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Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur första linjens chefer i en 

produktionsanläggning upplever sin psykosociala arbetsmiljö och framhäva 

eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem. Vidare belyser uppsatsen hur 

första linjens chefer upplever att arbetsmiljöarbetet sköts för att främja deras 

psykosociala arbetsmiljö. Uppsatsen lyfter även upp vad Covid-19 pandemin 

har haft för påverkan på första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö. 

 

Teori: Teorin som har använts för att analysera empirin i denna uppsats är jobb-krav-

resurs-modellen som är skapad av forskarna Evangelia Demerouti och Arnold 

Bakker. 

 

Metod: Studiens tillvägagångssätt bygger på en kvalitativ metod och empirin samlades 

in genom fem semistrukturerade intervjuer av första linjens chefer. Studiens 

analysmetod har förhållit sig till en kvantitativ innehållsanalys där teman så som 

socialt stöd och sjukfrånvaro har skapats utifrån empirin. Genom förkunskaper 

av jobb-krav-resurs-modellen har även redan befintliga teman så som krav och 

resurser använts i undersökningen. 

 

Resultat: Samtliga första linjens chefer som blivit intervjuade upplever att 

arbetsinnehållet är varierande men att arbetsbelastningen är för hög på 

produktionsanläggningen. Intervjupersonerna upplever olika grader av stress 

och hanteringen av stressen varierade. De som arbetat längre som första linjens 

chefer verkar kunna hantera stressen på arbetsplatsen bättre än de med lägre 

erfarenhet. Produktionsanläggningen erbjuder gott om resurser för att hantera 

arbetskraven men det framkommer att det saknas resurser för att avlasta den 

höga arbetsbelastningen. Det sociala stödet har en stor betydelse för första 

linjens chefers motivation, hälsa och välmående. Samtliga intervjupersoner är 

omedvetna om det sker ett omfattande arbetsmiljöarbete för att främja deras 

psykosociala arbetsmiljöarbete. Covid-19 har ökat arbetsbelastning till viss del 

för första linjens chefer. Samtliga upplevde i början av pandemin en ökning av 

långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro bland sina medarbetare, 

korttidssjukfrånvaro upplevs fortfarande som hög från majoriteten av 

intervjupersonerna.   
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1. Inledning 

Under 1800-talet dominerades den svenska arbetsmarknaden av industriarbetare och sedan dess 

har arbetsmiljöfrågor varit aktuella för löntagare och forskare, främst gällande den fysiska 

arbetsmiljön. År 1889 stiftades Sveriges första arbetsmiljölag; lagen om yrkesfara som syftade 

på att industriarbetare skulle arbeta i en säkrare arbetsmiljö och år 1912 skulle lagen gälla för 

alla löntagare. Det var först under 1980-talet det framkom ett intresse för diskussioner om att 

arbetsmiljön även borde omfatta psykosociala förhållanden. Under 1990-talet började 

tjänstesektorn att expandera och från 2010-talet och fram till idag har tjänstesektorn dominerats 

i den svenska arbetsmarknaden (Lundqvist, 2017, s.131–132). 

 

Det är inte bara tjänstesektorer som har ökat i samhället utan Börnfelt (2018, s.180–187) menar 

även att arbetsrelaterade krav har ökat sedan 1990-talet på grund av bland annat besparingar. 

Högre arbetsrelaterade krav har i sin tur även lett till en ökning av psykiska besvär. Enligt 

Försäkringskassan (2021) är psykisk ohälsa en av de vanligaste anledningarna till att sysselsatta 

sjukskriver sig på den svenska arbetsmarknaden och orsaken till en psykisk diagnos är 

mestadels relaterad till stress. Studier visar att de tre vanligaste faktorerna till arbetsrelaterad 

stress är hög arbetsbelastning, orimliga krav och sociala interaktioner (Arbetsmiljöverket, 

2020).  

 

Eklöf (2017, s.12) menar att psykosociala arbetsmiljöförhållande har en betydande roll för 

löntagares psykiska hälsa och välbefinnande. En sämre psykosocial arbetsmiljö kan bland annat 

innebära påslag av stress hos individen. Sämre hälsa kan i sin tur leda till sjukskrivningar, vilket 

kan resultera till ekonomiska konsekvenser för både organisationen och för samhället (Eklöf, 

2017, s.34–35). 

 

Lundqvist (2017, s.138) menar att det finns en begränsad förståelse om chefers arbetsmiljö och 

vad det har för påverkan på deras hälsa. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att forskning 

och lagstiftningar under flera år främst har fokuserat på arbetstagarnas fysiska arbetsmiljö. 

Eftersom tjänstesektorn är en dominerande och växande del av den svenska arbetsmarknaden 

och att jag själv har en nära relation till sektorn, har det varit av mitt intresse att forska mer 

kring hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs inom den sektorn. Studien kommer att beröra 



2 

första linjens chefer som tillhör tjänstesektorn inom tillverkningsindustrin. Företaget som 

studien har gjorts på är en produktionsanläggning som finns i Sverige.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur första linjens chefer i en produktionsanläggning 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö och lyfta fram eventuella psykosociala 

arbetsmiljöproblem. Ytterligare kommer uppsatsen att belysa hur första linjens chefer upplever 

att arbetsmiljöarbetet sköts för att främja deras psykosociala arbetsmiljö, i syfte att framföra de 

brister och tillgångar de ansvariga cheferna har. På grund av den rådande pandemin (Covid-19) 

kommer uppsatsen även belysa hur Covid-19 påverkat första linjens chefer, i avsikt att förstå 

hur en pandemi och dess effekter kan påverka deras psykosociala arbetsmiljö. Uppsatsen 

kommer grunda sig på följande frågeställningar: 

 

- Hur upplever första linjens chefer sin psykosociala arbetsmiljö i 

produktionsanläggningen med fokus på krav, resurser och socialt stöd? 

- Vem ansvarar över första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö och hur upplever de 

att arbetsmiljöarbetet sköts för att främja deras psykosociala arbetsmiljö? 

- Hur har pandemin (Covid-19) påverkat första linjens chefers arbete, och vad har det 

inneburit för deras psykosociala arbetsmiljö? 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt ges en kort bakgrundsbeskrivning av produktionsanläggningen som uppsatsen 

kommer att behandla för att läsaren ska få en uppfattning om de förutsättningar 

produktionsanläggningen förfogar över. Avsnittet kommer även belysa studiens avgränsningar, 

viktiga begrepp för studien samt Arbetsmiljöverkets föreskrift: 2015:4. 

 

2.1 Produktionsanläggningen  

Studien grundar sig på en produktionsanläggning som tillhör tillverkningsindustrin. Företaget 

är etablerat i Sverige och produktionen finns i många länder. Produktionsanläggningen 

tillverkar olika prototyper samt egna slutprodukter och säljs världen över. 

Produktionsanläggningen säljer sina produkter till privatkunder samt andra företag och är därför 

beroende av marknaden. För att ständigt vara attraktiv på marknaden är 

produktionsanläggningens generella mål bland annat att förstå konsumenternas krav, att 

anställda alltid infinner sig i en god arbetsmiljö, att anställda eftersträvar problemlösningar, att 

anställda alltid gör sitt bästa och har passion till sina arbetsuppgifter. I Sverige finns det ett 

flertal olika produktionsanläggningar som är en del av processen med att tillverka produkten. 

Studien genomfördes i en av produktionsanläggningarna som finns i Sverige.  

 

Produktionsanläggningen har en hierarkisk uppbyggnad. Högst upp i hierarkin sitter ledningen, 

under dem finner vi en anläggningschef, varpå ett flertal tillvekningschefer med varsitt 

ansvarsområde, därefter finns ett flertal första linjens chefer. Samtliga chefsnivåer tillhör 

tjänstesektorn, har olika administrativa arbetsuppgifter och olika ansvarsområden. Varje första 

linjens chefer har cirka tre till fem lagledare under sig. Lagledarna tillhör inte någon chefsroll 

utan har samordnaruppgifter och ansvarar bland annat över att tillverkningen av prototyperna 

sker problemfritt. Tillverkningen av prototyperna sker av medarbetarna. I varje lag finner vi 

cirka sex till tio medarbetare och totalt finns det några tusen anställda på 

produktionsanläggningen.  

 

2.2 Avgränsningar 

Tjänstesektorn kan definieras på olika sätt och innefattar olika chefsroller och/eller 

arbetsuppgifter. Lundqvist (2017, s.137–138) hävdar att chefer inte ska kategoriseras som en 
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grupp eftersom det finns olika nivåer av chefer med olika arbetsvillkor. Olika arbetsvillkor kan 

innebära olika förutsättningar som kan i sin tur spela en betydande roll för chefers hälsa. Första 

linjens chefers arbetsuppgifter tenderar att lägga stort fokus på medarbetare och/eller laget samt 

deras arbete. Mellanchefer tenderar oftast ansvara över beslutade förändringar som sker på 

högre nivåer och ansvarar oftast över arbetsområden eller avdelningar. Högre chefer ansvarar 

oftast över att det finns en organisatorisk strategi. I en av Lundqvists (2017, s.138) studier 

presenteras det att första linjers chefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö som mer 

stressfylld med höga krav jämfört med cheferna på högre nivåer som oftast känner en högre 

stimulans i sitt arbete. Studien avgränsar sig på första linjens chefer som tillhör tjänstesektorn i 

en produktionsanläggning inom tillverkningsindustrin. 

 

På grund av en ökning inom tjänstesektorn på Sveriges arbetsmarknad har det varit av mitt 

intresse att göra en avgränsning med att fokusera studien på första linjens chefer inom 

tillverkningsindustrin. Enligt flera studier har expansionen av tjänstesektorn inneburit en 

ökning av arbetsrelaterad ohälsa och i Sverige har den psykosociala arbetsmiljön blivit sämre 

(Börnfelt, 2018, s.165–166). Genom mina frågeställningar vill jag lyfta fram eventuella 

arbetsmiljöproblem som upplevs av första linjens chefer inom produktionstillverkningen som 

tillhör tjänstesektorn. Förhoppningsvis kan min uppsats inspirera företag samt forskare till att 

lyfta fram hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs i en annan typ av tjänstesektor, det vill 

säga första linjens chefer som arbetar inom tillverkningsindustrin. På grund av uppsatsens 

begränsade omfattning har jag valt att inte fokusera på första linjens chefers fysiska arbetsmiljö, 

som också är viktig och intressant att få kunskap om. Det finns forskare som menar att brister i 

den fysiska arbetsmiljön kan ge konsekvenser för den psykiska arbetsmiljön och vice versa. 

Exempelvis kan arbetsuppgifterna uppfattas som mer påfrestande om de anställda inte arbetar 

i en bekväm kontorsmiljö (Eklöf, 2017, s.12). 

 

En annan avgränsning som kommer göras är att uppsatsen inte kommer att särskilja på hur 

kvinnor och män upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Det finns studier som visar på att det 

är fler kvinnor än män som tenderar att få arbetsrelaterade psykiska besvär, med 14 procent för 

kvinnor och åtta procent för män (Börnfelt, 2018, s.177–178). På grund av uppsatsens 

begränsade omfattning och begränsade resurser så som kontakter, har jag valt att inte särskilja 
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på män och kvinnor. Jag har av samma orsak valt att inte ta hänsyn till ålder, etnicitet och 

sexualitet även om det är faktorer som kan spela en stor roll för individens hälsa. 

 

2.3 Begrepp 

I det här avsnittet får läsaren en allmän beskrivning om vad psykosocial arbetsmiljö innefattar. 

Jag har valt att beskriva begreppet för att läsaren lättare ska följa min uppsats då innebörden av 

psykosocial arbetsmiljö ibland kan uppfattas som komplex och svårtolkad. Andra delen ger en 

beskrivning av vad som kännetecknar en arbetsgivare och arbetstagare, för att ge läsaren en 

förståelse för hur begreppen definieras.  

 

2.3.1 Psykosocial arbetsmiljö 
Psykosocial arbetsmiljö har en stor inverkan på anställdas hälsa och välbefinnande så som 

känslor, beteende, prestation och motivation. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden innefattar 

exempelvis anställdas arbetsuppgifter, organisering i arbetet samt sociala relationer med 

kollegor och chefer. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer omfattar en ömsesidig samverkan mellan 

en person och hens sociala arbetsmiljö (Eklöf, 2017, s.12; Lundqvist, 2017, s.132). Psykosocial 

arbetsmiljö kallas även ibland för organisatorisk och social arbetsmiljö för att fokusera på 

organisationens omständigheter och inte på individens hälsobakgrund (Ljungblad & Dellve, 

2020, s.167–168). Enligt Ljungblad och Dellve (2020, s.168) omfattar begreppet psykosocial 

arbetsmiljö även de krav som ställs inom ett yrke, samt de resurser som organisationen 

tillhandhåller för att anställda ska kunna hantera kraven. Det finns olika teorier om hur 

organisationers krav och resurser har för påverkan på anställdas hälsa. I uppsatsens teorikapitel 

kommer jobb-krav-resurs-modellen att presenteras i detalj för att ge en djupare förståelse för 

vad krav och resurser har för påverkan på anställdas engagemang och hälsa. 

