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Abstract 
This bachelor thesis in public administration is about how middle managers in state 

administrations are experiencing work-related stress. We have studied how the combination 

between demands and the possibility of control of tasks looks when it comes to how work-

related stress is induced in men and women. The study also shows what influence social support 

in the workplace has for these factors. 

 

The essay begins with an introductory chapter followed by the purpose and our questions. The 

chapter previous research leads to problems discussion and reference framework that follows 

is the basis for the interview questions. The interviews have been answered by seven 

respondents representing three different organizations within the government administration. 

After transcribing the interviews, these were analyzed in connection to the reference frame and 

finally led to our discussion and conclusions of the study. 

 

The conclusions to be drawn from the study is that the middle managers we interviewed are not 

particularly stressed. Occasionally there may be periods that can be stressful but most of the 

respondents find it manageable. 

 

We think there is one part which is particularly important to a middle manager so they are able 

to handle the demands and negative stress, and this is the social support at the work place. 

Almost all of our respondents say somewhere in the interview that they suffer with work related 

stress from time to time but they say they are stress-resistant individuals. Some feel that they 

have high demands in their work situation, either from themselves or from the environment, but 

other factors weigh this up, such as social support. A sense of control over their work situation 

seems to be an important factor for good health. Our study suggests that our respondents feel 

that they have this. 

 

Some of the respondents are experiencing increased stress when they see that the employees 

stress, but consistently they feel that it is one's own responsibility to deal with potential stressors 

and make sure it does not get too much. 

 

The study is written in swedish 

 

 

 

Keywords: public management, middle management, health, stress, demand- control-support- 

model, social support 



 

II 

Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats inom offentlig förvaltning handlar om hur mellanchefer inom statliga 

förvaltningar upplever arbetsrelaterad stress. Vi har studerat hur kombinationen mellan krav 

och möjligheten till kontroll av arbetsuppgifter ser ut då arbetsrelaterad stress framkallas hos 

män respektive kvinnor. Studien visar också vilken koppling det sociala stödet på arbetsplatsen 

har för dessa faktorer. 

 

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel följt av syfte och den frågeställning som ska 

besvaras. Kapitlet tidigare forskning leder till en problemdiskussion och referensramen som 

följer ligger till grund för intervjufrågorna. Intervjuerna har besvarats av sju respondenter som 

representerar tre olika organisationer inom statlig förvaltning. Efter transkribering av 

intervjuerna har dessa analyserats med koppling till referensramen och avslutningsvis lett till 

vår diskussion och slutsatser.  

 

Slutsatserna som kan dras av studien är att de mellanchefer vi har intervjuat inte är särskilt 

stressade. Stundtals kan det förekomma perioder som kan vara stressade men de flesta av 

respondenterna tycker att det är hanterbart. 

 

Vi tror att det finns en del som är särskilt viktig för att en mellanchef ska klara av att hantera 

krav och negativ stress och detta är det sociala stödet på arbetsplatsen. Nästan alla våra 

respondenter säger någonstans i intervjun att de drabbas av arbetsrelaterad stress men de säger 

sig vara stresståliga individer. En del upplever att de har höga krav i sin arbetssituation, antingen 

från sig själv eller från omgivningen, men har då andra faktorer som väger upp detta som till 

exempel socialt stöd av chefskollegor och ledning. En känsla av kontroll över sin arbetssituation 

verkar vara en viktig faktor för god hälsa. Vår studie pekar på att våra respondenter upplever 

att de har detta. 

 

Några av mellancheferna upplever en ökad stress när de ser att medarbetare stressar, men 

genomgående tycker de svarande att det är ens eget ansvar att hantera eventuella stressfaktorer 

och se till att det inte blir för mycket. 

 

 

 

Nyckelord: offentlig förvaltning, mellanchef, hälsa, stress, krav-kontroll-stöd- 

modellen, socialt stöd 
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1 Inledning 
 

Medvetenheten om att stress är skadligt ökar, men det hjälper inte. Till 

Stressmottagningen kommer allt yngre; kvinnor och chefer. 

 

(Brandsma 2013) 

 

Kraven på offentliga förvaltningar har ökat med fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Detta har medfört att mellanchefer idag ansvarar för fler medarbetare än tidigare samtidigt som 

de administrativa uppgifterna har ökat vilket även har lett till en ökning av stressrelaterade 

besvär och mental ohälsa (Ahlborg et al. 2014). Psykisk ohälsa är i Sverige den vanligaste 

orsaken till sjukskrivningar och de snabba förändringar som sker i dagens samhälle ställer stora 

krav på företag och organisationer. Enligt Arbetsmiljöverket (2014) rapporterar över hälften av 

europeiska arbetstagare att stress är vanligt förekommande på deras arbetsplats. 

Till stressmottagningen på Karolinska institutet kommer allt fler yngre, kvinnor och chefer 

(Brandsma 2013). Kvinnor med tjänstemannayrken, bland annat i chefspositioner, utgör den 

största andelen av deltagare i behandlingarna hos Marie Söderström som arbetat på 

stressmottagningen i 13 år. Hon säger att när hon började var det anmärkningsvärt om någon 

var under 45 år, idag är de flesta 30-45 år. Unga kvinnor med högre utbildning står för en stor 

del av den psykiska ohälsan. Söderström säger att den gemensamma nämnaren för de som blir 

stressade är att det är “ambitiösa människor som vill prestera väl och ha kontroll” (Brandsma 

2013). Att det är mest kvinnor tror hon delvis beror på dubbelarbete hemma och på jobbet men 

säger också att hon ser en förändring med alltfler yngre män som kommer till 

stressmottagningen med samma svårigheter. Trots den ökade medvetenheten om den 

psykosociala ohälsan ser inte Söderström några tecken på minskad stress, snarare tvärtom. Hon 

menar att arbetslivet idag är krävande på ett annat sätt än förr, med mer slimmade organisationer 

och ständiga krav på höga prestationer. 

 

Björklund et al. (2013) har delat upp cheferna i sin studie i två grupper; högre och lägre chefer. 

Till högre chefer kategoriseras de som har högst en chef över sig och lägre chefer har två eller 

fler. Det vi avser med mellanchef i denna studie är någon som verkar mellan ledningen och den 

operativa personalen och som har två eller fler chefer över sig (Mintzberg 2009; Björklund et 

al. 2013). Tidigare forskning visar på att det finns skillnader på stressnivå och hälsa beroende 

på vilken nivå cheferna finns. Chefer på högre nivåer är mindre stressade och de närmast den 

dagliga verksamheten verkar vara de som mest påverkas av stressframkallande faktorer, så 

kallade stressorer, i arbetet (Lundqvist et al. 2012; Björklund 2013). Otydliga eller 

konflikterande förväntningar och ansvar, sociala konflikter och brist på socialt stöd och 

feedback har identifierats som arbetsrelaterade faktorer som påverkar chefens hälsa (Lundqvist 

et al. 2012). 

 

För många enskilda individer finns det andra förklaringar än arbetsrelaterade som kan skapa 

stress. Dessa kan vara personliga faktorer som exempelvis ensamhet, ekonomisk oro, 

sömnproblem och relationsproblem (Assadi & Skansén 2000). Stress kan definieras som en 

obalans mellan de krav som ställs på en individ och de resurser de har tillgång till för att klara 

av dessa krav (Europeiska arbetsmiljöbyrån u.å). Den arbetsrelaterade stressen antas 

uppkomma i samband med de personliga faktorer som orsakar stress men i denna uppsats 
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kommer vi studera hur ledarskap och organisatoriska faktorer påverkar individen inte de 

personliga. 

 

Enligt Watson et al. (2011) finns det en tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor hanterar 

stress. Dessutom tyder studier på att kvinnliga chefer oftare drabbas av arbetsrelaterad stress än 

män på motsvarande positioner. Skillnader i upplevelse av stress mellan könen kan bero på att 

det finns olika förväntningar och ansvar kopplade till könsroller eller bero på kulturen i 

organisationen (Watson et al 2011; Björklund et al 2013).  

 

Trots att medvetenheten om psykosocial ohälsa har ökat fortsätter stressen att öka. Det är yngre 

personer med högre utbildning som söker behandling för stress jämfört med tidigare. På 

stressmottagningen på Karolinska Institutet består den största andelen av de som får behandling 

av kvinnor med tjänstemannayrken (Brandsma 2013). Lundqvist et al (2012) och Björklund et 

al (2013) menar att även om det finns en hel del forskning kring stress verkar chefer vara en 

relativt outforskad grupp. Enligt Løkke och Madsen (2014) har det i tidigare forskning om 

arbetsrelaterad stress lagts lite fokus på den offentliga sektorn och särskilt på chefsnivå. 

Eftersom det verkar finnas en kunskapslucka kring arbetsrelaterad stress hos mellanchefer inom 

statliga myndigheter kommer vår studie att inrikta sig på detta. Vi har hittat studier om chefer i 

statliga verksamheter från Danmark (Løkke & Madsen 2014) och Kanada (Walinga & Rowe 

2013). Då alla länder har sina egna lagar och regler och styrs på olika sätt anser vi att studierna 

inte direkt går att överföra till svenska förhållanden då de organisatoriska faktorerna kan skiljas 

sig åt och ha olika stor påverkan på arbetsrelaterad stress. Även om Lundqvist et al (2012) och 

Björklund et al (2013) har studerat mellanchefer i Sverige är dessa inte gjorda inom statliga 

myndigheter och därför anser vi inte att deras resultat heller är direkt överförbara till vår studie. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att jämföra hur kombinationen mellan arbetsrelaterade krav och 

möjligheten till kontroll av arbetsuppgifter ser ut då arbetsrelaterad stress framkallas hos män 

respektive kvinnor. Vi kommer också att studera vilken betydelse det sociala stödet på 

arbetsplatsen har för dessa faktorer. Frågeställningen berör mellanchefer inom statliga 

verksamheter.  

 

 Vilken betydelse har krav och kontroll för arbetsrelaterad stress? 

 På vilket sätt kan det sociala stödet på arbetsplatsen påverka hur mellanchefen kan 

klara högt ställda krav och låg grad av kontroll av arbetsuppgifter? 

