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Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat i såväl Sverige som i övriga delar av 

världen och kan leda till vanliga psykiska sjukdomar såsom 
depression, ångest och utmattning. Mycket fokus ligger idag på att 
ge individen verktyg för att själv reducera sina symptom på psykisk 
ohälsa och inte att komma till rätta med grundorsaken till problemet. 
Chefen har ansvar för att sina medarbetares arbetsmiljö och att 
förebygga ohälsa, men vilka förutsättningar har chefer i dagens 
organisationer att stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar?  

 
Syfte:  Syftet med studien är att kartlägga vilken forskning som finns 

gällande chefers förutsättningar att stödja medarbetare med vanliga 
psykiska sjukdomar såsom utmattning, ångest och 
depressionssjukdomar (CMD = Common Mental Disorders). 

 
 
Metod: Studien är en litteraturstudie med systematisk sökning med induktiv 

datainsamlingsmetod. 19 studier som uppfyllde 
inklusionskriterierna inkluderades i studien.  

 
Resultat:  Resultatet visar olika faktorer som påverkar chefers förutsättningar 

att stödja medarbetare med psykiska sjukdomar. Resultatet kan 
sammanfattas i 6 kategorier/teman: Chefers kunskap & förståelse 
om psykisk ohälsa, Utbildning & kompetensutveckling kring 
psykisk ohälsa, Policys & riktlinjer kopplat till psykisk ohälsa, 
Strategier & stöd kopplat till psykisk ohälsa, Chefers attityder till 
psykisk ohälsa, Struktur, ansvar & samarbete kopplat till psykisk 
ohälsa. 

 
Slutsats:  Det framgår av resultatet att chefers förutsättningar att stödja 

medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar är ett komplext 
område och förutsättningarna hänger ofta samman och påverkar 
varandra.  
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Background: Mental illness has increased in Sweden as well as in other countries. 

Mental illness can lead to common mental disorders such as 
depression, anxiety and exhaustion. Focus today is often on 
providing the individual tools to reduce their symptoms of mental 
illness instead of getting grip of the actual cause of mental illness. 
Employers are responsible for employees’ work environment and 
for preventing ill health. But what are the conditions for managers 
in organizations to support employees with common mental 
disorders? 

 
Aim:  The aim of the study was to map the research regarding managers' 

conditions for supporting employees with common mental disorders 
such as exhaustion, anxiety and depression (CMD = Common 
Mental Disorders). 

 
 
Method:  The study is a literature study with a systematic search using an 

inductive data collection method. 19 studies that met the inclusion 
criterias were included in the study. 

 
Result:  The findings indicate various factors that influence managers' 

conditions to support employees with common mental disorders. 
The results can be summarized in 6 categories/themes: Managers' 
knowledge & understanding of mental disorders, Education & 
competence development around mental disorders, Policies & 
guidelines linked to mental disorders, Strategies & support linked to 
mental disorders, Managers' attitudes towards mental disorders, 
Structure, responsibility & cooperation linked to mental disorders. 

 
Conclusion:  The findings indicate that managers' conditions for supporting 

employees with common mental disorders is a complex area and the 
conditions are often connected and influence each other.  
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1 Inledning 
 
Sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser som t ex utmattning, depression och ångest 
(se bilaga 1) är vanligt och av samtliga pågående sjukfall i Sverige i december 2021 så var 
knappt hälften sjukfall med en psykiatrisk diagnos (Försäkringskassan, 2022), det framgår även 
att andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa har ökat trendmässigt från 30 procent 
under 2010 till 48 procent under 2019 (Svenskt Näringsliv, 2022). Stressrelaterad psykisk 
ohälsa dominerar både i Sverige och i övriga OECD-länder och är en stor utmaning i dagens 
samhälle och dessutom är psykisk ohälsa förenat med kostnader för individer, familjer, 
arbetsplatser och samhälle. Sjukskrivningar på grund av psykiatrisk diagnos leder ofta till 
långtidssjukfrånvaro och är ofta även förenat med svårigheter att återgå i arbete. Psykisk ohälsa 
har ökat och kan resultera i depression, ångest och utmattning (Nielsen & Yarker, 2020; 
Thisted, Labriola, Vinter Nielsen, Kristiansen, Strom & Bjerrum, 2018). 
 
Även i en rapport från Folkhälsomyndigheten 2021 framgår att psykisk ohälsa i form av 
depression, ångest och utmattning är vanligt i den yrkesverksamma delen av befolkningen. 
Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stödja kunskapsutvecklingen inom 
psykisk hälsa då det finns ett stort behov av kunskap om möjliga insatser för att förebygga 
psykisk ohälsa i arbetslivet vilket är ytterligare ett bevis på att frågan om psykisk ohälsa i 
arbetslivet är en angelägen och aktuell fråga både i Sverige, men även internationellt.  
 
I Socialförsäkringsrapporten 2020:8 ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser” har sjukfrånvaro 
i psykiatriska diagnoser bland Sveriges arbetande befolkning i åldern 20-69 år undersökts och 
där framgår att förekomsten av just utmattningssyndrom har ökat. I internationella studier 
framkommer att 50-60 procent av sjukfrånvaron kan kopplas till arbetsrelaterad stress och 
studier av svenska förhållanden visar att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har en 
allt större betydelse (Försäkringskassan, 2020). I arbetsmiljöstrategin för 2021-2025 påtalar 
regeringen att kunskapen om psykisk ohälsa behöver öka och i en kunskapssammanställning 
2021:4 utgiven av Myndigheten för arbetsmiljökunskap redogörs för ett antal organisatoriska 
och psykosociala riskfaktorer för psykisk ohälsa (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2022).  
 
Mot bakgrund av att psykisk ohälsa i form av utmattning, depression och ångest ökar i Sverige 
och internationellt och att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön visat sig vara av allt 
större betydelse är det intressant och relevant att kartlägga vilken kunskap som finns inom 
området. Denna studie genomförs därför i form av en litteraturstudie och har för avsikt att 
kartlägga vilken forskning som finns gällande chefers förutsättningar att stödja medarbetare 
med vanliga psykiska sjukdomar såsom utmattning, ångest och depression.   

1.1 Bakgrund 
Genomförandet av litteraturstudien baseras på en förfrågan från ett befintligt forskningsprojekt 
”Chefer som agerar” som ingår i Forskningsprogrammet New Ways – psykisk hälsa i 
arbetslivet: Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext vid chefers åtgärder för 
medarbetare med vanlig psykisk sjukdom” (Göteborgs Universitet, 2022).  
 
Det finns både teori och tidigare forskning som visar att chefers handlingsutrymme är beroende 
av de förhållanden i omgivningen som chefen själv har för att ge stöd och vidta rätt åtgärder för 
medarbetare med ohälsa eller sjukdom. Exempel är organisatorisk struktur och organisatoriskt 
klimat. I projektet undersöks vilken betydelse organisations- och arbetsplatskontext har för de 
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åtgärder chefer vidtar för att förebygga sjukskrivning hos eller stötta medarbetare med vanliga 
psykiska sjukdomar som utmattning, ångest och depression. Tidigare studier visar att chefer 
tycker det är svårt att stötta dessa medarbetare, och det finns stort behov av att cheferna själva 
får bättre förutsättningar för den uppgiften (Göteborgs Universitet, 2022).  
 
Det finns omfattande forskning när det gäller medarbetare med psykisk ohälsa, men studier som 
fokuserar på chefer och deras kunskap, strategier, behov och förutsättningar när det gäller dessa 
medarbetare är mer ovanligt. Det har kommit allt fler studier det senaste decenniet och därför 
kan en systematisk litteraturstudie vara ett viktigt bidrag i detta projekt då det finns få översikter 
och ingen översikt som fokuserar på chefers egna kontextuella förutsättningar och behov 
(Göteborgs Universitet, 2022).  
 
Psykisk ohälsa visar inga tecken på att avta vilket lett till ett ständigt sökande efter ett 
”botemedel”. I huvudsak har detta tenderat till att försöka utrusta individer med verktyg för att 
själva hantera arbetsrelaterad stress som kan leda till psykisk ohälsa för att minska och 
kontrollera sina symptom på psykisk ohälsa. Tonvikten har snarare lagts på att klara av att 
hantera stress som kan leda till psykisk ohälsa snarare än att ta reda på de bakomliggande 
orsakerna till stress (Tinline & Cooper, 2019).  
 
Många av de insatser som sätts in för att förebygga, avhjälpa och minska psykisk ohälsa hos 
anställda görs på individnivå såsom resurser i form av verktyg för stresshantering och 
psykologiskt stöd. Det har dock visat sig att denna typ av resurser inte utnyttjas i någon större 
utsträckning trots att många anställda lider av psykisk ohälsa (Dimoff & Kelloway, 2019).  
Insatser för stressreducering såsom exempelvis mindfullness kan vara effektivt och uppskattat 
av medarbetare, men det är inte lösningen på den bakomliggande orsaken till stress. 
Arbetsrelaterad stress hos medarbetare kan och behöver hanteras på fler olika nivåer (Dimoff 
& Kelloway, 2019).  
 
Enligt arbetsmiljöverkets egen statistik ligger den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
bakom en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2022). Även 
om chefer kan se tecken på psykisk ohälsa hos sina medarbetare misslyckas många chefer att 
agera då de inte vet hur de ska hjälpa. Det skulle kunna vara ett tecken på brist på förståelse, 
men även ett tecken på att det finns en negativ attityd till psykisk ohälsa. Insatser för att öka 
kunskap och minska stigmatisering kring psykisk ohälsa har blivit vanligare, men mer behöver 
göras. Många anställda är oroliga för vad som händer om deras chef får kännedom om deras 
psykiska ohälsa och huruvida det kommer att påverka deras anställning och karriärmöjligheter 
negativt. 
 
Eftersom det finns forskning som visar att chefer har stor betydelse för sina medarbetares hälsa 
är det intressant att titta på chefers betydelse för medarbetares arbetsmiljö. 
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1.2 Chefers betydelse för medarbetares organisatoriska och psykosociala 
arbetsmiljö 

Chefer är viktiga nyckelpersoner för den psykiska arbetshälsan då de har ansvar för 
arbetsmiljön och för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och i vilken utsträckning chefen är 
intresserad av att stödja och arbetsanpassa för att underlätta för medarbetare att stanna kvar i 
arbete eller att återgå i arbete efter sjukskrivning (Bertilsson, Hensing & Stål, 2021) 
 
Det finns en hel del forskning kring chefens personliga egenskaper och ledarstil och 
ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation och det har länge funnits 
antaganden om att förekomsten av olika ledarbeteenden och ledarskapets är det som har störst 
inverkan på medarbetares prestation (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2022). Ledarskap 
uppstår, utförs och upplevs inte i ett vakuum, utan framträder snarare som ett samspel mellan 
olika faktorer såsom ledarfaktorer (ledares motivation), medarbetarfaktorer (erfarenhet) och 
kontextfaktorer (omständigheter i organisationen) (Fiedler, 1978).  
Detta tyder på att det finns en stor anledning att titta på vilka förutsättningar som finns för 
chefer att stödja medarbetare med psykisk ohälsa. 

1.3 Chefers organisatoriska och psykosociala förutsättningar  
Något som är lätt att glömma bort är att chefer också är medarbetare och att även deras 
arbetsmiljö bör vara i fokus. Arbetsmiljöverket genomför just nu en inspektion av första linjens 
chefer och deras arbetsmiljö inom konsultverksamheter och reklambyråer i privat sektor. 
Chefers arbetsmiljö glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men man kan 
konstatera att chefer som inte mår bra har sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. 
Chefer som själva har bra stöd och ett fungerande arbetsmiljöarbete har också bättre 
förutsättningar att stödja sina medarbetare (Arbetsmiljöverket, 2022). 
 
Flera nordiska forskningsstudier belyser arbetsgivarens ansvar relaterat till medarbetare med 
psykisk ohälsa och medarbetares återgång i arbete och det visar sig att arbetsgivare och chefer 
ofta har begränsade kunskaper om hur detta ska hanteras (Gensby, Limborg, Mahood, Ståhl & 
Albertsen, 2019). Mot bakgrund av att psykisk ohälsa har ökat bland den arbetande 
befolkningen och utgör en stor andel av sjukskrivningar är det intressant att titta på chefers 
förutsättningar att stödja medarbetare med vanlig psykisk sjukdom då det även visat sig att 
chefer har stor betydelse för medarbetares psykiska hälsa då det inte enbart är chefers personliga 
egenskaper och ledarstil som är av betydelse. Det finns dessutom få studier som fokuserar på 
chefer och deras kunskap, strategier, behov och förutsättningar när det gäller att stödja 
medarbetare med psykisk ohälsa. 
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga vilken forskning som finns gällande chefers förutsättningar 
att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar såsom utmattning, ångest och 
depressionssjukdomar (CMD = Common Mental Disorders). 

1.4.1 Frågeställningar 

 
1. Vilka faktorer främjar chefer att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar? 
2. Vilket stöd saknas för att chefer ska kunna stödja medarbetare med vanliga psykiska 

sjukdomar? 

1.4.2 Avgränsningar 

Studien fokuserar enbart på chefers kontextuella och organisatoriska förutsättningar och inte 
på chefers individuella personliga egenskaper. I studien används samlingsnamnet ”chefer” 
även om det i de inkluderade studierna finns chefer på olika hierarkiska nivåer såsom HR-
chefer, arbetsgivare, mellanchefer, arbetsledare och linjechefer.  Ytterligare en avgränsning 
görs i studien gällande psykisk ohälsa som enbart innefattar vanliga psykiska sjukdomar 
såsom utmattning, ångest och depression (CMD = Common Mental Disorders), se bilaga 1 
(Begrepp & definitioner).   
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan presenteras tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter: kontextuellt ledarskap; 
chefers organisatoriska förutsättningar; chefsspecifika stressorer och stödresurser; 
stigmatisering av psykisk ohälsa; Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och 
organisationsstruktur som tillsammans bidrar till att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. 
 

2.1 Kontextuellt ledarskap  

I en studie av Burak Oc (2018) görs en systematisk genomgång av hur kontextuella faktorer 
formar ledarskap och resultat. Nedan presenteras en figur som synliggör kontextens påverkan 
på ledarskapet.  
 

 
 
Ledarskap sker alltid i ett sammanhang och beror inte enbart på chefens personlighet och 
individuella egenskaper. Ledarskap påverkas av organisatoriska sammanhang såväl som 
situationsfaktorer. Kontexten har inflytande på ledarskapet och dess resultat (Oc, 2018). 
 
Ledarskapsforskare har länge insett betydelsen av sammanhang för ledarskapsprocessen och 
dess resultat. kan fungera som en framträdande situationsbetingad faktor för ledarskapseffekter 
(Oc, 2018). 
 
De kontextuella faktorer som kan påverka ledarskapet synliggörs ovan. De faktorer som 
påverkar hänger samman och påverkar i sin tur varandra. Organisationer påverkas av nationell 
kultur, vilken typ av organisation, demografiska skillnader gruppsammansättningar osv Något 
som också är en påverkansfaktor är ekonomiska förutsättningar, organisationsförändringar och 
kriser (Oc, 2018).  
 
Andra kontextuella faktorer som påverkar är vilken typ av arbetsuppgifter, befattning samt 
sociala faktorer såsom sociala nätverk i och utanför organisationen, fysiskt avstånd, tidspress 
(Oc, 2018). 
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Dessa faktorer kan påverka chefers förutsättningar att leda och får till slut konsekvenser för 
ledarens effektivitet, kognition, attityd (tillit till ledaren) och beteende som i sin tur påverkar 
gruppens eller organisationens prestationer (Oc, 2018). 