 

2.3.2 Arbetsgivare och arbetstagare 
Furåker (2017, s.63) beskriver att en arbetsgivare är en individ som betalar för sin arbetsstyrka 

medan den individen som hyr ut sin arbetskraft är arbetstagare. På Arbetsmiljöverkets (2001, 

s.3) hemsida definieras begreppet arbetsgivare som den individ som hyr in arbetskraften. I 

lagstiftningen finns det ingen definition av vad en arbetstagare innebär utan bestäms i 

rättspraxis, det vill säga under rättsliga avgöranden. Begreppet arbetstagare antas vara simpelt 
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att förklara i lagmotiv med att se på de traditionella arbetstagarförhållanden (Sigeman & Sjödin, 

2017, s.28–29). Sigeman och Sjödin (2017 s.29–30) förklarar att i allmänhet har arbetare och 

tjänstemän roller som arbetstagare där de arbetar. 

 

2.4 Arbetsmiljöreglering 

I följande del får läsaren ta del av några paragrafer från AFS 2015:4 som ska tillämpas i 

organisationer som åtminstone har en arbetsgivare och en arbetstagare, i syfte att främja en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Jag har valt ut de paragrafer som är väsentliga i min 

studie. Jag valde exempelvis inte att ta med §13 som handlar om kränkande särbehandling 

eftersom temat går utanför studiens ämne. 

 

2.4.1 AFS 2015:4  
Föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är ett sammanfattande 

verk av olika regler och ger övergripande råd för hur organisationer kan tillämpa föreskrifterna. 

Föreskrifterna är till för att tillämpas i organisationer för att främja en god arbetsmiljö och 

förebygga att ohälsa uppstår på grund av organisatoriska och sociala omständigheter i 

arbetsmiljön. Tillämpningen ska ske på alla organisationer där ett jobb utförs av en arbetstagare 

åt en arbetsgivare (Arbetsmiljöverket, 2015, s.5).  

 

I §5 står att det ska finnas rutiner i alla organisationer som beskriver hur en eller annan genomför 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I ett systematiskt arbetsmiljöarbete ingår det att 

arbetsgivaren undersöker, verkställer samt följer upp risker för att en ohälsa kan förekomma på 

arbetsplatsen. Föreskriften beskriver även att åtgärder måste ske vid upptäckande av risker. I 

§7 står det att det ska finnas mål i organisationen som riktar sig på att motverka ohälsa och 

måste dokumenteras om det finns fler än tio anställda (Arbetsmiljöverket, 2015, s.7–8). 

 

§9 handlar om arbetsbelastning som syftar till att arbetsgivaren ska säkerställa att de 

arbetsuppgifter som tilldelats en arbetstagare inte är orsaken till en ohälsosam arbetsbelastning. 

Det ska finnas tillräckligt med resurser som balanserar kraven. §11 beskriver att arbetsuppgifter 

som är psykiskt påfrestande och som är en risk för ohälsa måste åtgärdas. §10 beskriver att 

arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagaren känner till sina arbetsuppgifter samt vem hen kan 
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vända sig till vid behov av stöd. §12 beskriver att arbetsgivaren är skyldig att åtgärda risker för 

ohälsa som orsakats av bland annat övertidsarbete och långa arbetspass (Arbetsmiljöverket, 

2015, s.8–10).  
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3. Tidigare forskning och teori 

I följande kapitel kommer en presentation av uppsatsens valda tidigare forskning samt teori. 

 

3.1 Tidigare forskning 

I nedanstående del presenteras tidigare forskning som jag funnit intressant för min studie. Jag 

har valt att dela in tidigare forskning i tre delar som beskriver tre olika studier. Första delen är 

en rapport som sammanställer en undersökning som gjorts på sysselsatta på den svenska 

arbetsmarknaden. Undersökningen ger en allmän uppfattning till de vanligaste arbetsorsakade 

besvären under år 2018 på den svenska arbetsmarknaden och de vanligaste åtgärderna.  

 

Andra delen i avsnitten ger en kort presentation av Daniel Lundqvist avhandling som handlar 

om chefers arbetsmiljö och deras hälsa. Studien är utförd på medarbetare, första linjens chefer, 

mellanchefer samt högre chefer. Studien ger en inblick i skillnader på arbetsförhållanden och 

hälsa mellan olika chefsnivåer.   

 

Sista delen i avsnittet ger en kort beskrivning av en delrapport som sammanställer en studie 

med förändringar på arbetsmarknaden med anledning av Covid-19 pandemin. Studien inriktar 

sig på hur arbetaryrket och hur de bland annat upplever förändringar på grund av Covid-19. 

Även om fokus inte ligger på olika chefsroller är undersökningen relevant för att få en 

uppfattning på beteenden som påverkats med anledning av Covid-19. Delrapporten kan även 

ge en bild på vad för förväntningar som ställs på chefer under pandemin vilket syftar till min 

studies sista frågeställning.  

 

3.1.1 Arbetsorsakade besvär  
Rapporten ”arbetsorsakade besvär” är gjord av Arbetsmiljöverket som har sammanställt en 

undersökning av Statistiska centralbyrån (SCB) från år 2018. Syftet med rapporten är att 

kartlägga fysiska och psykosociala hälsoproblem vållat av arbete på den svenska 

arbetsmarknaden. Det var cirka 12 000 personer som deltog i undersökningen och frågorna var 

kopplade till SCB:s arbetskraftsundersökning (Arbetsmiljöverket, 2018, s.4–5, a). Det som gör 

rapporten relevant till syftet av min studie är att rapporten ger en allmän uppfattning om vad de 

vanligaste arbetsorsakade besvären är, de vanligaste åtgärderna samt om det uppstått någon 
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anmälan till Försäkringskassan på grund av olika besvär. Det som lyfts i undersökningen som 

inte är relevant för min studie är bland annat likheter och skillnader av arbetsorsakande besvär 

med till ålder, kön samt besvär som är orsakat av olyckshändelser på arbetsplatser.  

 

Arbetsmiljöverkets (2018, s.9–10, a) rapport visade att de vanligaste besvären bland sysselsatta 

under år 2018 var hög arbetsbelastning (bortsett från arbetsolycka). Nedan kommer en lista på 

de vanligaste arbetsrelaterade besvär, där punkt ett står för det mest vanligaste svaret. Listan är 

modifierad från Arbetsmiljöverkets (2018, s.9–11, a) statistik. I rapporten redogörs att det 

enbart var åtta procent som anmälde besvär som inte var orsakat av arbetsolycka till 

Försäkringskassan (ibid). 

 

1. Hög arbetsbelastning (65 procent av de svarande) 

2. Ansträngande arbetsställningar eller stillasittande 

3. Oklara eller motstridiga krav från arbetsgivare 

4. Krävande kunder/elever 

5. Tung manuell hantering 

6. Bristande stöd eller uppskattning från chefen 

 

28 procent av alla sysselsatta upplevde någon variant av arbetsrelaterat besvär. Rapporten gör 

ingen distinktion på om besvären är orsakade av en olyckshändelse eller andra 

arbetsförhållanden, dessutom fick individen svara på fler än ett alternativ. Nedan kommer en 

lista på de vanligaste besvären som upplevdes av de sysselsatta, där punkt ett står för det 

vanligaste svaret (Arbetsmiljöverket, 2018, s.12–13, a). 

 

1. Trötthet (Tre av fyra upplevde besvär av trötthet som var arbetsrelaterat) 

2. Fysisk smärta eller värk 

3. Smärta i nacke, axel och arm 

4. Sömnstörningar 

5. Huvudvärk 

6. Oro och ångest 
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Nedan visas en lista från Arbetsmiljöverkets rapport som visar de mest förekommande åtgärden 

för sysselsatta med arbetsrelaterade besvär, där punkt ett är det vanligaste svaret. 

Undersökningen visar dock inte på om åtgärderna har varit till någon positiv förändring för 

besvären (Arbetsmiljöverket, 2018, s.21, a). 

 

1. Personlig stöttning av chefen 

2. Stöd i form av avlastning 

3. Nya verktyg  

4. Modifierade arbetsuppgifter 

5. Minskad arbetstid 

6. Utbyte av arbetsgivare 

 

3.1.2 Chefers psykosociala arbetsmiljö 
Lundqvist disputerade på en avhandling år 2013 som handlar om chefers arbetsmiljö och hälsa. 

Studiens insamling av empiri genomfördes genom enkätundersökning med 4 096 sysselsatta 

inom olika yrkesområden samt via intervjuer med 42 olika chefsrepresentanter inom 

tillverkningsindustrin. Enkätundersökningen besvarades av medarbetare, första linjens chefer 

och mellanchefer (Lundqvist, 2017, s.138; Lundqvist, 2013, s.3 & 26). Vissa delar av 

avhandlingen är relevanta att ta med i min studie eftersom avhandlingens resultat på första 

linjens chefers hälsa kan jämföras med den här uppsatsens resultatredovisning.  

 

Enligt Lundqvist (2017, s.138) utsätts första linjens chefer för utbrändhet i större omfattning än 

mellanchefer. Med utbrändhet avser Lundqvist (ibid) trötthet, fysisk och känslomässig 

påfrestning. Intervjuerna visade att första linjens chefer tenderar att uppleva mer stress än högre 

chefer samt en känsla av otillräcklighet. De första linjens chefer som upplevde höga krav på sin 

arbetsplats och en obalans mellan yrkesliv och privatliv, visade tecken på utbrändhet. Lundqvist 

(2013, s.42) menar att första linjens chefer är beroende av lämpliga arbetsförhållanden för att 

må bra. Resurser för att möta de krav som ställs och för att hinna slutföra arbetsuppgifter är 

exempel på lämpliga arbetsförhållanden.  

 

Lundqvist (2013, s.42–43) menar att första linjens chefer tenderar att ansvara över det som sker 

på plats och oftast är kopplat till medarbetarnas arbete, vilket enligt första linjens chefer oftast 
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upplevs som monotont. Arbetsförhållandena kan påverka första linjens chefers hälsa på ett 

negativt sätt när det gäller exempelvis stimulans och betydelse för sina arbetsuppgifter. Studien 

visar även på att mellanchefer och högre chefer vanligtvis inte är på plats lika mycket, eftersom 

deras arbetsuppgifter tenderar att vara mer åt det strategiska, det vill säga arbete för framtida 

projekt med mera. Ett exempel i avhandlingen som tas upp är att en högre chef hade längre tid 

på sig att slutföra en arbetsuppgift vilket gjorde att hen upplevde mindre stress. Det förklarar 

exempelvis sambanden mellan utbrändhet och beroendet av gynnsamma arbetsförhållanden och 

att första linjens chefer tendrar oftare drabbas av utbrändhet än för högre chefer (ibid). 

 

För första linjens chefer som hade tillgångar till socialt stöd visade mindre tecken på utbrändhet. 

Studien visade även att det var nödvändigt för första linjens chefer att de kunde planera sitt 

arbete, det vill säga egenkontroll. Det var även viktigt att första linjens chefer hade tydliga 

rollbeskrivningar och vad som förväntas av dem. Det som upplevdes som väldigt viktigt var att 

första linjens chefer kunde uppfylla de krav och förväntningar som ställdes på dem av deras 

chefer och medarbetare. Kunde detta uppfyllas av första linjens chefer skulle det påverka deras 

hälsa och välbefinnande till det positiva (Lundqvist, 2017, s.139–240).  

 

3.1.3 Pandemins effekter i arbetsmarknaden och arbetsvillkor 
”Vi som inte jobbade hemma” är en delrapport av Sveriges Jämställdhetsbarometer 2021. 

Delrapporten bygger på en enkätundersökning gjord av Kantar SIFO som utfördes under 

december 2020. I enkätundersökningen deltog 3 039 sysselsatta inom arbetaryrken som har 

arbetat under Covid-19 pandemin. Den del av rapporten som sammanställer utvecklingen på 

arbetsmarknaden för sysselsatta i arbetaryrken med tjänstemannayrken har använt sig av 

statistik från bland annat SCB och Försäkringskassan. Frågor som undersökts är hur arbetare 

upplevt att arbetsgivaren har reglerat och presterat för att minska på smittspridningen. Övriga 

ämnen som undersökts är bland annat arbetsmiljö, oro och hälsa. Delrapporten ger en 

övergripande bild av förändringar i arbetsmarknaden med anledning av Covid-19 och riktar sig 

inte på specifika yrkesroller i exempelvis tjänstemannayrken eller arbetaryrken. Förändringar 

på grund av pandemin kan skilja sig beroende på vad för yrkesroll en individ besitter sig i. 

