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The sickness absence of Swedish organizations rises year after year where mental
health,
including negative stress, is considered to be the underlying cause, reasons that
require careful
quality work of corporate mental health in order to prevent. Reducing sick leave
requires a
preventative effort against, among other things, negatively experienced stress which
the study
aimed at developing. The survey is based on the questions (1) What are the causes of
experienced stress at Organization AB? (2) How can negative perceived stress be
prevented
from Organization AB? (3) Can prevention of negative stress increase the
effectiveness of the
business? Through deep interviews with three departments, 20 people including HR
Director,
causes and solutions for negative perceived stress have been analyzed.
The investigation showed that (1) high demands on oneself, tight schedule, no
substitute for
sick leave, distance manager, weekend work, uneven workload, unclear roles, too
much
information, lack of understanding of negative stress and its actions, lack of
communication
between departments in the same Projects, insufficient skills in different areas,
overtime work to
catch up, ignore negative stress and keep working, prioritize errors and lose focus
and
experience of being effective, but in practice, the opposite is the opposite, causing
negative
stress.
The study showed that (2) increased control, common guidelines and routines,
recovery
methods, increased clarity, committed leadership, sustained focus / increased
efficiency,
educational efforts and work strategies for negative stresses are the most effective
ways to
prevent negative stresses. However, the solutions require a continuous behavioral
and health
culture change with mental health in focus to change Organization AB's approach to
negative
stress - a change to an approach to preventing negative stress as a way to (3) increase
the
efficiency of the business. Additionally, the study shows the importance of working
proactively
with negative stress when all those who had a negative view of stress had experience
of
negative stress which causes the positive traits of stress to fall on the individuals and
the
negative view consists. The study also shows that physical activity is not the solution
to
negative stress, as 75% experienced negative stress already exercised regularly.
Keywords: working method, effectiveness, prevention, change, quality development,
stress
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Sammanfattning
Svenska organisationers sjukfrånvaro stiger år efter år där psykisk ohälsa, inkluderat
negativ stress anses vara den bakomliggande orsaken, orsaker vilka kräver noggrant
kvalitetsarbete av företags psykiska hälsa för att förebygga. Att minska sjukfrånvaron
kräver ett förbyggande arbete mot bland annat negativt upplevd stress vilket
undersökningen syftade att ta fram. Undersökningen bygger på frågorna (1) Vad är
orsakerna till upplevd stress hos Organisation AB? (2) Hur kan negativt upplevd stress
förebyggas hos Organisation AB? (3) Kan förebyggande av negativt upplevd stress öka
verksamhetens effektivitet? Genom djupintervjuer med tre avdelningar, 20 personer
inklusive HR-direktören, har orsaker och lösningar till negativt upplevd stress analyserats.
Undersökningen visade att (1) för höga krav på sig själv, tajt tidsplan, ingen
ersättare vid sjukfrånvaro, distanschef, helgarbete, ojämn arbetsbelastning, otydliga roller,
för mycket information, bristande förståelse av negativ stress och dess åtgärder, bristande
kommunikation mellan avdelningar i samma projekt, otillräcklig kompetens inom olika
områden, övertidsarbete för att komma ikapp, att bita ihop och kör vidare, prioritera fel och
tappa fokus och upplevelsen av att vara effektiv men i praktiken är raka motsatsen, orsakar
negativ stress.
Undersökningen visade att (2) ökad kontroll, gemensamma riktlinjer och rutiner,
återhämtningsmetoder, ökad tydlighet, engagerat ledarskap, hållbart fokus/ökad effektivitet,
utbildningsinsatser och arbetsstrategier för negativt upplevd stress är de effektivaste
lösningarna till att förebygga negativt upplevd stress. Lösningarna kräver dock en
genomgående beteende- och hälsokultursförändring med psykisk hälsa i fokus för att
förändra Organisation AB:s synsätt på negativ stress - en förändring till ett synsätt att se
förebyggande på negativt upplevd stress som ett sätt att (3) öka effektiviteten i
verksamheten. Ytterligare visar studien den viktiga betydelsen av att arbeta proaktivt med
negativ stress då samtliga som hade en negativ syn på stress haft erfarenhet av negativ
stress vilket gör att de positiva egenskaperna från stress fallerar hos individerna och den
negativa synen består. Studien visar även att fysisk aktivitet inte är lösningen till negativt
upplevd stress då 75% som upplevd negativ stress redan tränade regelbundet.
Nyckelord: arbetssätt, effektivitet, förebygga, förändring, kvalitetsutveckling, stress
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FÖREBYGGANDE AV NEGATIVT UPPLEVD STRESS HOS MEDARBETARE
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1. Introduktion
1.1. Inledning
Den tekniska utvecklingen har ökat kraftigt under de senaste två decennierna,
framförallt i industriländerna. Utvecklingen skapar förändringar på arbetsmarknaden där
konkurrensen och produktiviteten ständigt ökar. De yttre krav vilka ställs på enskilda
individer, både i arbetslivet och privat på grund av intensifierat informationsflöde, ökar
också kraftigt. Genom ökad tillgänglighet av ny teknik har större krav ställts på oss
individer att vara uppkopplade Online, möjligheten till att stänga av och koppla av har
minskat samtidigt som övergången till ett mer gränslöst arbete har ökat. Sjukskrivningar
ökar på grund av psykisk ohälsa och negativt upplevd stress där akut stressreaktion idag
räknas som den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige (Försäkringskassan, 2015).
Sedan 2010 har sjukpenningtalet i Sverige ökat med 80% vilket är en ökning av
kostnaderna med sexton miljarder kronor och ökningen väntas fortsätta (Strandhäll, 2016).
Sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser har ökat med 111% mellan 2011 och 2016 och
utgör nu 45% av alla pågående sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2017). Oavsett storlek
på företag utgör sjukskrivningar en onödig kostnad som anses till vis del kunna förebyggas.
Lars-Åke Brattlund, Försäkringskassan (2017) säger att arbetsgivarna är de som kan
anpassa arbetsplatserna för att förebygga sjukfrånvaro. Genom att studera avdelningar vilka
upplever negativ stress och avdelningar vilka inte upplever negativ stress kan
organisationsspecifika lösningar tas fram. Lösningarna ligger sedan till grund för hur
organisation AB kan förebygga upplevd negativ stress hos medarbetare.
1.2. Bakgrundsbeskrivning
Organisation AB, en anonym organisation på över 700 medarbetare i moderbolaget,
har noterat en stigande sjukfrånvaro under de senaste åren. Under 2016 beslutades att
genomföra en större hälsosatsning med syfte att förflytta sjukskrivningskostnader över till
friskvårdskostnader samt att öka effektiviteten i verksamheten. Under 2016 hade företaget
8940 sjukfrånvarodagar i koncernen där sjukpenningen för moderbolaget uppgick till över
tre miljoner kronor. Genom en enkätundersökning i förstudien noterades att negativt
upplevd stress hos medarbetare var en faktor vilken kan förbättras och även en av de
viktigaste faktorerna till att anställda blir sjuka. Förstudiens syfte var att identifiera

1 av 69

FÖREBYGGANDE AV NEGATIVT UPPLEVD STRESS HOS MEDARBETARE
UR ETT KVALITETSPERSPEKTIV
förbättringsområden med fokus på Organisation AB:s personalhälsa. Frågorna vilka ställdes
i enkätundersökningen i förstudien var följande:
-

Vilka mentala bitar kan utvecklas för att förbättra hälsan på arbetsplatsen?

-

Vilka fysiska bitar kan utvecklas för att förbättra hälsan på arbetsplatsen?

-

Vad är den bristande faktorn till att anställda blir sjuka?

Organisation AB har sedan tidigare genomfört medarbetarundersökningar om
upplevd stress men saknar fortfarande djupare undersökningar om orsakerna till den
negativt upplevda stressen samt konkreta förebyggande åtgärder. Eftersom stress i olika
former idag anses vara den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro finns det tydliga belägg för
att det är aktuellt och relevant att ta fram lösningsförslag till hur negativ upplevd stress kan
förebyggas hos medarbetare.
1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att ta fram en implementeringsplan med kvalitativa
förbättringsförslag för hur Organisation AB kan arbeta för att förebygga negativt upplevd
stress hos medarbetare. Syftet är även att på sikt kunna minska sjukfrånvaron och öka
effektiviteten i verksamheten.
Frågeställningar:
1. Vad är orsakerna till upplevd stress hos Organisation AB?
2. Hur kan negativt upplevd stress förebyggas hos Organisation AB?
3. Kan förebyggande av negativt upplevd stress öka verksamhetens effektivitet?
1.4. Antaganden, avgränsningar och begräsningar
1.4.1. Antaganden. Ett antagande var att majoriteten av företagets chefer inte är
hälsoutbildade eller har tillräcklig kunskap för att göra relevanta bedömningar om
medarbetares hälsa. Ytterligare antaganden var att chefer, inkluderat ledningen inte bör
eller har tillräckligt med kompetens för att genomföra organisationsförändringar i form av
hälsokulturella förändringar med syfte att förebygga ohälsa som utgångspunkt.
1.4.2. Avgränsningar. Förbättringsområdet behandlar enbart tre olika avdelningar
(20 personer) inom moderbolaget i koncernen där endast tjänstemän arbetar.
1.4.3. Begränsningar. Konsekvenserna av att enbart studerat ett urval på 20
personer i tre avdelningar i moderbolaget utav över 700 medarbetare var att orsakerna och
lösningarna till negativt upplevd stress inte bör ses som en lösning för hela verksamheten.
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2. Teori
Den teoretiska bakgrunden bör läsas utifrån ett hälsoperspektiv med förebyggande
av psykisk ohälsa i fokus, specifikt negativ stress. Teoriavsnittet beskriver förutom orsaker
till negativt upplevd stress även vikten av att en verksamhet behöver genomgå en beteendeoch hälsokultursförändring med psykisk hälsa i fokus för att kunna arbeta fullständigt
förebyggande mot negativt upplevd stress och psykisk ohälsa överlag.
2.1. Vad är stress?
Stress kan ses som något vi upplever när vi utsätts för krav som tar våra resurser i
anspråk (Aroseus, 2016). En stressreaktion uppstår när yttre krav inte längre upplevs som
hanterbara vilket skapar fysiska, psykiska och beteendemässiga reaktioner som förändrar
förutsättningarna. Stressreaktioner är vårt systems sätt att agera mot det som stressar oss.
Det som skapar stress kan vara fysiska, sociala eller kognitiva händelser och samtliga
skapar samma typ av reaktion i vår kropp. Hög ljudnivå, en presentation för avdelningen
eller höga prestationskrav skapar med andra ord samma reaktion. Vår personlighet och vårt
förhållningssätt påverkar stressreaktionen eftersom alla individer är unika och reagerar
olika på stress (Aroseus, 2016). Det är hur vi tolkar och uppfattar krav som tar våra resurser
i anspråk som är avgörande för vår stressreaktion, inte händelsen i sig.
2.2. Definitioner av stress
Definitionerna av stress ses snarlika och har gemensamt att stressreaktioner kan
uppstå både vid för höga och för låga krav från omgivningen alternativt över- eller
understimulering. Två definitioner av stress vilka båda beskrivs på snarlika sätt lyder:
”Stress är något vi upplever då den yttre världen ställer krav på oss som fordrar att vi
använder våra resurser. När du känner att det är en stor skillnad på vad du kan prestera och
vad du förväntas prestera uppstår en stressreaktion. Det innebär att om omgivningen ställer
för högra krav på oss blir vi stressade men det blir vi också när omgivningen ställer allt för
låga krav på oss. Du kan uppleva stress på grund av att du har en väldigt krävande chef men
också på grund av att du är arbetslös” (Aroseus, 2013, s. 2).
”Stress beskrivs som den påfrestning som människan utsätts för när krav och
förväntningar inte stämmer överens med vad hen förmår och kan. Stress uppstår inte bara
vid alltför höga krav utan även vid den understimulering som till exempel ett alltför
monotont arbete” (Svärd, Aringer, Baneryd, Frostberg, & Kemmlert, 2002, s. 6).
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2.2.1. Två stressmodeller