2.2 Chefers organisatoriska förutsättningar 
 
I Corin & Björks (2017) rapport ”Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna” 
påvisas att de organisatoriska förutsättningar som finns allra närmast chefen handlar om krav 
och resurser som finns i chefsarbetet. Organisatoriska förutsättningar som på ett mer 
övergripande plan påverkar chefernas möjligheter att fullgöra sina uppdrag är organisatoriska 
strukturer så som antalet medarbetare per chef, tillgång till stödfunktioner samt arenor för 
dialog.  
 
I organisatoriska förutsättningar inkluderas både organisationsstrukturer och psykosocial 
arbetsmiljö. Organisatoriska strukturer styr på ett övergripande plan och chefers möjligheter att 
fullgöra sitt chefsuppdrag framförallt genom att de påverkar den psykosociala arbetsmiljön, 
som i sin tur utgörs av de krav som finns i arbetet i relation till de resurser som finns för att 
hantera kraven. 
 
Organisatoriska strukturer som påverkar chefers psykosociala arbetsmiljö: (Corin & Björk, 
2017) 
Det som framkommit i Corin & Björks studie av kommunala chefer har tre organisatoriska 
strukturer trätt fram som särskilt betydelsefulla:  

• Antalet medarbetare per chef (antalet medarbetare per chef påverkar chefernas 
arbetsmiljö. Innebär påfrestningar på såväl chefsrollen som chefernas arbetsbelastning)  

• Finns det arenor för dialog i organisationen? De chefer som befinner sig strategisk nivå 
i organisationen blickar mot framtiden och har fokus på visioner, mål, riktlinjer och 
ramar. På operativ nivå – där själva verksamheten bedrivs – har man ett naturligt fokus 
på här och nu. För att klara den dagliga ruljangsen har man hjälp av tidigare erfarenheter. 
Linjechefen kan betraktas som en översättare som dels måste förmedla verksamhetens 
behov till den strategiska nivån, dels prioritera bland fattade beslut och se till att de 
implementeras i den operativa verksamheten. Det krävs därför arenor där linjechefer 
från olika nivåer möts. 

• Vilket stöd får chefen från organisationens stabsfunktioner? Specialister på HR, IT och 
ekonomi är tänkta att vara viktiga resurser för chefer i deras arbete. Då dessa funktioner 
inte enbart har i uppdrag att stödja verksamheterna utan även att utveckla sitt område 
av expertis gentemot verksamheterna – har dessa funktioner blivit mer krävande och 
mindre stödjande. Behov av stöd operativt stöd ökar. Många chefer har också eftersökt 
mer praktisk hjälp för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och även följa lagen. 
 

Corin & Björk kommer med rekommendationer för att chefer ska lyckas med sitt chefsuppdrag:  
• Tydligt mandat som motsvarar det ansvar de har 
• Tillgång till egen chef för återkoppling och råd om vardagliga dilemman. 
• Tillgängliga stödresurser (ekonomi-, personal- och verksamhetsfrågor) 
• Rimligt antal medarbetare för att kunna vara väl insatta i verksamheten och närvarande 

chefer 
• God arbetssituation med rimlig arbetsbörda som i sin tur är en grundläggande 

förutsättning för de anställdas arbetsmiljö (chefens egen arbetsmiljö glöms ofta bort). 
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• Stödjande organisation med gemensamt ledningsansvar 
• Samordning av beslut, förändringsinitiativ och målsättningar – annars lätt hänt att chefer 

och stödfunktioner längre ner i linjen, där den egentliga verksamheten bedrivs, blir 
oerhört belastade. Kommunikation mellan enheter och funktioner behövs mellan 
enheter på såväl samma nivå, men också mellan organisationens olika nivåer. 

 
Corin & Björk ger 5 övergripande rekommendationer, i huvudsak riktade till chefer och 
tjänstemän som jobbar på strategisk nivå i den högsta förvaltningsledningen, arbetsmarknadens 
parter och ansvariga politiker i kommunerna:  
 

• Skifta fokus från individ till organisation (arbetsvillkor för chefer) 
• Förbättra samordningen för bättre stöd i chefsarbetet (chefer på operativ nivå behöver 

mer stöd i det dagliga arbetet) 
• Skapa arenor för dialog i organisationen (mötesrutiner – säkerställ mängd möte och 

mötesinnehåll) I en väl fungerande organisation lämnas inte första linjens chefer 
ensamma med svårlösta problem och målkonflikter Se över antalet medarbetare per chef 

• Se över antalet medarbetare per chef 
• Synliggör ojämnställda arbetsvillkor 
 

2.3 Chefsspecifika stressorer och stödresurser  

 
I en artikel av Dellve, Jutengren & Ahlborg (2006), var syftet att undersöka chefers 
arbetsförhållanden, särskilt belastningar och stödresurser för chefer i kommunal vård- och 
omsorg samt hur dessa villkor påverkar chefers vilja att stanna kvar i chefspositionen och 
hälsorelaterad hållbarhet (med hänsyn tagen till chefserfarenhet, chefsposition och 
kontrollspann). Resultatet visar skillnader på stressorer mellan linjechefer och chefer på högre 
chefspositioner. 
 
Det fanns skillnader i upplevt stöd mellan chefer på lägre och högre nivåer. Chefer på lägre 
nivåer upplevde mer stöd av sina chefskollegor och mindre stöd av medarbetare. De chefers 
som hade mer än 30 underställda upplevde lägre stöd av medarbetare. Chefer med längre 
chefserfarenhet upplevde mer stöd genom externa stödresurser. 
 
Stödjande ledning, stödjande privatliv och externt stöd visar sig minska stress, symptom på 
överbelastning samt ge ökad energi och arbetsförmåga. Stödjande kollegor gav också minskad 
stress, symptom på överbelastning samt ökad arbetsförmåga. 
 
För chefer med fler underställda har externa stödresurser betydelse för stress och hälsa. 
Stödresurser visade sig betydelsefulla när chefen hade fler än 30 underställda eller hade kortare 
chefserfarenhet. För chefer med kortare chefserfarenhet har stödjande ledning betydelse för 
upplevda rollkrav, stödjande medarbetare har betydelse för symptom och stödjande 
chefskollegor.   
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2.4 Stigmatisering av psykisk ohälsa 
Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre 
värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till sämre 
bemötande i t.ex. arbetslivet eller i vården. De som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket 
kan ledat till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp (Folkhälsomyndigeten, 2021). 
 
Stigmatisering har även visat sig kunna få negativa konsekvenser i arbetslivet i relation till 
psykisk ohälsa.  
 
I en artikel av Bertilsson, Hensing & Wängerud (2019) ges en bild över stigmatisering och 
vanliga psykiska sjukdomar avgränsat till kontexten för sjukskrivings- och 
rehabiliteringsprocessen. Stigmatisering och negativa attityder är vanliga i samhället och det 
framgår i en finsk befolkningsstudie som visar att nästan 60 % ansåg att individer med 
depression borde ´ta sig i kragen´ samt att 40% såg depression som ett tecken på svaghet. 
 
Det finns också en uppfattning att människor med vanliga psykiska sjukdomar riskerar sin 
anställning om det blev känt för arbetsgivaren. I en svensk studie framgår det att det var mindre 
sannolikt att rekommendera någon för anställning eller anställa någon med depression 
Bertilsson et al, 2019). 
 
Personer med psykisk ohälsa hävdar själva att den nedsatta arbetsförmågan inte syns vilket gör 
det svårt för andra att förstå att arbetsförmågan påverkas, men också hur den påverkas. Det 
framgår vidare att de personer som känner skam inte söker stöd (sjukskrivning- rehabilitering) 
(Bertilsson et al, 2019).  
 
Chefen har en central roll när det gäller återgång i arbete vilket innebär att chefens attityd till 
vanliga psykiska sjukdomar har betydelse för sjukskrivning och rehabilitering. I en svensk 
kvalitativ studie framkom både negativa och positiva konsekvenser av att berätta om psykisk 
ohälsa. En förutsättning för att göra arbetsanpassningar är att medarbetaren berättar om sin 
sjukdom. Det visar sig dock att arbetsanpassningar för personer med depression genomförs i 
mindre utsträckning än för personer med andra sjukdomar (Bertilsson et al, 2019). 
 

2.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

(Nedan presenteras valda delar av AFS 2015:4 som anses relevanta i relation till studiens syfte 
och frågeställningar) 
 
Föreskriften (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö. De delar som ingår i 
föreskrifterna är följande: krav i arbetet, kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning, 
organisatorisk arbetsmiljö och resurser för arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015). 
 
Organisatorisk arbetsmiljö behandlar villkor och förutsättningar som inkluderar: ledning & 
styrning, kommunikation, delaktighet & handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och 
krav, resurser och ansvar.  Sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för 
arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor 
(Arbetsmiljöverket, 2015). 
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Kunskaper 
 
Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och 
hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt hur man förebygger och hanterar kränkande 
särbehandling (Arbetsmiljöverket, 2015) 
 
Ett allmänt råd som ges i föreskriften är att ge utbildning för chefer, arbetsledare och 
skyddsombud gemensamt. Med förutsättningar avses bland annat tillräckliga befogenheter, en 
rimlig arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller arbetsledare (Arbetsmiljöverket, 2015).  
 
Arbetsbelastning 
 
Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte 
ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven 
i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015). 
 
Arbetsgivaren skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning omfattar såväl chefer och 
arbetsledare som andra arbetstagare. Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för 
arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på höga krav och bristande resurser 
(Arbetsmiljöverket, 2015). 
 
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som 
är starkt psykisk påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna (Arbetsmiljöverket, 2015).  

2.6 Organisationsstruktur  

En formell organisationsstruktur anger hur uppgifter ska fördelas och vem som har ansvar för 
vad. Den formella strukturen betecknas ofta som organisationens skelett. Strukturen bestämmer 
i hög grad den enskilda individens arbetsförhållanden. Andra delar som påverkas av 
organisationsstrukturen är kommunikation mellan ledare och anställda, beslutsfattande, makt, 
ansvarsfördelning och samordning av arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2021).  
 
En tydlig organisationsstruktur med indelning i olika enheter/avdelningar och/eller indelning i 
hierarkiska nivåer kan skapa förutsättningar för effektivitet. Att inte ha en tydlig formell 
organisationsstruktur kan medföra att det blir otydligt och oklart vem som gör vad och vem 
som bär ansvaret för olika uppgifter med mera. Olika verksamheter kan kräva olika typer av 
organisering och påverkas bland annat av vilken typ av verksamhet som bedrivs i 
organisationen. Ju större en verksamhet är desto viktigare blir det med en formell struktur då 
det blir lättare för anställda och chefer att identifiera sina egna roller och ansvarsområden och 
hur arbetsuppgifter ska samordnas (Jacobsen & Thorsvik, 2021). 
 
Vanligtvis skiljer man mellan centraliserad och decentraliserad struktur där grad av 
centralisering/decentralisering ofta beror på organisationens storlek. I centraliserade 
organisationer är makten ofta koncentrerad till en eller några få chefer högst upp i 
organisationen. I decentraliserade organisationer är graden av självbestämmande ofta högre och 
beslutsfattandet sker på lägre nivåer (Jacobsen & Thorsvik, 2021). 
 
En hierarkisk organisation kännetecknas av att makten finns hos ett fåtal individer högt upp i 
strukturen. I en platt organisation däremot finns oftast bara ett fåtal hierariska nivåer och känns 
ofta mer demokratisk och jämställd (Jacobsen & Thorsvik, 2021). 
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2.7 Sammanfattning  

 
Det finns tidigare forskning som belyser organisatoriska förutsättningar för chefer så att de ska 
kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt, men det finns ingen tidigare forskning specifikt kopplad 
till förutsättningar för chefer att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar. Den 
forskning som finns är dessutom i störst utsträckning inom offentlig sektor.  
 
Då chefers förutsättningar påverkas av olika faktorer och ledarskap varken uppstår, utförs eller 
upplevs i ett vakuum utan framträder i samspel mellan olika faktorer kan ovanstående val av 
tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter motiveras (Fiedler, 1978). 
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3 Metod  

3.1 Datainsamling 

Studien är en systematisk litteraturstudie där systematiska litteratursökningar genomförts och 
kritiskt granskats (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 
Den systematiska litteraturstudien var av kartläggande karaktär. Denna typ av systematisk 
kartläggning används ofta för att kartlägga befintlig litteratur inom ett visst område (Grant & 
Booth, 2009). 
 
Inledningsvis påbörjades fritextsökningar i Google Scholar för att få en uppfattning om ämnet 
samt att testa sökord. Därefter genomfördes systematiska elektroniska sökningar i ett antal 
databaser som ansågs bäst lämpade (Reinecker, Stray & Jörgensen, 2013). 
 
Det innebar att de systematiska litteratursökningarna utifrån syftet i denna studie genomfördes 
i tre olika databaser. De databaser som användes var Scopus som består av tvärvetenskaplig 
forskning (forskning inom sociologi, ingenjörskap, företagsekonomi, miljövetenskap och 
konst). Web of Science som består av tvärvetenskaplig forskning (forskning inom 
naturvetenskap, konst och samhällsvetenskap) samt databasen PsycInfo som består av 
forskning inom psykologi och beteendevetenskap. De tre databaserna kompletterade varandra 
väl på grund av olika innehåll och ämnesfokus. 

3.2 Urval 

Urvalsprocessen i litteraturstudien genomfördes i följande steg:  
 
Steg 1: Intresseområde och sökord definierades inledningsvis med sökningar i Google Scholar 
där testsökningar genomfördes med olika kombinationer av sökord. Då det övergripande syftet 
var att undersöka chefers förutsättningar att stötta medarbetare med vanlig psykisk sjukdom 
definierades slutligen följande sökord:  Managers contextual conditions AND support OR help 
And employees with anxiety OR employees with depression Or employees with depression 
fatigue AND return to work And employees with common mental disorders. 
 
Steg 2: Därefter bestämdes inklusionskriterier för sökningarna vilka var följande:  

• Alla former av empiriska studier, såväl kvantitativa som kvalitativa studier  
• Artiklar publicerade de senaste 5 åren, 2017-2022 (detta för att få så aktuell forskning 

som möjligt) 
• Peer-review, lästa och granskade av ämnesexperter innan publicering (Karolinska 

Institutet, 2022) 
• Män och kvinnor i arbetsför ålder (> 18 år till <65 år) 
• Artiklar på engelska och/eller svenska 

 
Följande exklusionskriterier bestämdes: 

• Artiklar som enbart fokuserade på covid 19 och pandemi 
• Artiklar som fokuserade på allvarliga psykiska sjukdomar såsom schizofreni och bipolär 

sjukdom. 
• Artiklar som enbart fokuserade på chefers personliga egenskaper  
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Steg 3: Litteratursökningar genomfördes i respektive databas (PsycInfo, Scopus och Web of 
Science). Dessa sökningar genererade 1956 träffar totalt. Sökningarna genomfördes vid tre 
olika tillfällen och med variation i sökorden (se Tabell 1 nedan). Efter första söktillfället gjordes 
ett första urval av empiriska studier och därefter gjordes nya sökningar med nya förfinade 
sökord. För att säkerställa att relevanta studier kom med genomfördes en sista sökning med 
ytterligare förfinade sökord (managers OR middle-managers). 
 
Steg 4: Enligt Eriksson-Barajas (et al. 2013) bör sökningar även göras på ännu ej publicerade 
artiklar. Detta steg valdes bort då ett av inklusionskriterierna var att endast fokusera på peer-
review artiklar för att säkerställa forskningskvaliteten.  
 