 Påverkas män och kvinnor av olika faktorer?  
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1.2 Disposition 

 

I nästa avsnitt redovisas tidigare forskning om arbetsrelaterad stress, rollen som mellanchef och 

skillnader mellan manliga - och kvinnliga mellanchefer. Det som framkommer under tidigare 

forskning är grunden till vår problemdiskussion och leder sedan vidare till en referensram där 

vi redogör för krav- kontroll- stöd modellen. Därefter följer de avsnitt som beskriver vår metod 

och hur vi har fått fram och bearbetat insamlat material som sedan leder till empirin där vår 

referensram ligger till grund. Analysen som följer visar resultatet av empirin och hur detta 

uppfyller studiens syfte och frågeställning. Uppsatsen avslutas med en diskussion och slutsats 

där vi sammanfattar resultaten och studiens teoretiska bidrag och praktiska implikationer, samt 

ger förslag på framtida forskning och frågeställningar i ämnet. 
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2 Tidigare forskning 
 

2.1 Arbetsrelaterad stress 

 

Ett av de vanligaste psykosociala problem vi har i Sverige är stress kopplat till arbetsplatsen.  

Yrkesrollen har många positiva faktorer men kan också påverka våra liv negativt. Alltför ofta 

får personal utföra fler och fler arbetsuppgifter då personalstyrkan minskas (Assadi & Skansén 

2000). I dagens samhälle finns det många faktorer som framkallar stress. Sällan drabbas vi 

enbart av en stressfaktor eftersom dessa stressorer både är sociala, psykiska och fysiska. 

Sjukdomar till följd av stress kan kopplas till det samhälle vi lever i då arbets- och fritidsliv ska 

samverka (Krauklis & Schenström 2002). Stress kan definieras som en obalans mellan de krav 

som ställs på en individ och de resurser de har tillgång till för att klara av dessa krav (Karasek 

& Theorell 1990; Europeiska arbetsmiljöbyrån u.å).  

 

För att vår psykiska hälsa ska fungera på ett bra sätt så tycker vår hjärna om en tillvaro som inte 

är för oförutsägbar, där det råder ordning och kontroll. Att stimulera hjärnan i form av tillfälliga 

förändringar och utmaningar är bra. Att inte ha kontroll över dessa enstaka tillfällen behöver 

inte upplevas som negativt. Hårt arbete en längre period behöver heller inte vara skadligt. Det 

är när förändringar sker ofta och återkommande och kroppen inte får tillfällen att återhämta sig 

som det leder till negativ stress (Krauklis & Schenström 2002). Den fysiska och psykiska hälsan 

blir i längden påverkad av dessa återkommande faktorer och gör att vi känner oss fysiskt och 

psykiskt utmattade och kan i värsta fall leda till ångest och depression. För att förhindra negativ 

stress behöver vi i grunden ha fasta strukturer och rutiner, både inom arbete och privat. Den 

ständiga utveckling som sker i samhället går emot detta och kan för många skapa kaos och 

oreda (Krauklis & Schenström 2000). 

 

Moderata nivåer av stress kan ha positiva effekter medan höga nivåer kan påverka exempelvis 

chefens uppfattningsförmåga, informationsprocesser och beslutsfattande negativt (Lundqvist et 

al 2012). Bibehållen stress kan leda till cynism, ineffektivitet och utmattning (Walinga & Rowe 

2013). Enligt Bernin och Theorell (2001) ger höga krav i samband med hög kontroll bäst 

förutsättningar till att lära sig nya saker. De skriver också att de flesta mellanchefer samtidigt 

upplever att höga krav medför ökade krav på beslutsfattande vilket i sin tur minskar kontrollen.  

 

I takt med att de globala förändringarna ökar också den arbetsrelaterade stressen. Dåligt 

ledarskap på grund av en stressad arbetssituation kan få negativa konsekvenser för hela 

organisationen och enligt Walinga och Rowe (2013) blir det därför allt mer viktigt att utveckla 

strategier för att hjälpa chefer att svara på stress på ett mer hållbart sätt. De menar att 

hälsosamma och produktiva arbetsplatser är beroende av att individer ska kunna förändra sin 

uppfattning av stress. Istället för att se stress som något som bör undvikas eller elimineras bör 

det ses som något som får oss att utvecklas. De kallar det för “thriving” och definierar det som 

ökat engagemang, lärande, växande och hållbarhet även vid motgångar. Det stöd en 

organisation kan erbjuda har en signifikant betydelse för hur individerna anpassar sig till 

stressiga arbetssituationer. Har arbetsmiljön utrymme för handlingsfrihet, informationsutbyte, 

tillit och respekt leder till medarbetare som är mer uppgiftsfokuserade och utforskande. 

Organisatoriska faktorer som bidrar till ökad prestationsförmåga under stressade förhållanden 

inkluderar sådant som tydliga roller och arbetsuppgifter, möjlighet till kontroll och befogenhet 

i arbetsprocessen, öppen kommunikation och transparens, konstruktiv feedback och möjlighet 
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till lärande och överensstämmelse med visioner och värderingar som organisationen har 

(Walinga & Rowe 2013). 

 

2.2 Rollen som mellanchef 

 

Att vara chef är att vara ensam. Att vara mellanchef i 

förändringstider är extremt ensamt 

 

(Waltenberg 2005) 

 

Alla anställda är i grunden medarbetare även om några är chefer (Hultberg et al. 2010). Løkke 

och Madsen (2014) skriver att chefsrollen innefattar tre delar, dels har personen en roll som 

arbetsgivare som är tilldelad från en högre chef, dels är personen en medarbetare i förhållande 

till den högre chefen och dels innebär det en ledarroll som ska samarbeta med medarbetare och 

andra intressenter. Vidare skriver de att mellanchefer upplever en svårighet eftersom den 

centrala rollen innebär ett ansvar uppåt och nedåt. Att vara en mellanchef innebär alltså att 

personen i fråga är en länk mellan de anställda som finns under och de chefer som finns över. 

Samtidigt ska mellanchefen upprätthålla kontakter med intressenter runt omkring. 

 

Mellanchefer har ett stort ansvar att se till så att de mål och visioner som är satta uppnås. 

Mellanchefer är värdefulla för organisationen då de har en närhet till både medarbetare under 

och över. De kan därför vara en tillgång då nya strategier och mål ska anges och implementeras. 

På grund av att mellanchefen dels ska ansvara för sina anställda samtidigt som alla mål och 

beslut ska följas innebär det att det ställs stora krav på denna position (Månsson 2005). 

 

Jämfört med andra yrkesgrupper har chefer ofta bättre hälsa, däremot rapporterar cheferna att 

de upplever stress och utmattning på grund av deras arbetsmiljö (Lundqvist et al 2012; 

Björklund et al. 2013). Otydliga eller konflikterande förväntningar och ansvar, sociala 

konflikter och brist på socialt stöd och feedback har identifierats som arbetsrelaterade faktorer 

som påverkar chefens hälsa (Lundqvist et al. 2012; Walinga & Rowe 2013).  

 

I en studie av Lundquist et al (2012) av chefer inom en svensk industri ansåg respondenterna 

att deras arbetsklimat även påverkades positivt när de upplevde att relationen till deras 

medarbetare fungerade väl och att de upplevde att de fick stöd när det behövdes. Att göra ett 

bra jobb och nå de mål som finns samt att få bekräftelse för sin insats var även det faktorer som 

ansågs viktiga. Hur viktiga dessa faktorer är beror dock på vilken nivå chefen är på. De chefer 

som är närmast den löpande driften (första linjens chefer) verkar påverkas mest av dessa 

omständigheter och det är också de som i studien oftare upplevde sig ha sämre hälsa och vara 

mer stressade än chefer på högre nivåer. Även Björklund et al. (2013) fann i sin studie av chefer 

i kommuner och landsting skillnader beroende på vilken nivå cheferna befinner sig på, lägre 

chefer upplever större problem än de som är högre upp i hierarkin. 

 

Walinga och Rowe (2013) har gjort en studie om stress bland mellanchefer inom offentlig 

sektor i Kanada. De menar att denna yrkesgrupp har en arbetsmiljö som är komplex, dynamisk 

och stressig. Mellanchefer förväntas klara av komplexiteten och de höga krav som ställs på en 

serviceorienterad miljö med flera olika intressenter, skiftande regeringar, politiska 

prioriteringar och ständiga omorganisationer. Dessa förhållanden går också att se i Sverige. 

Thylefors (1991) skriver till exempel att mellanchefer inom offentliga sektorn har ett större 

område med intressenter än vad den privata sektorn har. Inom offentliga sektorn finns det 
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förväntningar som ska uppfyllas från bland annat högre chefer, politiker, allmänheten och andra 

medarbetare.  

 

2.3 Kvinnliga och manliga mellanchefer  

 

De senaste årtiondena har anställningsmönster förändrats då allt fler kvinnor börjat arbeta och 

uppnå positioner som tidigare endast män hade. För kvinnornas del har det medfört att förutom 

de stressorer som män upplever drabbas de också av sådant som till exempel stereotypa 

könsroller, könsdiskriminering, sexuella trakasserier, social isolering, och konflikter mellan 

arbete och hem (Watson et al 2011). Studier visar på att män upplever att de har mer kontroll 

över sin arbetssituation än kvinnor (Bernin & Theorell 2001; Björklund et al 2013). Dessutom 

tyder studier på att kvinnliga chefer oftare drabbas av arbetsrelaterad stress än män på 

motsvarande positioner (Björklund et al 2013). Enligt Watson et al. (2011) finns det en tydlig 

skillnad mellan hur män och kvinnor hanterar stress. De menar att kvinnor upplever stress efter 

en primär bedömning. Detta innebär att de gör en uppskattning över vilken nivå av hot som en 

arbetssituation som anses stressande utgör. För män uppstår stress istället efter att de gjort en 

sekundär bedömning där de först gör en bedömning över de resurser de har till sitt förfogande 

för att hantera situationen.  