Rapporten kan bidra till denna uppsats genom att ge en uppfattning på hur arbetstagare upplever 

pandemisituationen i arbetslivet, som vidare kan analyseras i hur och om det har påverkat första 

linjens chefer på något sätt. 
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Covid-19 pandemin har haft mer eller mindre påverkan på flera verksamheter, organisationer 

och företag. Pandemin har under år 2020 lett till en ökning av arbetslöshet i Sverige och 

inneburit en otrygghet med anställningar för arbetare samt smittoriskerna på arbetsplatsen. 

Trots att regeringen har rekommenderat sysselsatta att arbeta hemifrån för att minska på 

smittspridningen, har det varit långt ifrån alla som kunnat arbeta hemifrån. Nio av tio sysselsatta 

inom arbetaryrken utförde sina arbeten på arbetsplatsen. Lite under hälften av sysselsatta inom 

tjänstemannasektorn arbetade inte hemifrån. Anledningen till att många inte har kunnat arbeta 

hemifrån är på grund av att arbetet har en liten eller mycket liten möjlighet till utförandet av 

arbetet någon annanstans än på arbetsplatsen. I rapporten presenteras statistik på att 99 procent 

av de som arbetar inom industri måste utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen (Bergold, 

Blomqvist & Larsson, 2021, s.8 & 14–15). 

 

En arbetsgivare har ett ansvar att se till att arbetsplatsen strävar efter att förebygga en god 

arbetsmiljö för arbetstagarna. När risker upptäckts har arbetsgivaren ansvar att riskerna 

åtgärdas. Covid-19 har inneburit ett behov av att uppmärksamma risker så att det inte sker en 

smittspridning bland arbetstagare. Undersökningen visar att sex av tio inom arbetaryrket tyckte 

att deras arbetsgivare i hög mån aktivt har ingripit med förändringar för att minska på 

smittspridningen på arbetsplatsen. 44 procent inom arbetaryrken påstod att de i stor grad fått 

någon typ av skyddsutrustning på arbetsplatsen för att minska på smittspridningen. Sex av tio 

är nöjda med sin arbetsgivares ingripande för att minska smittspridningen på arbetsplatsen, och 

två av tio var inte nöjda (Bergold, Blomqvist & Larsson, 2021, s.17–19). 

 

Gällande om det skett förändringar i arbetsbelastningen svarade 44 procent att de inte upplevt 

en förändring i arbetsbelastning på grund av Covid-19. 42 procent upplever att 

arbetsbelastningen har förändrats under pandemin och blivit högre. Rapporten visar även att det 

skett en ökning med högre arbetsbelastningen för sysselsatta inom tjänstemannasektorn, det bör 

dock påpekas att rapporten enbart nämner siffran för kvinnor inom tjänstemannasektorn 

(Bergold, Blomqvist & Larsson, 2021, s.20–21). 

 

Rapporten visar att det finns olika ökningar av arbetsproblem på arbetsplatsen som orsakats av 

pandemin. Sysselsatta inom arbetaryrken upplever främst att arbetsplatsen har problem med 
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personalläget, det vill säga att det skett en ökning av personalbrist på arbetsplatsen. Det som 

anses som näst mest ökande problem var brister eller otydlig information av chefer eller ledning 

(Bergold, Blomqvist & Larsson, 2021, s.22–23). 

 

3.2 Teori 

I följande avsnitt kommer en beskrivning av jobb-krav-resurs-modellen som kommer att 

tillämpas i studien för att analysera resultatet. Jag har valt att använda mig av jobb-krav-resurs-

modellen i min analys eftersom modellen kan tillämpas i verksamheter oavsett vilka krav eller 

resurser de anställda förfogar över. Eftersom första frågeställningen är att belysa första linjens 

chefers upplevelse av eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem kan jobb-krav-resurs-

modellen vara behjälplig med att upptäcka eventuella brister i krav och/eller resurser. Jobb-

krav-resurs-modellen kan vara till hjälp med att analysera andra frågeställningen genom att 

förstå de resurser som produktionsanläggningen innehar för att främja en god psykosocial 

arbetsmiljö. Effekterna som krav och resurser har på en organisation kan kopplas till tredje 

frågeställningen beträffande första linjens chefer under pandemin. I andra avsnittet kommer en 

kort beskrivning av olika stödfunktioner och effekter med tillgång av socialt stöd.  

 

3.2.1 Jobb-krav-resurs-modellen  
Jobb-krav-resurs-modellen är en teoretisk synvinkel skapad av forskarna Evangelia Demerouti 

och Arnold Bakker som inspirerades av tidigare traditionella forskning om stress och 

motivation (mer information för utveckling av modellen kommer senare i avsnittet). Jobb-krav-

resurs-modellen ger en inblick på hur krav och resurser på en arbetsplats förhåller sig till 

varandra och förutsäger potentiella riskfaktorer för individen samt organisationen. 

Riskfaktorerna kan leda till bland annat minskad motivation, ohälsa så som känsla av stress och 

utbrändhet. Faktorerna kan resultera till olika effekter i organisationer så som sjukskrivning, 

uppsägningar samt organisationens resultat. Riskfaktorerna uppstår om det exempelvis inte 

finns tillräckligt med resurser på en arbetsplats för att anställda ska kunna hantera kraven 

(Demerouti & Bakker, 2011, s.1).  

 

Krav inriktar sig på individens ansträngning eller förmåga i det fysiska, psykologiska och 

sociala som arbetet erfordrar. Tidigare studier visar att kraven som ställs på en anställd inte 

nödvändigtvis behöver vara negativa då det kan upplevas som stimulerande eller utvecklande 
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för individen. När arbetsuppgifterna kräver en ständig ansträngning och individen inte har tid 

för återhämtning kan kraven däremot övergå till ohälsa så som arbetsrelaterad stress och 

minskad motivation för att slutföra arbetsuppgifter (Demerouti & Bakker, 2011, s.1–2; 

Arbetsmiljöverket, 2018b). Nedan kommer en beskrivning av kvantitativa krav, kognitiva krav 

och emotionella krav som kan upplevas hos individer på en arbetsplats. 

 

Kvantitativa krav är mängden arbetsuppgifter och tempot som individen har på sig för att utföra 

dem. De kvantitativa kraven är höga på en arbetsplats när de anställda upplever att de inte hinner 

med sina arbetsuppgifter i tid på grund av en för stor arbetsmängd. Tecken på att kvantitativa 

kraven är höga på en arbetsplats kan vara när anställda känner ett behov av att utföra sina 

arbetsuppgifter under sin rast, utanför sin arbetstid, inte hinner med andra viktiga 

arbetsuppgifter och/eller upplever arbetsuppgifterna som stressiga (Eklöf, 2017, s.51; 

Arbetsmiljöverket, 2016, s.39). 

 

Kognitiva krav handlar om att individen upplever ett ständigt behov av att vara koncentrerad, 

krav på att arbeta med flera olika riktlinjer samtidigt, lösa osäkra och komplexa problem samt 

blir avbruten i sitt arbete av olika anledningar. Den anställda kan uppleva kraven som höga ju 

fler riktlinjer den anställda arbetar med, samt informationens komplexitet och otydlighet. 

Kraven kan upplevas som högre eftersom mer tid och koncentration kan behöva ges till 

uppgifterna. Forskning pekar dock på att individer upplever sitt arbete som mer stimulerande 

när det finns plats för eget bestämmande. Problematiken kan uppstå när en anställd arbetar i ett 

öppet kontorslandskap och blir störd eller avbruten av en kollega, chef eller medarbetare, som 

i själva verket behöver ge all uppmärksamhet på sina egna arbetsuppgifter. Den anställda kan i 

vissa fall tappa koncentrationen, ta felaktiga beslut genom feltolkning av information och 

uppleva frustration (Eklöf, 2017, s.51–53; Arbetsmiljöverket, 2016, s.39). 

 

Emotionella krav handlar om de känslor en individ i en viss yrkesroll nödvändigtvis behöver 

visa upp som hen egentligen inte har. Exempelvis kan en yrkesroll innefatta att individen måste 

vara glad, bestämd, omtänksam med mera. De känslor individen visar upp kan ske på en djup 

eller ytlig nivå. På en djup nivå försöker individen faktiskt känna på det sätt som yrkesrollen 

föreskriver. På en ytlig nivå avspeglar individen enbart det på ytan utan att känna så som hen 

uppvisar sig vara. Individer som visar oäkta känslor tenderar att uppleva mer stress på arbetet 
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eftersom hen behöver lura sig själv samt de i sin omgivning. Emotionella krav kan även handla 

om att individen måste uppföra sig professionellt och inte visa positiva eller negativa känslor 

och likväl känna krav på att förstå och ta emot andras känslor. Det kan handla om att individen 

känner krav på att agera professionellt vid bemötandet av medarbetare, kollegor, chefers eller 

kunders känslor. Studier visar att anställda som upplever emotionella krav tenderar att ha en 

högre risk för utbrändhet, mindre tillfredställning på arbetsplatsen och ökad stress (Eklöf, 2017, 

s.53–57; Arbetsmiljöverket, 2016, s.39).  

 

Resurser på en arbetsplats är viktiga i sig för att individen bland annat ska kunna hantera olika 

arbetskrav. Tillgång till olika resurser är även viktiga för att individen ska kunna uppnå 

arbetsmål, känna en personlig utveckling och inlärning samt för att må bra. Exempel på resurser 

kan vara karriärmöjligheter, tydligt och varierat arbetsinnehåll, betydelsefulla uppgifter, 

feedback och återkoppling. En arbetsplats som har goda förutsättningar med resurser har större 

möjligheter att öka motivationen som leder till engagemang och bättre välmående på 

arbetsplatsen bland anställda. Tillexempel påverkar feedback individens inlärning som i sin tur 

kan öka arbetskompetensen. Socialt stöd (återkommer i nästa avsnitt) av bland annat kollegor 

och chefer kan leda till att individen känner sig behövd och viktig vilket kan resultera till 

motivation hos individen (Demerouti & Bakker, 2011, s.2; Dellve & Eriksson, 2016, s.30–31). 

Eklöf (2017, s135) menar även att kognitiva krav, det vill säga krav som ger möjligheten till 

eget avgörande ökar engagemanget hos de anställda. Eklöf (2017, s.136) förklarar att stress på 

arbetsplatser även kan bero på personliga resurser så som hur individen är, humör samt 

anpassningsbarhet. Personliga resurser är svårare och känsligare att undersöka och en individs 

mående är inte alltid arbetsrelaterat men kan däremot påverka arbetsmiljön, så som för kollegor 

eller för att uppnå arbetsmålen (ibid). Figur 1 ger en förståelse för hur interaktionen mellan krav 

och resurser har för påverkan hos individen och organisationen. 
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Figur 1. Jobb-krav-resurs-modellen anpassad efter Demerouti och Bakker (2011, s.3) och 

Dellve och Eriksson (2016, s.14). 

 

Demerouti och Bakker (2011, s.2–3) samt Dellve och Eriksson (2016, s.14) konstaterar att det 

är viktigt att det finns en balans mellan arbetskrav och arbetsresurser i syfte att förhindra ohälsa 

bland anställda, så att anställda har möjlighet till att utvecklas, klara av kraven samt för att 

bibehålla motivationen. Jobbresurser så som egenkontroll över arbetsuppgifter kan hjälpa till 

med att minska på stressfaktorer under utförandet av arbetet (Demerouti & Bakker, 2011, s.3). 

Jobb-krav-resurs-modellen har stora likheter med andra forskare så som Karasek och Theorell 

i deras utvecklade modell; krav-kontroll-stödmodellen (Eklöf, 2017, s.137–138). Eklöf (2017, 

s.137) hänvisar till Karasek och Theorell som hävdar att anställda som upplever höga arbetskrav 

och lägre möjligheter till egenkontroll löper större risker för ökad stress. Jobb-krav-resurs-

modellen utvecklar bland annat Karaseks och Theorells teori och menar att skilda arbetskrav 

samt arbetsresurser kan ha en betydelse för att förespå arbetsbelastning som har sin grund i vad 

för arbetsuppgifter individen har. Demerouti och Bakker (2011, s.3) hävdar att organisationer 

som har tillgång till resurser har en stor påverkan på anställdas motivation och engagemang när 

arbetskraven är höga. Demerouti och Bakker refererar (ibid) tillbaka till en studie som utfördes 

av bland annat Bakker, som upptäckte att utförande av arbetsuppgifter under höga arbetskrav 

var mest gynnsamma när det fanns tillgång till arbetsresurser. En ökning av uppskattning och 

ökat engagemang uppstod när arbetskraven var höga samt arbetsresurserna. Jobbresurser så 
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som tillgång till utveckling, stöd från kollegor och chefer, feedback liksom egenkontroll uppger 

en ökad motivation och hälsa med koppling till höga arbetskrav (Demerouti & Bakker, 2011, 

s.3).  