Steg 5: Ett första urval genomfördes genom att läsa samtliga titlar och därigenom välja ut 
artiklar som ansågs relevanta för att besvara syfte och frågeställningar. Av de 1956 artiklarna 
valdes 319 artiklar ut för vidare läsning av sammanfattningar (abstracts). Efter genomläsning 
av 319 sammanfattningar valdes 62 artiklar ut för vidare genomläsning och granskning av 
artiklarna i sin helhet  
 
Steg 6: Av de 62 publikationerna som genomlästes i sin helhet valdes 19 originalpublikationer 
ut för att ingå i denna studie baserat på studiernas mål, resultat och metodval. 
Litteraturöversikter som ej ansågs relevanta för att besvara syfte och frågeställningar 
exkluderades från resultatet. Några litteraturöversikter var relevanta och användes i inledning 
och bakgrund för att belysa utvecklingstendenser med mera. (Förteckning över exkluderade 
artiklar, de som genomlästs i sin helhet, finns dokumenterade på separat lista). 
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Tabell 1: Sökmatris; redovisning av sökningar och antal träffar PsycInfo, Scopus och  
Web of Science databaser 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

PsycInfo Managers contextual conditions 
AND support OR help AND 
employees with anxiety OR 
employees with depression OR 
employees with depression fatigue 
AND return to work 

475 475 117 13 5 

Scopus Managers contextual conditions 
AND support OR help AND 
employees with anxiety OR 
employees with depression OR 
employees with depression fatigue 
AND return to work 

35 35 23 0 0 

Web of 
Science 

Managers contextual conditions 
AND support OR help AND 
employees with anxiety OR 
employees with depression OR 
employees with depression fatigue 
AND return to work 

231 231 20 5 3 

PsycInfo Managers organizational conditions 
AND 
managers contextual conditions  
AND support OR 
help AND employees with common 
mental disorders  
 

543 543 34 7 1 

Scopus Managers organizational conditions  
AND 
managers contextual conditions  
AND support OR 
help AND employees with common 
mental disorders  
 

595 595 98 25 7 

Web of 
Science 

Managers organizational conditions  
AND 
managers contextual conditions  
AND support OR 
help AND employees with common 
mental disorders  
 

77 
 

77 13 7 1 

Web of 
Science 

Managers OR middle-managers 
AND support employees with 
common mental disorder OR help 
employees with common mental 
disorder 

46 
 

46 14 5  
 

2 

(För flödesschema, se bilaga 5) 
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3.3 Kritisk granskning av källorna 

Artiklarna granskades inledningsvis genom att abstrakten (sammanfattningarna) lästes och de 
studier som ej ansågs relevanta för studiens syfte exkluderades. Efter granskningen 
exkluderades några artiklar på grund av att det var svårt att utläsa något konkret tydligt resultat 
(detta gällde främst artiklar med kvantitativ metod).  Slutligen inkluderades 19 artiklar som 
bedömdes relevanta då de ansågs vara till hjälp för att besvara syfte och frågeställningar (se 
bilaga 2). 

3.4 Analysmetod 

Materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys utifrån en induktiv ansats, genom att 
förutsättningslöst och objektivt läsa artiklarna enskilt och leta efter teman genom att 
systematiskt och stegvis klassificera data och identifierat meningsbärande enheter samt 
identifierat centrala teman (Eriksson-Barajas et al, 2013).  
 
Analysen inleddes med att samtliga utvalda artiklar (19) lästes individuellt. Detta gav en 
helhetsbild över forskningsläget. Efter genomläsning skrevs artiklarnas resultat ner. De delar i 
artiklarna som ansågs hjälpa till att besvara studiens syfte markerades och likheter och 
skillnader mellan artiklarna identifierades. Slutligen kunde ett antal kategorier/teman fastställas 
och utifrån dessa teman presenteras resultatet. 
 

3.5 Etikdiskussion 

 
I en litteraturstudie krävs inget etiskt tillstånd, till skillnad från empiriska studie (Eriksson-
Barajas et al. 2013). De artiklar som valdes ut har dock genomgått etisk prövning vilket framgår 
i respektive artikel.   
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4 Resultat 
 
Litteraturstudien presenteras utifrån 19 artiklar representerade från 8 länder. Fördelningen av 
15 av artiklarna ser ut enligt följande: Australien (n=2), Brunei (n=1), Danmark (n=1), 
Storbritannien (n=1), Kanada (n=4), Nederländerna (n=2), Sverige (n=1) och Tyskland (n=3). 
Resterande 4 artiklar representerade ett flertal länder. Av de 19 artiklarna utgjordes 4 av 
kvalitativa tvärsnittsstudier och övriga artiklar utgjordes av kvalitativa och kvalitativa studier.  
 
Litteraturstudiens resultat är uppdelat i sex kategorier som framkom vid genomläsning och som 
utgör resultatet. Följande kategorier framkom vid genomläsning och analys av de olika 
artiklarnas resultat:  1) Chefers kunskap & förståelse om psykisk ohälsa; 2) Chefers attityder 
till psykisk ohälsa; 3) Utbildning & kompetensutveckling kring psykisk ohälsa; 4) Policys & 
riktlinjer kring psykisk ohälsa; 5) Strategier & stöd kopplat till psykisk ohälsa; samt 6) Struktur, 
ansvar & samarbete kopplat till psykisk ohälsa. I tabellen nedan visas vilka artiklar som belyst 
de olika kategorierna. 
 
(För kortfattade beskrivningar av artiklarna, se bilaga 2 Artikelmatris) 
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Tabell 1. Resultattabell  
Författare och 
år 

Chefers 
kunskap & 

förståelse om 
psykisk ohälsa 

Chefers 
attityder till 

psykisk ohälsa 

Utbildning & 
kompetens-
utveckling i 

psykisk ohälsa 

Policys & 
riktlinjer kring 
psykisk ohälsa 

Strategier & 
stöd kopplat 
till psykisk 

ohälsa 

Struktur, 
ansvar & 
samarbete 
kopplat till 

psykisk ohälsa 
Bastien & 
Corbiére 
(2018) 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Boysen et al. 
(2018) 

   
X 
 

   
X 

Eskilsson et al. 
(2021) 

 
X 
 

   
 

 
X 

 
X 

Evans-Lacko 
& Knapp 
(2018) 

  
X 

  
X 

 
X 

 

Gewurtz et al 
(2022) 

  
X 

  
X 
 

 
X 

 

Hogg et al. 
(2022) 

 
X 
 

 
X 

  
X 

  

Kizuki & 
Fujiwara 
(2020) 

  
X 

   
X 

 

Lawrence et 
al. 
(2017) 

  
X 
 

    

Martin et al. 
(2019) 

 
X 
 

    
X 

 
X 

Michaelis et 
al. 
(2019) 

      
X 
 

Negrini et al 
(2017) 

  
X 
 

    

Rugulies et al. 
(2018) 

  
X 
 

    

Robertson et 
al. (2021) 

 
X 
 

  
 

 
X 
 

  

Suter et al. 
(2022) 

 
X 
 

   
 

 
X 

 

Schwarz et al. 
(2019) 

 
X 
 
 

 
X 

 
X 

   

Thisted et al. 
(2018) 
 

 
X 

   
 

  
X 

Van Hees et al. 
(2022) 

 
X 

  
X 
 

   

Van Hees et al. 
(2022) 

     
X 
 

 
X 

Yvon & 
Corbiére 
(2021 

 
 

 
X 
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4.1 Chefers kunskap och förståelse om psykisk ohälsa 
Flera artiklar påvisar att det råder kunskapsbrist hos arbetsgivare och chefer att se specifika 
symptom på psykisk ohälsa (hos medarbetare) samt därmed att bli medveten om huruvida 
medarbetare lider av vanlig psykisk sjukdom. (Bastien & Corbiére, 2018; Eskilsson, Nordlund, 
Lehti & Wiklund; Hogg, Moreno Alcázar, Ditta Tóth, Serbaneucu, Aust, Leduc, Paterson & 
Tsantilla, 2022; Martin, Woods & Dawkins, 2017; Robertsson, Jayne & Oakman, 2020; Suter, 
Irvine & Howorth, 2022; Schwartz, Schiller, Moertl, Weimer, Eisele, Kauderer, Papenfull, 
Guendel & Hoelzer, 2019; Thisted, Vinther & Bjerrum, 2018; van Hees, Carlier, Blonk & 
Omens et al, 2020) 
 
I en artikel av Eskilsson et al. (2020, baserad på intervjuer med 16 linjechefer, där syftet var att 
undersöka huruvida en dialogbaserad arbetsplatsintervention kan stödja återgång i arbete för 
medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Det framkom att den dialogbaserade 
arbetsplatsinterventionen var givande och tydliggjorde att det finns ett stort behov av kunskap 
om psykisk ohälsa. Detta för att möjliggöra för chefer att uppmärksamma tidiga symptom på 
psykisk ohälsa hos medarbetare. De fann även att chefer upplever det särskilt svårt att upptäcka 
psykisk ohälsa hos högpresterande medarbetare som samtidigt inte uppvisar några tecken på 
nedstämdhet. Vidare framgår det i en kvalitativ studie med 24 australiensiska chefer som haft 
anställd med psykisk ohälsa av Martin et al. (2017) att chefer känner sig obekväma på grund av 
sina begränsade kunskaper om psykisk ohälsa och oro över medarbetarens känslomässiga 
reaktion om frågan om psykisk ohälsa skulle ställas.  
 
I artikeln av Martin et al (2017) framkom även att medvetenhet om psykisk ohälsa hos chefer 
kan ske på olika sätt: antingen genom beteende förändringar hos medarbetaren såsom 
förändringar i kvaliteten på utfört arbete, förseningar till arbetet och ökad frånvaro eller andra 
attityd- och beteendeförändringar gentemot chefer och kollegor eller att medarbetaren själv 
berättar om sitt tillstånd eller genom klagomål från kollegor. Detta bekräftas även i artikeln av 
Suter et al (2022) där det framkommer att chefer ofta upptäcker tecken på psykisk ohälsa hos 
medarbetare indirekt (genom observation). Utmaningen med att bli medveten om medarbetares 
psykiska ohälsa framkommer som tidigare nämnt i ett flertal artiklar vilket även innebär att det 
kan vara en stor utmaning för chefer att kunna stötta medarbetare med psykisk ohälsa. Direkta 
frågor om anställdas psykiska ohälsa bemöttes ofta inledningsvis med förnekelse. 
 
I artikeln av Gewutz et al. (2022) där 30 anställda på olika hierarkiska nivåer fick reflektera 
över egna erfarenheter antingen som anställd med psykisk ohälsa eller som var 
chef/medarbetare till någon med psykisk ohälsa framkom att få anställda talar öppet med sina 
chefer om att de lider av psykisk ohälsa. Dessutom saknas ofta konkreta kunskaper hos chefer 
för hur de ska hjälpa anställda med psykisk ohälsa att stanna kvar i arbete eller återgå i arbete.  
 
I resultatet i artikeln (Eskilsson et al, 2022) framkom dock att chefer som själva upplevt stress 
har lättare att se tidiga tecken på stress hos sina medarbetare vilket även bekräftas i Suter et al 
(2022) där chefer som antingen hade personlig erfarenhet av vanlig psykisk sjukdom eller en 
nära anhörig med vanlig psykisk sjukdom upplever att de har bättre förutsättningar att stötta 
medarbetare med vanlig psykisk sjukdom.  
 
Utöver kunskaper om psykisk ohälsa framkommer även att det visar sig framgångsrikt för 
chefer att ha kunskaper inom socialförsäkringssystem och hur man navigerar i relation till lagar 
och regler kopplat till hantering av medarbetare med psykisk ohälsa (Eskilsson et al, 2020).  
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4.2 Chefers attityder till psykisk ohälsa 
Chefers attityder och stöd till medarbetare med vanlig psykisk sjukdom påverkar medarbetarnas 
frånvaro och närvaro på arbetet (Evans-Lacko & Knapp, 2018).  
 
Ytterligare en studie som genomförts i Kanada där 219 personalchefer/styrelseledamöter och 
arbetsgivare svarade på intervjuer, enkäter och slutligen självrapportering belyser betydelsen 
av arbetsgivarens attityd till anställda med vanlig psykisk sjukdom. Det finns generellt en 
negativ attityd till depression (stereotyp uppfattning). Det framgår av resultatet att arbetsgivare 
ofta har farhågor att anställa personer med vanlig psykisk sjukdom och att detta blir ett hinder 
för anställning (Yvon & Corbiére, 2021).  
 
En organisationskultur som speglar respekt, psykologisk säkerhet, flexibilitet och lagarbete har 
en positiv inverkan och främjar stöd till medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. 
Personalchefer som prioriterar psykisk ohälsa och säkerhet genom policys och andra insatser 
har bättre förutsättningar att stödja medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Chefer och 
medarbetare bör vara uppmärksamma på hur de kommunicerar, ger stöd, förstärker flexibilitet 
och inkludering. Detta för att den kultur som antagits i organisationer påverkar i vilken 
utsträckning medarbetare med vanlig psykisk sjukdom får stöd av chefer i form av anpassningar 
för att stanna kvar i arbete eller återgå i arbete (Gewutz et al 2021). Detta bekräftas även i 
resultatet i artikeln Hogg et al (2022) där det framgår att policys och interventioner anses vara 
bästa metoder för att minska stigmat relaterat till psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för 
en god organisationskultur.  
 
I flera av artiklarna framgår att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är viktig och i 
synnerhet pekar resultatet i artikeln av Lawrence et al (2017) på att de arbetstagare som inte är 
nöjda med sin arbetsrelation med chefen är mer benägen att uppleva mer stress vilket ligger i 
linje med resultatet som framkommer i resultatet i artikeln av Rugulies et al (2018) nämligen 
att chefens agerande har betydelse för ökad risk för depression. Även när det gäller återgång i 
arbete för medarbetare som upplevt depression visar det sig att chefers attityder har betydelse. 
De chefers om höll kontakt med sina anställda under frånvaron och vidtog aktiva åtgärder 
lyckades bättre med att få medarbetare åter i arbete efter psykisk sjukdom (Negrini et al, 2017). 
 

4.3 Utbildning och kompetensutveckling kring psykisk ohälsa 
I ett antal av artiklarna i har arbetsplatsinterventioner genomförts vilka visar sig öka chefers 
möjligheter att stödja medarbetare med psykisk ohälsa (Boysen et al, 2018; Schwarz et al., 
2019; van Hees et al, 2022). 
 
I en studie av Boysen et al (2018) genomfördes en arbetsplatsintervention i form av 
endagsutbildning av chefer i tyska industriföretag (33 chefer med olika befattningar alltifrån 
teamledare till arbetsledare). Syftet var att utbilda chefer om vanliga psykiska sjukdomar och 
riskfaktorer på arbetsplatsen samt att efter utbildningen ta reda kortsiktiga preliminära effekter. 
Det vill säga om cheferna uppnått bättre kunskaper kring psykisk ohälsa. Resultatet visade 
utöver ökade kunskaper kring psykisk ohälsa förbättringar chefernas egen psykiska hälsa och 
minskning av individuella stressfaktorer som i sin tur ledde till en positiv effekt på de anställdas 
psykiska hälsa. Det framkom även att de chefer om intervjuades hade kommit till insikt om att 
vem som helst kan vara i behov av psykologiskt stöd någon gång såväl anställda som chefer. 
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Den arbetsplatsintervention som redovisas i studien av Schwarz et al (2019) påvisar att 
långsiktig attitydförändring till psykisk ohälsa kan åstadkommas genom utbildning av chefer. 
Deltagarna i endagsutbildningen upplevde förändring om sin egen psykiska hälsa vilket 
minskade stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Studien visar att långsiktiga attitydförändringar 
gällande psykisk ohälsa kan uppnås genom ökad kunskap om psykisk ohälsa. Intervjuer 
genomfördes av chefer som tidigare deltagit i chefsutbildning angående psykisk ohälsa. 
 
Liknande resultat som ovan framkommer i en interventionskartläggning av van Hees et al. 
(2022) där syftet var att stärka arbetsledarstödet vilket i sin tur främjar anställda med vanlig 
psykisk sjukdom att stanna kvar i arbete. Det chefer vill ha är konkreta verktyg och praktiska 
tips på hur de ska hantera anställda med psykisk ohälsa.  Resultatet i studien visar att utbildning 
bidrar till en mer positiv inställning till psykisk ohälsa hos chefer. Men det framkommer även 
av resultatet att chefers förutsättningar att stödja anställda att stanna kvar i arbete är ett 
underutvecklat område.  