 

Rapporter indikerar att kvinnor upplever att deras psykosociala arbetsvillkor är sämre än 

männens, till exempel upplevelsen av att ha lägre kontroll och att deras karriärmöjligheter är 

sämre (Björklund et al. 2013). Män däremot upplever högre arbetskrav och högre grad av 

ansträngning än kvinnor. Dessutom upplever kvinnliga chefer mer psykosomatiska åkommor 

när de arbetar i miljöer med höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd än deras manliga 

kollegor. Kvinnor i chefspositioner är dock mer nöjda med sin arbetssituation och hälsa jämfört 

med kvinnor som inte är chefer. Detta kan bero på att de trots att de utsätts för lika många 

stressorer också har tillgång till mer resurser för att kunna hantera dessa. 

 

Skillnader i upplevelse av stress mellan könen kan bero på att det finns olika förväntningar och 

ansvar kopplade till könsroller eller bero på kulturen i organisationen (Watson et al 2011; 

Björklund et al 2013). Jämfört med män upplever kvinnor högre grad av stress både i mans- 

och kvinnodominerade organisationer, något som kan tyda på att sociala normer är starkare och 

mer genomträngande än vad som tidigare framkommit. Män intar automatiskt en maktposition 

när de arbetar med kvinnor, trots att de inte alltid är medvetna om detta (Björklund et al 2013). 

 

Enligt Løkke och Madsen (2014) verkar stress påverka kvinnor mer än män och särskilt när det 

handlar om den arbetsrelaterade stressen. De ställer sig frågan om hur arbete, fritid, kön och 

chefsnivå kan bidra till stress och hur balansen mellan dessa faktorer ser ut. Enligt forskarna 

kan det sociala stödet på arbetsplatsen ha ett direkt inflytande på upplevelsen av stress. Det 

sociala stödet är indelat i två grupper, dels det sociala-emotionella med god kamratskap och 

dels det sociala-nätverk där det finns praktisk hjälp och support rörande arbetet. Studier gjorda 

av Watson et al 2011; Björklund et al 2013; Løkke och Madsen 2014 visar på att fritid har stor 

betydelse för arbetsrollen, speciellt för kvinnor som verkar ha en ledande ansvarsroll för 

familjen. Løkke och Madsen (2014) menar att kvinnor ofta väljer att arbeta inom offentliga 

sektorn för att de tror det innebär en lägre stressnivå än den privata. De skriver att trots att 

mellanchefer inom offentlig sektor verkar ha kontroll över sitt arbete så kan denna kontroll inte 

helt och hållet styrkas. 
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Enligt Bernin et al (2003) verkar en generell uppfattning bland mellanchefer vara att de 

underskattar risken som associeras med stress. De anser inte att stress är kopplat till 

organisatoriska faktorer vilket kan innebära en risk för dem själva. För kvinnor verkar den 

arbetsrelaterade stressen vara starkt kopplat till den privata. Känslan av ensamhet och 

utanförskap är en vanlig känsla och detta kan påverka de underställda negativt och leda till 

stress. Om uppfattningen om stress ökar så blir det möjligt att hantera den på rätt sätt vilket 

resulterar i en bättre arbetsmiljö (Bernin et al. 2003). 

 

2.4 Problemdiskussion 

 

Enligt rapporten från projektet CHEFIOS har kraven på offentliga förvaltningar ökat med fokus 

på ekonomi- och verksamhetsstyrning. Detta har medfört att stress, stressrelaterade besvär och 

mental ohälsa har ökat i Sverige (Ahlborg et al. 2014). Enligt Løkke och Madsen (2014) har 

det i tidigare forskning om arbetsrelaterad stress lagts lite fokus på den offentliga sektorn och 

särskilt på chefsnivå. De har dock i Danmark studerat mellanchefer inom offentlig förvaltning 

och tittat på kopplingen samt balansen mellan arbete, fritid, kön och chefsnivå och hur dessa 

faktorer kan bidra till stress. De har även studerat skillnader mellan manliga och kvinnliga 

mellanchefer och då även det sociala stödet som verkar ha stor inverkan på arbetsrelaterad 

stress. 

 

Tidigare forskning i Sverige om arbetsrelaterad stress pekar på att det även här har lagts lite 

fokus på den offentliga sektorn (Björklund et al. 2013). Detta leder till diskussioner om hur 

mellanchefer inom offentliga sektorn i Sverige påverkas av de förändringar och krav som 

uppkommer i samband med att samhället utvecklas. Vilka förutsättningar finns inom 

organisationen till att som mellanchef utföra ett bra ledarskap?  

 

Forskning på lägre nivåer inom organisationer visar på att medarbetarnas välmående och deras 

hälsa är kopplat till chefens ledarskap (Lundqvist et al. 2012; Björklund et al. 2013). Trots detta 

verkar det saknas kunskap kring arbetsrelaterad stress hos chefer. Det finns dock studier som 

tyder på att chefer på högre nivåer är mindre stressade än de på lägre nivåer (Lundqvist et al 

2012; Björklund et al 2013), vi har därför valt att rikta in oss på mellanchefer. Valet av statliga 

mellanchefer är aktuellt eftersom den svenska forskning vi stött på har varit inriktad på 

kommunala eller privata verksamheter. Vi har hittat några studier gjorda inom statliga 

verksamheter. De refererade studierna gjorda inom statliga verksamheter är gjorda i Kanada 

och Danmark. Även om många delar kanske kan vara lika anser vi inte att de kan överföras 

direkt till svensk forskning inom statliga verksamheter då de organisatoriska faktorerna kan 

skilja sig år och ha olika stor påverkan på arbetsrelaterad stress.  

 

Enligt Løkke och Madsen (2014) väljer kvinnor ofta att arbeta inom offentliga sektorn för att 

det tror att det innebär en lägre stressnivå än inom den privata. Dock finns det indikationer på 

att det kanske inte längre är en så låg stressnivå i den offentliga sektorn och kanske inte heller 

längre är en så gynnsam miljö för kvinnor att göra karriär i ur stressynpunkt. Det finns rapporter 

i Sverige som visar på att de ökade kraven på offentliga förvaltningar har medfört ökad stress 

och enligt dessa verkar stress påverka kvinnor mer än män och särskilt när det handlar om den 

arbetsrelaterade stressen (Björklund et al 2013). Därför ställer vi oss frågan om det finns någon 

skillnad mellan manliga och kvinnliga mellanchefer i Sverige när det gäller den arbetsrelaterade 

stressen?  
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Tidigare forskning visar på att tydliga roller och arbetsuppgifter, möjlighet till kontroll och 

befogenhet i arbetsprocessen är organisatoriska faktorer som är viktiga för den arbetsrelaterade 

stressen hos chefer (Lundqvist et al. 2012; Walinga & Rowe 2013). Även sociala konflikter och 

brist på socialt stöd och feedback har identifierats som arbetsrelaterade faktorer som påverkar 

chefens hälsa (Lundqvist et al. 2012). Krav, kontroll och stöd kan alltså påverka arbetsrelaterad 

stress men vi anser att det saknas en tydlig bild av hur dessa organisatoriska faktorer är kopplade 

till varandra. Vi saknar också en klar bild av hur dessa faktorer påverkar män gentemot kvinnor. 

I nästa kapitel kommer vi därför att presentera krav- kontroll- stöd-modellen som sedan 

kommer att utgöra grunden för vår analys.  
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3 Referensram 
 

På 70-talet lanserade Robert Karasek en modell för att analysera arbetsrelaterade stressfaktorer 

som förklaringsvariabler till hjärt-och kärlsjukdom. Denna modell som kallas krav-kontroll 

modell har sedan utvecklats tillsammans med Töres Theorell. På senare tid har även 

dimensionen “stöd” lagts till i modellen. Detta har blivit en utav de mest inflytelsefulla 

modellerna vid studier av hur arbetsförhållanden påverkar de anställdas välmående, hälsa och 

prestation. Den har använts som teoretisk grund för forskning och har blivit empiriskt prövad 

fler gånger än någon annan modell (Luchman & González-Morales 2013). Modellen används 

ofta vid kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden (Theorell 2003). Den handlar om 

relationen mellan yttre psykiska krav och möjligheter till beslutsutrymme (kontroll) och stöd 

(Theorell 2012). Förhållandet mellan dessa påverkar om arbetet leder till negativ eller positiv 

stress. Om de yttre kraven är höga samtidigt som den personliga kontrollen är låg skapas ett 

tillstånd av negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa. Är både 

kraven och kontrollen höga blir det i stället ett tillstånd av positiv aktivitet. Ju mer kontroll en 

individ upplever sig ha desto större krav kan denne klara av utan att det leder till negativa 

effekter (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Krav-kontroll-stöd-modellen består av tre dimensioner; krav, beslutsutrymme eller kontroll och 

socialt stöd. Dessa betraktas som omgivningsfaktorer som kan förbättras med hjälp av 

arbetsorganisatoriska åtgärder som till exempel att ha rätt individ på rätt plats med hänsyn till 

utbildning och erfarenhet (Theorell 2003).  

 

Krav är den insats eller den ansträngning arbetet kräver, till exempel om det är intellektuellt 

krävande och utmanande. Det innefattar både kvantitativa och kvalitativa krav, där kvantitativa 

krav kan handla om exempelvis deadlines i arbetet. Kvalitativa krav rör koncentration, 

uppmärksamhet, och svårighetsgrad i arbetet, till exempel arbetsmängd och tempo och ensidiga 

arbeten (Karasek & Theorell 1990). Beslutsutrymme eller kontroll handlar om kontroll i och 

kontroll över arbetet. Beslutsutrymme kan delas in i två komponenter. Den ena handlar om det 

som rör vardagsdemokratin på arbetet. Den i sin tur kan delas in i uppgiftskontroll och 

deltagande i beslutsfattande. Uppgiftskontroll handlar om kontroll i det vardagliga arbetet, till 

exempel vilka arbetsuppgifter som ska utföras när och i vilken ordning. Deltagande i 

beslutsfattande innebär bland annat att ha inflytande över sina arbetstider, möjligheter att lämna 

förslag på förändringar och deltagande i beslut inför förändringar. Den andra komponenten i 

beslutsutrymmet är färdighetskontroll, som rör den enskildes kompetens att utöva kontroll över 

sin situation och vilket utrymme det finns för skicklighet och intellektuell aktivitet (Theorell 

2003). Den tredje komponenten är socialt stöd och anses fungera som en buffert mot stress. Det 

sociala stödet kan komma från arbetskamrater och chefer. Socialt stöd är förknippat med goda 

relationer och förmåga att lösa konflikter. Det innebär både praktisk och känslomässig hjälp 

och påverkas dels av gruppens psykologi men även av övergripande organisatoriska frågor, som 

till exempel en gemensam bild av målsättningen med arbetet (Theorell 2003; Theorell 2012). 