Figur 1. Exempel på en stressmodell vid namn Stress och återhämtningscykeln, Nordström
(2014).

Figur 2. Exempel på en stressmodell vid namn Prestation i olika stressnivåer, baserad på
figur av Aroseus (2013).
Lite stress är bra för våra prestationer men bara till en viss gräns vilket påvisas
tydligt i figur 1. När gränsen är nådd sjunker prestationerna vilket påvisas i figur 2.
Kroppens reaktioner på stress kan delas upp i tre faser: (Seyle, 1950)
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1. Alarmfasen där kroppen är anpassad för stressen.
2. Motståndsfasen som kan uppstå vid förlängd stress. Vid fas två måste
kroppen använda sig av energi som egentligen behövs på andra ställen för att
bibehålla stressreaktionen vilket gör att kroppen slits.
3. Utmattningsfasen då bibehållandet av stressreaktionen inte längre är möjligt,
energin tagit slut och kroppen helt enkelt klappar ihop.
2.3. Stress föder stress
De två sista stadierna Seyle (1950) tar upp, stadie 2 och 3 ovan, påverkar vår hjärna
i en negativ bemärkelse enligt Hansen (2016). Förutom att minnet blir sämre blir hela vårt
stressystem svagare och bromsen för att motverka stress blir sämre (Hansen, 2016, ss. 5758). Om vår stressmotor, amygdala, får arbeta för länge kan stressmotorn trötta ut
stressbromsen, hippocampus. När bromsen inte längre kan hindra stressmotorn börjar hela
stressystemet att leva sitt eget liv. Gaspedalen för stressmotorn ökar sin aktivitet stadigt
samtidigt som stressbromsen krymper och blir sämre på att stå emot. Processen skapar en
ond spiral som leder till att stress föder stress vilket är precis vad som sker vid långvarig
och kronisk stress som bokstavligen kan leda till att hjärnan bryts ner.
2.4. Stress och kön
För att stressmotorns aktivitet ska lugna ner sig behöver hjärnan återhämtning och
avkoppling men även fysisk aktivitet och en bra kosthållning. Trots att kvinnor ofta lever
ett hälsosammare liv, utför mer fysisk aktivitet och har bättre kosthållning söker kvinnor
mer läkarvård och äter mer mediciner än män – Stress är en av orsakerna (Previa, 2017).
Previa levererar fem gånger mer stresshanteringstjänster till kvinnor än till män. Män har
förmågan att varva ner när de går hem från jobbet vilket sänker blodtrycket och
stresshormonshalter medan kvinnors ökar (Stressmottagningen, 2017). Anledningen är att
kvinnor tar ett större ansvar i hemmet och ofta fortsätter att bearbeta det de varit med om på
jobbet och förbereder sig för morgondagen.
Även om kvinnor i Sverige förvärvsarbetar nästan lika mycket som män och har
hög utbildningsnivå har förväntningarna och krav på kvinnors roll i hemmet inte förändrats
mycket. Kvinnor är fortfarande de som bär huvudansvaret för matlagning, tvätt, städning
och omsorg om barn (Hallsten, Bellaagh, & Gustafsson, 2006, Stressmottagningen, 2017).
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2.5. Orsaker till negativa stressupplevelser och skapandet av förebyggande åtgärder
För att minimera den negativa stress som leder till ohälsa är det viktigt att
medarbetaren ges möjlighet till att: (Svärd et al., 2002, Aroseus, 2013, Söderström, Jeding,
Ekstedt, Kecklund & Åkerstedt, 2003, Pollak, 2007 och Rock 2014).
-

känna kontroll över situationen och ha möjlighet till handlingsutrymme

-

uppleva ett starkt socialt stöd från andra

-

få möjlighet till återhämtning

-

ha kunskap och erfarenhet

-

ha ett optimistiskt förhållningssätt

-

rätt typ av problemlösningsstil

-

utföra en aktivitet åt gången.

Känna kontroll över situationen och ha möjlighet till handlingsutrymme. Om vi
möter höga krav men känner att vi har en god kontroll kan den upplevda stressen bidra till
arbetsglädje och effektivitet (Svärd et al., 2002, s. 7). Om vi däremot upplever att vi saknar
kontroll och inflytande för att möta högra krav kan det leda till anspänning, olustkänslor
och bristande engagemang. Båda typerna av upplevelser har förmågan att påverka hela vår
livssituation. Graden av handlingsutrymme har därför en stor betydelse för hur vi upplever
en stressfylld situation. När individen upplever att det finns handlingsutrymme som skapar
möjligheter att agera och få balans mellan omgivningens krav och ens kapacitet, det är då
det föreligger de bästa förutsättningarna för hälsa.
Uppleva ett starkt socialt stöd från andra. Det är förståeligt varför fysiska
situationer skapar reaktioner i kroppen men samma reaktioner kan startas av sociala krav
(Aroseus, 2013). Sociala situationer liksom upplevelsen av att ha få antal trygga vänner på
arbetet till att känna press av att behöva prestera bra inför kollegor skapar samma reaktioner
i kroppen som fysisk aktivitet. Socialt stöd är en viktig positiv skyddsfaktor mot negativ
stress, men också en viktig negativ riskfaktor i de fall där det sociala stödet saknas eller är
bristande i arbetssituationen (Söderström et al., 2003, s. 16). Det sociala stödet kan fungera
som en buffert mot ohälsa och hur arbetet är organiserat har betydelse för möjligheterna till
det sociala stödet och dess utformning. Våra grundläggande behov kan bli tillgodosedda
genom det medmänskliga sociala stödet och gör att vi kan känna trygghet, närhet och
kontakt, bli omtyckta och känna tillhörighet.
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Möjlighet till återhämtning. Att företaget skapar förutsättningar för att medarbetare
ges möjlighet till avkoppling från arbetet är ett exempel på återhämtning (Söderström et al.,
2003, s. 11). Pauser i arbetet är ett sätt att minska påfrestningen. Övertidsarbete behöver
nödvändigtvis inte vara en risk för ohälsa, men kräver arbetet alltid övertid och
medarbetaren inte ser något slut på övertiden kan konsekvenser uppstå.
Ha kunskap och erfarenhet. Att ha bemästrat tidigare stressrelaterade påfrestningar
med ett positivt resultat skapar trygghet och ger kunskap om hur liknande situationer kan
hanteras, erfarenheten är till stor hjälp för att mildra kommande stressupplevelser
(Söderström et al., 2003, s. 18). En förutsättning för att våga anta nya utmaningar är att vi
förbättrar vår kompetens genom ett ökat lärande. Ett ökat lärande stärker vår självkänsla
och riskerna för ohälsa minskar. När vi utsätts för starkt stressande situationer vilka
påverkar oss negativt i form av oro och ångest minskar vår normala förmåga att behandla
information och att anta nya utmaningar – Negativ stress blir då ett hinder för nytt lärande.
Ha ett optimistiskt förhållningssätt och rätt typ av problemlösningsstil. Optimism är
att se varje problem som en möjlighet (Pollak, 2007, s. 74). När en stressande situation
dyker upp som påverkar oss i en negativ bemärkelse kan en nyckelfaktor för att ta sig ur
situationen på ett positivt sätt vara genom att tänka ”det finns ett annat sätt att se på detta”
(Pollak, 2007, s. 74). Att öva på att vända problem till möjligheter kan skapa vana av att ta
sig ur situationer vilka tidigare upplevts stressande och svåra att hantera. Valet av
problemlösningsstil påverkar därför människors förhållningssätt till upplevd stress.
Utföra en aktivitet åt gången. Att ha fem bollar i luften samtidigt liksom att utföra
flera aktiviteter samtidigt är något som blir allt vanligare i arbetslivet. Hjärnans funktioner
och dess påverkan av flera aktiviteter samtidigt tyder på att fem bollar i luften inte är
optimalt (Rock, 2014, s. 53). Rock (2014) beskriver fakta om hjärnan:
-

Det går bara att fokusera på en medveten uppgift åt gången.