4.4 Policys & riktlinjer kopplat till psykisk ohälsa 
I en studie av Robertson et al. (2020) som genomfördes i Australien genom intervjuer med 25 
chefer inom olika branscher (hälso- och sjukvård, transport och logistik samt detaljhandel var 
syftet var att undersöka om policys baseras på aktuell kunskap inom området psykisk ohälsa.  
Studien visade att policys inte täckte psykosociala risker i lika stor utsträckning som fysiska 
risker. Dessutom framgår det i resultatet att det finns många policys och riktlinjer samt ansvars- 
och rollfördelning men inte något konkret svar på vad och hur dessa policys och riktlinjer ska 
följas och/eller genomföras. En uppfattning bland cheferna i studien var att policys främst finns 
till för att hantera juridiska skyldigheter och revisionskrav (för att de måste finnas) snarare än 
att stödja processen för riskhantering och hur man hanterar anställda med psykisk ohälsa.  
 
På policynivå finns tydligt behov för tillsyningsmyndigheter att tillhanda vägledningsmaterial 
för arbetsplatser och stöd för hur man identifierar och hanterar psykosociala faror.  Liknande 
resultat framkommer i fler artiklar såsom Hogg et al (2018) där det framgår att policys och 
riktlinjer om vad man ska göra om en anställd har problem med psykisk ohälsa efterfrågas av 
chefer samt riktlinjer för hur man ska hantera anställdas psykiska ohälsa. Det material som 
rankas som mest användbart är riktlinjer om vad man ska göra om en anställd har problem med 
psykisk ohälsa. Exempelvis verktyg för hur chefer mer aktivt konkret ska kunna stödja 
medarbetare och få dem att känna sig öppna och bekväma med att diskutera psykiska problem 
(Evans Lacko & Knapp, 2018). Policys och riktlinjer behöver kombineras med kunskaper om 
psykosociala faktorer på arbetet och fler aktörer behöver involveras (Bastien & Corbiéres, 
2018). 
 
I en expertundersökning av Hogg et al (2022) där experter från 9 olika länder deltog framgick 
att det som är mest användbart för chefer för att stödja medarbetare med psykisk ohälsa är 
riktlinjer i hur man agerar om en anställd har psykiska problem vilket även får stöd i artikeln 
av Gewutzet al., (2021) där det framgår i resultatet att tydliga organisatoriska riktlinjer och 
praxis kan påverka anställdas mentala hälsa.  
 
I studien av Evans-Lacko & Knapp (2018) som genomfördes med deltagare (både anställda och 
chefer) från 15 länder i olika geografiska regioner visar resultatet att arbetsplatsers policys och 
riktlinjer varierar mellan olika länder. I allmänhet tenderar chefer i asiatiska länder att undvika 
anställda med depression.  
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4.5 Strategier & stöd kopplat till psykisk ohälsa 
Strategier som antagits i organisationer påverkar i vilken utsträckning medarbetare med vanlig 
psykisk sjukdom får stöd (Gewurtz et al. 2021).  
 
Det kan konstateras att på arbetsplatser där chefer aktivt erbjuder hjälp till anställda med 
depression är arbetsplatsnärvaron högre (Evans-Lacko & Knapp, 2018).  Detta bekräftas även 
i studien av van Hees et al (2022) som belyser främjande faktorer för personer med psykisk 
ohälsa att stanna på jobbet. Arbetsgivaren har en betydelsefull roll och chefer har en direkt 
inverkan på anställdas välbefinnande.  Det framkommer även att möjligheten till 
självständighet värderas högt av anställda med vanlig psykisk sjukdom. Dock visar resultatet i 
en annan studie att just ”fria tyglar” som chefer ger medarbetare i tron att minska stress istället 
upplevs som mer stressande i form av oklara ramar och gränser vilket därmed blir 
kontraproduktivt. Ett viktigt resultat från denna studie är att som chef kunna ställa krav på sina 
medarbetare (i lagom utsträckning), förtydliga arbetsinnehållet för medarbetarna och anpassa 
den fysiska arbetsmiljön för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom (Eskilsson et al, 2020).  
 
I en sekundäranalys (av sjätte europeiska arbetsvillkorsundersökningen) där studieurvalet 
inkluderade 28 900 anställda från 35 europeiska länder som var underställda en linjechef 
påvisas att starkt stöd från chef till medarbetare minskar risken för depression (hos 
medarbetaren (Kizuki & Fujiwara, 2020) vilket även ligger i linje med resultat som 
framkommer i flera andra artiklar att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är viktig 
och att chefers attityder och beteende har betydelse för medarbetares psykiska hälsa. Chefer i 
Kina och Sydkorea rapporterade låga nivåer av stöd för att hantera depression på arbetsplatsen 
och var mindre benägna att erbjuda aktivt stöd för medarbetare med psykisk ohälsa (Evans-
Lacko & Knapp, 2018). 
 
I artikeln av Gewurtz et al, 2021, där syftet med studien vara att öka medvetenheten hos chefer 
om anställdas psykiska hälsa och hur chefer kan stödja anställda med psykisk ohälsa, framgår 
att detta kan medföra en ökad arbetsbörda för andra medarbetare samt större arbetsbelastning 
på chefen. Chefer behöver därför hitta en lämplig balans för att minimera negativa 
konsekvenser på såväl individ- som organisationsnivå. Ett stort fokus på den individuella 
medarbetaren med psykisk ohälsa, visar sig vara framgångsrikt inledningsvis, men visar sig få 
negativa konsekvenser på sikt för övriga medarbetare, främst på mindre arbetsplatser. Något 
som även framkommer i resultatet är att chefer har svårigheter att hitta en bra balans mellan att 
vara ”vän” och chef när de använder ett informellt förhållningssätt för att stötta medarbetare 
med psykisk ohälsa (Suter et al, 2022). 
 
Positiva effekter av att hantera medarbetare med psykisk ohälsa framkommer i artikeln av 
Martin et al. (2017) där resultatet visar att chefer utvecklar nya insikter samt att de upplever det 
givande att se medarbetare återhämta sig från psykisk ohälsa. Detta sin tur skapar nya 
möjligheter att utveckla effektiva strategier för att hantera liknande situationer framöver. 
 
I en studie från Kanada var syftet att undersöka i vilken grad arbetsanpassningar genomfördes 
av chefer för personer som återgår i arbete efter depression. I resultatet framgår det att det görs 
arbetsanpassningar i större utsträckning för medarbetare med andra medicinska åkommor än 
för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom (Bastien & Corbiére, 2018). 
 
Att stötta medarbetare upplevs svårt för vissa chefer, framförallt när det organisatoriska stödet 
brister om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Det är svårt att veta hur man ska agera som 
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chef utan att riskera att ”gå över gränsen” om det saknas riktlinjer. Vidare framkommer i 
resultatet att chefer upplever det känslomässigt påfrestande att hantera anställda med psykisk 
ohälsa och det är inte ovanligt att chefer tar med sig oron över medarbetare hem (Martin et al. 
(2017).  
 
De anställda som talar öppet med sina chefer om att de lider av psykisk ohälsa får mer förståelse 
och hjälp (Hogg et. al, 2022).  

4.6 Struktur, ansvar & samarbete kopplat till psykisk ohälsa 

I en studie genomförd i Kanada intervjuades över 200 HR chefer, chefer och arbetsgivare i små 
och stora företag/organisationer. Det framgår i resultatet att arbetsgivaren spelar en viktig roll 
i medarbetarens återgång i arbete efter vanlig psykisk sjukdom, dock är det sällan som 
arbetsledare (eller närmaste chef) involveras i de arbetssanspassningar som görs vilket skulle 
kunna vara en förklaring till bristande engagemang hos arbetsledare och kollegor. Att inte 
involvera nyckelaktörer såsom kollegor, arbetsledare, fackföreningar leder till ihållande 
symptom på psykisk ohälsa hos medarbetare (Bastien & Corbiére, 2018). Detta bekräftas 
ytterligare i en metaanalys av Thisted et al (2018) där resultatet visar att organisationsstrukturer 
där beslutsfattande flyttar längre bort från medarbetaren ofta leder till bristande information 
och sämre relationer på arbetsplatsen och således sämre förutsättningar för en stödjande 
arbetsmiljö för personer med vanlig psykisk sjukdom.  
 
I artikeln av Eskilsson et al (2020) framgår det i resultatet att chefer som var nya i sina 
chefspositioner uttrycker ett större behov av struktur för att stödja medarbetare med vanlig 
psykisk sjukdom samt vikten av samordning mellan olika aktörer för att öka förutsättningarna 
för att få medarbetare med vanlig psykisk sjukdom att återgå i arbete (2020). 
 
Det visar sig vara värdefullt för chefer att få verktyg för att kunna anpassa arbetsuppgifter till 
medarbetarens förmåga. Detta genom att se till den enskilde medarbetaren och utgår därifrån. 
Anpassningar som ska genomföras ska bygga på chefkompetens kring stress, rehabilitering och 
kommunikation (Eskilsson et al., 2020). 
 
Artikeln ”Who Should play a Key Role in Preventing Common mental Disorders that Affect 
Employees in the Workplace?” påvisar precis som flera andra artiklar i vikten av samverkan 
mellan flera nyckelaktörer såsom företagsläkare, psykoterapeuter och personalchefer. 
Dessutom framgår det i resultatet att det finns ett samband mellan medarbetarnas hälsa och i 
vilken utsträckning chefer och arbetsgivare följer rekommendationer och riktlinjer (Michaelis 
et al, 2019). (Se bilaga 4, Artikelmatris) 
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5 Diskussion  
 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis studiens resultat i relation till syfte och frågeställningar 
samt i förhållande till tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. Därefter diskuteras 
styrkor och svagheter med vald metod i relation till studiens syfte och undersökningsmaterial i 
en metoddiskussion.   
 

5.1 Resultatdiskussion 

 
I resultatet av litteraturstudien framkom sex kategorier som påverkar chefers förutsättningar att 
stödja medarbetare med psykisk ohälsa: chefers kunskap och förståelse om psykisk ohälsa; 
chefers attityder till psykisk ohälsa; utbildning och kompetensutveckling kring psykisk ohälsa; 
policys & riktlinjer kopplat till psykisk ohälsa; strategier och & stöd kopplat till psykisk ohälsa, 
samt Struktur, ansvar & samarbete kopplat till psykisk ohälsa. 
 
Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån de två frågeställningarna för att öka tydlighet och 
förståelse. Därutöver finns ett stycke längst ner i diskussionen som har för avsikt att knyta ihop 
diskussionen och påvisa att chefers förutsättningar att stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar är ett komplext område. 
 

5.1.1 Vilka faktorer främjar chefer att stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar? 

De chefer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa (eller nära anhörig med psykisk ohälsa) 
har lättare att se tidiga tecken på psykisk ohälsa hos sina medarbetare vilket framkommer i 
Eskilsson et al (2020) och i Suter et al (2022). Detta skapar bättre förutsättningar att stödja 
medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar. 
 
Andra kunskaper såsom socialförsäkringssystem, lagar, regelverk kopplat till vanliga psykiska 
sjukdomar visar sig också främja chefer att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar 
(Eskilsson et al, 2020). Detta kan förklaras av kontextuella faktorer som påverkar och hänger 
samman och påverkar varandra (Oc, 2018). 
 
I flera artiklar (Boysen, et al., 2018) (Schwarz et al., 2019) (van Hees et al., 2022) framkommer 
att arbetsplatsinterventioner i form av utbildning av chefer är framgångsrika i relation till att 
skapa förutsättningar för chefer att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar. Det är 
dessutom något som finns reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2015: 4 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Resultaten från arbetsplatsinterventionerna i form av utbildning 
visar minskning av stigmatisering och en mer positiv attityd till psyk ohälsa. Med tanke på att 
resultatet påvisar en långsiktig attitydförändring kan detta betyda att man påverkat 
organisationskulturen i organisationerna. I artikeln av Boysen et al., (2018) framkom att 
cheferna som ingick i studien hade kommit till insikt om att vem som helst kan vara i behov av 
psykologiskt stöd någon gång, såväl anställda som chefer. Detta kan tolkas som att 
stigmatiseringen kring psykisk ohälsa har minskat tack vare utbildning/arbetsplatsintervention 
(Bertilsson et al., 2019).  
 
 



 23 

 
Policys och riktlinjer ingår som viktiga delar i en formell organisationsstruktur (Jacobsen & 
Thorsvik, 2021). Policys och riktlinjer behandlas i ett antal av artiklarna utifrån lite olika 
infallsvinklar. Något som kan konstateras sammantaget av resultaten från Robertson et al., 
(2020), Hogg et al., (2018), Evans-Lacko & Knapp (2018) & Gewutz et al., (2021) och i 
Michaelis et al. (2019) är att policys och riktlinjer kan vara bra under förutsättning att det även 
finns konkreta och tydliga förklaringar och vägledning hur riktlinjerna ska användas för att 
stödja medarbetare med psykisk ohälsa. Detta påvisar även vikten av samarbete med chefer på 
olika hierarkiska nivåer och stöd till chefer i stabsfunktioner med relevant kompetens (Corin & 
Björk, 2017). Möjligen kan tydliga policys och riktlinjer ha en positiv inverkan då det ger en 
signal om att företaget/organisationen tar psykisk ohälsa på allvar och därigenom även minskar 
risken för stigmatisering. Detta påvisar vikten av att fler policys i större utsträckning borde 
inkludera även de psykosociala aspekterna. Som framkommit i resultatet är det främst de 
fysiska aspekterna som regleras i policys och riktlinjer. 
 
Chefers agerande och attityd har betydelse för medarbetarnas och relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare (Rugulies et al, 2018; Negrini et al, 2017). Det framgår i artiklarna 
att de chefer som höll kontakt med sina medarbetare under medarbetarnas sjukskrivning 
lyckades bättre med att få medarbetare att återgå i arbete. Detta kan ha flera orsaker och 
möjligen hänger dessa samman såsom lagom antal anställda, fungerande riktlinjer och policys, 
en positiv inställning till psykisk ohälsa (Jacobsen & Thorsvik, 2021) (Corin & Björk, 2017) 
(Bertilsson et al., 2021). 
 
Chefer som hanterar medarbetare med psykisk ohälsa utvecklar nya insikter för att utveckla nya 
strategier som kan vara användbara i framtiden – för att hantera personer med psykisk ohälsa 
vilket framkommer i artikeln av Martin et al. (2017). Det förutsätter dock en väl anpassad 
organisationsstruktur (Jacobsen & Thorsvik, 2021). Det framkommer dessutom att anställda 
som talar öppet med sin chef om att de lider av psykisk ohälsa får mer förståelse och hjälp 
(Hogg et al., 2022). Detta förutsätter dock att det finns ett tillåtande klimat i organisationen och 
att chefen inte har en negativ attityd till psykisk ohälsa (Bertilsson et al., 2021).  
 

5.1.2 Vilket stöd saknas för att chefer ska kunna stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar? 

I flera av artiklarna framkommer att det råder kunskapsbrist hos chefer att se specifika symptom 
på psykisk ohälsa (hos medarbetare) (Bastien & Corbiére, 2018; Eskilsson, Nordlund, Lehti & 
Wiklund; Hogg, Moreno Alcázar, Ditta Tóth, Serbaneucu, Aust, Leduc, Paterson & Tsantilla, 
2022; Martin, Woods & Dawkins, 2017; Robertsson, Jayne & Oakman, 2020; Suter, Irvine & 
Howorth, 2022; Schwartz, Schiller, Moertl, Weimer, Eisele, Kauderer, Papenfull, Guendel & 
Hoelzer, 2019; Thisted, Vinther & Bjerrum, 2018; van Hees, Carlier, Blonk & Omens et al, 
2020). 
 
