 
Undersöka samband 
mellan 
arbetslivsklimat, 
grupparbetsklimat och 
säkerhetsklimat. 

En kvantitativ 
studie med 7923 
deltagare från 
sjukvård på 16 
sjukhus.  

Ett positivt 
arbetsklimat har en 
koppling till bättre 
samarbete i 
personalgruppen och 
förbättrade 
patientrelaterade 
normer och beteenden. 

Tong, 
Schwendimann & 
Zúniga 2017. 
Mobbing among 
care workers in 
nursing homes: A 
cross-sectional 
secondary 
analysis of the 
Swiss Nursing 
Homes Human 
Resources 
Project. 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 

Undersöka frekvensen 
av mobbning på 
vårdboenden och hur 
det påverkar 
personalen där vad 
gäller hälsostatus, 
arbetstillfredsställelse, 
önskan att sluta. Även 
undersöka 
arbetsmiljöns 
påverkan på 
mobbning. 

En kvantitativ 
studie 5311 
deltagare. I 
studien ingick all 
personal utom 
studenter och 
frivilliga, som 
pratade franska, 
tyska eller 
italienska. 

4,6 % av 
vårdpersonalen hade 
upplevt mobbning. För 
ledarna var siffran 5,8 
%. Upplevelser av ett 
sämre ledarskap, 
mindre 
personalresurser och 
sämre gemenskap ökar 
risken för mobbning. 
Personal som upplevt 
mobbning söker oftare 
nya jobb, känner 
mindre arbetsglädje 
och har mer 
hälsoproblem. En 
viktig påverkan är 
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ledarskapet. 
Tran, Nguyen, 
Luong, Bul, 
Phan, Tran, Ngo, 
Minas & Nguyen 
2019. 
Stress, anxiety 
and depression in 
clinical nurses in 
Vietnam: a cross-
sectional survey 
and cluster 
analysis. 
International 
Journal of Mental 
Health Systems. 

Förekomsten av 
stress, ångest och 
depression hos 
sjuksköterskor och 
utforska socio-
demografiska 
egenskaper och 
arbetsvillkor som 
förknippas med det. 

En kvantitativ 
studie med 600 
sjuksköterskor. 

Stress, ångest och 
depression var vanligt. 
Ansträngningar bör 
göras för att stödja 
sjuksköterskor i deras 
karriärutveckling för att 
minska psykologiska 
påfrestningar. 
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Bilaga 2: Sökhistorik 
 
 
Databas 
 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

Cinahl Leadership, 
occupational 
health,healthcare 

172 5 

Heath Management 
Database 

Leadership, 
workrelated illness 

64 1 

Psychology 
Database 

Leadership, working 
conditions, health 
care, elderly 

126 3 
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