-

Att växla mellan arbetsuppgifter förbrukar energi och om det sker ofta kan
du göra fler misstag.

-

Om du utför flera medvetna uppgifter samtidigt kommer du att tappa stort i
precision eller prestation.

-

Om precision är viktigt, t.ex. att utföra två mentala uppgifter snabbt är det
effektivaste sättet att genomföra dem en i taget.
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2.6. Förändring som naturlig evolution
Förutom att vår hjärna kan förändras genom långvariga påfrestningar av stress finns
det andra typer av förändringar som sker. De nya medierna, inklusive sociala medier har
förändrat vårt sätt att kommunicera och vårt kommunikationsflöde (Heide, Johansson, &
Simonsson, 2012, ss. 230-231). Intensiteten i dagens kommunikation påverkar oss i allt
från socialt umgänge, spridning av nyheter, marknadsföring, underhållning, kulturutbyte
och organisering. Den tekniska utvecklingen medför en enorm ökning av
kommunikationsmängden och dess hastighet vilket har påverkat vår omvärld och kräver att
vi förändrar oss, både som individer och organisationer. För att överleva i en värld av
konstant utveckling och förändring anses de organisationer som är bäst anpassade till
omvärlden, både den tekniska och institutionella, vara de som överlever – likt naturens
evolution (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 382). Majoriteten av förändringar i organisationer
anses evolutionära och ses som mindre organisationsförändringar som sker kontinuerligt
(Sveningsson & Sörgärde, 2014, ss. 30-36). Det kan handla om beslut om genomförandet
av en planeringsdag, nyrekrytering av medarbetare, införandet av nya mötesrutiner eller
tillvägagångssätt för att handskas med personalärenden. Meningen är att kontinuerligt
arbeta med ständiga förbättringar som förhåller sig till vår omvärldsutveckling.
2.7. Människor driver fram ständiga förbättringar
Att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar handlar enligt Liker (2013) om
att utveckla enastående människor och team. Toyota investerar i människor och får i
gengäld lojala anställda som kommer till arbetet i tid varje dag och som ständigt förbättrar
sina arbetsinsatser på grund av att de ges rätt förutsättningar. För att utveckla enastående
människor och upprätta självständiga team måste ledningens filosofi, en filosofi som
integrerar de sociala systemen med det tekniska, vara ryggraden i utvecklingen. För att
möjliggöra en företagskultur som skapar enastående individer måste individerna först känna
en viss trygghet och känna att de tillhör en gemenskap. Arbetsuppgifterna måste utformas
tillräckligt utmanande och de anställda behöver ett visst mått av ansvar och befogenheter
för att känna att de har kontroll över arbetet, se figur 1 och 2 sid 4. Det som är mest
motiverande är utmanande mål, ständig utvärdering, återkoppling på framsteg och en
belöning då och då. Att skapa enastående människor bygger på att företaget har ett system
med respekt för människor.
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2.8. Vision, strategi och policy
Förutom mål som en motiverande faktor för ständiga förbättringar är det
kontinuerliga utvecklingsarbetet beroende av en stöttande vision (Bergman & Klefsjö,
2012, ss. 434-445). Visionen ska tydliggöra vart företaget strävar och kunna definiera
svaret på frågan, vad vill vi bli? För att uppnå visionen måste framgångsfaktorer
identifieras och tydliga mål sättas vilka sammanfattas i en strategi. Ett komplement till hur
företaget, utifrån sin verksamhetsidé, ska arbeta för att nå sin vision kan vara att upprätta en
kvalitets(hälso)policy som ska illustrera företagets värderingar och arbetssätt i
kvalitetsfrågor för bättre hälsa. Det är sedan företagets policy, kultur och strategi som
kompletterar organisationens strategiska översiktsbild tillsammans med ett engagerat
ledarskap och ledning.
2.9. Ledningens ansvar och engagerat ledarskap
Högsta ledningen har som ansvar att säkerställa vissa krav på kvalitetspolicyn som
är tänkt att vara ett styrande dokument (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 43). Den framtagna
policyn ska vara lämplig för företagets verksamhet, innehålla riktlinjer och ständiga
förbättringar av arbetssätt och kommuniceras ut och vara förstådd i hela organisationen.
Företagsledningens betydelse för det sociala ansvaret är viktigt i frågor som sjukfrånvaro
och arbetsmiljö (Borglund, Lerpold, Nordbrand, Sjöström, & Windell, 2012, s. 82). Det är
vanligt att sjukfrånvaro- och arbetsmiljöfrågor inte prioriteras som de borde bland etiska
frågor utan hanteras genom olika policys. Att ta ansvar för medarbetarna kan t.ex. handla
om att sätta upp tydliga mål för att minska sjukfrånvaron, Swedbank hade som mål år 2010
att minska andelen sjukskrivna anställda till under 3,3% och skapade positioner och
operativa strukturer för att nå målet. För att åstadkomma en kultur för kontinuerligt arbete
med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling är ett engagerat ledarskap i högsta grad
betydelsefullt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44). En starkt bidragande faktor för
medarbetarnas engagemang och delaktighet är att chefer på olika nivåer är trovärdiga,
tydliga och skickliga i sin kommunikation och fungerar som föredömen. Ett engagerat
ledarskap får medarbetarna att uppleva trygghet i det dagliga arbetet och att känna sig stolta
över vad gruppen, de själva och företaget i helhet skapar. En bidragande faktor till att
medarbetare får både bättre självkänsla och självförtroende anses vara ett bra ledarskap.
Behovet av ett engagerat ledarskap i Sverige är stort. En undersökning av Kelly Services
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(Dagens Nyheter 11 november 2011) visade att svenska chefer hamnade på 5.8 av en
tiogradig skala och på en 29:e plats av 30 länder när medarbetare fick värdera chefskapet.
2.10. Coachande ledarstil
För att utveckla ett engagerat ledarskap och stärka självförtroendet hos
medarbetarna kan ledare tillämpa en coachande ledarstil. En coachande ledarstil beskrivs
som att använda aktivt lyssnade och ställa kraftfulla frågor i syfte att bidra till att
medarbetarna själva finner bra svar, upplever självständighet och får förmågan att
övervinna problem (Gjerde, 2012, s. 343). Självständighet och ökat självförtroende anses
vara en väg mot att förändra sin inre självdialog till en mer positiv. Gjerde (2012) beskriver
tre olika steg för att kontrollera vår inre dialog till att bli en mer stabil sådan genom att:
-

var uppmärksam för din inre röst. Var medveten och registrera inre röstens
vanor och reaktioner.

-

leka med alternativa reaktioner och val. Sök positiva lösningar i din inre röst
genom att välja rätt problemlösningsmetod, du har alltid ett val.

-

ägna din uppmärksamhet åt ögonblicket. Var närvarande här och nu, andas
in och känn efter.

2.11. Självledarskap
Den coachande ledarstilen är även grundläggande för att ändra den inre
självdialogen och på så vis skapa ett så kallat självledarskap. Allt fler högt utbildade och
kompetenta arbetstagare vill hävda att den viktigaste ledningsuppgiften i dagens samhälle
är att medarbetarna ska kunna leda sig själva – poängen är att lära andra att leda sig själva
(Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 424-425). Utmaningen för ledare är att hjälpa
medarbetarna att bli skickliga. Samtidigt måste den enskilda individen lära sig att hjälpa
andra att bli bättre på att förverkliga gemensamma mål, individen är inte bättre än de team
som hen ingår i. Lyckas individen att utveckla ett självledarskap utvecklar individen ett
intresse och ett äkta ansvar för hur teamet fungerar.
Innan ledare kan lära andra självledning måste personen först lära sig att leda sig själv
(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 425). Att leda sig själv innebär att lära sig att sätta upp mål,
finna drivkrafter vilka motiverar till prestationer för att förverkliga mål och att belöna sig
själv för goda prestationer, samtidigt som man utvecklar förmågan att kritiskt värdera sig
själv och sina egna prestationer.
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För att ett självledarskap ska fungera bra måste det kombineras med andra former av
ledning för att inte skapa negativa effekter. Ledningsformerna är att:
-

målen måste vara tydligt definierade, kommunicerade och förstådda

-

arbetsuppgifterna måste vara komplexa och meningsfulla.

-

medarbetarna måste ha relevant kompetens och erfarenhet för uppgifterna
samt de problemlösningsfärdigheter som krävs för att lyckas

-

ledaren som utvärderar måste kunna förstå och inse värdet av det arbetet
som utförts

-

ledaren måste på ett praktiskt sätt kunna förmedla hur man värdesätter det
arbete som medarbetarna har genomfört.