Enligt Hultberg et al. (2010) är det viktigt med ett socialt stöd när arbetet är påfrestande. Stödet 

kan vara både praktiskt samt emotionellt. Att kunna fråga kollegor och även att prata om andra 

saker än arbetet kan fungera som återhämtning. Enligt rapporten kan faktorer som handledning 

och nätverk vara exempel som stärker det sociala stödet. Även kompetensutveckling är en 

annan faktor som kan vara till hjälp då det gäller det sociala stödet.  
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Figur 1. Krav- kontroll- stödmodellen. (Theorell 2003, s35)   

 

Relationen mellan krav och kontrollmöjligheter finns i krav- kontroll-modellen i fyra 

extremsituationer (se figur 1). Den avspända har högt beslutsutrymme och kraven är inte 

extremt höga. Den passiva har låga krav och litet beslutsutrymme medan den spända har höga 

krav och litet beslutsutrymme och är den situation som ökar risken för sjukdom (Theorell 2012). 

Den aktiva situationen kännetecknas av höga krav men också högt beslutsutrymme och är 

typisk för professionellt arbete. Karasek och Theorell (1990) kallar denna situation för aktiv för 

att denna grupp har visat sig vara den mest aktiva även på sin fritid trots deras höga arbetskrav.  

 

Vi har valt att använda oss av krav-kontroll-stöd-modellen för att det är en erkänd och validerad 

modell. Dessutom är krav, kontroll och stöd organisatoriska faktorer som vi återkommande stött 

på i de tidigare studier vi tagit del av som något som påverkar den arbetsrelaterade stressen. Vi 

har använt oss av modellen för att strukturera vår empiri genom att belysa hur dessa faktorer 

uppfattas hos våra respondenter. Därefter används den i analysen för att jämföra hur 

kombinationen mellan krav och möjligheten till kontroll ser ut då stress framkallas hos våra 

respondenter. Vi tittar även på vilken betydelse det sociala stödet från chefer och kollegor har 

för den arbetsrelaterade stressen, men vi kommer inte att använda stöd-dimensionen 

tillsammans med krav och kontroll utan titta på den för sig. Avslutningsvis kommer vi i vår 

analys att jämföra betydelsen av de tre faktorerna mellan de manliga och kvinnliga 

respondenterna för att se om det finns någon skillnad. För att anpassa modellen till vår studie 

kommer vi inte att lägga något fokus på den passiva arbetssituationen med låga krav och lågt 

beslutsutrymme då det inte är särskilt sannolikt att denna kombination är aktuell för någon i 

chefsposition.  
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4 Metod 
 

4.1 Studiens design 

 

Eftersom syftet med vår studie är att jämföra hur kombinationen mellan krav, kontroll och stöd 

ser ut då stress framkallas hos män respektive kvinnor har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer. Valet av metod och form av datainsamling har 

gjorts för att frågorna ska resultera i öppnare svar då syftet är att ur mellanchefernas egna 

upplevelser undersöka hur organisatoriska förutsättningar kan påverka arbetsrelaterad stress. 

Enligt Bryman (2011) är en av fördelarna med personliga intervjuer att följdfrågor kan ställas 

för att komplettera intervjumaterialet och få djupare svar. Om respondenten inte förstår frågan 

så finns möjligheten att förtydliga för att få fram viktig information. 

 

Då vår studie är inriktad på statliga myndigheter har vi i vår undersökning deltagare från 

Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Det som är specifikt för statliga 

myndigheter är att de ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering 

beslutar om. Varje år får myndigheterna instruktioner från regeringen i så kallad regleringsbrev 

och särskilda beslut om uppdrag där bland annat myndighetens huvudsakliga uppgifter och 

ledningsformer framgår (Regeringskansliet 2015). 

 

Vi har valt att ha med olika verksamheter för att vi strävat efter att få en varians i 

bakgrundsvariabler. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans har olika uppdrag men 

förutsättningar att uppfylla sina uppdrag påverkas till hög grad av samhällets utveckling medan 

Länsstyrelsen har mer stabilare förutsättningar.  

 

Försäkringskassans uppdrag är att “skapa trygghet om livet tar en vändning”. Som nämndes i 

inledningen har stressrelaterade besvär och mental ohälsa ökat. Detta skapar en otrygghet vilket 

bland annat leder till fler och längre sjukskrivningar. För Försäkringskassan innebär det att det 

blir fler ärenden att handlägga och även fler kontakter och möten. Detta resulterar i 

omprioriteringar för försäkringskassan och en inre flexibilitet (Försäkringskassan 2015).  

 

Arbetsförmedlingens övergripande mål är att “underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att 

hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden”. 

Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar och viktiga utvecklingsbehov då  

efterfrågan på arbetskraft under 2015 kommer att fortsätta öka. Detta medför utmaningar i det 

matchningsarbete som görs bland arbetssökande. Även ökning av nyanlända ställer också större 

krav på insatser från Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2015).  

 

Länsstyrelsens uppdrag är “att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda 

levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott 

liv för invånarna. Att arbeta för en hållbar utveckling i länet” (Länsstyrelsen 2015).  

 

Genom att välja dessa tre organisationer blir det också möjligt att göra en jämförelse mellan 

olika miljöer. Vi har även strävat efter att få en någorlunda jämn könsfördelning för att vår 

studie också ska ge en möjlighet till en jämförande analys utifrån ett genderperspektiv.  
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4.2 Urval 

 

Respondenterna har valts genom ett målinriktat urval och utifrån kriteriet att de är mellanchefer 

på olika nivåer inom sina organisationer (Bryman 2011). För att få tag i respondenter har vi 

tittat på de olika myndigheternas hemsidor. I de fall kontaktinformation funnits har vi vänt oss 

direkt till de tilltänkta respondenterna, antingen via mail eller telefon. I en del fall har inte sådan 

information funnits tillgänglig utan vi har då fått vända oss till myndigheternas växel för att nå 

rätt personer. I en del fall har vi även använt oss av snöbollsurval (Bryman 2011) som innebär 

att en respondent hänvisat oss vidare till någon som han eller hon tror kan ha kunskap i ämnet. 

 

Totalt har vi intervjuat sju personer från tre olika verksamheter. Vi har strävat efter att få så stor 

varians som möjligt av bakgrundsvariabler med hänsyn till antal respondenter. Dessa består av 

tre kvinnor och fyra män för att kunna ha en jämförande design. Spridningen i ålder på 

respondenterna är 30-60 år. Antal år som chef varierar från sju månader till 25 år. 

Respondenterna har yrkestitlar avdelningschef, enhetschef och sektionschef och har därför 

ansvar för olika antal medarbetare vilket varierar mellan 10 och 110 personer. Alla 

intervjupersoner arbetar inom olika avdelningar även om vissa tillhör samma organisation. 

Dock är ekonomi/budget och personalfrågor två uppgifter som de flesta av våra respondenter 

ansvarar för. I figur 2 har vi gjort en sammanställning över våra respondenter. 

 

Fingerat 
namn 

Befattning Organisation År på sin 
tjänst 

Antal 
medarbetare 

Anders Enhetschef  Försäkringskassan 25 år 10 

Bertil Avdelningschef Länsstyrelsen 9 månader 75 

Carl Sektionschef Arbetsförmedlingen Ca 1,5 år 28 

Daniella Sektionschef Arbetsförmedlingen 9 år 30 

Erik Arbetsförmedlingschef Arbetsförmedlingen Ca 2 år ca 115 

Frida Sektionschef Länsstyrelsen 9 år 18 

Gabriella Enhetschef Arbetsförmedlingen 3 år 20 
Figur 2. Tabell över respondenterna i studien. 

4.3 Datainsamling 

 

En del av intervjuerna har på grund av avstånd till respondenterna och/eller svårigheter hos dem 

att avsätta tid för en personlig intervju genomförts via mail. De intervjuer som genomförts 

personligen har spelats in och sedan transkriberats av oss båda. Innan varje intervju frågade vi 

respondenterna om de gick med på att intervjun spelades in.  

 

Utifrån tidigare forskning och referensramen har vi tagit fram vår intervjuguide. Denna guide 

börjar med några inledande frågor om bland annat respondentens befattning och hur många 

denne ansvarar för. Dessa frågor har vi med dels för att vi ska få en bakgrund om våra 

respondenter, dels för att få dem att slappna av lite genom att börja med lite enklare frågor 

(Bryman 2011). Därefter följer frågor som handlar om stress, krav, kontroll och stöd i 

arbetslivet.  Exempel på intervjufrågor är: “Om du känner dig stressad, på vilket sätt märker du 

av detta? Vilka möjligheter har du att påverka din arbetssituation? Vilka krav ställs på dig och 

känner du att dessa är rimliga? Vilket stöd har du från chef och kollegor?”. Sedan har frågorna 

kompletterats med följdfrågor enligt metoden med semistrukturerade intervjuer (Bryman 

2011). 
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4.4 Analys av data 

 

Som analysmetod har vi använt oss av meningskategorisering. Detta innebär att intervjuerna 

kodas utifrån kategoriseringar med avsikt att studera om ett visst tema förekommer (Kvale & 

Brinkmann 2009). Efter datainsamlingen kodades intervjuerna efter vilket tema informationen 

är exempel på (Bryman 2011). De teman som vi valt att koda intervjuerna efter är hämtade från 

vår referensram och är således; krav, kontroll och stöd. Efter att intervjusvaren kategoriserats 

efter dessa teman gick vi igenom svaren en gång till för att hitta likheter och skillnader dels 

inom varje tema och dels mellan de manliga och kvinnliga respondenternas svar. Modellen har 

sedan lett fram till hur struktureringen av empirin presenteras. Empirin har därefter analyserats 

med hjälp av de tre för att försöka förklara varför stress uppkommer. 