 

3.2.2 Socialt stöd 
Det sociala stödet kan fungera som resurs i en organisation för att minska på arbetsbelastningen 

när de anställda upplever höga krav. Enligt Eklöf (2017, s.84) medför socialt stöd en minskning 

av arbetsrelaterad psykisk ohälsa eftersom socialt stöd reducerar stress hos de anställda vid 

upplevelse av höga krav. Det visar sig även att trivsel ökar på arbetsplatsen, ett ökat 

engagemang och motivation bland anställda, ökad prestation, mindre risker för utbrändhet, 

ökad närvaro på arbetsplatsen och en minskning av psykisk ohälsa (Eklöf, 2017, s.85–86).  

 

Konkret kan socialt stöd placeras in i olika kategorier av stöd. Det första kan exempelvis vara 

instrumentellt stöd som menar på att den anställda har tillgång till praktisk avlastning. Det andra 

är emotionellt stöd som tyder på att det kan finnas personer på arbetsplatsen som finns till för 

prata ut eller arbeta emot emotionella ansträngningar. Det tredje stödet rör sig om 

informationsstöd som innebär alternativ för att anställda ska få stöd vid fastställandet av beslut. 

Det fjärde stödet kan handla om att det finns tillgång till feedback på arbetsplatsen som kommer 

från exempelvis anställdas chefer, kollegor eller medarbetare (Eklöf, 2017, s.83–84). 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras den forskningsmetod som har tillämpats i studie. Först kommer 

en beskrivning av metodvalet, i följd av urvalet, en presentation av intervjupersonerna, 

insamling av empirin, bearbetning av empirin, val av analysmetod, etiska överväganden, 

studiens tillförlitlighet och en kritisk reflektion. 

 

4.1 Val av metod 

Enligt Ahrne och Svensson (2011, s.10) är metodvalet det tillvägagångssätt som väljs när 

insamlingen av empiriska data sker. I ett kvalitativt metodval kan studenten eller forskaren 

samla in sin empiriska data via intervjuer, observationer och/eller läsa texter, dokument eller 

uppfatta bilder. Oavsett kvalitativa metodval kommer studenten eller forskare närmare de 

miljöer som studeras och därmed få en mer direkt förståelse än vid tillexempel ett kvantitativt 

metodval. Kvantitativa metoder kan inom forskning ge en mer generaliserbar slutsats och 

statistik på en större mängd av det som studeras (Ahrne & Svensson, 2011, s.13; David & 

Sutton, 2016, s.82–83). Valet av metoden i denna studie grundade sig på studiens syfte och 

frågeställningar. Jag ansåg att det var passande att utföra studien med ett val av kvalitativ metod, 

i form av semistrukturerade intervjuer i syfte att få en djupare och detaljerad förståelse för hur 

första linjens chefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö. I en semistrukturerad intervju följer 

intervjuaren förbestämda och öppna frågor som ger plats för följdfrågor utifrån det 

intervjupersonen berättar (Yin, 2007, s.116–117). 

 

Även om det anses vara positivt att komma närmare studieobjektet finns det även risker med 

valet av metoden. Risker kan uppkomma vid exempelvis utföranden av intervjuer så som 

missuppfattningar som påverkar resultatet eller upplevelser som inte blir sagda (Ahrne & 

Svensson, 2011, s.37). Därför var intervjufrågorna noga genomtänkta för att undvika 

missförstånd och kringgå att viktig information inte kom med.  

 

Om studien även hade utgått från en kvantitativ metod hade studie kunnat ge en bättre förståelse 

och trovärdighet av hur arbetsmiljön kan upplevas av första linjens chefer. Enligt Ahrne och 

Svensson (2011, s.11) är det gynnsammare att sammanställa olika metoder i en studie för att ge 
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en bättre och mer genomgripande förståelse i det som studerats. På grund av studiens 

omfattning har jag dock enbart använt intervjuer som metod för denna studie.  

 

4.2 Urval 

Mitt första urvalskriterium var att undersökningen skulle utföras på en produktionsanläggning. 

Eftersom jag intresserar mig av arbetsmiljöfrågor var jag fast bestämd att uppsatsens inriktning 

skulle röra något inom detta tema. På grund av mina förkunskaper har jag sedan tidigare haft 

kännedom om att produktionsanläggningen som studien är gjord på, kännetecknas av olika 

arbetsmiljöförhållanden beroende på vilken roll de anställda har. Jag hade väldigt lite kunskap 

om hur första linjens chefers arbetsmiljö såg ut och bestämde mig att studien skulle fokusera 

på den gruppen. Det finns inte lika många studier på första linjens chefer arbetsmiljö så som 

det finns på medarbetares.  

 

Jag kontaktade en person som jag har träffat ett par gånger tidigare och som arbetar på 

produktionsanläggningen som första linjens chef. Via textmeddelande informerades och 

tillfrågades kontaktpersonen om jag fick tillåtelse att genomföra en studie om första linjens 

chefers psykosociala arbetsmiljö på produktionsanläggningen. Efter ett godkännande ville även 

kontaktpersonen ställa upp på en intervju. Kontaktpersonen hjälpte mig att få tag på en 

intervjuperson och den andra intervjupersonen anordnade två andra intervjupersoner och den 

fjärde intervjupersonen införskaffade min sista intervjuperson. Denna urvalsmetod källas för 

snöbollsurval. Snöbollsurval rör sig just om att välja ut en intervjuperson som har erfarenhet i 

ett ämne och frågar om hen kan ordna fram en eller flera intervjupersoner med liknande 

erfarenheter och så tillfrågas nästa intervjuperson om samma tjänst (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011, s.43). I mitt fall handlade det om att få tag på intervjupersoner med rollen som 

första linjens chefer. Nackdelen med snöbollsurval är att intervjupersonerna kan tipsa individer 

som de har nära relation till vilket riskerar att responsen inte blir nyanserat (ibid). Jag framförde 

därför att jag helst inte ville att någon av dem skulle arbeta på samma avdelning. Mitt 

resonemang var att jag ville i så god mån som möjligt inte att cheferna skulle välja ut någon de 

kände allt för väl så att studien inte skulle vinklas åt ett eller annat håll. 
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4.3 Presentation av intervjupersoner 

Studien har utgått från fem intervjuer där samtliga intervjupersoner arbetar som första linjens 

chefer inom samma produktionsanläggning, men på olika avdelningar. Första linjens chefer 

betraktas inom produktionsanläggningen som arbetsgivarrepresentanter men är enligt 

Arbetsmiljöverket arbetstagare (se avsnitt 5.4). Samtliga första linjens chefer har ansvar för 50–

70 medarbetare, och då inkluderas de som är timanställda, tjänstlediga, långtidssjuka eller går 

på föräldrapenning. Deras namn och kön kommer inte att nämnas för att ingen ska kunna 

identifieras. Samtliga intervjupersoner har en gymnasial utbildning samt gått en utbildning som 

erbjuds av företaget vilket pågår under en sex månaders period.  

 

Första intervjupersonen (framöver kallad för IP1) är i 40-årsåldern och har varit anställd på 

produktionsanläggningen i cirka tio år. IP1 har varit verksam som första linjens chef i drygt sex 

år och har arbetat på tre olika avdelningar. Andra intervjupersonen (framöver kallad för IP2) är 

kring 50-årsåldern och har varit anställd på produktionsanläggningen i över 30 år. IP2 har 

arbetat som första linjens chef i snart fem år på två olika avdelningar. Tredje intervjupersonen 

(framöver kallad för IP3) är i 30-årsåldern och har varit anställd på produktionsanläggningen i 

dryga tio år. IP3 har varit verksam som första linjens chef i cirka fyra år på två olika avdelningar. 

Fjärde intervjupersonen (framöver kallad för IP4) är i 30-årsåldern och har varit anställd på 

produktionsanläggningen i elva år. IP4 har varit verksam som första linjens chef i cirka två år 

på två olika avdelningar. Femte intervjupersonen (framöver kallad för IP5) är närmare 40-

årsåldern och har varit anställd på produktionsanläggningen i tio år. IP5 har arbetat som första 

linjens chef runt tre år på en och samma avdelning.  

 

4.4 Insamling av empiri 

Datainsamlingen för denna studie har skett genom fem intervjuer som utgått från en egen 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden utformades genom olika teman utifrån studiens 

syfte och frågeställningarna men även utifrån mina tolkningar från tidigare forskning och 

teorier. Jag har exempelvis utformat frågor utifrån jobb-krav-resurs-modellen (se bilaga 1). 

Enligt David och Sutton (2016, s.114) är det viktigt för forskaren att genom en semistrukturerad 

intervjuguide veta på ett ungefär vad som ska undersökas. Det gör det möjligt att bygga på olika 

teman och vidare till olika frågor i intervjuguiden.  
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Samtliga intervjuer genomfördes enskilt med varje intervjuperson på deras arbetsplats och 

längden på intervjuerna varierade mellan intervjupersonerna, varav den kortaste pågick i 41 

minuter och den längsta varade i en timme och 9 minuter. Intervjuerna började med en kort 

presentation om mig själv, sedan gick jag igenom syftet med studien och sedan fick jag 

samtyckesformulär påskrivna. Jag fick sedan ett godkännande av samtliga intervjupersoner att 

spela in samtalen. David och Sutton (2016, s.118) förespråkar att spela in intervjuer för att fånga 

allt som sägs. Konsekvenserna med att spela in samtalen kan göra att intervjupersonerna känner 

sig obekväma som kan leda till att hen blir mindre talför (ibid). Det var inget jag upplevde av 

samtliga intervjupersoner.   

 

Innan utförandet av intervjuerna utfördes en pilotundersökning på två nära kontakter till mig 

som arbetar som chefer på olika företag. Syftet med pilotundersökningen var att ta reda på om 

frågorna var tillräckligt tydliga och för att veta på ett ungefär hur länge intervjuerna skulle ta. 

Enligt David och Sutton (2016, s.115–116) är pilotundersökning nödvändigt för att intervjuaren 

kan undanröja och justera frågor som kan missförstås i syfte att få svar på det som undersöks. 

Jag ändrade på ett flertal frågor som var oklara och improduktiva frågor, det vill säga frågor 

som inte var öppna. Kärnfrågorna i intervjuguiden ställdes till samtliga intervjupersoner där 

olika följdfrågor ställdes med berodde på vad intervjupersonen berättade. Följdfrågorna som 

ställdes kunde vara att intervjupersonen skulle utveckla det som berättades. Intervjuerna blir 

mer produktiva om det finns plats för kärnfrågor, följdfrågor och konstaterade frågor menar 

David och Sutton (2016, s.115). 

 

4.5 Bearbetning av empiri 

Efter insamlingen av all empiri var det tillfälle att transkribera alla intervjuer, det vill säga när 

intervjuaren skriver ner sin intervjudata i text (David & Sutton, 2016, s.120). Det tog omkring 

tre till fyra timmar att transkribera vardera intervjuer. Jag använde mig av ett program som 

förändrade så att inspelningen gick långsammare. Genom användningen av programmet kunde 

jag effektivisera transkriberingen utan att behöva stanna upp ljudinspelningen lika ofta. Vissa 

valda ord som upprepades ofta så som alltså, du vet och så vidare valde jag att inte ta med i in 

transkribering. När ljudinspelningen startade nämndes inga namn på intervjupersonerna. Jag 

valde att inte heller skriva med namn som nämndes av intervjupersonerna i transkriberingen på 

grund av etiska överväganden. David och Sutton (2016, s.121) menar är det viktigt med etiska 
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övervägande i det som transkriberas på grund av att transkriberingen kan finnas på ställen som 

andra individer kan komma åt. 

 

4.6 Analysmetod  

Studiens analys av empirin har förhållit sig till en kvantitativ innehållsanalys. En kvantitativ 

innehållsanalys är en metod som innebär att forskaren upptäcker och räknar olika enheter i 

texter och placerar enheterna i olika kategorier eller teman, det vill säga systematisera texter. 

Systematisering av texter i en innehållsanalys kallas även för kodning (Boréus & Bergström, 

2018, s.50–51; David & Sutton, 2016, s.269). I denna studie har en redan befintlig teori hjälpt 

till att skapa olika större teman i intervjuguiden. Genom förkunskaper av jobb-krav-resurs-

modellen har teman som krav och resurser undersökts på produktionsanläggningen. Samtidigt 

har jag med öppenhet skapat kategorier och teman av det som kommit med i empirin. Teman 

så som socialt stöd och sjukfrånvaro har skapats utifrån empirin.  