Det som framkommer i artiklarna av Martin et al (2017) och Suter et al (2022) är att chefers 
svårigheter att upptäcka psykisk ohälsa hos medarbetare kan ha flera orsaker. En faktor som 
kan påverka är hur organisationsstrukturen är utformad i förhållande till den verksamhet som 
bedrivs i organisationen. Ett alltför stort antal medarbetare minskar chefers möjligheter att 
uppmärksamma symptom (Corin & Björk, 2017) (Jacobsen & Thorsvik, 2021). Möjligen 
saknas dessutom chefsstöd i form av stabsfunktioner, stödfunktioner och specialister på HR och 
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liknande som skulle kunna stötta med specialistkunskaper vilket i sin tur skulle skapa bättre 
förutsättningar för chefer att stödja medarbetare med psykisk ohälsa (Corin & Björk, 2017). 
 
I artikeln av Eskilsson et al. (2020) framkommer att det kan vara särskilt svårt för chefer att 
uppmärksamma symptom hos högpresterande medarbetare vilket också kan bero på bristande 
stöd enligt ovanstående. Det är troligtvis ännu svårare om medarbetare inte visar tecken på 
sämre prestationer eller skillnader i humör eller sjukfrånvaro. 
 
Även om chefer kan identifiera symptom på psykisk ohälsa hos sina medarbetare så framgår 
det i artikeln av Gewutz et al (2022) att chefer ofta saknar konkreta kunskaper för hur de ska 
hjälpa medarbetare med psykisk ohälsa att stanna kvar i arbete eller återgå i arbete. Detta skulle 
möjligen kunna ha sin förklaring i att chefers förutsättningar att stödja medarbetare är ett 
underutvecklat område. Men det kan även ha sin förklaring i det som framgår i studien av 
Robertson et al (2020), det vill säga att policys inte täcker psykosociala risker i samma 
utsträckning som fysiska risker vilket möjligen skulle kunna vara ett tecken på dels okunskap 
om psykisk ohälsa, men även att det finns stigmatisering kring psykisk ohälsa som i sin tur 
påverkar upprättandet av policys och riktlinjer (Bertilsson et al, 2019). Det framgår även att 
trots policys och riktlinjer finns det inget konkret svar på vad och hur dessa policys och riktlinjer 
ska följas och genomföras. Policys och riktlinjer behöver kombineras med kunskaper om 
psykosociala faktorer på arbetet och fler aktörer involveras (Bastien & Corbiéres, 2018). 
Arbetsgivaren spelar en viktig roll, men det framkommer att arbetsledare och/eller närmaste 
chef inte alltid involveras i arbetsanpassningar som rör deras medarbetare vilket då det finns 
chefer på olika hierarkiska nivåer eller med en centraliserad organisation (Jacobsen & Thorsvik, 
2021). Det kan bli problematiskt med chefer på olika hierarkiska nivåer utan kommunikation 
och samarbete. Det visar också tydligt att ledarskap alltid sker i ett sammanhang och att det 
finns komplexa och kontextuella faktorer som påverkar (Oc, 2018). En chef kan ha de bästa 
intentionerna att stödja sina medarbetare, men formas och påverkas av förutsättningar som 
ligger utanför hans/hennes kontroll. Det kan handla om alltifrån resurser, kultur, arbetsuppgifter 
stöd, ekonomi, kunskap med mera. 
 
Detta skulle kunna vara en förklaring till upplevelse av bristande engagemang. Beslutsfattande 
som ligger långt ifrån den dagliga verksamheten kan vara ett tecken på en mindre lämplig 
organisationsstruktur där arbetsfördelning och ansvarsfördelning är oklar eller inte stämmer 
överens med verksamheten. Detta skulle kunna förbättras/åtgärdas med hjälp av det som Corin 
& Björk (2017) kommit fram till i sin rapport; skifta fokus från individ till organisation, 
förbättra samordningen /chefer på operativ nivå behöver mer stöd i det dagliga arbetet.  
 
Det resultat som framkommer i studien av Evans-Lacko & Knapp (2021) visar att policys och 
riktlinjer varierar mellan länder, både när det gäller utformning och användning. Detta skulle 
kunna vara ett tecken på att kontextuella faktorer såsom organisationskultur skiljer sig mellan 
länder och därmed normer och värderingar (Oc, 2018). Det skulle också kunna vara ett tecken 
på att stigmatisering av psykisk ohälsa och attityder förekommer i större utsträckning i vissa 
länder (Bertilsson, et al, 2019) och gör att chefer saknar stöd för att kunna stödja medarbetare 
med vanlig psykisk sjukdom. 
 
I Sverige skulle bristen på kunskap och förståelse för psykisk ohälsa kunna få mycket stora 
konsekvenser. Kunskapsbristen skulle kunna resultera i att arbetsgivaren inte fullgjort sitt 
juridiska ansvar då denne ska se till att chefer och arbetsledare ar kunskaper om hur man 
förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Chefer ska ges stöd i rollen som chef eller 
arbetsledare (Arbetsmiljöverket, 2015).  
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Något som även också saknas för att chefer ska kunna stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar är att det finns samordning mellan olika aktörer både inom och utanför 
organisationen. Att arbetsgivare och chefer kommunicerar med varandra på olika hierarkiska 
nivåer samt med medarbetarna och även externa aktörer som har betydelse för medarbetares 
hälsa. Dellve et al. (2006) påpekar bland annat vikten av externa stödresurser. 
Vägledningsmaterial från myndigheter för att tolka lagstiftning och föreskrifter kan hjälpa 
chefer i arbetet med att stötta medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar. Till sin hjälp finns 
åtminstone i Sverige föreskriften om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Möjligen skulle det behövas mer vägledningsmaterial och konkret 
stöd. 
 
Att stötta medarbetare med psykisk ohälsa upplevs svårt av chefer och det framkommer ett antal 
exempel på detta i de olika artiklarna. Det framkommer bland annat i resultatet i artikeln av 
Martin et al. (2017) att även om medvetenheten om psykisk ohälsa ökat upplever chefers 
svårigheter att stödja medarbetare på rätt sätt. Att ge medarbetare med psykisk ohälsa ”fria 
tyglar” för att underlätta deras arbetssituation har visat sig vara kontraproduktivt då 
medarbetaren istället kan uppleva situationen som stressande. Det upplevs svårt av chefer att 
hitta en balans mellan att vara vän och chef i relation till att stödja medarbetare med vanliga 
psykiska sjukdomar. Även detta kan påverkas av olika faktorer såsom bristande struktur, 
bristande stödresurser (både interna och externa) (Dellve et al, 2006) (Corin & Björk, 2017). 
 
Det framgår tydligt i flera artiklar; Lawrence et al. (2017), Negrini et al. (2017), Hogg et al. 
(2022) och Gewutz et al (2021) samt Rugulies et al (2018) att chefers agerande och attityder 
har stark inverkan på medarbetarnas psykiska hälsa och deras förutsättningar att stanna kvar 
och/eller återgå i arbete efter vanliga psykiska sjukdomar. Detta påvisar vikten av att inte 
glömma bort att även chefer är anställda behöver ha rätt förutsättningar för att göra ett bra 
arbete. Även chefer bör ha tillgång till sin egen chef för återkoppling och stöd (Corin & Björk, 
2017). Även Dellve et al (2006) påpekar vikten av att chefer ges rätt förutsättningar i form av 
bra arbetsförhållanden, lagom belastning och tillgång till stödresurser. Detta finns dessutom 
reglerat i arbetsmiljöverkets föreskrifter (Arbetsmiljöverket, 2015). Hur ska chefer annars ha 
förutsättningar att stödja medarbetare med psykisk ohälsa? Det kan vara problematiskt med 
organisationsstrukturer där beslutsfattande flyttar längre bort från medarbetaren och med chefer 
på olika hierarkiska nivåer. En tydlig organisationsstruktur med tydlighet gällande ansvar och 
befogenheter kan underlätta för chefer att stödja medarbetare med vanlig psykisk sjukdom 
(Jacobsen & Thorsvik, 2021).  
 
Att stödja medarbetare med vanlig psykisk sjukdom medför ofta en ökad arbetsbörda för andra 
medarbetare, men även en ökad arbetsbörda för chefer (Gewutz et al, 2021: Suter et al, 2022) 
vilket är ett tecken på att organisationsstrukturen måste anpassas för att möjliggöra stöd 
(Jacobsen & Thorsvik, 2021). En förklaring till chefers upplevda ökade arbetsbörda kan vara 
beroende på om man är chef på lägre eller högre nivå i en organisation (Dellve et al, 2006). 
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5.2 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Att hantera medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar och det stöd som chefer behöver för 
att göra stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar är komplext. Det som kan 
konstateras efter sammanställning av resultat och diskussion är att förutsättningarna hänger 
samman och det krävs samverkan och samspel mellan olika aktörer/intressenter för att det ska 
fungera. Chefen förväntas vara lyhörd och fånga upp signaler från medarbetare som lider av 
psykisk ohälsa men rätt förutsättningar för chefen måste finnas för att ha möjlighet att göra det. 
Bristande kunskap och förståelse om vanliga psykiska sjukdomar är en framträdande faktor i 
flera studier och det framkommer också att utbildning om vanliga psykiska sjukdomar är en 
brist om det inte finns, men främjar chefers förutsättningar att stödja medarbetare med vanliga 
psykiska sjukdomar om det finns. Policys och riktlinjer kan vara en hjälp om de finns och de 
skickar också ut signaler både till medarbetare, organisation och omvärld att psykisk ohälsa tas 
på allvar. Det framkommer också att strategier som antagits i organisationer påverkar i vilken 
utsträckning medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar får stöd. 
 
Det krävs också att policys och riktlinjer är tydliga och kanske behöver de förtydligas med 
konkreta manualer för hur och vad som ska göras (vilket framkommer i flera studier).  Detta i 
sin tur kan ha en positiv inverkan på organisationskulturen som kan förändras till att vara mer 
tillåtande och accepterande i förhållande till psykisk ohälsa och vanliga psykiska sjukdomar 
och minska risken för stigmatisering. Dock framkommer även att struktur, ansvar och 
samarbete påverkar förutsättningarna för att stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar.  
 
Resultatet visar kontextens påverkan och betydelse för att stödja medarbetare med vanliga 
psykiska sjukdomar. Det behövs sannolikt insatser på flera nivåer för att minska sjukskrivningar 
och skapa bättre förutsättningar för chefer att stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar. Chefers förutsättningar att stödja medarbetare är mycket komplext och 
förutsättningarna påverkar varandra i olika grad och på olika nivåer.  

5.3 Metoddiskussion 
En systematisk litteraturstudie av kartläggande karaktär valdes där alla former av vetenskapliga 
publikationer söktes fram. Detta för att få en så förutsättningslös och objektiv förståelse som 
möjligt (Eriksson-Barajas et al. 2021; Grant & Booth, 2009). Det fanns även en förförståelse 
om att var är ett relativt outforskat område (chefers förutsättningar att stödja medarbetare med 
vanliga psykiska sjukdomar). 
 
De testsökningar som genomfördes inledningsvis i Google Scholar samt tidiga sökningar i 
respektive databas (Scopus, PsycInfo och Web of Science) visade att sökord såsom ́ leaders´och 
´leadership´ gav alltför många sökträffar och med fokus på personliga egenskaper hos chefer 
och chefers egen psykiska hälsa. Ord förfinades, kombinerades, testades och ändrades tills 
sökträffarna ansågs relevanta i förhållande till det övergripande syftet. Ord som ´health´, 
´mental health´ och ´unhealth ´gav alltför många och ospecifika sökträffar, därav användning 
av ´common mental disorders´(CMD), vanliga psykiska sjukdomar.   
 
Sökningarna gav ett stort antal publikationer som passade in på inklusionskriterierna, dock 
inom ett mycket brett spektrum med olika fokus. Detta ledde till att avgränsningar 
(exklusionskriterier) fastställdes. Publikationer som berörde allvarlig psykisk sjukdom 
exkluderades då det finns en skillnad mellan allvarlig psykisk sjukdom och vanlig psykisk 
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sjukdom, till allvarlig psykisk sjukdom räknas bland annat bipolära diagnoser och schizofreni.  
Även publikationer som relaterade till covid 19 och pandemi exkluderades vid genomläsning 
av titlar eller abstracts då dessa ansågs vara starkt sammankopplade med effekter av distans- 
och hemarbete. Möjligen kan det ha funnits artiklar som förbisetts och som hade varit relevanta 
för studien. Dock hade urvalet blivit mycket större då forskning kopplat till covid 19 och 
pandemin har varit mycket frekvent de senaste åren. 
 
Resultatet bygger på vetenskapliga publikationer i olika former såsom kvalitativ- och 
kvantitativ metod, tvärsnittsstudier, metaanalyser samt arbetsplatsinterventioner. De kvalitativa 
publikationerna gav mer uttömmande svar än de kvantitativa publikationerna. Dock ger de 
kvantitativa publikationerna samma eller liknande resultat vilket bör stärka studiens 
tillförlitlighet (Eriksson Barajas et al., 2021). 
 
Något som skulle kunna ses som en svaghet i studien är att relevanta artiklar kan ha förbisetts 
i samband med första urvalet. Inledningsvis lästes enbart publikationernas titlar och därefter 
sammanfattningar (abstracts). 
 
En styrka i studien är att de publikationer som slutligen använts i resultatet är framsökta från 
olika databaser vilket också visat sig ge en inblick i forskningsområdet på ett internationellt 
plan. Detta anses relevant utifrån att psykisk ohälsa är ett globalt problem som ökat de senaste 
10 åren.  Det går dock inte att dra några slutsatser utifrån respektive land då publikationerna 
baseras på ett stort antal länder. Från Sverige finns enbart en publikation vilket också bekräftar 
att området är relativt outforskat nationellt. 
 
Användning av kartläggande systematisk litteraturstudie möjliggjorde en beskrivning av 
forskningsfältet vilket kan ha varit en styrka för att kartlägga vilken forskning som fanns 
gällande chefers förutsättningar att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar (Grant 
& Booth, 2009). 
 
Kartläggningsgranskningar inkluderar vanligtvis inte någon kvalitetsbedömningsprocess utan 
bedöms oftast endast utifrån studiedesign (Grant & Booth, 2009). I samband med denna 
litteraturstudie gjordes en liknande granskning (se artikelmatris, bilaga 3) 
 
Ett stort antal publikationer lästes i sin helhet och några ett flertal gånger för att sedan 
exkluderas från resultatet då de inte ansågs tillräckligt relevanta för att besvara syfte och 
frågeställningar. 
 
Vid analys av materialet framträdde kategorier/teman som bidragit till att göra resultatet tydligt 
och överskådligt. Genom att läsa utvalda publikationer flera gånger kunde sex lämpliga 
kategorier skönjas. En utmaning var dock att skilja kategorierna åt då det övergripande syftet 
är brett och de förutsättningar (för chefer att stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar) som identifierats är komplexa och har inbördes relation och påverkan. 
 
För att öka tydligheten i litteraturstudien har resultaten sammanställts i en resultattabell och en 
artikelmatris (sammanfattande redovisning). Detta för att göra publikationerna överskådliga 
och synliggöra samstämmighet mellan publikationerna.  
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6 Slutsats 
 
Syftet med studien var att kartlägga vilken forskning som finns gällande chefers förutsättningar 
att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar (utmattning, ångest och 
depressionssjukdom) CMD (Common Mental Disorder). Det fanns en förförståelse innan 
studien påbörjades om att det är ett outforskat område vilket också bekräftades under arbetets 
gång och resultatet visar att behövs mer forskning inom området. Resultatet är något spretigt 
och de artiklar som utgör resultatet består fler olika typer av publikationer. I flera av de 
kvantitativa artiklarna framgår föreslår författarna vidare forskning. Detta styrker det resultat 
som framkommit i relation till syftet – det vill säga att det finns relativt lite forskat om just 
chefers förutsättningar att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar.  Dessutom visar 
det sig att kontextuella faktorer som ger chefer förutsättningar för att göra ett bra jobb och leda 
sina medarbetare överensstämmer i stor utsträckning med de förutsättningar som framkommit 
i studien påverkar chefers förutsättningar att stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar. Det framgår av resultatet att chefers förutsättningar att stödja medarbetare med 
vanliga psykiska sjukdomar är ett komplext område och förutsättningarna på olika nivåer 
hänger ofta samman och påverkar varandra. 
 