4.5 Metodreflektion 

 

Tillförlitlighet är ett alternativ för bedömning av kvalitativa undersökningar (Bryman 2011). 

Den består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera. För att uppnå trovärdighet i vår studie har vi använt oss av 

respondentvalidering. När empirin och analysen varit klar har den skickats till våra 

respondenter som fått möjlighet att yttra sig innan slutversionen lämnats in. Detta för att 

bekräfta att det vi skrivit stämmer överens med vad respondenterna har sagt. När det gäller 

överförbarhet diskuteras våra resultat i relation till tidigare resultat senare i studien för att kunna 

göra en analytisk och teoretisk generalisering. För att uppnå pålitlighet i en studie behövs en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av faserna i forskningsprocessen vilket är syftet med 

detta metodkapitel. Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren inte medvetet 

påverkat studien genom sina personliga värderingar (Bryman 2011). För att ytterligare försöka 

undvika slumpmässiga fel orsakade av oss har vi kodat empirin oberoende av varandra och 

sedan kontrollerat varandras kodningar. Transkribering har skett så snart som möjligt efter att 

intervjuerna har ägt rum.  

 

Kvalitativ forskning brukar kritiseras för att vara alltför subjektiv och ofta bygga på forskarens 

egen uppfattning om vad som är viktigt. Undersökningsmaterialet berör ofta få fall och 

intervjupersoner väljs inte ut slumpmässigt, därför anses de inte vara representativa (Bryman 

2011). Vi är medvetna om att vår studie är liten men genom att sträva efter varians i 

bakgrundsvariabler har vi sökt få ta del av så många olika tankemönster som möjligt inom 

ramen för en begränsad studie. Bryman (2011) skriver att kritiker menar att forskningsresultat 

inom kvalitativ forskning är svåra att generalisera utöver den miljö där de gjorts. Vår studie har 

överförbarhet i analytisk mening genom anknytning till tidigare resultat och teorier. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Informerat samtycke innebär att respondenterna frivilligt deltar i projektet och att de kan dra 

sig ur när som helst. De ska bland annat vara informerade om syftet med undersökningen och 

information om konfidentialitet samt om vem som kommer att få tillgång till intervjun (Kvale 

& Brinkmann 2009). Vi har informerat våra intervjupersoner om vad vår studie handlar om 

innan de bestämt sig om de vill delta eller inte. De enda som har tillgång till intervjuerna är vi, 

vilket vi också informerat dem om. I de fall vi gjort personliga intervjuer har vi i förväg frågat 

om de godkänner att vi spelar in samtalet. För att hålla respondenternas identiteter anonyma har 

vi använt oss av fingerade namn i studien och ingen utöver oss har tillgång till deras riktiga 
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namn. Det finns uppgifter om bland annat befattning och hur länge respondenterna arbetat på 

sina positioner, men då det rör sig om stora myndigheter som finns på flertalet orter i landet 

anser vi att det inte föreligger någon större risk att de ska kunna identifieras  

 

Det kan även uppstå frågor kring vem det är som ska ge samtycket, den tillfrågade eller dennes 

överordnade. Om det krävs samtycke från en överordnad kan det innebära att respondenten 

upplever ett tryck på att delta (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har vänt oss direkt till våra 

tilltänkta respondenter eftersom vår studie handlar om deras egna upplevelser. En del har känt 

att de har behövt kontrollera med överordnad om sitt deltagande, men detta har då skett på deras 

eget initiativ.  
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5 Resultat  
 

5.1 Krav 

 

En mellanchef är en person med stort ansvar dels för sina anställda och dels för att se till så att 

mål och beslut följs. Detta är en svårighet som de flesta av respondenterna ser i sina roller som 

mellanchefer. “Man sitter i en sits där man äger en stor del av frågorna med sitt arbetslag men 

samtidigt kommer mycket uppifrån” (Carl, sektionschef Arbetsförmedlingen). Det finns 

förväntningar som ska uppfyllas från bland annat högre chefer, politiker, allmänheten och 

medarbetare. “Svårigheten är att se helheten samtidigt som medarbetare förväntar sig svar på 

detaljnivå” (Gabriella, enhetschef Arbetsförmedlingen). “Det är ett utsatt yrke då man ibland 

kan känna sig trängd mellan två världar, medarbetarnas och chefens” (Daniella, sektionschef 

Arbetsförmedlingen).  

 

Våra respondenter upplever alltså krav från olika håll. Det finns krav som kommer från 

ledningen. Periodvis upplever samtliga dessa krav som höga, som vid redovisningstider och 

uppföljningar. I övrigt verkar de flesta av våra respondenter se kraven från ledningen som 

rimliga eller i stort sett rimliga. Det finns dock några som tycker att de är höga eller som säger 

att de kan vara något otydliga. 

 

Det finns ju givetvis kravbeskrivningar med vissa arbetsuppgifter 

som måste göras. Jag tycker de är rimliga men också otydliga. 

Finns det otydliga krav och förväntningar är risken stor att man 

hamnar för långt ner och petar i detaljer.  

 

(Carl, sektionschef Arbetsförmedlingen). 

 

Kraven kan också upplevas olika beroende på hur organisationen för tillfället styrs.  

 

Förut upplevde jag kraven som mycket högre. Försäkringskassan 

var mer resultatinriktad men nu finns det mer ett helhetstänk och 

graderna av detaljstyrning har minskat. Jag tycker att det är mycket 

mer prat om ett helhetstänk. Både att vi ser oss själva här inte bara 

som en resultatenhet som ska leverera till det stora hela utan att vi 

även ser oss som en del i det stora hela, det skapar en positiv känsla 

i detta.  

 

(Anders, enhetschef Försäkringskassan) 

 

En annan form av krav är de som kommer från medarbetarna.  Det kan vara att som mellanchef 

finnas till hands när det behövs och ibland är det mer en förväntan än krav. Det finns även de 

som upplever krav som inte finns från sina medarbetare.  Några utav våra respondenter tycker 

att det som är mest stressande är att se sitt arbetslag stressa eller när resonemanget med sina 

medarbetare inte fungerar.  

 

Dessutom finns det krav som kommer från mellanchefen själv. “Jag tycker att de krav jag ställer 

på mig själv är för höga. Jag är osäker på om min arbetsgivare har samma krav” (Daniella, 
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sektionschef Arbetsförmedlingen). “Jag kan ibland uppleva att det känns svårt att uppnå mina 

egna satta mål, jag får ofta revidera dem” (Frida, sektionschef Länsstyrelsen). 

 

5.2 Kontroll 

 

Beslutsutrymme eller kontroll rör kontroll i och kontroll över arbetet (Theorell 2003). I våra 

intervjuer framkommer det att det finns en skillnad mellan hur respondenterna ser på dessa två 

aspekter. De flesta ser sina möjligheter till kontroll i arbetet som stora. De är ansvariga för 

beslutsfattande som rör exempelvis ekonomi och personal på sina avdelningar och i vissa fall 

även utanför avdelningen. En del anser dock att möjligheterna till delaktighet i vissa beslut 

varierar beroende på varifrån styrningen i myndigheten sker, om det är centralt eller lokalt. Det 

finns de som tror att möjligheterna att påverka sin arbetssituation är större än de är medvetna 

om. Det kan även handla om individens förmåga att se möjligheter att påverka och se var 

ramarna är: ”Om man känner att man letar efter kärnan i ramen och siktar på att vara i mitten 

är man begränsad, vågar man röra sig i hela ytan ser man helt plötsligt att det går ju” (Anders, 

enhetschef försäkringskassan). Han säger vidare att detta dock beror på hur organisationen är, 

det måste finnas utrymme för att våga göra fel.  

 

Kontroll över arbetet, det vill säga de övergripande besluten från exempelvis politiskt håll, är 

något som en del utav våra respondenter däremot ser som en stressande faktor i sin 

arbetssituation. Eftersom förväntningar och krav ser olika ut från olika håll medför detta snabba 

förändringar. Kortsiktiga mål och uppdrag gör att det inte alltid är så lätt att anpassa sig till de 

förändringsinitiativ som kommer från politiskt håll eller från ledningen. 

 

Att kontinuerligt kunna ställa om, prioritera och sortera 

förändringsinitiativ från politiken, koncernledning och omvärld. Att 

samtidigt skapa stabilitet och få med alla medarbetare i kontinuerligt 

utvecklingsarbete. 

 

(Erik, arbetsförmedlingschef). 

 

Där händer mycket som man inte kan påverka men som kan ge stora 

konsekvenser för hur verksamheten ska bedrivas och ser ut. Ena 

veckan kan man jobba på ett sätt för att nå uppsatta mål men detta 

kan ändras ganska snabbt och det tror jag är en utmaning i hela 

offentliga sektorn.  

 

(Carl, sektionschef arbetsförmedlingen). 

 

En annan svårighet som nämns är att mellanchefer trots sin ansvarsfulla position inte kan fatta 

alla beslut eller svårigheten med att uppdragen har en viss styrning som inte alltid är kopplat 

till vad arbetslaget behöver. Mycket händer som inte kan påverkas men som kan ge stora 

konsekvenser för hur verksamheten ser ut och ska bedrivas. 
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Framförallt de dubbla lojaliteterna med såväl länsledningen som den 

egna avdelningen. Det är lite av mellanchefens dilemma att inte äga 

alla frågor, men stå upp för de beslut som ledningen fattat även om 

man själv kanske inte alltid tycker att det är bra beslut.  