2.12. Beteende- och kulturförändring för en lärande organisation
Att lära leda sig själv kräver ofta en förändring i form beteende. Det vanliga sättet
för att få människor att förändra sitt beteende är att belöna eller straffa dem (Liker, 2013, s.
238). Det kan vara beröm från en chef eller kollega, det kan vara att vinna ett pris, det
viktigaste är att den positiva eller negativa responsen kommer så snart som möjligt efter
handlingen d.v.s. feedback ges direkt. Den bästa sortens negativ feedback är opersonlig
genom att direkt låta medarbetaren själv upptäcka eventuella kvalitetsproblem, även
hälsomässiga, som de själva ligger bakom, t.ex. avstå lunchen för att medarbetaren ligger
efter i arbetet. Att påverka beteendeförändring kan kräva förutom direkt återkoppling även
en annan form av styrning, normativ styrning. Normativ styrning beskriver betydelsen av
företagskultur och organisationsidentitet där möjligheten till att styra med hjälp av kultur
och relationen till organisationsidentiteten belyses (Alvesson & Sveningsson, 2012, s. 182).
Företagskultur har uppmärksammats genom kulturens styrande funktioner och betydelse för
verksamhetens produktivitet. Organisationskultur kan även ha betydelse för
arbetstillfredsställelse, engagemang och även skapa långsiktiga konkurrensfördelar sett ur
ett hälsoperspektiv.
Företagskultur handlar om de värderingar, innebörder och tankesätt som speglar
organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2012, s. 365). Organisationsidentitet står för
verksamhetens upplevda syn på hur omvärlden ser på organisationen, det handlar med
andra ord om att skilja organisationen från andra. Om en organisation ska genomgå en
kulturförändring är ett sätt att genomföra det på att se förändringen som en organisk social
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rörelse och skapa en lärande kultur (Alvesson, 2015, s. 229). Förändringen blir då något
som växer fram, det finns ingen stark riktad vilja som agerar centralt bakom förändringen
och inte heller någon gemensamt samlad plan. Kulturförändring som en organisk rörelse
handlar om att grupper inom organisationen följer strömmen av nya idéer, exempelvis från
externa håll, vilka slutligen leder till en kulturförändring. Om organiska förändringar ska få
ett starkt inflytande på företaget måste de högre cheferna dela och stötta de nya idéerna och
uppfattningarna. Däremot är inte de högre cheferna speciellt centrala i förändringen. Det
som speglar en organisk förändring är att (1) många konfronteras med något som innebär
att de förändrar sina uppfattningar, idéer och värderingar och att (2) resultatet av
konfronteringarna leder till förändringar, utan att den högsta ledningen eller någon annan
nyckelfaktor har någon speciellt viktig roll. En kulturförändring kan ha många intentioner
men en av dem kan vara att öka effektiviteten i verksamheten och på så vis uppnå högre
kvalité. Att öka effektiviteten i organisationer handlar om att utnyttja de resurser som finns
på ett optimalt sätt och välja den bästa vägen till målet (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss.
46,47). Begreppet effektivitet anses ofta vara knutet till mål och strategi och definieras ofta
som ”graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning” (Jacobsen & Thorsvik,
2014, s. 43). Utöver att öka effektiviteten i organisationer för att uppnå hög kvalité är också
eliminering av slöseri i olika former viktiga för både verksamhetens affärer och det interna
arbetsutförandet (Liker, 2013, s. 33). Faktorer för långsiktig framgång och eliminering av
slöseri med tid och resurser för att uppnå ständiga förbättringar handlar om att:
-

bygga in hållbar kvalitet i arbetsplatssystemen

-

bygga upp en lärande hälsokultur för ständiga förbättringar

Oavsett om organisationer har tydliga visioner, strategier, policys, arbetar med
ständiga förbättringar, arbetar med att öka effektiviteten och eliminera slöseri av olika
faktorer är en nyckelfaktor att se till att det som utförs görs på ett standardiserat sätt. För att
uppnå hög kvalité och ständiga förbättringar är ett standardiserat arbetssätt en nyckelfaktor
för att kvalitetssäkra organisationers processer (Olhager, 2013, s. 456). Att utveckla och
förlita sig på ett standardiserat arbetssätt garanterar inte bara genomgående höga
kvalitetsnivåer utan är en utgångspunkt för arbetet med ständiga förbättringar. En viktig
faktor för standardiserade arbetssätt är att använda pålitlig och väl utprövad teknik som
passar personal och processer. Viktigt är att den nya tekniken eller arbetssättet genomgår
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tester och utvärdering innan den implementeras i verksamheten. Att standardisera de bästa
arbetssätten är vägen till en lärande organisation (Liker, 2013, s. 245). Att ständigt söka
grundorsaken till problemet driver lärandet inom organisationen framåt. Det är genom tuffa
analyser, reflektion och en kommunikation om det man har lärt sig som är avgörande när
förbättringar genomförs. En lärande organisation tar till sig nya affärsmetoder och ny
teknik och tar lärandet till en ny nivå d.v.s. hur man lär sig nya färdigheter, tillgodogör sig
kunskaper och uppnår kompetens. För att uppnå en lärande organisation måste
organisationens inlärningskapacitet utvecklas och växa med tiden, så att medarbetarna
anpassar sig till en konkurrensutsatt omgivning som ständigt förändras. En omgivning som
ständigt förändras kräver konstant utveckling och en kritisk faktor är att ”den som slutar att
bli bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46).
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3. Tidigare forskning
3.1. Stressforskningsinstitutet
En stressforskningsrapport om arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i
IT-branschen av Söderström et al., (2003) visade på att de faktorer som mest relaterade till
upplevda stressrelaterade symtom var de som hade för höga krav i arbetet, att inte hinna
göra sitt bästa, oplanerade händelser, orimliga krav och otydliga roller. Att uppleva arbetet
som meningsfullt var en viktig skyddande faktor, liksom hög egenkontroll, dvs. att uppleva
att man kan påverka sin arbetssituation. Bakgrundsfaktorer som kön, ålder, civilstånd, barn,
arbetsledarskap spelade ingen eller mycket liten roll för upplevelsen av stressrelaterade
symtom. Återhämtning (avkoppling och sömn) var en mycket viktig faktor för hur starka
ohälsosymtom undersökningspersonerna upplevde.
Stressforskningsrapporten sammanfattar råd och rekommendation till It-företaget
(Söderström et al., 2003, s. 45). Råden beskriver vikten av att driva hälsofrågor på
strategisk ledningsnivå i företaget, om vikten av information, av framförhållning,
hanterandet av höga krav så att de inte blir för höga, av ledarskapets roll och om
personalavdelningens roll. En sammanfattande faktor i rapporten lyder: ”Den bästa
investeringen ett företag kan göra för att minska negativa effekter av stress bland
medarbetarna är att satsa på ett gott förebyggande hälsoarbete inom organisationen”
(Söderström et al., 2003, s. 46).
3.2. Arbetsmiljöverket
I en broschyr från arbetsmiljöverket beskrivs signaler och tecken för negativ stress
där de vanligaste exemplen beskrivs vara: (Arbetsmiljöverket, 2017)
-

omfattande övertidsarbete

-

hög arbetsintensitet under längre perioder

-

medarbetare tar sällan/aldrig ut raster/får inte återhämtning

-

stressrelaterade resultat från medarbetarenkäter

-

tillbud och felhandlingar

-

försämrat arbetsresultat, arbete försenas

-

hög personalomsättning

-

stressrelaterade besvär, arbetsskador och sjukfrånvaro.
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Arbetsmiljöverkets förslag på åtgärder för negativt upplevd stress är att:
(Arbetsmiljöverket, 2017)
-

tydliggöra arbetsuppgifter och roller

-

minska arbetsmängden

-

hjälp med att prioritera arbetet

-

öka bemanningen

-

införa effektivare arbetsmetoder

-

tid för återhämtning och reflektion

-

utbildningsinsatser

-

förbättra möjligheter till samarbete.
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4. Metod
4.1. Inledande metodinformation
Kontakt med företaget inleddes genom att författaren kontaktade organisationens
HR-direktör och beskrev intresset av att utföra examensarbetet hos verksamheten med syfte
att identifiera förbättringsområden inom verksamhetens personalhälsa. Syftet beskrevs även
vara att arbeta fram lösningsförslag i form av en implementeringsplan. Intresse från
verksamhetens HR-direktör förelåg och författaren blev sammanlänkad med
examensarbetets handledare, HR-specialist, även projektledare för verksamhetens
hälsosatsning. Information om exjobbet presenterades över Skype vilket sedan ledde till det
första fysiska mötet med handledaren på organisationen där en intervju med handledaren
ägde rum. På plats beslutades att skapa en enkät med tre frågeställningar för att påbörja
datainsamling av förbättringsområden gällande verksamhetens personalhälsa i en förstudie.
Respondenternas svar i enkäten, tillsammans med kvalitetsverktygen 7M, Ishikawadiagram
och 5 varför-metodiken, låg till grund för förstudiens slutsats och undersökningens titel
vilket var att studera hur organisation AB kan förebygga negativt upplevd stress hos
medarbetare ur ett kvalitetsperspektiv. Kvalitetsverktyget Ishikawadiagram är ett sätt att
analysera ett identifierat problemområde med hjälp av exempelvis 7M för att identifiera de
bakomliggande orsakerna till problemet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 243). 7M kan då
användas i kombination med ett Ishikawadiagram för att hjälpa till att komma igång med
identifieringen av orsaker till problemområdet eftersom orsaker oftast kan kopplas till några
av de 7M. 7M står för management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö.
5 varför-metodiken är en metod för att komma till roten med varje grundorsak genom att
varje orsak ställs emot från varför upp till fem gånger. Se figur 6, sid 22, för ytterligare
beskrivning av Ishikawadiagram.
4.2. Datainsamlingsmetod
Examensrapporten utgör en kvalitativ undersökning och har genomförts med en
induktiv ansats vilket betyder att undersökningen har utgått från resultatet av uppmätt data i
verkligenheten, via intervjuer, vilka därefter analyserats med hjälp av teori och lämpliga
kvalitetsverktyg (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Kvalitativa syftet grundar sig i att skapa
en djupare förståelse för attityder och orsaker vilka ger upphov till respondenternas
handlingar och beslutsfattande.
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Metoden för datainsamling var 30 minuters intervjuer med tjänstemän inom tre
olika avdelningar (cirka sex personer per enhet) samt HR-direktören i företaget för att få ett
ledningsperspektiv. Anledningen till att tre olika avdelningar studerats var att organisation
AB själva genomfört en undersökning på de tre avdelningarna sex månader tidigare där
resultatet visade att:
-

en avdelning upplevde negativ stress

-

en avdelning upplevde inte alls negativ stress

-

en avdelning hamnade mitt i mellan i undersökningen.