 
Sammanfattning slutsatser: 
 

Vilka faktorer främjar chefer att stödja medarbetare med vanlig psykisk sjukdom? 
 
• De chefer som själva upplevt stress har lättare att se tidiga tecken på psykisk ohälsa 

även hos sina medarbetare. 
 

• Kunskaper som sträcker sig utanför medvetenhet om vanlig psykisk sjukdom t ex 
kunskaper inom socialförsäkringssystem, lagar och regelverk kopplat till hantering 
av vanlig psykisk sjukdom. 

 
• Utbildning/arbetsplatsinterventioner har visat sig vara viktigt. Det kan bidra till att 

minska chefernas individuella stressfaktorer som i sin tur kan ha en positiv effekt på 
de anställdas psykiska hälsa samt ge insikt och medvetenhet om psykisk ohälsa. 
 

• Utbildning /arbetsplatsintervention angående psykisk ohälsa kan leda till långsiktig 
attitydförändring (minskad stigmatisering). 

 
• Stärkt stöd till arbetsledare genom konkreta verktyg och praktiska tips på hur de ska 

hantera medarbetare med psykisk ohälsa. 
 

 
• Tydliga riktlinjer främjar chefers hantering av medarbetare med psykisk ohälsa. 

 
• Chefer som hanterar medarbetare med psykisk ohälsa utvecklar nya insikter som 

kan vara användbara för att utveckla nya strategier för att hantera personer med 
psykisk ohälsa i framtiden. 

 
Vilket stöd saknas för att chefer ska kunna stödja medarbetare med vanlig psykisk 
sjukdom? 
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• Kunskaper om symptom på psykisk ohälsa för att chefer ska bli medvetna om 

huruvida medarbetare lider av psykisk ohälsa eller ej. 
 

• Konkreta kunskaper om hur chefer ska kunna hjälpa medarbetare som lider av 
psykisk ohälsa. 
 

• Studien visar att chefers förutsättningar att stödja anställda att stanna kvar i arbete 
är ett underutvecklat område. 
 

• Policys som täcker psykosociala risker. 
 

• I flera policys och riktlinjer med ansvars- och rollfördelning finns inga konkreta svar 
på vad och hur dessa policys och riktlinjer ska följas/genomföras. 
 

• Vägledningsmaterial från tillsyningsmyndigheter som stöd för hur man hanterar 
psykosociala faror. 
 

• Det är svårt att hitta balans för att minimera risker för negativa konsekvenser på 
såväl individ- som organisationsnivå när stöd ges till medarbetare med vanliga 
psykiska sjukdomar. 
 

• Chefer är också anställda … 
 

• Det kan vara känslomässigt påfrestande att hantera anställda med psykisk ohälsa 
och det är lätt att som chef ta med sig arbetet hem…. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då genomförd litteraturstudie bekräftar förförståelsen om att det inte finns så mycket forskning 
som fokuserar på chefers förutsättningar för att stödja medarbetare med vanliga psykiska 
sjukdomar hade det varit intressant att genomföra fler kvalitativa studier inom området där 
chefer upplever att stöd saknas för att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar. Det 
hade dessutom varit intressant att göra fler studier i svenska organisationer och företag.  
Dessutom hade det varit intressant att ta reda på om det finns skillnader i upplevelser mellan 
chefer på olika hierarkiska nivåer (vilket inte görs i denna litteraturstudie).  
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Bilaga 1 
 
Begrepp och definitioner  
 
Arbetsbelastning – Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter so 
illdelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att 
resurserna ska anpassas till kraven i arbetet (AFS 2015:4, s 8) 
 
Psykisk hälsa – innefattar psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Begreppet används på 
en övergripande nivå som omfattar hela samhället (www.skr.se).  
 
”Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där individen är medveten om sin egen 
förmåga, kan hantera livets normala påfrestningar, kan utföra ett produktivt och fruktbart 
arbete, och kan bidra till samhället. Om denna balans rubbas kan psykisk ohälsa uppstå och 
jämfört med psykisk sjukdom är det relativt vanligt och händer ofta under perioder av hög 
stress eller uppskakande upplevelser” (Socialförsäkringsrapport 2020:8, s 16) 
 
Psykisk ohälsa – samlingsbegrepp för tillstånd med olika svårighetsgrad och varaktighet 
(innefattar både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd). Psykisk ohälsa resulterar ofta i 
svårigheter att fungera i vardagslivet såsom i relation till andra människor eller att arbeta eller 
studera (www.skr.se). 
 
Vanligt förekommande och brukar avse mild till måttlig depression, ångesttillstånd samt 
stressreaktioner. Dessa orsakas ofta av yttre händelser och omständigheter. Stressutlöst 
psykisk ohälsa leder ofta till:   
 
Psykiska besvär – mindre komplexa än psykiatriska tillstånd och är vanligt förekommande 
bland befolkningen och kan drabba alla. Besvären kan variera från mildare till svårare och 
ofta handlar det om normala reaktioner på påfrestningar i livet (www.skr.se).  
 
Psykiatriska tillstånd – psykisk ohälsa där kraven för en psykiatrisk diagnos är uppfyllda. 
Symptomen måste ha funnits under en sammanhängande tidsperiod (vanligtvis minst 14 
dagar) och medföra nedsättning av psykisk funktionsförmåga. Psykiatriska tillstånd kan vara 
bestående eller övergående. Psykiatriska tillstånd delas in i psykiska sjukdomar och syndrom 
respektive utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser (www.skr.se). 
 
Psykiska sjukdomar och syndrom – kan uppkomma närsomhelst i livet till skillnad från 
utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser som utvecklas under barndomen 
(exempelvis adhd, autism, språkstörningar mm). Exempel på psykiska sjukdomar och 
syndrom är: depressiva syndrom, ångestsyndrom, skadligt bruk och beroende. 
Tvångssyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom, utagerande beteende- och 
impulskontrollstörningar, personlighetssyndrom, andra psykoser samt katatoni (www.skr.se). 
 
Organisatoriska förutsättningar – organisatoriska strukturer, krav och resurser som omger 
chefer i deras arbete (Corin & Björk, 2017, s 11)  
 
Organisatorisk arbetsmiljö – Avser de villkor och förutsättningar som inkluderar: ledning 
och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av 
arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar (AFS 2015:4, s 6) 
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Social arbetsmiljö – Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, 
samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor (AFS 2015:4, s 7) 
 
Vanliga psykiska sjukdomar (Common Mental Disorders=CMD) såsom utmattning, ångest 
och depression 
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Bilaga 2  
 
Artikelmatris 
 

Författare, 
(År). Land. 
Databas 

Tidskrift  
Titel 

Syfte Metod/Analys Resultat Värdering 

Bastien, 
Marie-France 
& Corbière, 
Marc. 
 
2019 
 
Kanada 
 
Scopus 

Journal of 
Occupational 
Rehabilitation 
 
“Return to 
work 
Following 
Depression: 
What Work 
Accomodations 
Do Employers 
and Human 
Resources 
Directors Put 
in Place?”  

Att skildra 
arbetsgivares/HRDs 
praxis när det gäller 
arbetsanpassning 
för medarbetare 
som återgår i arbete 
efter depression 
 

Metod/Design: 
Kvalitativ metod 
(del i större 
forskningsprojekt i 
Kanada, Montreal)  
Population:  
219 respondenter i 
Kanada 
Varav HRD (n=150), 
anställda (n=69) 
Kvinnor (n=163) 
Män (n=56) 
Små och stora 
företag/organisationer 
 
Inklusionskriterier: 
Fransk- eller 
engelsktalande 
respondenter 
 
HR-chef  eller 
chef/arbetsgivare i 
organisationen 
 
Exklusionskriterier: 
Upppgift saknas 
Urvalsförfarande: 
Olika källor 
användes, såsom 
listor över små och 
medelstora företag. 
Från dessa listor 
kontaktades HRD för 
de större 
organisationerna oc 
arbetsgivarna för de 
mindre företagen. 
Datainsamlings-
metod: 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer på 
45-60 minuter 
Analysmetod:  
Gallaghers 
beskrivande 
analysmetod 

Studien visar i 
vilken grad arbets-
anpassningar 
genomfördes av 
chefer för personer 
som återgår i arbete 
efter depression 
visade att chefer 
som i mindre 
utsträckning 
genomförde 
anpassningar oftast 
var i 
åldersintervallet 41-
50 år och i högre 
utsträckning hade 
lägre utbildning 
(universitetsexamen) 
samt ofta i 
organisationer med 
färre än 500 
anställda. 
 
(Studien visar även 
vilka arbetsplats-
anpassningar som 
genomfördes vilket 
dock inte är relevant 
för att besvara syfte 
och frågeställningar 
kopplat till MWs 
studie) 

Styrkor: 
Relativt stor 
population  
 
 
Svagheter: 
Oklart varför 
urvalet 
utgjordes av 
HRD från 
större 
organisationer 
och 
arbetsgivare 
från mindre 
organisationer. 
 
 
Relevans: 
Hög 
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Författare, 
(År). Land. 
Databas 

Tidskrift  
Titel 

Syfte Metod/Analys Resultat Värdering 

Boysen, 
Elena; 
Schiller, 
Birgitta; 
Mörtl, 
Kathrin; 
Gündel, 
Harald & 
Hölzer, 
Michael  
 
2018  
 
Scopus 

International 
Journal of 
Environmental 
Research and 
Public Health 
 
“Preliminary 
Analyses 
Showed Short-
Term Mental 
Health 
Improvements 
after a Single-
Day Manager 
Training” 

Syftet var att 
utbilda 
chefer om 
vanliga 
psykiska 
sjukdomar 
och 
riskfaktorer 
på 
arbetsplatsen 
samt ta reda 
på 
kortsiktiga 
preliminära 
effekter.   

Metod/Design:  
Pilotstudie 
Triangulering 
Arbetsplatsintervention 
(chefsutbildning – 
endagsworkshop), 
enkätundersökning, 
intervju samt 
implementering   
 
Population: 
Utbildningen 
genomfördes på ett 
industriföretag i södra 
Tyskland (på tre 
platser) 
n= 33 inkluderades i 
analysen (Chefernas 
befattningar sträckte sig 
från teamledare till 
avdelningschef inom 
företaget 
 
Inklusionskriterier: 
Deltagare i 
arbetsplatsintervention 
som genfördes 2016-
2017  
 
Exklusionskriterier: 
De chefer som inte 
lämnade 
kontaktuppgifter 
exkluderades  
Urvalsförfarande: 
 
De chefer som skickade 
enkäter i retur fick 
fortsätta delta i studien. 
Datainsamlingsmetod: 
Chefstubildning, 
enkätundersökning, 
semistrukturerade 
intervjuer samt 
impementering.  
 
Analysmetod: 
 
Statistisk analys via 
SPSS (t-test) 
 
 

Studien visade 
förbättrad 
psykisk hälsa 
hos chefer vilket 
minskade 
chefernas egna 
individuella 
stressfaktorer 
och 
depressivitet 
samt påverkade 
i sin tur de 
anställdas 
psykiska hälsa 
positivt. 
Resultatet 
antyder att även 
korta 
stresshanterings-
insatser kan 
förbättra chefers 
hantering av 
sina individuella 
källor till stress. 
Det framkom 
även att chefer 
som 
intervjuades 
hade kommit till 
insikt om att alla 
kan vara i behov 
av psykologiskt 
stöd någon 
gång, inte bara 
anställda utan 
också chefer. 

Styrkor: 
Triangulering 
 
Svagheter: 
Olika delar 
där samtliga 
delar inte 
analyserats då 
det handlar 
om 
arbetsplats-
intervention i 
flera steg som 
löper över tid. 
 
Relevans: 
Hög 
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Författare, 
(År). 
Land. 
Databas 

Tidskrift  
Titel 

Syfte Metod/Analys Resultat Värdering 

Eskilsson, 
Therese; 
Norlund, 
Sofia; Lehti, 
Arja; 
Wiklund, 
Maria.  
 
2020 
 
Sverige  
 
Scopus 
 
 

Journal of 
Occupational 
Rehabilitation  
 
“Enchanced  
Capacity to 
Act: Managers’ 
Perspecitves 
When 
Participating in 
a Dialogue-
Based 
Workplace 
Intervention  
for Employee 
Return to 
Work.” 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
en dialog-
baserad 
arbetsplats-
intervention kan 
stödja återgång i 
arbete utifrån ett 
chefsperspektiv 

Metod/Design: 
Mixad metod 
Arbetsplats-intervention 
samt kvalitativ metod 
 
Population: (n=16 
chefer), 10 kvinnor och 6 
män). Cheferna var 
första linjens chefer, 27 
till 62 år gamla och hade 
mindre än 1 år till 30 års 
chefserfarenhet 
Åtta deltagare arbetade 
inom privat sektor, tre 
inom regional sektor, tre 
inom kommunal sektor 
och två inom statlig 
sektor (Sverige) 
 
Inklusionskriterier: 
Första linjens chefer med 
ansvar för rehabilitering. 
 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer 
med chefer utifrån 
semistrukturerad 
intervjuguide 
 
Dialogbaserad 
arbetsplatsintervention 
 
Analysmetod: 
Socialkonstruvistisk 
grounded theory 
 

En teoretisk 
modell 
utvecklades 
utifrån det 
som fram-
kommit i 
studien för 
att förbättra 
chefernas 
förmåga att 
agera i en 
komplex 
återgång till 
arbete för 
medarbetare 
med vanlig 
psykisk 
sjukdom. 
Ledningens 
förmåga att 
agera bestod 
av tre 
kategorier: 
bygga 
kompetens, 
anpassningar 
samt dela 
ansvar 

Styrkor: 
Utförlig 
metodbeskrivning 
samt olika 
metoder som 
användes. 
Deltagarnas 
ålder, kön, 
erfarenheter och 
typ av 
organisation 
varierade.  
 
Svagheter: 
Liten population  
 
Relevans: Hög 
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Författare, 
(År). Land. 
Databas 

Tidskrift  
Titel 

Syfte Metod/Analys Resultat Värdering 

Evans-Lacko S. 
& Knapp, M 
(2018) 
 
2020 
 
(Storbritannien) 
 
Danmark, 
Frankrike, 
Tyskland, 
Italien, 
Spanien, 
Storbritannien, 
Turkiet, 
Brasilien, 
Kananda, Kina, 
Japan 
Sydkorea, 
Mexico, 
Sydafrika oc 
USA 
 
Scopus 

BMJ Open 
 
“Is manager 
support 
related to 
workplace 
productivity 
for people 
with 
depression: a 
secondary 
analisys of a 
cross-
sectional 
survey from 
15 
countries.” 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
variationer i 
chefers stöd till 
personer med 
depression och 
undersöka hur 
dessa reaktioner 
är relaterade till 
frånvaro, 
närvaro bland 
anställda med 
självrapporterad 
depression. 