 

(Bertil, avdelningschef Länsstyrelsen)  

 

Våra respondenter har stor möjlighet till kontroll och befogenhet i arbetsprocessen men kan 

ändå inte styra allt fullt ut. Återigen så kopplas det i hop med den styrning som finns högre upp 

i organisationen samt den politiska styrningen som särskiljer offentliga organisationer från 

andra. Det som nämns i empirin är bland annat att de mål som finns kan ändras snabbt och att 

de kanske inte alltid överensstämmer med vad arbetslaget behöver.  

 

5.3 Socialt stöd 

 

Nästan alla våra respondenter anser sig ha ett gott socialt stöd på sin arbetsplats och i sin 

chefsroll även om det finns de som verkar sakna det helt. Däremot kan det i dessa fall finnas 

tillgång till externt stöd som exempelvis kontakt med en chefscoach. Respondenterna menar att 

det är viktigt att kunna känna närhet och trygghet till sina chefskollegor för att ha någon att 

kunna reflektera arbetsuppgifter med och få stöttning av dessa. “Jag har ett stort stöd hos både 

ledning och chefskollegor. Jag känner att de är tillgängliga när jag behöver dem” (Frida, 

sektionschef Länsstyrelsen). Det ses som viktigt med ett bra förhållningssätt och ha en god ton, 

glädje samt hövlighet mot varandra i ledningsgruppen för att undvika att tynga ner varandra.  

 

Det finns de som menar att även om det finns stöd på arbetsplatsen så beror det också på 

individen själv. En del har större behov av socialt stöd än andra och det är upp till var och en 

att efterfråga detta när det finns behov. “Det är mitt ansvar att se till att jag får det stödet och 

ingenting är oviktigt eller förminskas utan stödet finns där oavsett om man går uppåt eller till 

en chefskollega” (Carl, sektionschef Arbetsförmedlingen).  

 

Det sociala stödet kan fungera som en buffert mot stress och påverkas av gruppens psykologi 

men också av övergripande organisatoriska frågor (Theorell 2012). Vidare visar 

undersökningen att chefer med fler anställda än 30 känner ett lägre stöd från sina medarbetare 

(Ahlborg et al 2014). Detta kan jämföras med Bertils svar då han ansvarar för 75 personer och 

är en av de respondenter som ansvarar för flest medarbetare. Han är också den enda som tycker 

att det sociala stödet är lågt. De andra respondenterna i vår studie tycker att de har ett gott stöd 

och också att det är betydelsefullt att ha det. Frida beskriver att hon arbetar på ett kontor med 

en trygg personalgrupp och en ny fungerande ledningsgrupp men säger att hon skulle vilja 

utvecklas med andra chefskollegor i andra län. 
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5.4 Stress 

 

Nej, jag har aldrig känt mig särskilt stressad. Någon period kanske, 

som lönerevisionen som låg nära semestern, då var det svårt att hinna 

med den ordinarie verksamheten. Det där utgår ju mycket från hur 

man är som person och jag är inte så stresskänslig utan försöker ha 

koll på alla bitar så man vet när allt ska göras. 

 

(Carl, sektionschef Arbetsförmedlingen). 

 

Respondenterna i vår studie anser sig inte vara särskilt stressade. “Jag är van vid att hantera hög 

press. Vid orimliga arbetstoppar så får man skapa distans och hårdprioritera” (Erik, 

arbetsförmedlingschef).  “Man måste kunna hantera stress annars slutar man så jag tror jag har 

en ganska hög stresströskel” (Daniella, sektionschef Arbetsförmedlingen). 

 

Respondenterna har utvecklat strategier för att hantera situationer som kan skapa stress. “Jag 

gör snabbt en lista med de saker jag behöver prioritera, för att få perspektiv, för att kunna bocka 

av och också välja bort” (Gabriella, enhetschef Arbetsförmedlingen).  

 

Jag har blivit bättre med åren, jag känner när varningsklockorna 

börjar ringa och tar då tag i det på en gång. Det är när det samlas 

på hög som det blir jobbigt.  

 

(Anders, enhetschef Försäkringskassan).  

 

Ibland ger respondenterna ändå uttryck för stress och tidsbrist. “Vi har goda förutsättningar att 

vara en hälsosam arbetsplats men det är ett stressigt arbete ändå “ (Carl, sektionschef 

Arbetsförmedlingen). “Jag jobbar för mycket och kan inte alltid sortera bland alla bollar som 

ska springa på. Det största hotet är tiden, jag känner att jag inte räcker till” (Daniella, 

sektionschef Arbetsförmedlingen). “Jag skulle vilja hitta mer tid. När jag blir stressad isolerar 

jag mig gärna och kan lätt bli lite splittrad” (Frida, sektionschef Länsstyrelsen). 

 

Mest verkar den negativa stressen uppstå under perioder. “I budgettider finns alltid en viss oro 

som kan ta sig uttryck i sömnlöshet” (Bertil, avdelningschef Länsstyrelsen).  

 

Några utav de kvinnliga respondenterna nämner svårigheter med att kombinera familjelivet och 

yrkeslivet. Den egna återhämtningen får till exempel vänta tills att barnen somnat. Samtidigt 

ses dock familjen också som en utav de saker som ger tröst och kraft när arbetet upplevs som 

jobbigt.  
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6 Analys   
 

6.1 Krav och kontroll 

 

Krav-kontroll-modellen illustrerar fyra olika arbetssituationer med olika nivåer av krav och 

kontroll. En del av våra respondenter upplever att de har höga krav i sin arbetssituation, antingen 

från sig själv eller från omgivningen, men de upplever sig även ha kontroll (beslutsutrymme) i 

arbetet. Några respondenter tycker dock att det kan vara problematiskt med den politiska 

styrningen, som räknas till “kontroll över” arbetet. Hög kontroll tillsammans med höga krav 

leder enligt Karasek och Theorell (1990) till positiv aktivitet. Ju mer kontroll någon känner att 

den har, desto högre krav klarar denne av utan att det leder till negativa effekter. Detta kan 

tänkas vara en bidragande orsak till att de flesta i vår studie ändå inte anser att de är särskilt 

stressade i det vardagliga arbetet. Det finns dock tillfällen då respondenterna känner sig 

stressade. Detta sker då kraven ökar, till exempel nämns revisioner och redovisningsperioder 

som sådana tillfällen.  

 

 
Figur 3. Respondenternas placering i krav-kontroll-modellen. A= Anders, B= Bertil, C= Carl, 

D= Daniella, E= Erik, F= Frida och G=Gabriella. 

 

För att få svar på frågan vilken betydelse krav och kontroll har för arbetsrelaterad stress har vi 

i figur 3 lagt in våra respondenter i krav- kontroll- modellen för att se var de hamnar. De är 

markerade med första bokstaven i deras fingerade förnamn. Anders, Bertil och Gabriella tycker 

att kraven på dem är rimliga och att deras beslutsutrymme är stort, de placeras därför i rutan 

“avspänd”. Erik är den enda som svarar rakt ut att kraven på honom är höga, så han hamnar 

längst ut på krav-axeln. Daniella tycker att kraven på henne själv är höga och hon är osäker på 

hennes möjligheter att påverka när vi frågar, men när vi läser igenom hennes övriga svar ser vi 

att hon ändå upplever att hon har beslutsutrymme i sitt arbete och därför har vi ändå valt att 

placera henne i rutan “aktiv”. Frida anser att hon har ett högt beslutsutrymme men ställer 

samtidigt höga krav på sig själv, därför hamnar hon långt ut på krav-axeln. Carl anser att det 

finns krav på honom som han upplever som rimliga men samtidigt finns det också krav som är 

otydliga. Samma sak när det gäller beslutsutrymmet, till viss del upplever han sig ha kontroll, 

men i andra lägen tycker han inte det. Därför har vi placerat honom ungefär i mitten av 

modellen. 
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Anders och Gabriella har som sagt placerats i rutan “avspänd”, som anses vara den mest ideala 

då den har högt beslutsutrymme och kraven inte är extremt höga. De arbetar på olika 

organisationer men de är båda enhetschefer och hamnar därmed ganska högt upp i 

chefshierarkin. Erik är arbetsförmedlingschef och tillsammans är det de tre som har högst 

chefsposition utav våra respondenter. Erik skiljer sig dock från de två övriga i och med att han 

anser att kraven som ställs på honom är höga. De som hamnar längst ner i modellen är Carl och 

Daniella. De är båda sektionschefer på Arbetsförmedlingen och arbetar nära den dagliga 

verksamheten. Även Frida är sektionschef, men på Länsstyrelsen och hamnar betydligt högre 

än de två. Bertil arbetar också på Länsstyrelsen och han är den tredje som placerats i rutan 

“avspänd”.  

 

Krav och kontroll verkar ha stor betydelse för den arbetsrelaterade stressen. Är kraven höga 

leder de inte till en negativ upplevelse av stress hos våra respondenter om det samtidigt finns 

en känsla av kontroll över arbetssituationen. Ökar kraven men inte beslutsutrymmet uppstår en 

känsla av negativ stress hos dem. Det kan även vara som Bernin och Theorell (2001) säger att 

ökade krav även kan ställa ökade krav på beslutsfattandet och därmed också en minskad 

kontroll. Även om syftet med vår studie inte var att jämföra chefer på olika nivåer kan vi dock 

se en tendens även i vår studie till att de närmast den dagliga verksamheten är mer känsliga för 

arbetsrelaterad stress. Detta kan bero på att de dels utsätts för mer krav från sina medarbetare 

och dels för att de har lägre befogenheter till beslutsfattande än chefer på högre nivåer. Det 

verkar dock som att det kan finnas en skillnad beroende på vilken organisation man arbetar på. 

Sektionscheferna, som är de närmast verksamheten, i vår studie kommer dels från 

Arbetsförmedlingen som utsatt för stora utmaningar och förändringar den senaste tiden och dels 

från Länsstyrelsen som kan ses som en mer stabil organisation. En förklaring till detta kanske 

kan vara att det tryck Arbetsförmedlingen står under gör att känslan av kontroll över arbetet 

minskar.  