Genom att studera avdelningar där både positiv, negativ och en blandning av
upplevd stress, ges möjligheten enligt författaren att både studera vad det är som orsakar
negativt upplevd stress samt vilka potentiella lösningar avdelningar använder sig av som
inte upplever negativ stress. Ett välutformat dokument skickades ut till respondenterna före
intervjuerna, se bilaga 1, för att skapa god förståelse av författarens intention med
intervjuerna och undersökningen i helhet. Intervjuerna genomfördes sedan genom en
halvstrukturerad intervjuteknik med medelhög grad av standardisering, se bilaga 2 (Patel &
Davidson, 2011, s. 76). Halvstrukturerad intervjuteknik syftar till välutformade
intervjufrågor till samtliga respondenter men med rum för oförberedda följdfrågor samt
med stort utrymme för respondenten att svara inom. Medelhög grad av standardisering
innebär att majoriteten av likalydande intervjufrågor ställs till samtliga respondenter men
med några få frågor vilka delas upp beroende på om föregående fråga var ett ja eller ett nej.
Graden av standardisering ville hållas hög för att datainsamlingen handlade om att
jämföra, generalisera och skapa en bred uppfattning av negativt upplevd stress från olika
avdelningar. Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod diskuterades med styrgruppen
där författarens egna åsikt var att djupare och mer personliga intervjuer var nödvändiga för
att ta fram personlig information om respondenternas hälsotillstånd samt stressupplevelser
på arbetsplatsen. För att ta fram flera olika perspektiv på lösningsförslag att förebygga
negativ stress hos medarbetare på behövde författaren ta reda på orsaker till varför
medarbetare upplever negativ stress samt varför vissa inte upplever negativ stress.
Intervjuer ansågs därav vara den mest lämpade formen av datainsamlingsmetod där en
kompletterande enkätundersökning inte ansågs signifikant höja värdet av studien. Fördelar
med intervjuer anser författaren vara att mötas fysisk och kunna känna av varandras känslor
17 av 69

FÖREBYGGANDE AV NEGATIVT UPPLEVD STRESS HOS MEDARBETARE
UR ETT KVALITETSPERSPEKTIV
och även få möjligt att visa känslor i form av förståelse o.s.v. vilket anses öka förtroendet
för intervjuaren. Nackdelen med enbart intervjuer kan tänkas vara att intervjuerna inte
kunnat ställas mot en jämförelse av en enkätundersökning till ytterligare
undersökningsgrupper vilka kan tänkas skulle fått samma frågor men utan de fysiska
intervjuerna.
4.3. Dataanalys
Analysen av insamlade data har genomförts med hjälp av tre av de sju
ledningsverktygen, även kallade de sju managementverktygen eller de sju nya QCverktygen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 485). Verktygen syftar till att sammanställa och
hantera ostrukturerad verbal information eller verbala data. De sju olika ledningsverktygen
är träddiagram, släktskapsdiagram, matrisdiagram, matrisdataanalys, relationsdiagram,
processbeslutsdiagram och pildiagram varv de tre förstnämnda valdes att användas för
dataanalys. Släktskapsdiagram, träddiagram och matrisdiagram skapar tillsammans ett
effektivt hjälpmedel för att identifiera problem och därefter finna, kategorisera och
prioritera lämpliga lösningar. Ett Ishikawadiagram, orsaks-sambanddiagram har även
använts för att beskriva sambandet av den teoretiska bakgrund och orsakerna till negativt
upplevd stress.
4.3.1. Kort om de tre valda ledningsverktygen samt Ishikawadiagram.
Släktskapsdiagram. Diagrammet är ett hjälpmedel för att strukturera stora mängder
verbala data som idéer, kundönskemål eller åsikter, i grupper enligt någon form av naturligt
släktskap (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 486).
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Sammanfattande
rubrik för (A) och (B)
Släktskap
Sammanfattande rubrik
för (A) för (a) och för (b)

Sammanfattande rubrik
för (B) för (c) och för (d)

Släktskap
Verbal
data (a)

Släktskap
Verbal
data (b)

Verbal
data (a)

Verbal
data (b)

Figur 3. Exempel på släktskapsdiagram baserad på figur av Bergman och Klefsjö (2012, s.
486).
Träddiagram. Diagrammet ger ett systematiskt sätt att bryta ner ett centralt
problem, en central idé eller ett kundönskemål i sina beståndsdelar på olika nivåer
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 490). Till skillnad för släktskapsdiagram är verktyget
betydligt mer målinriktat. Träddiagrammet är lämpligt att använda när man vill strukturera
lämpliga åtgärdsförslag. Speciellt lämpligt är träddiagrammet för att finna lämpliga
lösningar på ett gemensamt problem, exempelvis framtaget tidigare med hjälp av
släktskapsdiagrammet.
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Orsak 1.1
Orsak 1

Orsak 1.2
Orsak 1.3

Orsak 2.1

Problem

Orsak 2

Orsak 2.2
Orsak 2.3
Orsak 3.1

Orsak 3

Orsak 3.2
Orsak 3.3

Figur 4. Exempel på träddiagram baserad på figur från Bergman och Klefsjö (2012, s. 490).
Matrisdiagram. Diagrammet organiserar stora mängder information så att de
logiska sambanden mellan olika faktorer kan exemplifieras (Bergman & Klefsjö, 2012, ss.
492-493). Diagrammet visar även, genom grafiska symboler, styrkan i respektive samband.
Ett effektivt sätt att använda matrisdiagrammet är att koppla ihop problem framtagna med
släktsdiagram och de lösningsförslag som framkommit med hjälp av träddiagram. Genom
att ge de olika lösningsförslagen olika grader av hur effektivt de fungerar på de olika
problemen kan de sedan väga samman resultatet med problemets grad av vikt och klargöra
vilka av lösningsförslagen som bör prioriteras.
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10

57

36

9

28

Problem
Vikt

Orsak 1

10

Orsak 2

7

Orsak 3

4

Orsak 4

3

Orsak 5

1

Åtgärdens relativa värde

(9)

Mycket effektiv

(3)

Effektiv

(1)

Effektiv i begränsad omf.

Figur 5. Exempel på matrisdiagram baserad på figur från Bergman och Klefsjö (2012, s.
493). Uträkning görs genom att multiplicera varje lösnings grad av effektivitet (1, 3 eller 9)
med orsakens vikt vilket leder till produkten i form av åtgärdens relativa värde. Exempel på
lösning 2:s relativa värde: 3 x 7 (orsak 2:s vikt) = 21. 9 x 3 (orsak 4:s vikt) = 27. 9 x 1
(orsak 5:s vikt) = 9. Addera sedan samtliga produkter: 21 + 27 + 9 = 57. Lösning 2 är med
andra ord effektiv mot tre orsaker, mycket effektiv mot 2 och effektiv mot 1.
Ishikawadiagram. När ett problemområde identifierats och ska analyseras kan ett
orsaks-verkan diagram, också kallat Ishikawadiagram, vara till hjälp (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 242). Ett Ishikawadiagram beskriver vilka faktorer som kan vara de
bakomliggande orsakerna till problemet.
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Orsak

Orsak

Orsak

Problemområde

Orsak

Orsak

Orsak

Figur 6. Exempel på Ishikawadiagram baserad på figur av Bergman och Klefsjö (2012, s
243).
4.4. Reliabilitet och validitet
Reliabilitet. Tillförlitligheten i undersökningen anses låg då undersökningen är
beroende av tiden när undersökningen genomfördes. Resultatet kan med andra ord se
annorlunda ut vid intervjuer med samma intervjupersoner och med samma intervjumetod
två år senare på grund av både interna och externa faktorer som påverkat
intervjupersonerna. Även om reliabiliteten ses som låg anses generaliserbarheten vara hög
då lösningsförslagen i implementeringsplanen inte enbart gynnar de som upplever negativ
stress utan även förväntas kunna förebygga stress öka effektiviteten för de som inte
upplever negativ stress. Implementeringsplanen anses även fungera som förebyggande
faktorer för de som upplever att deras psykiska hälsa är god.
Validitet. Eftersom undersökningen syftar till att förebygga negativ upplevd stress
ses orsakerna till negativt upplevd stress och även de som inte upplever negativ stress
relevant att studera – detta för att komma fram till varför det fungerar för en viss
avdelning/person och för andra inte samt vilka faktorer som påverkar detta. De två
intervjumallarna som tagits fram granskades av författarens ämnesgranskare och av
handledaren från företaget för att säkerställa att författaren mätt rätt saker. Insamlade data
anses därför vara av rätt typ för undersökningen av ämnet.
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4.5. Etiska ställningstaganden
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och studier har etiska regler
tagits fram av vetenskapsrådet vilken är den svenska myndighet som har det övergripande
ansvaret för frågor om etiska krav på forskning (Patel & Davidson, 2011). Samhällsforskare
förväntas genomföra sina undersökningar på ett sätt som (Denscombe, 2016):
-

skyddar deltagarnas intressen (informationskravet)

-

garanterar att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke
(samtyckekravet)

-

undviker falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig integritet
(konfidentialitetskravet)

-

följer den nationella lagstiftningen (nyttjandekravet).