Metod/Design: 
Analys av 
sekundärdata 
(tvärsnittsunder-
sökningsdata)  
 
Population: 
Deltagare från15 
länder i olika 
geografiska regioner: 
Brasilien, Kanada, 
Kina, Danmark, 
Frankrike, Tyskland, 
Storbritannien, Italien, 
Japan, Mexico, 
Spanien, Sydafrika, 
Sydkorea, Turkiet & 
USA 
 
 
Inklusionskriterier 
Uppgift saknas 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
 
Urvalsförfarande: 
Utvalda 
panelmedlemmar 
inbjöds via e-post. 
Urval gjordes för att få 
en lika fördelning av 
kön och ålder samt 
geografiskt 
representativt för 
respektive land. Samt 
chefer som ansågs 
vara 
nyckelintressenter. 
 
Datainsamlingsmetod 
Insamling av 
sekundärdata  
 
Analysmetod: :   
 
Statistisk analys 
 

Studien 
visade att bo 
i ett land där 
chefer i 
större 
utsträckning 
undvek att 
prata med 
sina 
medarbetare 
om 
depression 
resulterade i 
högre 
frånvaro från 
arbetet för 
medarbetare 
med 
depression. 
 
Att bo i ett 
land där 
chefer i 
större 
utsträckning 
stöttar 
medarbetare 
med 
depression 
resulterade i 
högre 
närvaro på 
arbetet bland 
medarbetare 
med 
depression.  

Styrkor: 
Stor 
population 
med deltagare 
från 15 länder 
 
Svagheter: 
Inte helt 
tydlig metod 
och analysdel 
vilket kan 
bero på att det 
är analys av 
sekundärdata. 
 
Relevans: 
Hög 
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Författare, 
(År). 
Land. 
Databas 

Tidskrift  
Titel 

Syfte Metod/Analys Resultat Värdering 

Gewurtz, 
Rebecca E; 
Harlos, 
Karen; 
Tompa, 
Emile; 
Oldfield, 
Margret; 
Lysaght, 
Rosemary; 
Moll, 
Sandra; 
Kirsh, 
Bonnie; 
Sultan Taiëb 
Hélène; 
Cook, Katie 
& Rueda, 
Sergio 
 
2022 
 
Kanada 
 
Scopus 

Equality, 
Diversity and 
Inclusion: An 
International 
Journal 
 
“Retaining 
and 
supporting 
employees 
with mental 
illnes though 
inclusive 
organizations: 
lessons from 
five Canadian 
case studies”. 

Syftet med 
studien var att 
utforska 
organisatoriska 
strategier och 
arbetsmetoder 
som främjar 
stöd för 
anställda som 
lever med 
psykisk ohälsa 
i relation till 
tidigare 
teoridriven 
forskning 
genom att 
bygga och 
utöka 
nuvarande 
teori. 
Även om 
medvetenheten 
ökar om vikten 
av anställdas 
psykiska hälsa 
och värdet av 
inkluderande 
arbetsmetoder, 
är det mindre 
känt hur man 
kan stödja 
anställda med 
psykisk 
ohälsa. 

Metod/Design: 
 
Kvalitativ fallstudie 
som är den del i en 
större studie. Intervjuer 
 
Population: 
n= 30 personer 
intervjuades 
 
Fem olika 
organisationer (små- 
medel och stora 
företag) från olika 
branscher och sektorer i 
Kanada valdes ut.  
 
Inklusionskriterier: 
Anställda på alla nivåer 
i organisationen som 
kunde reflektera över 
sina egna erfarenheter, 
antingen som anställd 
med psykisk ohälsa 
eller chef eller 
medarbetare till en 
person med psykisk 
ohälsa inkluderades 
 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
 
Urvalsförfarande : 
I tre organisationer  
valdes relevanta 
respondenter ut av HR 
chef. I två 
organisationer erbjöds 
samtliga anställda att 
medverka och de som 
var intresserade fick 
anmäla sitt intresse. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Observationer och 
intervjuer 
 
Analysmetod: 
Kodning 

Studien visade att 
Två nyckelteman 
framträdde 
gällande stödjande 
arbetsplatser: (1) 
relationsfokuserade 
arbetsplatser och 
(2) flexibla, 
inkluderande 
arbetsmetoder. 
 
Trots vårt fokus på 
organisationer som 
arbetar för 
inkludering, 
fortsätter stigmat 
som är förknippat 
med psykisk ohälsa 
att begränsa stöd 
till medarbetare 
med psykisk 
ohälsa. 

Styrkor: 
Flera olika 
organisationer 
ingår i studien 
av varierande 
storlek och från 
olika branscher 
 
Mycket utförlig 
resultatdel med 
konkreta 
exempel och 
citat som 
tydliggör 
resultatet. 
 
Svagheter: 
Oklart kring 
urvalet, varför 
det skedde på. 
Olika sätt i de 
olika 
organisationerna. 
 
Framgår inte helt 
tydligt hur 
materialet har 
analyserats. 
 
Relevans: Hög 
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Hogg, Bridget; 
Moreno-Alcázar, Ana; 
Ditta Tóth Monica, ; 
Serbanecu, Ilinca; Aust, 
Birgit; Leduc, Caleb; 
Paterson,  Charlotte; 
Tsantilla, Fotini; 
Tsantilla;  Kahar,  Abdulla; 
Cerga-Pashoja Arlinda, 
Cresswell-Smith Johanna; 
Fanajm, Naim; Meksi, 
Andia ;  Ni Dhalaigh, 
Doireann; Reich, Hanna; 
Ross,Victoria; Sanches, 
Sarita; Thomson, 
Katherine; Van 
Audenhove, Chantal, Pérez 
Victor; Arensman, Ella: 
Purebl, Gyorgy; Amann, 
Benedikt L 
 
2022 
 
Albanien, Australien, 
Finland, Tyskland, 
Ungern, Irland, Kosovo, 
Nederländerna, och 
Spanien 
 
Scopus  

European 
Archives of 
Psychiatry 
and Clinical 
Neuroscience 
 
“Supporting 
Employees 
with mental 
illness and 
reducing 
mental 
illness-
related 
stigma in the 
workplace: 
an expert 
survey” 

Syftet med 
studien vara 
att stödja 
utvecklingen 
av en 
arbetsplats-
baserad 
insats i flera 
länder som 
tar itu med 
stigma 
kopplat till 
depression, 
ångest och 

Metod/Design: 
Expertundersökning 
Kvantitativ metod 
 
Population: 
Experter från 9 olika 
länder  
Inklusionskriterier: 
Experter från följande 
kategorier bjöds in till 
deltagande:  
Akademiska experter, 
representanter från 
SME organisationer, 
representanter från 
bygg-, hälsovårds- eller 
IKT-sektorerna, 
representanter från 
företagshälsovård. 
Experter rekryterades 
från länder där 
MENTUPP ska testas: 
Albanien, Australien, 
Finland, Tyskland, 
Ungern, Irland, 
Kosovo, Nederländerna 
och Spanien. 
 
 
Exklusionskriterier: 
Mindre än 5 års 
erfarenhet inom 
området. Medlem i 
MENTUPP . Yngre än 
18 år.  
Urvalsförfarandet: 
146 experter bjöds in 
att delta 
 
Datainsamlingsmetod: 
Onlineplattformen 
Qualtrics 
Enkätundersökning  
 
Analysmetod:  
 
Tematisk analys 

Studien 
visade att 
experterna 
instämde att 
få anställda 
(26,2%) 
kunde tala 
öppet om 
psykiska 
problem. 81,5 
% av 
experterna 
angav ett stort 
eller 
medelstort 
ouppfyllt 
behov av stöd 
för anställda 
med psykiska 
problem. 
Experter 
bedömdes 
som mest 
användbara 
för chefers 
riktlinjer om 
ur man agerar 
om en 
anställd har 
psykiska 
problem. 
Insatser som 
stödjer 
psykisk hälsa 
på och 
motverkar 
stigmatisering 
på 
arbetsplatsen 
behövs.  

Styrkor: 
Stort urval 
genom 
deltagande 
från flera 
olika länder 
Utförligt 
resultat  
 
Svagheter: 
 Låg 
svarsfrekvens 
Inte så 
utförlig 
beskrivning 
av metod 
 
 
Relevans:  
Hög 
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Kizuki, M. & 
Fujiwara, T. 
 
 2020 
 
Österrike, 
Belgien, 
Bulgarien, 
Kroatien, Cypern,  
Tjeckien, 
Danmark, 
Estland, Finland, 
Frankrike, 
Tyskland, 
Grekland, 
Ungern, Irland, 
Italien, Litauen, 
Luxenburg, 
Malta, 
Nederländerna, 
Polen, Portugal, 
Rumänien, 
Slovakien, 
Slovenien, 
Spanien, Sverige, 
Storbritannien, 
Albanien, 
Montenegro, 
Nordmakedonien, 
Serbien, Turkiet, 
Norge & Schweiz 
 
PsycInfo 

Occupational 
Medicine  
 
“Quality of 
supervisor 
behaviour, 
workplace 
social capital 
and 
psychological 
well-being” 

Att undersöka 
sambanden 
mellan 
arbetsledares 
beteende och 
socialt kapital 
på arbets-
platsen och 
psykiskt 
välbefinnande 

Metod/Design: 
Kvantitativ metod 
(sekundäranalys av den sjätte 
europeiska 
arbetsvillkorsundersökningen) 
Population: 
Studieurvalet inkluderade 
28 900 anställda i 35 
europeiska länder som var 
underställd en linjechef. 
Österrike, Belgien, Bulgarien, 
Kroatien, Cypern,  
Tjeckien, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Tyskland, 
Grekland, Ungern, Irland, 
Italien, Litauen, Luxenburg, 
Malta, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Rumänien, 
Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Sverige, 
Storbritannien, Albanien, 
Montenegro, 
Nordmakedonien, Serbien, 
Turkiet, Norge & Schweiz 
 
Inklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Exklusionskriterier: 
Personer utan anställning 
Urvalsförfarande: 
Studieurvalet inkluderade 
28 900 anställda i 35 
europeiska länder som var 
underställd en linjechef. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Tvärsnittsdata från 
arbetsvillkorsundersökning 
Analysmetod: 
Uppgift saknas 

Studien visar 
att arbets-
ledarens 
beteende  
bidrar till att 
påverka 
medarbetarnas 
psykiska 
välbefinnande. 

Styrkor: 
Stort urval 
och flera 
länder 
representerade 
Svagheter: 
Tvärsnittsdata 
 
Relevans: 
Medelhög 
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Lawrence 
Mundia; 
Salwa 
Mahalle; 
Rohani 
Matzin; 
Gamal 
Abdul Nasir 
Zakaria; 
Nor Zaiham 
Midawati 
Abdullah; 
Siti 
Norhedayah 
Abdul Latif 
 
Brunei 
 
2017 
 
PsycInfo 
  

Psychology 
Research and 
Behavior 
Management 
 
“Prediction of 
employer -
employee 
relationships from 
sociodemographic 
variables and 
social values in 
Brunei public and 
private sector.” 
 

Syftet med studien 
var att identifiera 
sociodemografiska 
variabler och 
sociala 
värdekorrelat och 
prediktorer för 
relationsproblem 
mellan 
arbetsgivare och 
anställda. 

Metod/design: 
Kvantitativ 
fältundersökning 
 
Population: 
Slumpmässigt urval av 
860 privat och 
offentligt anställda män 
och kvinnor i Brunei 
 
Inklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Exklusionskriterier:  
Uppgift saknas 
Urvalsförfarande: 
Slumpmässigt urval 
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter 
Analysmetod: 
Kvantitativ analys  
(descriptive statistics) 

Studien indikerar 
att det finns ett 
samband mellan 
sociodemografiska 
variabler och 
sociala 
värderingar med 
relationsproblem 
mellan 
arbetsgivare och 
anställd vilket i 
sin tur påverkar 
anställdas 
psykiska hälsa 
 

Styrkor: 
Metoden 
beskrivs endast 
kortfattat 
 
Svagheter: 
Kvalitativ 
intervjustudie 
rekommenderas. 
 
Relevans: 
Medelhög 
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Martin, 
Angela; 
Woods, 
Megan & 
Dawkins, 
Sarah 
 
2018 
 
Tyskland  
 
Scopus 

International 
Journal of 
Workplace 
Health 
Management 
 
“How 
managers 
experience 
situations 
involving 
employee 
mental ill-
health”  

Syftet med 
studien var 
att utforska 
chefers 
betydelse i 
främjandet 
av psykisk 
hälsa på 
arbetsplatsen  
 

Metod/design: 
 
Kvalitativ metod  
 
Population: 
Semistrukturerade 
intervjuer med 24 
australiensiska chefer 
som hade haft anställd 
med psykisk ohälsa 
13 män och 11 kvinnor. 
58 % från privat sektor 
 
Inklusionskriterier: 
 
Exklusionskriterier: 
 
Urvalsförfarande: 
Deltagarna rekryterades 
från en pol av 225 
chefer i Australien och 
som svarat på en 
enkätstudie.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 
 
 

Studien visar att 
erfarenheter av 
att hantera 
anställda med 
psykiska 
problem ökar 
medvetenheten 
hos chefer för att 
förstå situationen 
samt att utveckla 
sin 
ledningsförmåga. 
Dock påvisades 
även att det 
kunde upplevas 
som en källa till 
stress hos chefer 
(att hantera 
anställda med 
psykiska 
problem). 

Styrkor: 
Utförlig 
beskrivning 
av metod 
såsom urval , 
datainsamling 
samt analys 
Utförligt 
resultat 
 
Svagheter: 
Kan inte 
generalisera 
resultatet på 
andra länder 
då det kan 
variera – även 
mellan 
organisationer 
nationellt. 
 
Relevans: 
Hög 
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Michaelis, 
Martina; 
Balint, 
Elisabeth 
Maria; 
Junne, 
Florian; 
Zipfel, 
Stephan; 
Gündel, 
Harald; 
Lange, 
Rahna; 
Rieger, 
Monika A & 
Rothermund, 
Eva  
 
 
2019 
 
Tyskland 
 
 
Web of 
Science 

International 
Journal of 
Environmental 
Reserach and 
Public Health 
 
“Who Should 
Play a Key Role 
in Preventing 
Common Mental 
Disorders that 
Affect 
Employees in the 
Workplace? 
Results of a 
Survey With 
Occupational 
Health 
Psysicians, 
Primary Care 
Physicians, 
Psychotherapists, 
and Human 
Resource 
Managers” 

Syftet med 
studien vara 
att 
undersöka 
vem/vilka 
som bör ha 
en 
nyckelroller 
för att 
förebygga 
vanlig 
psykisk 
sjukdom hos 
anställda på 
arbetsplatser. 

Metod/Design: 
Kvantitativ metod 
(sekundäranalys) 
Multiprofessionell 
standardiserad 
undersökning 
 
Population: 
Vårdpersonal i 
Tyskland 
 
Inklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
 
Urvalsförfarande: 
Ett självadministrativt 
frågeformulär fylldes i 
av 133 
företagshälsoläkare 
(OHP), 136 
primärvårdsläkare 
(PCP), 186 
psykoterapeuter (PT) 
och 172 personalchefer 
(HRM). Bland annat 
tillfrågades de vilka 
vårdpersonal som 
arbetar inom 
företagshälsovården 
och inom öppenvården 
eller inom sektorn för 
lagstadgade 
försäkringsombud som 
bör spela en nyckelroll 
i primär, sekundär och 
tertiär prevention av 
CMD hos anställda. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning 
 
Analysmetod: 
Kvantitativ analys 
genom SPSS 

Studien visar att 
gällande 
primärprevention 
ansåg 
personalchefer sig 
lika viktiga som 
vårdpersonal och 
sjukförsäkrings-
ombud. Inom 
sekundärprevention 
ansåg sig 
personalchefer 
återigen att de var 
lika relevanta som 
primärvårdsläkare  
och företagsläkare. 