 

6.2 Socialt stöd på arbetsplatsen 

 

Vi frågar oss på vilket sätt det sociala stödet kan påverka faktorerna krav och kontroll. Det 

sociala stödet är något som i stort sett är en hög och viktig faktor hos alla mellanchefer vi har 

intervjuat. De anser att det sociala stödet på arbetsplatsen är viktigt för att kunna utföra ett bra 

arbete och ha en bra arbetsmiljö. Om man inte trivs på sin arbetsplats så är det lätt att tappa 

motivationen och det avspeglar sig på medarbetarna. Chefspositionen innebär ett ansvar och de 

personliga handläggarna ska kunna känna sig trygga.  Våra respondenter kategoriseras som 

mellanchefer men har skiftande antal medarbetare under sig. Studien pekar på att ju fler 

medarbetare under sig desto mindre socialt stöd finns från dessa. Då är det viktigt att det finns 

ett bra samarbete med andra chefskollegor. Ju fler medarbetare en mellanchef ansvarar för desto 

närmare ledningen kommer denne. Det framkom i studien att en högt uppsatt mellanchef i bland 

kan känna att det sociala stödet fattas och får då vända sig utanför organisationen, till 

exempelvis en chefscoach. 

 

Nästan alla respondenter tycker att de har ett tydligt stöd hos chefskollegor och hos ledningen. 

Eftersom våra respondenter inte upplever särskilt höga nivåer av stress kan bero på att det 

sociala stödet är bra. Vi antar att om det framkom att de var stressade så skulle detta säkert 

avspegla sig mer i det sociala stödet. Likaså kan det vara så att de är mindre stressade för att de 

har ett stort socialt stöd på arbetsplatsen och har möjlighet att prata igenom beslut och händelser 

med andra.   
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6.3 Manliga och kvinnliga mellanchefer 

 

6.3.1 Krav 

 

För att besvara om krav påverkade de manliga och kvinnliga mellancheferna olika ställde vi 

bland annat frågor om hur de upplever kraven från omgivningen och hur de hanterar dessa. 

Respondenterna i vår studie upplever i vissa avseenden likvärdiga svårigheter i sina roller som 

mellanchefer, bland annat då det gäller de krav som ställs uppifrån. Större delen av dem anser 

att kraven är rimliga men däremot finns det en skillnad då studien visar att de kvinnliga 

mellancheferna ofta ställer högre krav på sig själva. Detta kan påverka arbetet eftersom de 

känner att de måste prestera mer för att nå upp till dessa krav. Svårigheten med rollen som 

mellanchef, som beskrivs av de flesta, är att vara i en mellanposition. Flera aktörer ska 

tillgodoses, inte bara de medarbetare som våra intervjupersoner ansvarar över. De manliga 

respondenterna säger att det i bland kan bli mycket då det ställs stora krav men de verkar trots 

detta ha enklare för att hantera dessa situationer än vad kvinnorna har. Några av svaren pekar 

på att de inte ställer några ytterligare krav på sig själva utan ser det som ens eget ansvar att det 

blir gjort. Något som framkom hos några av de kvinnliga respondenterna var att de ofta får 

strukturera och revidera arbetsuppgifterna. Det finns kanske en skillnad i hur krav beskrivs för 

medarbetare och hur de upplevs. Upplevelsen av krav kanske kan bero på gender? 

 

Trots att det finns vissa skillnader inom denna faktor så är det inga större olikheter mellan 

könen. Det kommer inte bara krav uppifrån utan också från samhället och kunder. Dessa krav 

ställs i första hand på handläggarna som är de personer som står närmast kunderna men det är 

chefernas ansvar att se till så de mål som är satta uppnås. I studien framkom att vissa chefer 

känner mer stress när arbetslaget stressar.   

 

6.3.2 Kontroll 

 

Vi ville även studera hur kontroll påverkar manliga och kvinnliga mellanchefer. Som tidigare 

nämnts är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Länstyrelsen statliga myndigheter som 

ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering beslutar om. Detta 

innebär att våra respondenter inte alltid upplever att de har den kontroll över verksamheten som 

de skulle vilja ha. Detta är något som framförallt visar sig hos de manliga mellancheferna då 

vissa av dem påpekar just detta. Det nämns bland annat att det kan vara en utmaning att arbeta 

mot uppsatta mål fast organisationen och avdelningen egentligen skulle behöva arbeta mot 

något annat. Trots detta så har de manliga mellancheferna inga problem att utföra de uppgifter 

som krävs. De kvinnliga mellancheferna i studien anser sig ha stort ansvar och kontroll men det 

nämns också att chansen till att påverka antagligen är större än vad som egentligen upplevs. 

Brist på kontroll i vissa avseenden kan göra att just kvinnor ställer högre krav på sig själva.  

Chansen att påverka arbetssituationen är relativt liten ändå eftersom resurserna är begränsade 

men det nämns i intervjuerna att någonstans så måste organisationen möta kundernas behov 

och därför kan inte alla situationer se lika ut. Det måste finnas ett visst spelrum till att kunna 

anpassa verksamheten. De två mellancheferna med högst antal medarbetare under sig verkar 

vara de som har störst möjligheter till att kunna påverka sitt arbetssätt, kanske för att de har ett 

tätare samarbete och är närmare ledningen.  
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6.3.3 Socialt stöd 

 

Vad som avgör om kvinnor kan undvika negativ stress förefaller bero på om de kan få socialt 

stöd utanför sin arbetsplats eller kanske hur väl de lyckas mobilisera ett sådant. De kvinnliga 

respondenterna nämner alla i sina svar att det sociala stödet utanför arbetsplatsen, och då främst 

familjen, är minst lika viktigt som det från chefer och kollegor. Trots att vi tror att det sociala 

stödet utanför arbetsplatsen har stor inverkan på den arbetsrelaterade stressen så betonar 

modellen i vår studie bara det sociala stödet på arbetsplatsen. Det sociala stödet på arbetsplatsen 

kan innebära att kvinnor klarar den högre kravnivå de hamnar på jämfört med män. Eller 

tvärtom om de får ett lägre socialt stöd än män utanför arbetsplatsen, som kanske är en mer 

realistisk föreställning. Vi vet inte om det finns ett sådant samband också, att kvinnor har sämre 

socialt stöd utanför arbetet än män, men det skulle i så fall kunna förklara att kvinnor får svårt 

att klara högre krav än män över längre tid. 

 

6.4 Sammanfattning 

 

Syftet med vår studie var att jämföra hur kombinationen mellan arbetsrelaterade krav och 

möjligheten till kontroll av arbetsuppgifter ser ut då arbetsrelaterad stress framkallas. Syftet var 

även att se vilken betydelse det sociala stödet på arbetsplatsen har för dessa faktorer. Vi ville 

även jämföra om det fanns någon skillnad i hur faktorerna påverkar män och kvinnor. Det vi 

kom fram till i vår analys är att det förefaller finnas ett samband mellan de två variablerna krav 

och kontroll som oberoende variabler och stress som beroende med stöd som en modererande 

variabel. Visserligen upplever kvinnor högre krav men sambanden mellan de två oberoende 

variablerna och stress verkar vara lika högt för kvinnor som män. Vad som avgör om kvinnor 

kan undvika negativ stress förefaller bero på om de kan få socialt stöd utanför sin arbetsplats 

eller kanske hur väl de lyckas mobilisera ett sådant.  
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7 Diskussion  
 

Stress kopplat till arbetsplatsen är ett av de vanligaste psykosociala problem vi har i Sverige. 

Trots detta så verkar våra respondenter inte påverkas särskilt negativt av de organisatoriska 

faktorer som finns när det handlar om arbetsrelaterad stress. Detta stämmer överens med resultat 

från tidigare forskning som rapporterar att chefer ofta upplever sig ha bättre hälsa jämfört med 

andra yrkesgrupper (Lundqvist et al, 2012; Björklund et al 2013). Vi tror, som Björklund et al 

(2013) också tar upp, att detta beror på att trots att chefer utsätts för lika många stressorer som 

andra yrkesgrupper så har de tillgång till mer resurser att hantera detta. Den största skillnaden 

mellan yrkesgrupperna tror vi är att chefsrollen ofta innebär en större grad av kontroll. Enligt 

Karasek och Theorell (1990) kan vi hantera större krav ju mer kontroll vi upplever oss ha. De 

personer vi har intervjuat anser sig ha tydliga roller och tydliga uppgifter vilket gör att de kan 

kontrollera hur arbetsdagen ser ut. Även om det har framkommit att arbete ibland kan hopa ihop 

sig så finns även en förmåga att fokusera på det som är viktigt, de upplever en meningsfullhet 

i det de gör och jobbar på att göra sin arbetssituation begriplig. Vikten av kontroll i arbetet för 

att kunna hantera arbetsrelaterad stress är något som lyfts fram även i tidigare studier, 

exempelvis Lundqvist et al. (2012) samt Walinga och Rowe (2012). 

 

Tidigare forskning visar på att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor upplever 

arbetsrelaterad stress och att denna verkar påverka kvinnor i högre grad än män. I vår studie 

framgår det ingen större skillnad när det kommer till upplevelsen av stress, dock är det endast 

från de kvinnliga respondenterna balansen mellan arbetsliv och fritid lyfts fram som en 

stressande faktor. Även Løkke och Madsen (2014) fann i sin studie att fritid har stor betydelse 

för arbetsrollen framförallt för kvinnor vilket de tror beror på att kvinnorna har huvudansvaret 

för familjen. Kanske kan ansvaret för familjen kopplas till att de får lägre socialt stöd utanför 

arbetsplatsen? Björklund et al (2013) skriver att män upplever högre krav på arbetsplatsen än 

kvinnor. Detta stämmer inte överens med de resultat vi har fått då det i denna studie har visat 

sig att kvinnor upplever och ställer högre krav på sig själva än männen. Trots att männen också 

känner av höga krav på arbetsplatsen kan de ändå hantera dessa och anser sig ha kontroll och 

se till så att arbetsuppgifterna blir gjorda. De verkar inte känna av samma behov av att prestera 

som kvinnor tycks göra. Detta kan kanske ha något att göra med hur viktigt det är att visa sig 

duga, då kraven för kvinnornas del främst verkar komma från dem själva. 