Informationskravet. Innan påbörjad datainsamling skickades ett välformulerat och
tydligt mejl ut till samtliga respondenter, se bilaga 1, gällande undersökningens syfte vilket
även kontrollerades innan varje intervju påbörjades med respektive respondent.
Samtyckekravet. Information och syftet med undersökningen skickades ut till tre
olika avdelningars respektive avdelningschef vilka sedan meddelade medarbetarna om
undersökningen. Medarbetarna fick sedan själva bestämma om de var villiga att ställa upp i
undersökningen.
Konfidentialitetskravet. Undersökningen och den slutgiltiga examensrapporten
beskrevs till samtliga respondenter att komma vara anonym, både vad gäller organisationen
och intervjupersonerna. Intervjupersonerna beskrivs i bilagorna som intervjuobjekt, (IB) 1–
19. Intervjun med HR-direktören anonymiseras för allmänheten genom rapportens totala
anonymitet men inte för de anställda då det enbart finns en HR-direktör.
Nyttjandekravet. Innan påbörjad undersökning undertecknades ett sekretessavtal
med företaget vilket beskriver:
-

full tystnadsplikt angående alla bolagets angelägenheter och att inte
obehörigen använda eller röja någon konfidentiell information som
författaren har tagit del av, oavsett muntlig eller elektronisk information
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-

vid dagen för anställningens upphörande eller på bolagets begäran ska
författaren återlämna allt material avseende bolaget, bolagets verksamhet
och/eller kunder, oavsett dess form, samt all annan egendom som tillhör
bolaget

-

förbindelsen gäller utan begränsning i tiden, dvs både under uppdragstiden
och efter det att författaren har slutfört uppdraget för bolaget.

4.6. Objektivitet
Författarens inverkan på datainsamlingen anses förhållandevis låg. Författaren,
intervjuaren, agerade likvärdigt till samtliga respondenter vilket innebar djuplyssning och
inga kritiska kommentarer. Resultatredovisningen syftar till att besvara frågeställningarna i
syftet och om att systematiskt sammanställa den verbala data som insamlats av
respondenterna vilka inte anses kunna snedvridas. Analysprocessen speglas utifrån
respondenternas egna problem och lösningar men har möjligen tolkats utifrån ett större
perspektiv av författaren. Det större perspektivet syftar till att författaren anser sig tro att
förebyggande av negativt upplevd stress grundar sig i form av en nödvändig förändring av
organisationens hälsokultur och beteendestyrning. En möjlig faktor till subjektivitet kan
vara att författaren anser att det inte finns tillräckligt med kompetens för att leda
förändringen inom organisationen. Författaren menar att det helst krävs någon extern part
som kan se och agera objektivt vilket författaren anser sig själv som en potentiell kandidat.
4.7. Metoddiskussion
Valet av datainsamlingsmetod, djupintervjuer, var en självklarhet och anses vara
den mest lämpliga metoden för att skapa tillräckligt djupa samtal med respondenterna och
för att komma till roten med orsaker och lösningar till negativt upplevd stress.
Datainsamlingsmetoden anses därför till hög grad täckande, framför allt inom den givna
tidsramen för undersökningen.
Syftet med datainsamlingens metodval, djupintervjuer, var att muntligt informera
respondenterna om deras centrala del i undersökningsprocessen med mål av att känna ett
aktivt deltagande till resultatet och den slutgiltiga implementeringsplanen. En eventuell
implementering av lösningsförslagen i organisationen grundar sig i deltagarnas berättelser
och författarens egna kunskap och analys av data. Undersökningen ger möjlighet till
förändringar i verksamheten genom eventuell implementering vilken är tänkt att fungera
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som en återkopplingsmekanism för respondenterna vilket sedan kan ligga till grund för
fortsatta undersökningar och förbättringar, se rubrik fortsatt forskning.
Undersökningens analysverktyg, släktskapsdiagram, träddiagram och matrisdiagram
anses lämpliga genom sambandsrelationen av de tre ledningsverktygen, inkluderat
Ishikawadiagrammet. Genom författarens viktning av orsakerna och lösningarna till
negativt upplevd stress i matrisdiagrammet anses analysverktygen heltäckande för
undersökningens syfte. Författarens viktning av orsakerna och lösningarna kommer sedan
att presenteras genom en fysisk presentation hos Organisation AB för samtliga deltagande i
undersökningen följt av en kortare öppen diskussion av författarens bedömning av
viktningen.
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5. Resultat
5.1. Resultatredovisning
Redovisningen av resultatet grundar sig på två av de tre frågeställningarna
presenterade under syftet vilka rapporten syftar att besvara, d.v.s. vad är orsakerna till
upplevd stress hos Organisation AB samt hur kan negativt upplevd stress förebyggas hos
Organisation AB? Ledningens syn på psykisk ohälsa och negativt upplevd stress samt hur
det förebyggs redovisas genom sammanfattningar och citat följt av ett grupperat
stapeldiagram som redogör för signifikanta skillnader och intressanta likheter i
undersökningen. Resultatet presenteras utifrån två av sju ledningsverktyg,
släktskapsdiagram och träddiagram vilka är skapade av författaren utifrån insamlade data
från intervjuerna. Se bilaga 1–3 för sammanfattningar av samtliga intervjufrågor och
insamlade data.
5.2. Vad är orsakerna till upplevd stress hos Organisation AB?
I släktskapsdiagrammen, sid 27–34 nedan, redovisas en sammanställning av insamlade
verbala data och orsakerna till upplevd stress utifrån följande frågor i intervjumallen:
-

Respondentens:
o allmänna hälsotillstånd
o fysisk aktivitet
o ansvar
o projekt utanför arbetslivet
o kunskap om stress
o familj
o kön
o stressituation i privatlivet
o påverkan på arbetet av upplevd stress
o syn på chefens påverkan på medarbetarens upplevda stress
o arbete utanför kontorstid, inklusive jobbmejl
o förmåga att känna sig fortsatt stressad även när medarbetaren lämnat
arbetet
o förmåga att kommunicera sin upplevda stress på både arbetet och
privat.
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Kategoriseringen i varje släktskapsdiagram syftar till att karaktärisera varje
huvudrubrik genom beskrivande ord eller korta meningar av det som framkom under
intervjuerna. Varje kategorisering leder slutligen ner till det sista släktskapsdiagrammet,
figur 16 sid 34, vilket beskriver samtliga respondenters orsaker till negativt upplevd stress.
Syftet med den omfattande kategoriseringen är att läsaren ska få en övergripande bild av
vilka faktorer som tagits i beräkning under studien samt enkelt kunna tyda en
sammanställning av insamlade data. Samtliga släktskapsdiagram innefattar de nitton
respondenterna och alla tre avdelningar. En mer utförlig beskrivning av samtliga orsaker till
negativt upplevd stress finnes i analysen under 6.1.3. sid 47.
Majoriteten av respondenterna verkar ha ett positivt allmänt hälsotillstånd där
majoriteten har svarat JA på frågan om det kan anse att deras allmänna hälsotillstånd är bra.
84% utförde någon typ av fysisk aktivitet och försöker regelbundet att ta hand som sig
själva, se figur 7 nedan.
Hälsa
Allmänt
hälsotillstånd
Mår bra

Frisk

Kunskap om
träning

Fysisk aktivitet

Tränar regelbundet
Nyligen kommit igång
med träning

Trivs med
kollegor och
arbete

Tar promenader

Inte full balans

Försöker ta hand om
sig själv

Mår bättre än på
tidigare arbeten

Figur 7. Sammanfattning av de nitton respondenters allmänna hälsa och fysisk aktivitet.

27 av 69

FÖREBYGGANDE AV NEGATIVT UPPLEVD STRESS HOS MEDARBETARE
UR ETT KVALITETSPERSPEKTIV
Åtta av nitton hade en negativ syn på stress och elva hade en positiv syn på stress.
Samtliga vilka hade en negativ syn på stress hade erfarenhet av negativ stress och hade
även tidigare haft en positiv syn, se figur 8 nedan.
Uppfattning
om stress
Positiv Syn

Negativ syn

Känsla av att inte behöva
vara perfekt

Erfarenhet av negativ
påverkan av stress

Lyssnar på
kroppen
Ökar prestationen
så länge det sker i
vågor/kortvarig
Njuter av lugnare
perioder
Mer produktiv
och ökad
motivation genom
press och krav

Förändrad syn efter
att ha skaffat familj
Försiktig i handlingar
efter erfarenhet
Tidigare positiv syn,
övergått till negativ
syn genom
utmattningssyndrom
och gått in i väggen

Figur 8. Sammanfattning av de nitton respondenternas uppfattning om stress.
Majoriteten hade en positiv syn på arbetsansvaret och de flesta upplevd lagom eller
mycket ansvar. Det fanns ingen majoritet i form av liknande familjesituationer utan relativt
jämnt fördelat mellan tonårsfamilj, småbarnsfamilj och vuxna barn. Gällande projekt
utanför arbetslivet var det många kvinnor som beskrev att de hade fullt upp med att ta hand
om familjen. Fysisk aktivitet var för många ett projekt utanför arbetslivet. Några män hade
byggprojekt igång med huset och några, blandat män och kvinnor, hade inga speciella
projekt, se figur 9 sid 29.
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Ansvarsområden
Jobbansvar
Känner mycket
ansvar

Familj

Projekt utanför
arbetslivet

Tonårsfamilj

Fullt upp med att ta
hand om familjen

Småbarnsfamilj

Positiv syn på
mycket ansvar
Känner lagom
ansvar

Singel

Byggprojekt

Vuxna barn

Träning
Inga speciella projekt

Figur 9. Sammanfattning av de nitton respondenternas ansvarsområden.
Hälften av de som upplevde stress i privatlivet upplevde också negativ stress på
arbetsplatsen, respondenterna hade också småbarn eller tonårsbarn. De som inte upplevde
stress i privatlivet ansåg sig själva som duktiga på att säg nej och hade en bättre balans
generellt i livet, se figur 10 nedan.
Stress i
privatlivet
Upplever stress

Upplever inte
stress

Högre än vanligt p.g.a.
småbarn

Många bollar i luften
men bra på säga nej

Ute sent i tid i
situationer

Balans i privatlivet

Svårt att få tiden
att räcka till, sena
kvällar, tidiga
mornar
Naturliga stressen
av tonårstempot

Känner ingen negativ
stress
Känner sig lugna när
jobbet inte tas med
hem

Figur 10. Sammanfattning av de nitton respondenternas beskrivning av stress i privatlivet.
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Chefers påverkan på negativ stress ansågs relativt positiv. Majoriteten av
respondenterna beskrev att de hade väldigt omtycka chefer med ett lyhört och tydligt
ledarskap samt att de påverkades positivt. En enstaka respondent beskrev att hen saknade
tillräcklig uppmärksamhet och utveckling, men det var på grund av att chefen befann sig på
distans, vilket andra respondenter också tog upp som en negativ faktor, se figur 11 nedan.
Chefers påverkan
på stress
Viktiga
egenskaper