 

Fördelen med användning av innehållsanalys är effektiviseringen av analysen i större mänger 

text. Kvantitativa innehållsanalyser har fått kritik för att kategoriseringar är vinklade. Andra 

forskare tyder på att det inte är fel utan att kritiken bör rikta sig mot vissa olika definitioner som 

verkar lika och kan slås ihop till en kategori av forskaren under kodning (David & Sutton, 2016, 

s.269).  

 

Kodning är en process som forskare kan använda sig av vid analys av olika texter. Forskaren 

tillämpar olika koder som passar in i olika meningsenheter i texten för att lyfta fram 

gemensamma drag och skillnader i det som framhävs. Det är viktigt att forskaren ger en tydlig 

definition av koderna för att veta vikten av dem (David & Sutton, 2016, s.271). När en forskare 

utför en deduktiv kodning skapas olika kategorier/teman innan kodningsprocessen. Deduktiv 

kodning sker när en forskare använder sig av sina förkunskaper så som exempelvis tidigare 

forskning. I en induktiv kodning kan forskaren skapa koder direkt efter första insamlingen av 

empirin som kan ha betydelse för studien. Forskaren kan även börja koda efter att all data är 

insamlad (David & Sutton, 2016, s.274). Denna studie har kodat både deduktivt och induktivt 

genom att skapa vissa kategorier innan kodning och samtidigt varit öppen med att placera fler 

teman/kategorier under första insamlingen av empirin.  
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4.7 Etiska överväganden 

Det är viktigt att forskare i vetenskapliga studier följer vissa etiska aspekter under hela studiens 

process, det vill säga när hen väljer vad som ska betonas i studien, vad för metod som ska 

användas, hur hen samlar in och bearbetar empirin. Det är viktigt att förhålla sig till etiska 

aspekter för att bland annat skydda de individer eller företag som ställer upp på i en studie från 

att komma till skada eller bli förolämpade (David & Sutton, 2016, s.41–42; Vetenskapsrådet, 

2017, s.12).  

 

Det finns olika forskningsetiska krav som bör eftersträvas i en samhällsvetenskaplig forskning. 

För det första bör en studie inte genomföras på individer om de inblandade inte har fått 

information om syftet med studien samt vad det innebär för intervjupersonerna. Det är viktigt 

att intervjupersonerna får reda på vad de ger sig in på, att deltagandet är frivilligt, att de har rätt 

att avbryta medverkandet när de vill och hur empirin kommer att användas (Vetenskapsrådet, 

2017, s.13–14). Ett informationsbrev skickades till samtliga intervjupersoner innan utförandet 

av intervjuerna. Samtliga intervjupersoner fick frågan om de hade läst informationsbrevet och 

jag försäkrades att samtliga intervjupersoner förstod syftet, hur svaren skulle hanteras, att de är 

anonyma samt att deltagandet var frivilligt.  

 

För det andra bör ett samtyckesformulär skrivas under av både intervjupersonen och 

intervjuaren för att försäkra att deltagaren förstått informationen (Vetenskapsrådet, 2017, s.15–

16). Efter att jag fått det bekräftat att samtliga intervjupersoner tagit del och förstått 

informationen skrev vi under samtyckesformuläret. På samtyckesformuläret stod det bland 

annat att intervjupersonen fått informationen till sig, att hen och företaget är anonyma i studien 

och intervjupersonen fick även välja att samtycka till att bli inspelad.  

 

För det tredje bör forskaren försäkra om att följa konfidentialitetskravet, det vill säga att 

materialet är i säkerhet så att andra inte har möjlighet att ta del av exempelvis inspelningar och 

transkribering (Vetenskapsrådet, 2017, s.40–41). När all transkribering var färdiga raderades 

samtliga inspelningar av intervjuerna. Jag har även sett till att transkribering och 

samtyckesformulär undanhålls från andra personer. Jag har även undertecknat på 

samtyckesformuläret om att jag har en tystnadsplikt på att inte nämna vem som har sagt vad.  
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Det fjärde allmänna kravet som studien efterföljt kallas för nyttjandekravet och handlar om att 

forskarens insamlade empiri enbart får användas för forskningens syfte och inte användas till 

något annat (Vetenskapsrådet, 2017, s.40–41). Jag försäkrade mina löften och krav till samtliga 

intervjupersoner genom samtal och underteckning av samtyckesformuläret.  

 

4.8 Tillförlitlighet  

Kvalitativa forskare kan kritiseras för att inte alltid vara helt neutrala i sin forskning och riskerar 

att vinkla sin studie, oftast åt intervjupersonernas perspektiv. Det finns andra forskare som 

hävdar att det inte går att vara neutral och att forskaren behöver använda sin studie för att stå 

bakom antingen auktoriteten eller de maktlösa. Eftersom alla kvalitativa forskare har olika 

uppfattningar om vikten med att vara neutral eller objektiv kan kritik om vinkling alltid 

uppkomma (David & Sutton, 2016, s.108–109).  

 

Det är första linjens chefer som utformar inriktningen i denna studie eftersom syftet är att ta 

reda på eventuella arbetsmiljöproblem i relation till hur de upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö. De intervjuade första linjens chefer talar inte om en verklighet som gäller för hela 

produktionsanläggningen utan talar om hur vissa upplever situationen. Teorier ger mer av en 

sammanhängande beskrivning av varför det kan se ut på ett visst sätt och betyder inte att det 

alltid är så (Alvehus, 2013, s.24–25). Studien redogör en teori om sammanhanget mellan vad, 

hur och varför första linjens chefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö, det vill säga hur orsak 

och verkan kan hänga ihop. För att förstå och öka trovärdigheten för orsak och verkan, har 

studien analyserat empirin med andra redan befintliga teorier och tidigare forskning.  

 

När forskare pratar om kvalitet i en forskning nämns begreppen reliabilitet och validitet. 

Begreppet reliabilitet riktar sig mer åt kvantitativa studier och handlar om att resultatet i en 

studie skulle återkomma om den skulle göras om av en annan forskare. Det handlar om att 

resultaten blir detsamma eller liknar varandra (Alvehus, 2013, s.122). I denna studie har jag 

testat reliabiliteten i intervjufrågorna i en pilotundersökning på två bekanta. I 

pilotundersökningen undersökte jag om frågorna tolkades likadant där jag fick justera ett par 

frågor. 
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Validitet handlar om empirin verkligen speglar det exempelvis intervjupersonerna upplever. 

Det kallas intern validitet. Extern validitet handlar om empirin kan spegla sig för en hel 

population, vilket även kallas för generaliserbarhet (David & Sutton, 2016, s.33). Denna studie 

anpassar sig inte till en generaliserbarhet eftersom syftet och frågeställningarna fokuserar på ett 

begränsat antal första linjers chefers upplevelser. Det kan verka oklokt att denna studie skulle 

tala för alla första linjers chefer, inte heller går det inte att påstå att resultaten skulle gälla alla 

inom samma produktionsanläggning. Studien har genom intervjuerna förlitat sig på att det som 

sagts är uppriktigt och genom systematiskt arbete med kodning och noga analys kan den interna 

validiteten förhoppningsvis vara god.  

 

4.9 Kritisk reflektion 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s.41–43) är det bästa alternativet för selektering 

av intervjupersoner om intervjuaren själv får en lista på individer och slumpmässigt själv får 

välja. På så vis påverkas inte urvalet så som det hade gjort om en ansvarig på organisationen 

hade fått välja ut intervjupersoner på egen hand eller med ett snöbollsurval. Den ansvariga kan 

exempelvis välja ut intervjupersoner som hen vet skulle ge positiva svar (ibid). Det negativa 

med mitt urval var att det inte var möjligt för mig att få en lista på olika första linjens chefer 

och slumpmässigt välja själv mitt urval. Risker finns att de valt ut personer med liknande 

attityder. Det positiva var att ingen av intervjupersonerna ingick i samma avdelning vilket kan 

göra att studien blir relativt representativt för produktionsanläggningen (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011, s.42). 

 

Det finns för och nackdelar med alla val av forskningsmetoder i studier. Som tidigare nämnt 

kritiseras innehållsanalys för bland annat enheter som egentligen kan ha olika betydelser och 

slås ihop till en kategori (David & Sutton, 2016, s.269). Trots att jag har gjort mitt bästa med 

kodningsarbetet förstår jag riskerna med att allt viktigt som sagts inte möjligtvis tagits med på 

grund av missförstånd och/eller fel av mig.  

 

Som tidigare nämnt kan val av metod och stängda frågor leda till felvinklingar eller 

missförstånd, vilket kan resultera till en osanning i ett studieobjekt (Ahrne & Svensson, 2011, 

s.11, 37). Valet av metoden för denna studie har valts i relation till studiens syfte och 

frågeställningar och jag har även förståelse för att studier som använder sig av flera olika 
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metoder ökar trovärdigheten i det som forskats om. Jag hade beslutat ganska tidigt att enbart 

utföra en kvalitativ studie på grund av uppsatsens omfattning.  

 

När jag påbörjade denna studie var tanken att jag även skulle intervjua en HR-chef, en 

mellanchef och en facklig representant för att inkludera andra perspektiv i min empiri. Jag 

skickade ett mail till en tjänsteman på HR-avdelningen och fick inget svar. Jag försökte även 

via första linjens chefer få kontakt med deras chef som avböjde en intervju. Jag hade även 

svårigheter med att få tag på en facklig representant och fick inte heller möjlighet att genomföra 

denna intervju. Jag är mycket medveten om att studien hade haft en mer omfattande karaktär 

om empirin hade inkluderat andra perspektiv. 

 

Eftersom jag har en nära relation till tjänstesektorn skrev jag ner några punkter om den 

förförståelsen jag tror att första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö ser ut, för att efter 

slutförandet av studien jämföra hur samtliga intervjupersoner upplever den. I slutet av 

uppsatsen kommer en metodreflektion att presenteras. 

 

• Jag vet att en som arbetar som första linjens chef upplever stress på produktionsanläggningen 

• Första linjens chefer upplever att det är mycket att göra 

• Jag tror att första linjens chefer har bra med stöd men vill inte trampa på andras tår då det 

redan är mycket att göra 

• Jag antar att deras chef ställer höga krav 

• Jag tror att första linjens chefer har en medelhög egenkontroll över sina arbetsuppgifter 

• Jag antar att fackförbunden enbart ser över första linjens chefers arbetsmiljö två gånger om 

året 

• Jag tror att första linjens chefer vill känna mer uppskattning 
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5. Resultatredovisning 

I följande avsnitt kommer en resultatredovisning av studiens empiri där studiens föregående 

nämnda tidigare forskning och jobb-krav-resurs-modellen har tillämpats för analys. 

Resultatredovisningen är indelad i fem olika teman som framkommit under bearbetning av 

empirin. Följande teman är arbetsrelaterade krav, arbetsresurser, stödmöjlighet, tillämpning av 

föreskriften om ’Organisatorisk och sociala arbetsmiljö’ (AFS 2015:4) samt effekter av 

pandemin.  

 

5.1 Arbetsrelaterade krav 

Vid frågan om vad en bra arbetsmiljö innebär för samtliga intervjupersoner var samtliga svar 

likartade, och rör sig om att en bra arbetsmiljö ska ge en känsla av trivsel, avspänning, 

belåtenhet och tillfredställelse. För att uppnå en god arbetsmiljö svarade intervjupersonerna att 

det är viktigt att man inte stressar på arbetsplatsen, att det finns tid för återhämtning och att det 

finns tid för att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

Svaren från intervjupersonerna överensstämmer med hur begreppet psykosocial arbetsmiljö kan 

definieras. Eklöf (2017, s.12) menar att psykosocial arbetsmiljö har en påverkan på anställas 

hälsa och välbefinnande vilket intervjupersonerna framhävde som viktigt. Eklöf (ibid) förklarar 

vidare att psykosociala arbetsmiljön påverkas av de förhållanden en anställd har på 

arbetsplatsen, som kan handla om sociala relationer, arbetsuppgifter och organiseringen. 

Psykosocial arbetsmiljö omfattar alltså olika krav en arbetsplats ställer på de anställda och 

inkluderar de resurser arbetsplatsen erbjuder de anställda för att hantera kraven (Ljungblad & 

Dellve, 2020, s.168).  

 

Vid frågan om intervjupersonerna upplevde att de hade tillräckligt med tid för att utföra sina 

arbetsuppgifter uttryckte samtliga intervjupersoner att de inte alltid hinner slutföra sina dagliga 

arbetsuppgifter. Under de senaste åren har arbetsbelastningen ökat för första linjens chefer där 

de ska utföra fler administrativa arbetsuppgifter dagligen. Det är arbetsuppgifter som 

exempelvis tidigare ansvarats av HR-personalen eller av den tidigare lagledarutvecklaren på 

produktionsanläggning. En av intervjupersonerna svarade: 
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”Absolut inte. Det förväntas att man ska leverera mycket på kort tid. De trycker in nya 

arbetsuppgifter hela tiden utan att något förvinner […]. Hur ska det in i min agenda? Det 

är inte så att jag har massa dödtid.” - IP2 

 

Trots att samtliga intervjupersoner upplevde att de inte alltid hinner med sina arbetsuppgifter 

var stressnivån varierade bland första linjens chefer, där vissa upplevde sitt arbete som 

fruktansvärt eller medelmåttigt stressigt och andra har fått lära sig att hantera stressen på egen 

hand. IP2 som upplevde att hen inte alltid har tid att utföra sina arbetsuppgifter upplevde att 

hen kunde hantera stressen på grund av att hen lärt sig att prioritera det som är viktigt. Detta 

svarade en annan första linjens chef på frågan hur de upplevde sin arbetsmiljö. 