 

Løkke och Madsen (2014) skriver att det anses vara en lägre stressnivå i jobb inom den 

offentliga sektorn. Eftersom vi inte gjort en jämförande studie mellan privat och offentlig sektor 

kan vi inte säga om det är så, men det några av våra respondenter upplever som den största 

utmaningen i sin yrkesroll är just det som kommer med att jobba på en statlig myndighet. De 

säger bland annat att de kan vara svårt att anpassa sig till de förändringsinitiativ som kommer 

från den politiska styrningen och att det kan leda till att det blir en ryckig verksamhet med 

omorganisationer och kortsiktiga mål. En möjlig förklaring till uppfattningen om att det skulle 

vara mindre stressigt inom den offentliga sektorn kan vara att det kanske ställs högre krav inom 

den privata sektorn. Samtidigt är dock möjligheterna till kontroll antagligen också högre än 

inom den offentliga sektorn vilket innebär att de inom privat sektor antagligen placerar sig i det 

aktiva fältet i krav- kontroll-modellen. 

 

Som nämndes i första kapitlet så har kraven på offentliga förvaltningar ökat med fokus på 

ekonomi- och verksamhetsstyrning. Detta har enligt forskare medfört att mellanchefer idag 

ansvarar för fler medarbetare än tidigare samtidigt som de administrativa uppgifterna har ökat 

vilket även har lett till en ökning av stressrelaterade besvär och mental ohälsa (Ahlborg et al. 
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2014). Tidigare studier visar att det finns en skillnad i arbetsrelaterad stress beroende på 

chefsnivå, ju högre upp i hierarkin desto mindre stressade verkar cheferna vara (Lundqvist et al 

2012; Björklund et al 2013). Även vår analys visade tendenser till detta då två utav de tre chefer 

som var på högst chefsnivå av våra respondenter placerade sig i den avspända arbetssituationen 

i krav- kontroll- modellen. På motsvarande vis var det två utav de som arbetar närmast den 

dagliga verksamheten som placerade sig lägst ner i modellen utav våra respondenter.   

 

Sociala konflikter och brist på socialt stöd och feedback är arbetsrelaterade faktorer som kan 

påverka chefens hälsa (Lundqvist et al. 2012; Walinga & Rowe 2013). Dessa är faktorer som 

mellancheferna i våra intervjuer är väl medvetna om och det visar sig att sociala konflikter med 

sina medarbetare skapar mer stress hos vissa respondenter än vad andra faktorer gör. De 

mellanchefer som deltog i vår studie har alla sagt att det uppstår stressade situationer på grund 

av arbetsrelaterade faktorer som krav och kontroll men att detta ändå är hanterbart. Kan detta 

bero på att nästan alla upplever att det sociala stödet är stort? Ökat krav medför en minskad 

kontroll över arbetsuppgifterna och vår studie pekar på att det sociala stödet verkar väga upp 

för den eventuella brist på kontroll som upplevs. Kan det vara så att socialt stöd har 

underskattats vid förståelsen av varför sjukskrivningar ökar? Ökade krav med större krav på 

flexibilitet och därmed även lägre kontroll har diskuterats, men sker detta samtidigt som det 

sociala stödet minskar på och utanför arbetsplatsen? 
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8 Slutsats 
 

Resultaten från vår empiri visar att det finns olika sorters krav som respondenterna upplever. 

En del krav kommer till exempel från ledningen eller från politiskt håll. De flesta anser att dessa 

krav är rimliga. Det finns dock de som anser att de är höga och några svarar att de är otydliga. 

Sen finns det krav från medarbetarna som exempelvis att finnas till hands och kunna ge svar på 

detaljnivå. Några utav de kvinnliga respondenterna anser att kraven de har på sig själva är höga 

och ständigt måste revideras. Krav kommer också från samhället och de kunder som kontaktar 

organisationerna. Det är viktigt att tillgodose dessa krav eftersom det är viktigt att det finns ett 

förtroende för organisationerna. Om inte medborgare får den hjälp de kräver eller får svar på 

sina frågor inom rimlig tid så kan förtroendet minska. 

 

När det gäller graden av kontroll anser de flesta att de har högt beslutsutrymme i sitt arbete. Det 

finns dock några som är osäkra på vad de har för möjligheter att påverka. Däremot kontrollen 

över arbetet, det som styrs av till exempel politiska förändringar upplever några som 

problematiskt då detta kan leda till ryckiga och kortsiktiga mål. 

 

Resultaten pekar på att det är viktigt med ett socialt stöd på arbetsplatsen och ju fler medarbetare 

under sig desto större är avsaknaden av detta stöd. Det är därför viktigt att ha ett bra samarbete 

med andra chefskollegor vilket nästintill alla respondenterna upplever. Både män och kvinnor 

i vår studie tycker att de har ett utmanande arbete med chans till utveckling, men krav från 

ledning gör att arbetet inte alltid kan utföras som man vill. Om mellanchefen har ett bra socialt 

stöd så kan detta avspeglas i arbetet och leda till att de personliga handläggarna också känner 

stöd och trivs. 

 

Svårigheten med rollen som mellanchef är att stå mellan två världar och nästan alla våra 

respondenter säger någonstans i intervjun att det handlar om personligheten, de säger sig vara 

stresståliga individer. Negativ stress verkar respondenterna endast uppleva periodvis och de har 

utvecklat strategier för att handskas med detta, som till exempel att ta tag i problem så fort de 

dyker upp och att lära sig att prioritera. 

 

Vår analys visar att krav och kontroll har stor betydelse för upplevelsen av negativ 

arbetsrelaterad stress. Höga krav behöver inte ha någon negativ effekt så länge det också finns 

en känsla av att ha möjligheten till kontroll. Ökar kraven utan att beslutsutrymmet ökar uppstår 

en negativ stress. Detta kan dock leda till att även kraven på beslutsfattande ökar vilket i sin tur 

kan leda till en upplevelse av minskad kontroll. Det verkar alltså finnas ett samband mellan de 

två variablerna krav och kontroll som oberoende variabler och stress som beroende med stöd 

som en modererande variabel. Kvinnor verkar uppleva högre krav än vad männen gör men 

sambanden mellan de två oberoende variablerna och stress är fortfarande samma. Det sociala 

stödet utanför arbetsplatsen verkar ha stor betydelse för hur kvinnor hanterar negativ stress. 

Analysen visar även att det kan finnas en skillnad i hur den arbetsrelaterade stressen upplevs 

beroende på vilken nivå mellanchefen befinner sig i hierarkin, de på högst nivå placerar sig 

också bäst i modellen och vice versa. Dock verkar även vilken organisation chefen verkar inom 

ha betydelse. De från mer stabila organisationer placerar sig bättre jämfört med de från 

organisationer som utsätt för mer förändringar när vi jämför likvärdiga chefsnivåer. 

 

Efter att vi har analyserat hur det sociala stödet på arbetsplatsen påverkar faktorerna krav och 

kontroll kan vi konstatera att det måste finnas ett tydligt socialt stöd för att motverka 

arbetsrelaterad stress. Vi tror att vikten av ett bra socialt stöd på arbetsplatsen ofta glöms bort 

när organisationerna ökar fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning. En mellanchef verkar i 
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första hand ha det sociala stödet hos sina chefskollegor och hos ledningen. Möjligheter finns 

även att få stöd utanför organisationen. Det har inte framkommit några större avvikelser mellan 

våra mellanchefer då det gäller krav och kontroll och heller inte någon direkt avsaknad av 

socialt stöd på arbetet. Därför kan vi sammanfatta att det finns en tydlig koppling mellan dessa 

faktorer och det sociala stödet. Den största skillnaden som har framkommit i denna studie är att 

kvinnor ställer högre krav på sig själva än männen. Detta bidrar till arbetsrelaterad stress som 

kanske kunde undvikas. Vad detta beror på har vi inte lyckats få svar på. För övrig kan vi inte 

se några större olikheter då det gäller manliga och kvinnliga mellanchefer utan de upplever alla 

arbetsrelaterad stress och kan alla hantera den. Vi tror att det är därför de har hamnat på sina 

positioner som mellanchefer.  

 

Man måste kunna hantera stress annars slutar man. 

 

(Daniella, sektionschef Arbetsförmedlingen) 

 

För att underlätta för mellancheferna i deras yrkesroll är våra rekommendationer att det finns 

tydliga beskrivningar över vilket ansvar, vilka krav och vilka befogenheter positionen 

innefattar. Detta har framkommit både i vår och i tidigare studier som viktiga faktorer för att 

inte drabbas negativt av arbetsrelaterad stress. En arbetsplats där stort fokus läggs på att skapa 

en miljö med ett gott socialt stöd rekommenderas också. 

 

8.1 Fortsatt forskning 

 

Vi valde i denna studie att fokusera på faktorerna krav, kontroll och hur det sociala stödet på 

arbetsplatsen påverkar dessa men i våra intervjuer med de kvinnliga mellancheferna förstod vi 

att de ser en koppling även till det sociala stödet och faktorer utanför arbetsplatsen. Därför kan 

det i framtida studier även vara intressant att undersöka djupare hur denna koppling ser ut och 

påverkar den arbetsrelaterade stressen. 

 

Vår studie är liten och det visade sig vara svårt att få tag på kvinnliga respondenter. Då detta är 

en kvalitativ studie förutsätter det inte ett representativt urval. En kvantitativ studie med större 

underlag och en jämn fördelning av kvinnor och män skulle behövas för att bättre belysa om 

det finns skillnader mellan hur könen påverkas av krav, kontroll och socialt stöd i samband med 

arbetsrelaterad stress. 

 

Vår analys tyder på att det kan finnas en skillnad beroende på vilken organisation mellanchefen 

arbetar i. Dock är underlaget även här litet och vi har endast en representant från 

försäkringskassan. En större undersökning med fler deltagare från olika statliga myndigheter 

skulle till exempel kunna visa på om skillnader beror på om organisationen ofta utsätt för 

politiska förändringar eller om det beror på vilken verksamhet som bedrivs.  
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