Positiv påverkan
Bra kommunikation

Negativt med
distanschefer

Uppmärksammar
saker i tid och tas
på allvar
Högt i tak mellan
chef och
medarbetare

Lyhört och tydligt
ledarskap
Viktigt att chefen ser
situationen och vet
ungefär
arbetsbelastning

Transparant
Får hjälp med
prioritering

Att sitta nära i
sektionen, bör kunna
skapa förutsättningar
för minskad stress

Skapar lugn
Uppmuntrar att ta
raster
Saknar tillräcklig
uppmärksamhet och
utveckling

Figur 11. Sammanfattning av de nitton respondenternas beskrivning av
chefers påverkan på upplevd stress.
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Majoriteten av respondenterna upplevde att stress hade en negativ påverkan på
arbetet. Den minoritet vilka upplevde att stress påverkade arbetet positiv beskrev att de
presterade bättre under kortare situationer och hade aldrig upplevt långvarig stress och hade
därför en positiv syn. Av de som upplevde en negativ påverkan på arbetet fanns både de
som hade en positiv och negativ syn på stress, se figur 12 nedan.
Arbetets påverkan av stress
Bristande kvalité
Minskad
kreativitet och
lust
Glömmer bort saker
Slarvig

Ej effektiv

Positiv påverkan

Tappar fokus

Presterar bättre under
kortare situationer

Prioriterar fel
Saker tar
längre tid

Hinner ej
dubbelkolla

Försöker göra
många saker
samtidigt

Presterar inte
lika bra

Ostrukturerad

Aldrig upplevt
långvarig stress

Behöver prioritera
bort
Påverkar mig
inte alls

Figur 12. Sammanfattning av de nitton respondenternas beskrivning av arbetets påverkan
av stress.
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Majoriteten av respondenterna hade förmågan att ta med stressen hem liksom svårt
att släppa arbetet även när de lämnat arbetsplatsen. Den minoritet som inte tog med stressen
hem beskrev det som en av sina styrkor att kunna lämna kvar tankarna och stressen på
arbetsplatsen och även något som de tränat på under en längre tid för att slutligen skapa en
vana, se figur 13 nedan.
Ta med
stressen hem
Förmåga att ta
med stress hem
Grubblar ibland över
jobbsaker hemma
Svårt att släppa
stress från arbetet
även hemma
Tar med stressen
till 100% men får
avbrott när utför
fysisk aktivitet

Kan stänga av
Tar aldrig med mig
stressen hem
Kan lämna stressen på
jobbet
Aldrig känt att
stressen behöver tas
med hem

Tar med stressen hem
och kommunicerar
med någon hemma

Figur 13. Sammanfattning av de nitton respondenternas förmåga att ta med eller lämna
stressen på arbetsplatsen.
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Förmågan att kommunicera stress med andra, både privat och på arbetsplatsen,
ansågs relativt hög. De flesta respondenter ansåg sig kunna kommunicera med antingen
kollegor, chef eller privat om negativt upplevd stress. Ett fåtal respondenter vågade inte
säga ifrån när det blev för mycket arbete, se figur 14 nedan.
Kommunicera
stress med andra
På arbetsplatsen

Hemma

Vågar inte säga ifrån
när det är för mycket

Pratar av sig hemma

Hjälper till
kollegor genom
att fråga om man
kan avlasta dem
med något
Bra
kommunikation i
grupp och lyhörd
chef

Rörigt hemma när
stress på jobbet
upplevs, familjen
påverkas och ingen
kommunikation sker
hemma
Kommunicerar både
på jobbet och privat

Kommunicerar både
på jobbet och privat

Inte så bra på att kommunicera varken
hemma eller på jobbet om stress

Behovet finns inte

Figur 14. Sammanfattning av de nitton respondenternas förmåga att kommunicera med
kollegor, chef eller privat om negativt upplevd stress.
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58% arbetade utanför kontorstid. Majoriteten läser och svara på mejl medans en
handfull arbetar kontinuerligt utanför kontorstid med riktiga arbetsuppgifter. De som inte
arbetade hemma beskrev det som en av sina styrkor att kunna lämna dator och telefon kvar
på arbetsplatsen, efter träning med att våga lämna arbetet på kontoret skapades slutligen
vanor beskriver respondenterna, se figur 15 nedan.
Arbete utanför kontorstid
Arbetar utanför
kontorstid

Mejl

Ej arbete

Kollar mejl av
nyfikenhet

Stänger av och
går hem

Mejl på
kvällar och
helger

Försöker att
inte arbeta
hemma

Älskar jobbet, därav
extra arbete
Sitter sena
kvällar och
tidiga mornar

Skönt att bli
informerad

Störande att få mejl
utanför kontorstid

Ca 10 timmar i
veckan

En styrka att inte
arbeta hemma

Arbetar utanför
kontorstid men viktigt
med återhämtning

Inget som påverkar
negativt

Kontor hemma,
svårt att avgöra

Figur 15. Sammanfattning av de nitton respondenternas förmåga att arbeta utanför
kontorstid.
Orsaker till negativ stress
Strategi
Otydliga roller
Ingen ersättare vid
sjukfrånvaro
Övertidsarbete för
att komma ikapp
Bristande kontakt
med personer i
samma projekt med
olika sektioner
Tajt tidsplan

Individnivå

Allmänt

För höga krav
på sig själv

Otillräcklig kompetens
inom olika områden

Prioriterar fel och
tappar fokus

För mycket
information

Ojämn
arbetsbelastning

Distanschef

Upplevs vara effektiv
men är raka motsatsen
Biter ihop och kör
vidare trots stress

Helgarbete
Bristande förståelse
av negativ stress och
åtgärder

Figur 16. Sammanfattning av de nitton respondenternas upplevda orsaker till negativ stress
hos Organisation AB.
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5.3. Hur kan negativt upplevd stress förebyggas hos Organisation AB?
I träddiagrammen, sid 37–40 redovisas respondenternas egna förslag på lösningar
till negativt upplevd stress utifrån följande rubriker från intervjumallen:
-

Respondentens:
o hantering av upplevd stress, både privat och i arbetslivet
o egna sätt att förebygga negativt upplevd stress
o förslag på vad som kan förebygga negativt upplevd stress.

Syftet med de olika träddiagrammen är att kategorisera respondenternas lösningar
genom att sätta lämpliga rubriker på innehållet som grenar ut i varje träddiagram.
Träddiagrammen redovisas inte i någon speciell ordning. Samtliga träddiagram innefattar
de nitton respondenterna och alla tre avdelningar.
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Mål, roller,
arbetsuppgifter

Ökad tydlighet

Rutiner för arbetstider

Engagerad chef

Våga visa sig svag,
våga säga till ”jag
fixar inte det här
Förebyggande av negativt upplevd stress

Ökad kontroll

Arbetstid

Chefer uppmuntrar
till att koppla av och
låta sig själv förtjäna
stunder som skapar
balans

Gemensamma
riktlinjer och rutiner

Uppföljning av
sektionens mål

Speciellt mellan andra
sektioner och deras
mål

Metoder för att organisera sin dag –
inte bli styrd av mejlkorgen
Ansvar för
uppföljning genom
dialog av mål och
rollbeskrivning
Känsla av att inte
behöva vara
perfekt/minska
prestationskrav

Bry sig om
medarbetarna och
känner av stämningen

Jämn arbetsbelastning

Tränad på att se över
sina timmar

Chefer hjälper till att
prioritera

Prioritera

Korta
medarbetardialoger
på 5-15 minuter med
riskpersoner

Hälsoförutsättningar

Ska kunna användas av
alla på ett tydligt sätt

Tydliga befogenheter

Flagga om någon är på väg åt fel håll

Chefer uppmuntrar till
träning

Möjlighet till avlastning

Tydliga regler för
träning på arbetstid
och hur de redovisas

Figur 17. Sammanfattning och kategorisering av de nitton respondenternas lösningar till hur negativt upplevd stress kan förebyggas.
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Sociala relationer

Prestigelös grupp,
ingen försöker vara
bättre än den andre

Omtänksam,
förstående och
hjälpsamma

Rätt grupp av olika
personlighetstyper

Förståelse för att alla är olika

Fika tillsammans och
ta sig tid för sina
kollegor

Öppen
kommunikation med
chef och kollegor
Förebyggande av negativt upplevd stress

Kommunikation

Medarbetardialoger

Chefen ringer och
frågar hur
medarbetaren mår
första sjukdagen

Öppet och lätt till
skratt och prestigelöst
som kultur
Humor

Skratta och ha roligt

Våga slappna av

Se varandra, hjälp
varandra och
diskutera

”Lika barn inte leka bäst”
Ärliga medarbetare
som ger feedback

Prata om saker som
går att förbättra
Små samtal, fem minuter, bättre
kontroll på medarbetarnas hälsa

Välinformerad

Ökad förståelse och
båda parter
informerade

Roligt jobb

Vissa att man
bryr sig

Fokus på vad
medarbetarna mår bra
av

Levet du för att jobba eller jobbar du
för att leva?
Avslappnad känsla
och samtidigt seriös

Går att kombinera
professionalitet och
avslappnad känsla

Figur 18. Fortsättning av sammanfattning och kategorisering av de nitton respondenternas lösningar till hur negativt upplevd stress kan
förebyggas.
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Engagerat ledarskap