 

” Fruktansvärt stressigt. Man känner sig otillräcklig, ofta att jag inte hinner med det som 

ska göras[..] som att finnas där för mina anställda. Jag är inte den chefen jag önska att jag 

kunde vara för jag hinner inte det. Det är olika på olika avdelningar. På min förra avdelning 

var det fortfarande stressigt och jag kände mig otillräcklig men jag hann vara mer synlig 

och där för mina anställda.” – IP4 

 

Svaren på om hur första linjens chefer upplevde arbetstempot varierade även om ingen påstod 

att de hinner utföra alla sina dagliga arbetsuppgifter. De som har mindre erfarenhet som första 

linjens chef upplevde arbetstempot som högt medan de med längre erfarenhet upplevde 

arbetstempot som högt men hanterbart. IP3 menar att vissa uppgifter är otroligt krävande så 

som att de nyligen fått till sig att sätta tid för att coacha lagledarna fyra gånger om dagen. IP3 

tycker däremot att det var jobbigare i början av sin karriär.  

 

”Nu har jag ett helt annat lugn eftersom jag har varit chef i fyra år nu. Ju längre tid man 

jobbar här ju mer ser man bakom kulisserna och inser att man inte sitter i ett brinnande 

rum. Allt behöver inte göras nu utan man lär sig att prioritera det viktigaste. Vi ska kunna 

så otroligt många system, otroligt många arbetsuppgifter, krav på att vi måste förstå massa 

lagar och i början har man ingen mentor som förklarar allt. Men som sagt det är mitt fjärde 

år.” – IP3 

 

IP5 som hade tre års erfarenhet som första linjens chef berättade följande om sin uppfattning 

av arbetstempot: 
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”Otroligt högt. Jag är dålig på att ta raster eller ens en paus. Mina kollegor tar pauser och 

är mycket bättre på det än vad jag är. De tvingar mig att luncha med dom ibland. Jag brukar 

vanligtvis äta och jobba samtidigt under mina raster.” – IP5 

 

Enligt Eklöf (2017, s.51) och Arbetsmiljöverket (2016, s.39) handlar just kvantitativa krav om 

mängden arbetsuppgifter samt arbetstempot individen har på sig att utföra dem. Kvantitativa 

kraven på en arbetsplats är höga när individen upplever att hen inte hinner utföra sina 

arbetsuppgifter, upplevs som stressiga och/eller behöver arbeta utanför sin arbetstid för att 

hinna med (ibid). Det besvär som framstått från samtliga intervjupersoner är att de kan uppleva 

stress i olika omfattning och att det främst beror på den höga arbetsbelastningen. Enligt 

Arbetsmiljöverkets (2018a, s.9–11) rapport uppges det att det vanligaste orsaken till besvär i 

den svenska arbetsmarknaden (om man bortser från olycksfall på arbetsplatsen) beror på hög 

arbetsbelastning. Tredje högsta anledningen till besvär kom från motstridiga krav (ibid). 

Motstridiga krav i samband med en ökning av arbetsuppgifter förklarades som påfrestande av 

samtliga intervjupersoner.  

 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de arbetar minst en extra timme varje dag utanför sin 

arbetstid. IP2 påpekade att hen var väldigt bra på att inte röra jobbtelefonen på fritiden även om 

hen satte på jobbtelefonen en timme tidigare varje dag. IP5 förklarade att första året sov hen 

väldigt dåligt och svarade ständigt på jobbmail på fritiden. IP5 menade att det inte ingår i 

rollbeskrivningen att vara tillgänglig utanför sin arbetstid. 

 

”Jag var tvungen att bryta på mönstret. Alltså jag var tvungen att skapa en balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Det är ingen som kan göra det förutom jag själv.” – IP5 

 

IP3 menade att tillgängligheten styr en själv men att det sker att hen arbetar utanför sin arbetstid 

så som på helgen ibland för att kunna planera personalläget om någon blir sjuk. IP4 som hade 

lägst erfarenhet verkade mer tillgänglig utanför arbetstid än någon annan och känner sig ofta 

stressad.  

 

”Jag hade blivit för stressad om jag hade satt på jobbtelefonen samtidigt som jag börjar. 

Jag hade bara gått runt och tänkt på hur många som har sjukskrivit sig. Hur ska jag hinna 
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lösa det på en och en halv timme om jag satte på telefonen när jag börja och ser att tio 

personer har sjukskrivit sig? Jag hade varit mer stressad om jag hade haft det så.” – IP4 

 

Samtliga intervjupersoner menade att de har arbetsuppgifter som inte står med i deras 

arbetsbeskrivning. De arbetsuppgifter som inte står skrivet någonstans men förväntas av bland 

annat medarbetare och chefer är (bortsätt från hantering av personalläget) att de måste vara ute 

i produktionen och lösa problem som uppstår. Det kan handla om kvalitetsproblem, 

leveransproblem, tillgänglighet för att prata med medarbetare eller konflikter som uppstår. För 

somliga första linjens chefer uppstår konflikter eller problem på produktionsanläggningen varje 

dag som inte räknas med i deras dagliga aktiviteter.  

 

I Lundqvists (2017, s.138) avhandling uppgavs det att första linjens chefer som hade en obalans 

mellan yrkesliv och privatliv på grund av höga krav riskerade att hamna i utbrändhet. För att 

må bra behöver första linjens chefer ha lämpliga arbetsförhållanden som handlar om att 

arbetsplatsen erbjuder tillräckligt med resurser. Samtidigt kan en arbetsplats erbjuda många 

olika resurser men behöver samtidigt inte betyda att de alltid har tid att använda sig av 

resurserna. Det handlar om att resurser kan finnas tillgänglig men en första linjens chef som 

arbetar med administrativa uppgifter behöver oftast finnas tillgänglig för medarbetarna med. 

 

Vid frågan hur ofta intervjupersonernas arbetsuppgifter blev avbrutna svarade samtliga att det 

skedde hela tiden av medarbetare, lagledare och chefer. Det var ingen förutom IP1 som 

upplevde det som jobbigt. IP2 upplevde en frustration för situationen hen är i idag och det beror 

på att alla första linjens chefer på hens avdelning var borta på grund av antingen uppsägning 

eller ledighet. Det finns ersättare för de första linjens chefer som inte är på plats men de saknar 

kompetens för att utföra alla dagliga arbetsuppgifter. IP2 menar att hen känner ett behov av att 

hjälpa sina kollegor.  

 

”Det är frustrerande […] just nu saknas det kollegor på min avdelning. Det krävs mer av 

mig nu. Ersättarna som arbetar behöver ju min hjälp och jag behöver idag göra deras arbete 

plus mina.” – IP2 

 

IP2 menar samtidigt att hen inte känner sig stressad av att hjälpa andra utan vet att hen alltid 

kan välja att prioritera sina uppgifter först. IP1 upplevde att arbetet kunde kännas stressigt 
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ibland när de administrativa arbetsuppgifterna blivit avbrutna på grund av att något skett på 

produktionsanläggningen och hen behöver vara på plats. IP1 menar däremot att hen sällan 

känner sig stressad på grund av att hen väljer att prioritera det som är nödvändigast för dagen.  

 

Intervjupersonernas upplevelser om att de ständigt måste ge uppmärksamhet runt omkring sig 

och arbeta med olika arbetsuppgifter samtidigt kopplas till en upplevelse av kognitiva krav. 

Kognitiva krav handlar just om att individen ständigt behöver vara koncentrerad för att utföra 

arbetsuppgifter, arbete med flera riktlinjer samtidigt och ge uppmärksamhet för sin omgivning 

(Eklöf, 2017, s.51–53; Arbetsmiljöverket, 2016, s.39). Eklöf (2017, s.52) hävdar att kognitiva 

krav kan vara stimulerande för vissa individer om det finns utrymme för att bestämma själv 

över situationen. Att ständigt ge uppmärksamhet till andras uppgifter än sina egna kan enligt 

Eklöf (2017, s.51–53) skapa frustration hos individer, som i fallet för IP2.  

 

Vid frågan om hur intervjupersonerna upplever att de behöver uppföra sig som första linjens 

chefer var svaren varierande. IP1 menar att hen inte reagerar med känslor för att visa sig 

professionell bland chefer och medarbetare. IP3 känner att hen måste vara bestämd i sin roll för 

att medarbetare ska respektera de beslut som fattas. IP2 menar att hen behöver vara lyhörd och 

inte ha förutfattade meningar. IP4 menade att hen måste ständigt tänka på att uppföra sig och 

inte säga allt man tycker och känner. IP5 menade att hen vill uppföra sig professionellt och vara 

tillgänglig för medarbetarna. Samtliga intervjupersoner upplever inte sina egna förväntningar 

på sig själva som problematiskt utan något de fått öva på under sin utbildning.  Det som däremot 

upplevdes som jobbigt, påfrestande och stressigt var att samtliga intervjupersonerna upplevde 

att medarbetarna förväntade att första linjens chefer skulle finnas och prata om medarbetarnas 

privata problem. Detta berättade en av intervjupersonerna. 

 

”Det handlar inte alltid om arbetsrelaterade problem. Det händer ofta att folk kommer med 

personliga problem och vill ha råd. Vem är jag som ska ge råd? Jag sitter ibland i en dum 

sits. Hur mycket ska jag lyssna? Vad ingår i min roll? Den gränsdragningen är svår.” – IP3 

 

Emotionella krav handlar om att andra har eller att man själv upplever att andra har 

förväntningar på hur en ska vara. Emotionella krav handlar även om att individer känner 

begäran av att förstå och ta emot andras känslor. Risken med att känna för höga emotionella 
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krav på arbetsplatsen är stresspåslag, utbrändhet och minskad tillfredställelse (Eklöf, 2017, 

s.53–57; Arbetsmiljöverket, 2016, s.39).  

 

5.2 Arbetsresurser 

Demerouti och Bakker (2011, s.1) menar att jobb-krav-resurs-modellen ger en förståelse för 

hur krav och resurser på en arbetsplats förhåller sig till varandra. Risker för ohälsa och minskad 

motivation bland anställda kan uppkomma om det inte finns tillräckligt med resurser som 

hjälper de anställda att hantera kraven som upplevs. Även Lundqvist (2013, s.42) hävdar i sin 

avhandling att första linjers chefer är i behov av att ha lämpliga arbetsförhållanden för att må 

bra. Exempel på bra arbetsförhållanden är att det finns tillräckligt med resurser som hjälper 

första linjens chefer att kunna slutföra sina arbetsuppgifter i tid. Som tidigare nämnt i jobb-

krav-resurs-modellen är resurser på en arbetsplats exempelvis karriärmöjligheter, tydliga och 

varierande arbetsinnehåll, feedback och återkoppling (Demerouti & Bakker, 2011, s.2).  

 

Enligt samtliga intervjupersoner erbjuder produktionsanläggningen flera olika interna 

utbildningar för personlig utveckling och/eller karriärmöjligheter. IP3 menar ändå att det är 

svårare att klättra i hierarkin eftersom det är betydligt mycket färre platser högre upp. IP5 menar 

att man själv får ta tag i att söka interna utbildningar och att det är ingen som hindrar en till det. 

Skulle en vilja byta inriktning och inte vill jobba med ledarskap finns det en sökmotor på nätet 

som hjälper en att hitta andra lediga tjänster. IP1, IP2 och IP3 hävdade att de kunde påverka 

sina arbetsuppgifter genom att välja att prioritera de arbetsuppgifter som de tycker är viktigare 

till viss del. De hävdade även att de ifrågasätter sin chef om de får orimliga deadlines och kan 

ändra på deadlines i viss mån, och ibland kunde de prioriterade bort vissa uppgifter. IP4 och 

IP5 upplever att de inte kan påverka arbetsuppgifterna så mycket.  

 

“Sen finns det deadlines som måste följas och enbart däremellan kan jag lägga upp det hur 

jag vill men jag kan inte prioritera bort något.” - IP4 

 

Det finns dokument som informerar om vem en första linjens chef kan kontakta om de skulle 

behöva vägledning, tillgång till regler och standarder för vad som behöver göras och även 

kontaktlistor för support så som skyddsombudet eller HR-personal. Samtliga påstår även att 

deras närmaste chef alltid svarar på mail vid frågor. Enligt samtliga intervjupersoner upplever 
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de att arbetet är varierande och att arbetsuppgifterna är många. Som tidigare nämnt upplever 

samtliga första linjens chefer att mängden arbetsuppgifter ökat. Så här upplevde en av 

intervjupersonerna supportenfunktionerna på arbetsplatsen.  