Styrkor: 
Ingår i en 
tidigare 
studie 
Svagheter: 
 
Låg 
svarsfrekvens 
 
Relevans: 
 
Hög 
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Negrini, 
Alessia; 
Corbière;, 
Marc ; 
Lecomte, 
Tania; Coutu, 
Marie-France;  
Karen 
Nieuwenhuijse
n; Louise 
St-Arnaud; 
Marie-Jos. 
Durand; 
Gragnano, 
Andrea & 
Berbiche, 
Djamal. 
 
Kanada 
 
 2017 
 
Scopus  

Journal of 
Occupationa
l 
Rehabilitati
on 
 
“How Can 
Supervisors 
Contribute 
to the 
Return to 
Work of 
Employees 
Who have 
Experienced 
Depression?
” 
 
 

Syftet med 
studien var 
att 
fastställa 
hur 
arbetsledar
e kan stötta 
anställda 
med 
depression 
före och 
under 
sjukfrånvar
o 

Metod/Design: 
 
Kvantitativ metod 
(tvärsnittsstudie med 
blandade metoder. 
Del av ett större 
projekt i Kanada – 
forskningen 
genomfördes i 
Quebec 
 
Population: 
Handledare  i stora 
offentliga och privata 
organisationer. 
74 arbetsledare . 60 
% kvinnor, 40 % män 
Inklusionskriterier:  
Arbetsledare  som 
rekommenderats av 
arbetsgivare och 
arbetstagare och som 
kände till  att 
depression var orsak 
till sjukskrivningen.   
 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
 
Urvalsförfarande: 
Email skickades till 
106 chefer i större  
organisationer i 
privat sektor 
Datainsamlingsmeto
d: 
Telefonintervjuer 
 
Analysmetod:  
Statisktiska 
analyser 

Resultatet i 
studien visar att 
arbetsledare som 
kom bra överens 
med sina 
anställda också 
höll kontakten 
med sina 
anställda under 
frånvaron. Visade 
även att de 
arbetsledare som 
pressade 
anställda att 
återgå i arbete 
minskade 
sannolikheten att 
de skulle komma 
tillbaka . (Jämfört 
med de som inte 
var utsatta för 
samma press. 
Arbetsanpassning
ar visade sig 
framgångsrika, 
underlättade 
återgång i arbete 
– gällde främst 
mellanmänskliga 
relationer (stöd 
feedback, 
belöningar mm. 

Styrkor: 
Privata företag  
Svagheter: 
Står ingenting 
om ur 
telefonintervjuer
na analyserats  
Resultaten bör 
tolkas med vissa 
begränsningar 
På grund av 
bland annat 
inklusions-
kriterierna 
 
Relevans: Hög 
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Rugulies , 
Reiner; 
Jakobsen , 
Louise M.;  
Madsen E.H,  
Ida.; Borg, 
Vilhelm; 
Carneiro , 
Isabella G. & 
Aust , Birgit 
 
Danmark 
 
PsycInfo 

JOEM 
 
“Managerial 
Quality and 
Risk of 
Depressive 
Disorders 
Among 
Danish 
Eldercare 
Workers” 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
om dåligt 
ledarskap 
(dåliga 
chefer) ökar 
risker för 
depressiva 
besvär hos 
anställda. 

Metod/Design: 
Kvantitativ metod 
 
Population:  
5244 äldreomsorgs-
arbetare i Danmark 
från 274 arbetsplatser 
Data från en äldre 
kohort studie 
Inklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Urvalsförfarande: 
12744 anställda inom 
äldreomsorg i Danmark 
mottog formulär. 
Slutligen deltog 5244  i 
studien 
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter 
Analysmetod: 
Logistiska 
regressionsanalyser 
 

Studien visar 
att dålig 
ledningskvalitet 
ökade risken 
för uppkomst 
av depressiva 
störningar hos 
anställda.  

Styrkor: 
Uppföljning 
under 20 
månader  
 
Svagheter: 
Gammal data 
som 
analyseras 
först nu 
 
Relevans: 
Medelhög 
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Robertson, 
Jennifer; 
Jayne 
Christine; 
Oakman 
Jodi. 
 
 2020 
 
Australien 
 
PsycInfo 

Safety Science 
 
“Work-related 
musculoskeletal 
and mental 
health 
disorders: Are 
workplace 
policies and 
practices based 
on 
contemporary 
evidence?” 

Syftet med studien 
var att undersöka om 
riskhanteringspolicys 
är baserade på 
aktuell kunskap 
inom området 
(psykisk ohälsa) 

Metod/Design: 
Mixad metod 
Kvalitativ metod samt 
policydokument 
 
Population: 
Intervjuer med 25 
chefer inom olika 
branscher såsom hälso-
sjukvård, transport och 
logistik, försäljning. 
 
Australien 
 
Inklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Urvalsförfarande: 
Uppgift saknas 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Studie av dokument 
såsom policys  
 
Analysmetod: 
Tematisk analys 

Studien 
visade att 
policys inte 
täckte 
psykosociala 
risker i lika 
stor 
utsträckning 
som fysiska 
risker. 

Styrkor: 
Mixad 
metod 
 
Svagheter: 
Inte så 
utförlig 
beskrivning 
av urval 
 
Relevans:  
Hög 
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Suter, Jane; 
Irvine Annie 
& Howorth 
Carole. 
 
2022 
 
England 
 
Scopus 

International 
Small Business 
Journal: 
Researching 
Entreperneurship 
 
“Juggling on a 
tightrope: 
Experiences of 
small andmicro 
business 
managers 
responding to 
employees with 
mental health 
difficulties” 

Syftet med 
studien var 
att utforska 
chefers 
erfarenheter 
av att 
hantera 
anställda 
med 
psykisk 
ohälsa 

Metod/Design: 
Kvalitativ metod 
 
Population: 
21 brittiska chefer för 
små- och microföretag. 
17 kvinnor, 4 män) 
(Chefer på olika 
nivåer) 
Inklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Urvalsförfarande: 
Rekrytering via 
medlemslistor och 
sociala medier 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer 
Analysmetod: 
Tematiska analys 
 

Studien visade 
att chefer hade 
olika 
erfarenheter 
och att det är 
en svår 
balansgång. 
Blir på 
bekostnad av 
egna 
arbetsuppgifter 
samt kan få 
konsekvenser 
för andra 
medarbetare. 
Egna eller nära 
erfarenheter av 
psykisk ohälsa 
upplevdes som 
en fördel hos 
chefer för att 
hantera 
anställda med 
psykisk 
ohälsa. 
(utveckla) 

Styrkor: 
Kvalitativ metod 
 
Svagheter: 
Urvalsförfarandet 
 
Relevans:  
Hög 
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Schwarz, 
Eva; 
Schiller, 
Birgitta; 
Moertl, 
Kathrin; 
Weimer 
Katja; 
Eisele, 
Marlene; 
Kauderer, 
Johanna, 
Papenfull 
Falko; 
Guendel, 
Harald & 
Hoelzer 
Michael 
 
2019 
 
Tyskland 
 
Web of 
Science 
 
 

International 
Journal of 
Environmenta
l Research 
and Public 
Health 
 
“Long-Term 
Attitude 
Change After 
a Singe-Day 
Manager 
Training 
Adressing 
Mental Health 
at the 
Workplace” 
 

Syftet med 
studien var dels 
att stödja 
personer i 
ledande 
positioner att 
hantera sin egen 
men även sina 
anställdas 
psykiska 
stressfaktorer. 
Samt att ta reda 
på om en 
långsiktig 
attitydförändrin
g går att uppnå 
genom en 
endags 
chefsutbildning 
om mental hälsa 
på 
arbetsplatsen. 

Metod/Design: 
Mixad metod 
Kvantitativ data och 
Kvalitativ metod 
Population: 
Urval av chefer som 
tidigare deltagit i 
chefsutbildning. (Från 
teamledare till 
avdelningschef i 
industriföretag i 
Tyskland mellan 2016 
och 2018 
Inklusionskriterier: 
 
Exklusionskriterier: 
De som inte deltagit i 
tidigare 
chefsutbildning 
Urvalsförfarande: 
Inbjudan via e-post till 
en stor grupp chefer 
som gått 
chefsutbildning 
Datainsamlingsmetod
: 
Enkätundersökning  
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analysmetod: 
Statistiska analyser 

Studien visar att 
långsiktiga 
attitydförändringa
r gällande psykisk 
ohälsa kan uppnås 
genom ökad 
kunskap om 
psykisk ohälsa 
och  

Styrkor: 
Mixad 
metod 
 
Svagheter: 
Analys av 
data 
beskrivs 
inte 
utförligt 
 
Relevans: 
Hög 
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Tidskrift  
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Thisted N, 
Cecile; 
Vinther 
Nielsen, 
Claus & 
Merete 
Bjerrum. 
 
2018 
 
 
Kvalitativa 
studier 
publicerade 
på engelska, 
svenska, 
norska och 
danska 
 
(Danmark) 
 
Web of 
Science 

Journal of 
Occupational 
Rehabilitation  
 
“Work 
Participation 
Among 
Employees 
with 
Common 
Mental 
Disorder: A 
Meta-
synthesis” 

Syftet med studien 
var att samla 
kunskap om 
möjligheter, 
utmaningar och 
behov av stöd 
anställda med 
vanliga psykiska 
störningar 
erfarenheter i 
relation till 
arbetsdeltagande 
för att ta fram 
rekommendationer 
för praktik. 

Metod/Design: Meta-
synthesis 
 
Population: 
Uppgift saknas 
 
Inklusionskriterier: 
Kvalitativa studier på 
Engelska, Svenska och 
Danska som innehöll 
vanlig psykisk 
sjukdom, , depression 
och liknande 
 
Exklusionskriterier: 
Studier som hanterade 
allvarlig psykisk 
sjukdom 
 
Urvalsförfarande: 
Uppgift saknas 
 
Datainsamlingsmetod: 
Metaanalys 
Analysmetod  
Uppgift saknas 

Studien visar att 
anställda har 
fördomar om 
psykisk ohälsa och 
att detta kan hämma 
återgång i arbete. 
Det framkommer 
att organisations-
struktur och 
arbetsplatsrelationer 
är viktiga. 
Acceptans och 
erkännande från 
arbetsplatsen ger 
bättre 
förutsättningar för 
anställda att stanna 
på jobbet eller 
återgå efter 
frånvaro på grund 
av psykisk ohälsa. 

Styrkor: 
Stort urval 
  
Svagheter: 
Sekundärdata 
 
Relevans:  
Hög 
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van Hees, 
Suzanne G. 
M; Bouwine 
E. Carlier; 
Blonk,  
Roland W. B. 
& Oomens, 
Shirley. 
 
Nederländerna 
 
2022 
 
Scopus  

BMC Public 
Health 
 
“Strengthening 
supervisor 
support for 
employees 
with common 
mental health 
problems: 
developing a 
workplace 
intervention 
using 
intervention 
mapping.” 
 

Studiens syfte 
var att stärka 
arbetsledarstöd 
viket främjar 
anställda med 
CMD att 
stanna kvar på 
arbetet. 

Metod/Design: 
Mixad metod 
Interventions-
kartläggning 
Litterarurgenomgång, 
Konceptkartlägggnings-
studie, fokusgrupper & 
intervjuer 
 
Population: 
Nederländerna 
Män och kvinnor i små 
och medelstora 
organisationer 
 
Inklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
 
Urvalsförfarande: 
Lämplighetsurval 
 
Datainsamlingsmetod: 
Varierande 
 
Analysmetod: 
Tematisk analys 
 

Interventionen 
resulterade i 
hur man 
stödjer 
anställda med 
vanlig psykisk 
sjukdom att 
stanna på 
jobbet. 
Dessutom hur 
man skapar 
psykiskt 
hälsosamma 
arbetsplatser. 
Uppfyller 
chefers behov 
av stöd i sin 
roll för att 
stödja 
anställda med 
psykiska 
problem . 
Resultatet 
visar att detta 
är ett 
underutvecklat 
område – att 
främja vistelse 
på jobbet. 

Styrkor: 
Mixad 
metod, flera 
källor 
 
 
Svagheter: 
Chefer på 
olika nivåer 
 
Relevans  
Hög 
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van Hees, 
Suzanne G. 
M; Bouwine 
E. Carlier; 
Blonk,  
Roland W. B. 
& Oomens, 
Shirley  
 
2022 
 
Nederländerna 
  
Scopus 
 

Frontiers in 
Psychology 
 
“Promoting 
Factors to 
Stay at 
Work 
Among 
Employees 
With 
Common 
Mental 
Health 
Problems: 
A 
Multiple-
Stake-
holder 
Concept 
Mapping 
Study”  

Syftet var 
att 
kartlägga 
främjande 
faktorer 
för 
anställda 
med 
vanlig 
psykisk 
sjukdom 
att stanna 
på jobbet 

Metod/Design: 
Kvalitativ metod 
 
Population: 
49  
Nederländerna 
 
Inklusionskriterier: 
Personer som arbetar 
minst 50%. Chefer som 
arbetar och som hade 
minst en anställd med 
CMD 
 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Urvalsförfarande: 
Varierande 
annonsering genom 
intranät, sociala medier 
eller liknande. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusintervjuer 
Analysmetod: 
Statistisk analys 
 
 

Studien visar bland 
annat att vikten av 
att 
chefer/arbetsledares 
engagemang och 
attityd och att ta 
signaler om 
psykisk ohälsa på 
allvar. Arbetsledare 
betonade vikten av 
samarbete mellan 
arbetsgivare och 
företagshälsovård 
mm (kan utvecklas) 

Styrkor: 
Både anställda 
och chefer som 
utgick från sina 
egna perspektiv 
 
Svagheter: 
Deltagarna 
hade medel- 
eller hög 
utbildningsnivå, 
finns risk att 
missa gruppen 
med låg 
utbildningsnivå 
 
Relevans:  
Hög 

 
  



 55 

Författare, 
(År). 
Land. 
Databas 

Tidskrift  
Titel 

Syfte Metod/Analys Resultat Värdering 

Florence, 
Yvon. & 
Corbière 
M.  
 
2021 
 
Kanada 
 
PsycInfo 

Journal of 
Occupational 
Rehabilitation  
 
“Implicit and 
Explicit 
Attitudes of 
Employers 
Toward 
Hiring People 
Who Have 
Experienced 
Depression” 

Syftet med 
studien var att 
utforska 
personalchefer/ 
arbetsgivare 
implicita och 
explicita 
attityder till 
anställda som 
upplevt 
depression 
 

Metod:  
Kvalitativ och kvantitativ 
metod 
 
Population: 
Kanada  
219 personalchefer/ 
styrelseledamöter/arbetsgivare 
svarade på en 
semistrukturerad intervju, 
samt enkäter med 
självrapportering, och 
bedömde deras implicita och 
explicita attityder om att 
anställa personer som har 
upplevt depression. Explicita 
attityder bedömdes med 
självrapporteringsmått 
(frågeformulär), medan 
implicita attityder mättes 
genom att kvalitativt 
betygsätta automatiska 
mentala associationer (gratis 
föreningar 
 
Inklusionskriterier: 
Personalchef eller 
arbetsgivare för en 
organisation i Quebec 
(Kanada) 
Exklusionskriterier: 
Uppgift saknas 
Urvalsförfarande: 
Uppgift saknas 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer, enkäter 
 
Analysmetod: 
Kvalitativa och kvantitativa 
analyser genomfördes på 
implicita och explicita 
attityder. 
Regressionsanalys 

Resultatet av 
studien visar 
att det 
generellt 
finns en 
negativ 
attityd till 
depression. 
Depression 
upplevs som 
en 
organisatorisk 
börda och ses 
dessutom 
som en 
mindre 
legitim 
sjukdom. 
Arbetsgivare 
har ofta 
farhågor att 
anställa 
personer med 
CMD. 

Styrkor: 
Flera olika 
metoder 
Utförlig 
redogörelse 
över resultatet. 
 
Svagheter: 
Framkommer 
inte vilken 
utbildningsnivå 
deltagarna 
hade 
 
Relevans: 
Hög 
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