 

“Supportfunktionen avlastar inte mina arbetsuppgifter. Visst de vägleder hur jag ska gå 

tillväga men problemet med mängden arbetsuppgifter kvarstår.” - IP3 

 

Vid frågan om hur intervjupersonerna upplevde stressnivån på sin arbetsplats svarade IP1, IP2 

och IP3 att stressnivån kunde variera i perioder. Om det uppstod problem ute på verkstaden 

eller konflikter bland medarbetarna upplevdes stressnivån som högre. De upplever stressnivån 

som hanterbar och att de lärt sig hantera det bättre med åren. IP5 upplevde att stressnivån var 

högre första året men att det fortfarande ofta kan bli stressigt. IP4 berättade hur hen upplevde 

stressnivån enligt följande: 

 

“Vissa perioder är det lugnare, men jag har hela tiden något att göra. Man är liksom hela 

tiden i fas. Jag känner mig ofta otillräcklig för jag hinner inte göra allt som ska göras.” - 

IP4 

 

5.3 Stödmöjlighet 

 

Tillgång till socialt stöd kan även ses som en resurstillgång. Socialt stöd reducerar stress, ökar 

motivation, ökar prestation och minimerar risker så som utbrändhet och psykisk ohälsa (Eklöf, 

2017, s.85–86). Det framhävs av samtliga intervjupersoner att det råder brist på instrumentellt 

stöd, där det inte finns någon de kan vända sig till för praktisk avlastning. Samtliga 

intervjupersoner uppgav att de uppskattade sina arbetskollegors närvaro och att de kände en 

trygghet bland dem. Det liknar det som Eklöf (ibid) definierar som emotionellt stöd. Så har 

berättade en intervjuperson.  

 

”Det är en stor anledning till att man orkar. Hade jag inte kunnat vända mig till mina 

kollegor hade jag aldrig orkat.”- IP4 
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Samtliga intervjupersoner berättade att trots att chefen inte ofta gav feedback finns hen mer 

eller mindre alltid tillgänglig. IP1 menar att vid osäkra beslutsfattningar är hens chef alltid 

tillgänglig vid fasthållandet av beslut. Eklöf (2017, s.83–84) definierar begreppet som 

informationsstöd.  

 

Feedback är också ett begrepp som ses som en stödfunktion och är något samtliga 

intervjupersoner får från bland annat medarbetare, kollegor och lagledare. De kan få feedback 

när de gjort något bra men även vägledning när det inte går så bra oftast då av andra kollegor. 

Det samtliga intervjupersoner även nämnde var att de inte fick så mycket feedback av sina 

chefer. Deras chef ska egentligen anordna ett möte med varje första linjens chef var sjätte vecka 

men som inte gör så ofta. En av intervjupersonerna berättade följande: 

 

“Utvecklingsmötet med min chef blir inte alltid av. När ska min chef hinna med det? Min 

chef har över elva första linjens chefer att ge feedback till. Jag förstår att hon inte kan.”- 

IP1 

 

Lundqvist (2017, s.139–240) visar i sin studie att socialt stöd har en stor betydelse för första 

linjens chefers hälsa. Det visar sig att tillgångar till socialt stöd på en arbetsplats medför mindre 

tecken på utbrändhet. 

 

5.4 Arbetsmiljöarbete  

Föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska tillämpas i 

organisationer för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa bland anställda. AFS 

2015:4 gäller i organisationer där arbetstagare arbetar för en arbetsgivare (Arbetsmiljöverket, 

2015, s.5). Enligt Arbetsmiljöverket (2001, s.3) är en arbetsgivare den individ som hyr in 

arbetskraft. Samtliga intervjupersoner anses därför betraktas tillhöra arbetstagare.  

 

Enligt IP3 rubriceras det i kontraktet att första linjens chefer räknas som arbetsgivarrepresentant 

och ansvarar därför över att deras medarbetare arbetar i en trygg arbetsmiljö. IP3 menar även 

att samtliga chefspositioner i den organisatoriska hierarkin är arbetsgivarrepresentanter och att 

samtliga chefer ansvarar över cheferna under sig och deras arbetsmiljö. IP1 hävdar att det finns 

en kontaktperson som samtliga första linjens chefer kan vända sig till om de skulle uppleva att 
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de befinner sig i en osund arbetsmiljö. Kontaktpersonen arbetar själv som första linjens chef 

och är en mellanhand för första linjens chefer och deras skyddsombud. Enligt IP1 kan samtliga 

första linjens chefer kontakta sitt eget skyddsombud (beroende på om de är medlemmar i 

ledarna eller unionen).   

 

När frågan ställdes om hur deras närmsta chef eller skyddsombud förebygger en ohälsosam 

arbetsbelastning för första linjens chefer, upplevde samtliga att det inte utförs tillräckligt med 

arbetsmiljöarbete för att främja en god psykosociala arbetsmiljö. IP1 som är medlem i ett av 

fackförbunden berättade följande: 

 

”Mitt skyddsombud är inte aktiv överhuvudtaget. Jag fick själv söka information om vem 

hen var och jag har ingen aning om vad dom gör i sin roll.”- IP1 

 

Likväl upplevde samtliga att de inte märkt av att någon skulle utföra riskbedömningar för deras 

psykosociala arbetsmiljö. Samtidigt som samtliga upplever att det inte sker något arbete för att 

främja en god psykosocial arbetsmiljö, påpekade IP2 att hen kan lyfta upp det som behöver 

förbättras till sin närmaste chef.  I AFS 2015:4 §9 är det arbetsgivarens uppgift att se till att det 

finns tillräckligt med resurser som balanserar kraven som ställs (Arbetsmiljöverket, 2015, s.8–

10). I det här fallet skulle resursen vara att mellanchefen finns tillgänglig och följer upp de 

risker som första linjens chefer upplyser om. När frågan ställdes om vem som ser till att det 

sker ett arbetsmiljöarbete för första linjens chefer psykosociala arbetsmiljö svarade en av 

intervjupersonerna följande: 

 

”Det är jag själv som ser till att jag har en bra arbetsmiljö haha. [….]. Tur att vi är så starka, 

inte alla men […] tänk de nya som inte känner såhär.” – IP2 

 

Samtliga intervjupersoner hävdade att HR-avdelningen utförde en enkätundersökning under 

hösten 2020, som handlade om första linjens chefers arbetsmiljö. Första linjens chefer fick ett 

tillfälle att medverka på en återkoppling sex månader senare. IP3 som medverkade på 

återkopplingen nämnde att inget om deras arbetsbelastning togs upp. Enligt samtliga 

intervjupersoner var undersökningen antingen den första de medverkat i eller den andra efter 

flera år. IP1 nämnde att den fackförening hen tillhör skulle utföra en undersökning på första 

linjens chefers arbetsmiljö år 2018 men att det fortfarande inte skett. IP1 berättar följande: 
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“Det är ingen som utför kontroller på min arbetsmiljö så som jag och 

skyddsombudsmannen utför “safety walk” varje vecka på våra medarbetare.” – IP1 

 

5.5 Effekter av pandemin  

Precis så som Bergold m.fl. (2021, s.8, 14–15) presenterar i sin rapport med regeringens 

rekommendationer att arbeta hemifrån inte är möjligt för alla, och inte minst heller för 

produktionsanläggningen som studien är gjord på. Pandemin har bland annat ökat kraven för 

arbetsgivare med att se till att arbetstagarna besitter i en trygg arbetsmiljö (ibid). Samtliga 

intervjupersoner upplever att arbetsbelastningen ökat något på grund av pandemin. Första 

linjens chefer har enbart fått direktiv av sina chefer att hålla koll på att arbetstagarna bär på 

munskydd och håller avstånd. En av intervjupersonerna sa följande: 

 

“Jag kontrollerar att de har på munskydd och avstånd men jag har varit ganska tydlig. Det 

har inte varit så jobbigt egentligen.” - IP5 

 

Samtliga intervjupersoner upplever däremot en ökning i långtidssjukfrånvaro och 

korttidssjukfrånvaro sedan mars år 2020 jämfört med tidigare år. Alla intervjupersoner förutom 

IP3 upplever att de fortfarande har problem med personalläget och att många sjukskriver sig 

allt oftare jämfört med tidigare år. IP5 menar att ett år efter pandemin har 

långtidssjukskrivningar minskat medan det fortfarande är många som korttidssjukskriver sig. 

IP1 var tydlig med att följa restriktioner på att inte tillåta en medarbetare att vistas på 

arbetsplatsen om de kände sig det lilla minsta sjuk.  

 

“Förra året när pandemin började var det riktigt tufft. Det var många som var borta. Vi 

skickade hem medarbetare som nös. Idag är det inte lika många som sjukskriver sig men 

det sker fortfarande mer jämfört med tidigare år jag arbetat som chef.” - IP1 

 

Delrapporten “vi som inte jobbade hemma” presenterar att den vanligaste ökningen av 

arbetsproblem med anledning av pandemin var personalbrist (Bergold, Blomqvist & Larsson, 

2021, s.22–23). Samtliga intervjupersoner påstod att de inte fått resurser för att lösa 

personalläget utan första linjens chefer har åtgärdat personalbristen sinsemellan, det vill säga 
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de lånar ut personal till varandra. IP4 menade att hen fått hjälp av sin chef med att bemanna 

avdelningen med extra personal när det krisat under en längre period med långtidsfrånvaro 

under pandemin. Samtliga intervjupersoner menar att personalläget alltid har löst sig på ett eller 

annat sätt och att pandemin enbart inneburit ett lite mer stresspåslag på grund av den ökade 

sjukfrånvaron. 
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6. Sammanfattande slutdiskussion 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av huvudresultatet genom att besvara syftet 

och frågeställningarna för denna uppsats. Därefter presenteras förslag på vidare forskning av 

de slutsatser som dragits från denna uppsats. Slutligen framförs en kritisk metodreflektion.  

 

6.1 Slutdiskussion 

Första delen av uppsatsen är att lyfta fram eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem som 

upplevs av första linjens chefer i en produktionsanläggning. Första frågeställningen lyder därför 

“Hur upplever första linjens chefer sin psykosociala arbetsmiljö i produktionsanläggningen 

med fokus på krav, resurser och socialt stöd?”.  

 

De första linjens chefer som blivit intervjuade upplevde olika typer av arbetskrav på 

produktionsanläggningen. Samtliga intervjupersoner förutom IP2 upplevde att de kognitiva 

kraven inte var påfrestande eftersom de hade egenkontroll i tillräckligt bra mån och kände en 

stimulans i att arbeta med olika riktlinjer. Det som däremot upplevdes av samtliga var att de 

kvantitativa kraven, det vill säga mängden arbetsuppgifter var för många. IP2 kände sig ofta 

frustrerad över att ständigt hjälpa andra ersättare med deras arbete. De kognitiva kraven upplevs 

därför som höga för IP2. 

 

Samtliga intervjupersoner upplevde arbetet som mer eller mindre stressigt och påfrestande att 

det förväntades av medarbetarna att cheferna ska finnas där för deras privata problem. Det 

uppgavs bland annat att första linjens chefer inte visste hur skulle hantera vissa situationer och 

hur de skulle avsluta diskussionerna när det blev överflödigt. Det kan uppfattas som att de 

emotionella kraven upplevs som mer eller mindre höga. Anledningen till att de inte är allt för 

höga är för att samtliga intervjupersoner ville leva upp till sina egna förväntningar om hur en 

första linjens chef bör vara. Vilket inte upplevdes som påfrestande eller jobbigt för samtliga 

intervjupersoner.  

 

Samtliga första linjens chefer upplever att det finns resurser på arbetsplatsen som de har till 

förfogande. Det var resurser så som tillgång till personlig utveckling via utbildningsmöjligheter, 

egenkontroll över sina arbetsuppgifter till vis mån, olika sociala stöd så som exempelvis 
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tillgänglig chef, kontaktlista vid osäkra beslut och stöd från kollegor. Tillgången till socialt stöd, 

utvecklingsmöjligheter, egenkontroll, feedback samt rimliga krav har visat sig vara viktiga 

faktorer för hälsan samt för att bevara motivationen (Demerouti & Bakker, 2011, s.1). Samtliga 

intervjupersoner uppgav att arbetsinnehållet är varierande men att arbetsbelastningen är för hög. 

De med längst erfarenhet som första linjens chef kunde prioriterade bort vissa arbetsuppgifter 

om det blev överflödigt medan de med lägre erfarenhet inte såg bortprioriteringar som möjligt.  

 

Upplevelsen och hanteringen av stress på arbetsplatsen varierade bland intervjupersonerna. Det 

verkar som att erfarenheten och hur länge en individ har arbetat inom sin roll har betydelse för 

hur bra hen hanterar stress på arbetsplatsen. IP1, IP2 och IP3 hade upp till fyra, fem och sex års 

erfarenhet och upplevde att de kunde prioritera och undvika vissa uppgifter och kände även att 

arbetsstressen var mer eller mindre hanterbar. IP4 som hade två års erfarenhet som första linjens 

chef upplever ofta en stress med att hinna med alla sina arbetsuppgifter och har mindre balans 

mellan privatliv och arbetsliv samt sämre på att ta pauser. IP5 med tre års erfarenhet upplevde 

att stressen var betydligt mycket värre som ny och har lärt sig att hantera stressen bättre på att 

inte svara på mail utanför arbetstid.  

 

Även om det finns gott om resurser tillgängliga på produktionsanläggningen för att hantera 

kraven upplever samtliga intervjupersoner att de saknar resurser som avlastar den höga 

arbetsbelastningen. Det betyder att första linjens chefer upplever en mer eller mindre obalans 

mellan arbetskrav och arbetsresurser på produktionsanläggningen. Det sociala stödet har en stor 

betydelse för samtliga första linjens chefers motivation att orka med sina dagliga 

arbetsuppgifter och för deras hälsa och välmående.  

 

Andra delen av resultatredovisningen presenterar brister och resurser som 

produktionsanläggningen förfogar över i arbete med att främja en god psykosocial arbetsmiljö 

för första linjens chefer. Andra frågeställningen lyder därför “Vem ansvarar över första linjens 

chefers psykosociala arbetsmiljö och hur upplever de att arbetsmiljöarbetet sköts för att främja 

deras psykosociala arbetsmiljö?”. Svaret på den andra frågeställningen är att samtliga 

intervjupersoner upplever att det är deras närmsta chef, det vill säga mellanchefen som har 

ansvar att de arbetar i en god psykosocial arbetsmiljö. Samtliga intervjupersoner upplever att 

det inte sker tillräckligt med arbetsmiljöarbete för att främja en god psykosocial arbetsmiljö för 
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första linjens chefer. Även om HR-avdelningen utförde en enkätundersökning år 2020 som 

handlade om första linjens chefers arbetsmiljö, upplever samtliga att det fanns brister i 

återkopplingen. Vid återkopplingen nämndes ingenting om den höga arbetsbelastningen som 

samtliga första linjens chefer har påpekat som hög. 

 

Beroende på vilket fackförbund en första linjens chef tillhör finns det ett skyddsombud hen kan 

vända sig till om hen skulle uppleva befinna sig i en ohälsosam arbetsmiljö. På 

produktionsanläggningen finns det även en utvald kontaktperson som ska vara tillgänglig på 

plats om en första linjens chef skulle vilja lyfta upp frågor angående ens egna arbetsmiljö. 

Kontaktpersonen kan senare lyfta vidare frågan till en mellanchef eller ett skyddsombud. 

Samtliga intervjupersoner påpekade även att de alltid kan vända sig direkt till sin chef om det 

skulle uppleva något besvärligt. Det framträder alltså att det finns en hel del stödfunktioner på 

produktionsanläggningen om en första linjes chef skulle vilja lyfta upp frågor kring sin 

psykosociala arbetsmiljö.  

 

Föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är till för att förebygga 

ohälsa bland anställda. Samtliga intervjupersoner upplever att kraven är höga och att resurserna 

inte är tillräckliga, även om det finns mycket hjälp och vägledning på produktionsanläggningen. 

Som tidigare nämnt upplever de att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren. Denna studie 

synliggör att samtliga intervjupersoner upplever att mellancheferna och skyddsombuden alltså 

inte arbetar tillräckligt med arbetsmiljöarbete för att främja en god psykosocial arbetsmiljö. 

Även om det finns ett omfattande arbetsmiljöarbete och att det dokumenteras är det något 

intervjupersonerna inte känner till eller upplever. Mycket tyder på att mellancheferna och 

skyddsombuden inte visar eller framhäver arbetsmiljöarbetet som sker på arbetsplatsen till de 

första linjens chefer som blivit intervjuade i denna studie. Dessa upplever inte heller att den 

höga arbetsbelastningen avtar.  

 

Tredje delen av uppsatsen är att förtydliga hur Covid-19 har påverkat första linjens chefers 

psykosociala arbetsmiljö. Tredje frågeställning lyder därför “Hur har pandemin (Covid-19) 

påverkat första linjens chefers arbete, och vad har det inneburit för deras psykosociala 

arbetsmiljö?”. Svaret på tredje frågeställningen är att Covid-19 har ökat arbetsbelastning till 

viss del för första linjens chefer. Direktiven med att hålla koll på att medarbetarna har på sig 
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munskydd och håller avstånd upplevdes inte som påfrestande. Samtliga första linjens chefer 

upplevde däremot i början av pandemin en ökning av långtidssjukfrånvaro och 

korttidssjukfrånvaro där korttidssjukfrånvaro fortfarande upplevdes som hög från fyra av fem 

första linjens chefer. Enligt Bergold m.fl. (2021, s.22–23) rapport indikerades att personalbrist 

är det vanligaste ökade arbetsproblem i den svenska arbetsmarknaden.  

 

Pandemin har påverkat första linjens chefers arbetsbelastning i viss mån men upplevdes inte 

som påfrestande enligt någon av intervjupersonerna. Bergold m.fl. (2021, s.22–23) hävdar i sin 

rapport att pandemin har påverkat arbetsplatser mer eller mindre där 44 procent upplevde att 

det inte har skett förändringar i arbetsbelastningen på grund av Covid-19. Samtliga 

intervjupersoner upplevde däremot ett litet stresspåslag sedan pandemins start på grund av den 

ökande sjukfrånvaron. Det konstaterades att samtliga intervjupersoner hjälper sina kollegor 

med personalläget genom att låna ut personal om det skulle behövas. Produktionsanläggningen 

har bra stödfunktioner vilken kan vara en anledning till att samtliga intervjupersoner inte 

upplever att stressoron ökat markant. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning  

Vidare forskning skulle kunna göras på hur fler första linjens chefer upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och jämföras med hur andra arbetsplatser arbetar för att främja en god psykosocial 

arbetsmiljö. Dels för att synliggöra trovärdigheten i hur första linjens chefer upplever sin 

arbetsmiljö och dels jämföra hur olika arbetsplatser kan se ut. En anledning till att det kan vara 

bra att jämföra arbetsplatser är att sprida kunskap och förståelse på vad resurser har för 

betydelse på anställda och hur de hanterar kraven på en arbetsplats.  

 

Forskningen skulle kunna ha som mål att erbjuda olika förbättringsförslag till de organisationer 

som löper risker för arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. Ett exempel jag hade 

var att första linjens chefer på produktionsanläggningen skulle få möjlighet att öka sina 

ersättares kompetens. Genom att öka kompetensen hos ersättarna skulle kunna innebära att 

första linjens chefer skulle kunna tillsätta extra personal som hjälper till med att avlasta deras 

arbetsbelastning när de upplevs för höga. Det är dock svårt att ge tips och råd eftersom denna 

studie inte har som uppdrag att göra det. 
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6.3 Metodreflektion 

I inledningen nämndes det att jag har en nära relation till tjänstesektorn och har på grund av det 

haft möjlighet att utföra denna studie med hjälp av en kontaktperson. Jag vill påpeka att jag har 

förhållit mig kritisk till att min relation till tjänstesektorn som har med största sannolikhet 

påverka mitt metodval. Svensson och Ahrne (2011, s.31–32) hävdar att alla relationer forskaren 

har under sin studie har en inverkan på de metodologiska valen. I mitt fall kan delarna i 

resultatredovisningen omedvetet valts ut på grund av den relation jag har till tjänstesektorn. 
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Bilaga  

 

Intervjuguide 

En presentation om mig själv, vad jag gör samt syftet med min studie. Genomgång av 

samtyckesformulär och godkännande för inspelning.  

 

Bakgrundsfrågor:  

Uppvärmningsfrågor: 
1) Hur gammal är du? 

2) Vad har du för anställningsform? 

3) Vilken utbildning har du? 

4) Hur länge har du arbetat på företaget och i din yrkesroll?  

5) Hur många anställda har du ansvar över på din avdelning? 

6) Vad har du för arbetsuppgifter?  

 

Den psykosociala arbetsmiljön 
7) Vad är en bra arbetsmiljö för dig? 

8) Hur ser du på din egen arbetsmiljö? (Upplever du den som stressig, rolig?) 

9) Hur trivs du med dina arbetsuppgifter?  

10) Vilka är de största utmaningar som du upplever i din roll? 

 

Psykiska krav 

Kvantitativa krav 
8)  Hur upplever du att arbetstempot är på din arbetsplats? 

9)  Upplever du att du har tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? Om nej, hur ofta 

förekommer det? 

10)  Vilka tider på dygnet behöver du vara tillgänglig? Exempelvis med telefon, mail och möten? 

11)  Behöver du vara tillgänglig utanför din arbetstid? Om ja hur ofta och hur ser du på det? 

 

Kognitiva krav 
12) Är ditt uppdrag enligt dig tydliga 

13) Hur ofta blir dina arbetsuppgifter avbrutna av exempelvis kollegor, chefer och medarbetare?   

14)  Har du någon gång fattat viktiga beslut utifrån otydlig information? Om ja kan du ge ett 

exempel på hur informationen var otydlig? 

 

Emotionella krav  
15)  Hur upplever du att du måste uppföra dig som chef? 

16)  Vad har medarbetare för förväntningar på dig? Vad tycker du om det? 

17)  Hur ofta måste du förhålla dig till andras problem? Hur ser du på det? 

18)  Vad är återhämtning för dig och vad behövs för att du ska kunna återhämta dig? 

19)  Upplever du att du får tid för återhämtning på arbetsplatsen? Hur? 

 

Resurser  
20) Hur se relationen ut mellan dig och dina medarbetare? 

21)  Hur ser du på utvecklingsmöjligheter för dig och känner du att företaget ger dig möjligheten 

till det? 

22)  Hur får du påverka dina arbetsuppgifter? 

23)  Har du tillgång till regler, policyer och standarder som ger vägledning för din chefsroll? Om 

ja, kan du berätta vilka? 



 

 

 

Socialt stöd 
24)  Hur upplever du att samarbetet fungerar mellan dig och dina chefer samt dig och dina 

kollegor? 

25)  Vem eller vilka kan du vända dig till för vägledning i ditt arbete? 

26)  Får du feedback för din insats på arbetet? Går du exempelvis på utvecklingssamtal eller andra 

möten med högre chefer? 

 

Balans i krav-resurs-socialt stöd 
27)  Finner du att det finns en tillräckligt god balans i de krav som ställs på dig med de resurser du 

har tillgodo? Om ja kan du utveckla? Om nej kan du utveckla? 

28)  Vid tillfällen det skulle bli en obalans, exempelvis om dina arbetsuppgifter blir överbelastade 

och du inte hinner med, hur upplever du då att det sociala stödet fungerar? 

29)  Hur upplever du att stressnivån är på din arbetsplats? Hur ofta känner du dig stressad? 

 

* Sjukskrivning 
30)  Hur ofta har du varit sjukskriven de senaste 12 månaderna? Vad var orsaken? 

31)  Hur länge har du varit sjukskriven som längst?  

32)  Har du under det senaste året gått till jobbet trots att du inte känt dig fullt frisk?  

33)  Upplever du en högre sjukfrånvaro bland medarbetarna det senaste året? Hur har du hanterat 

personalläget då? 

 

Arbetsmiljöföreskrifter  
34)  Hur förebygger företaget ohälsosam arbetsbelastning för första linjens chefer? Exempelvis 

arbete hemifrån. 

35) Utför företaget undersökningar eller riskbedömningar på första linjens chefers arbetsmiljö? 

Om ja, hur? 

36)  De arbetsmiljöproblem som definierats som risker för ohälsa för första linjens chefer, anser 

du att dessa har åtgärdats och hur följs de upp? 

 

Covid-19 
37)  Hur upplever du att pandemin har påverkat ditt arbete?  

38)  Har dina arbetsuppgifter förändrats på grund av pandemin? Om ja har du fått tydliga direktiv? 

39)  Hur upplever du att dina organisationen har hanterat lösningar för en mer Corona vänlig 

arbetsplats?  

40)  Upplever du att stressnivån hos medarbetare och/eller dig har ökat under pandemitiden 

jämfört med tidigare år? Om ja varför tror du att det är så? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- Jag har inte använt svaren på fråga 30–32 i resultatredovisningen på grund av irrelevant 

respons. Sammanställningen blev vag på grund av antalet deltagare. 