En klapp på axeln och
visa att man bryr sig

Bli sedd

Att fylla en viktig
funktion och att göra
skillnad

Delaktighet och tycka till

Ingen översittare

Tillräckligt med
resurser

Förebyggande av negativt upplevd stress

Arbetsstrategier

Flexibilitet

Sätta gränser för
mötestider

Påminna att ta korta
pauser

Återhämtningsmetoder

Vila

Meditation

Våga fatta beslut och kunna
prioritera information

Låg grad av hierarki

Planera och strukturera

Dra nytta av varandras
kompetens
Gör det viktigaste
tidigt på dagen

Prioritera

Max 50 minuters
möte på varje timma

Fem minuters paus
per timme

Möjlighet att i lugn
och ro ta sig till nästa
möte

Gå iväg eller sitt kvar
och andas i 5 minuter

sömn
15 minuters
mindfullness morgon
och eftermiddag

Massagestol

Figur 19. Fortsättning av sammanfattning och kategorisering av de nitton respondenternas lösningar till hur negativt upplevd stress kan
förebyggas.
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Hög kunskap om det
man gör ofta, t.ex.
Outlook
Hållbart fokus (ökad
effektivitet)

Ta pauser med
kollegor när man
känner att man ligger
efter
Halvera antalet möten

Miljöombyte

Förebyggande av negativt upplevd stress

Friskvård

Utbildningsinsatser

Träna

Inte lägga sig i som chef
om man inte har
begränsad kunskap
Möjlighet att inte bli avbruten
under vissa stunder under dagen
Frigöra ”riktig”
arbetstid och fokusera
på det man ska göra
Rör på kroppen,
kortare promenader,
koppla bort tankar

Öka effektiviteten genom mindre
slöseri av privata ärenden på
kontorstid

Gå ut och gå en vända
runt huset

Friskvårdstimme

Informera och utbilda mer om personalansvar
kring signaler för negativt upplevd stress,
utmattning syndrom och att gå in i väggen samt
hur det hanteras

Figur 20. Fortsättning av sammanfattning och kategorisering av de nitton respondenternas lösningar till hur negativt upplevd stress kan
förebyggas.
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5.4. Ledningens syn på psykisk ohälsa och negativt upplevd stress
Psykisk ohälsa ses som likvärdigt med fysisk ohälsa men anses mer utmanande då
psykisk ohälsa inte är lika lätt att se eller ta på. När det gäller psykisk ohälsa och negativt
upplevd stress anses ledarskapet viktigt och att förbättra kunskapen hos arbetsgivarna, men
ansvaret för psykisk ohälsa och negativt upplevd stress anses ligga på den enskilda
individen och inte arbetsgivarna. Ledningens syn är även att företaget arbetar med psykisk
ohälsa och negativt upplevd stress när det har uppdagats, inte i ett förebyggande syfte. HRdirektörens egen uppfattning är att orsaken till negativt upplevd stress är individers höga
krav på sig själva eller att arbetet inte är tillräckligt kul. Ett starkt självledarskap för att
kunna känna av varningssignaler anses viktigt för att ta det egna ansvaret och att kunna
stanna upp och tänka efter. HR-direktören anser även att det finns brister i
arbetsrättslagarna på grund av att de anses otidsenliga och inte anpassade till de moderna
verktyg som växt fram genom digitaliseringen. Vad som står i diverse olika policys om
företagets hälsoarbete anses inte så viktigt utan det är hur företaget agerar och hanterar
saker som är viktigt. Citat från respondenten lyder:
-

”Jag ser en brist i arbetslivet i att vi har arbetsrättslagar t.ex.
arbetsmiljölagen som är ganska otidsenlig som inte är anpassad till de
moderna verktyg som har kommit i digitaliseringen. Den digitaliseringen
som vi har idag kräver ett helt annat ansvar och ett bra självledarskap. Idag
är det inte lika många som jobbar deltid som för 20 år sedan, t.ex. när de
som har barn att hämta och lämna på förskolan idag kan jobba hemifrån
vilket gör att man kan jobba heltid och ändå hämta och lämna barnen.”

-

”Negativt upplevd stress existerar och stress är en känsla och ingenting som
någon annan ger en. Jag tror att det mest avgörande är självkännedom och ta
reda på vart i kroppen känns min stress och hur jag kan hantera den, där
tycker jag att vi som arbetsgivare kan hjälpa till genom att öppna upp
ögonen och höja kunskapen, men vi kan inte ta ansvar, det måste individen
själv göra.”

-

”Min uppfattning är att det inte är speciellt viktigt vad som står i olika
policys utan hur vi hanterar sakerna som är det viktigt och där tycker jag vi
ger våra medarbetare väldigt mycket i form av stöd och stöttning. Jag tycker
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även vi bygger mycket på när saker och ting har uppstått och inte i ett
förebyggande syfte.”
5.5. Ledningens syn på förebyggande av negativt upplevd stress
Ledningens strategier för att hantera negativt upplevd stress ligger i första hand hos
respektive avdelningschef som sedan kan lämna över till HR om situationen överskrider
chefens förmåga. HR-partners sitter även i respektive ledningsgrupp och arbetar med
linjecheferna kring frågor om hantering av ohälsa och stress hos medarbetare. Från
ledningens sida är det viktigt, för att förebygga negativt upplevd stress, att ledningen måste
vara en förebild. Citat från HR-direktören lyder:
-

”Det förebyggande arbetet handlar till stor del om ledarskapet och som alla
företag så har vi väldigt olika nivå på chefer, en del är väldigt framsynta och
har koll och vissa har inte alls det. Vad jag hör från mina HR-partners så har
vi väldigt skiftande insiktsnivå på chefer. Det enskilt största problemet är de
chefer som inte har tillräckligt mycket mod att ta tag i frågorna för att vara
förebyggande och ha en dialog och jobba med medarbetarna. Det får inte bli
så att de känner att de inte har tid och missar viktiga en mot en samtal med
medarbetarna som är avgörande för att ha koll på att medarbetarna mår bra
och därmed är effektiva. Vi skulle nog behöva arbeta mer med våra chefer.”

-

”Ledningen måste vara en förebild. Vi hade nyligen ett ledningsmöte som
var tre timmar långt och efter ett tag så ställde sig vår VD upp och sa att vi
behöver en paus och så gjorde vi lite mötesmotion och fick lite ny energi.
Jag upplever att de flesta i ledningsgruppen upplever hälsosatsningen som
seriös.”

-

"HR-partners sitter med i respektive ledningsgrupp och jobbar och stöttar
cheferna i stressrelaterade frågor. Min uppfattning är att HR har ett högt
förtroende i företaget. Jag har en känsla av att chefer ibland kan avlasta
problem på HR som rör medarbetarna inom deras avdelning, snarare än att
ta hand om det själv som chef.”
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5.6. Signifikanta skillnader i undersökningen
Jämförelse av medarbetare vilka upplever stress kontra inte
upplever stress
120%
10st
6st

100%
80%

8st
6st 8st

5st

60%

9st 7st

8st

7st
4st

40%

7st

5st

3st
1st

20%

6st

5st

6st 4st

2st

3st

0%

Upplever stress i arbetslivet (8 stycken)

Upplever inte stress i arbetslivet (11 stycken)

Figur 21. Signifikanta skillnader i undersökningen utifrån två olika grupper i ett grupperat
stapeldiagram.
Av nitton respondenter var det åtta stycken som upplevde negativ stress (mörkgrå
staplar, figur 21) och elva stycken som inte upplevde negativ stress (ljusgrå, figur 21).
Nedan visas signifikanta skillnader:
-

Av de åtta som upplevde negativ stress var sju stycken kvinnor och de som
inte upplevde negativ stress var nio av elva män. Om värdena i figur 21 ovan
är representativa för hela verksamheten innebär det att det gäller
förhållandevis många enskilda individer som upplever negativ stress,
framför allt kvinnor. Företaget har, som tidigare nämnt, över 700 anställda
vilket skulle betyda att över 290 anställda upplever negativ stress varav
dryga 250 av dem skulle vara kvinnor om det är jämn könsfördelning.
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-

Av de som upplevde negativ stress i arbetslivet var det 100% som även hade
en negativ syn på stress. Av de som inte upplevde negativ stress i arbetslivet
var det 0% som hade en negativ syn på stress. Samtliga av de som hade en
negativ syn på stress hade tidigare haft en positiv syn.

-

Av sju respondenter som beskrev att familjen är ett projekt utanför
arbetslivet var sex av dem kvinnor.

-

68% av respondenterna upplevde att stress hade en negativ påverkan på
arbetet i form av minskad kreativitet och lust, slarvig, glömmer bort saker,
hinner ej dubbelkolla, presterar inte lika bra, tappar fokus, prioriterar fel, blir
ostrukturerad, försöker göra flera saker samtidigt och upplevelsen att saker
tar längre tid.

Utöver de ovan beskrivna signifikanta skillnaderna kunde inga ytterligare avvikelser
noteras, dock intressanta likheter. Figur 21, sid 43, visar t.ex. att av de som upplevde stress
i arbetslivet var det sex av åtta som utförde någon typ av fysisk aktivitet regelbundet och tio
av elva i gruppen som inte upplevde stress i arbetslivet. Bristen på fysisk aktivitet verkar
inte vara faktorn för negativt upplevd stress i arbetslivet. Fysisk aktivitet bör därmed inte
ses som en lösning till negativt upplevd stress, nyckeln ligger i att identifiera
grundorsakerna till att negativ stress upplevs istället för att kompensera det med träning. Av
de som upplevde stress i arbetslivet hade fem av åtta en positiv syn på sin chef och hens
påverkan på stress. Av de som inte upplevde stress i arbetslivet hade sex av elva en positiv
syn på sin chef och hens påverkan på stress. Ledarskapet verkar inte heller vara en
signifikant orsak till varför medarbetare upplever negativ stress i arbetslivet, likaså gäller
för respondenternas allmänna hälsotillstånd.
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6. Analys och diskussion
Tidigare nämnt i metodavsnittet består undersökningen av tre avdelningar hos
Organisation AB vilka verksamheten själva studerat sex månader tidigare, varav en
avdelning upplevde negativ stress, en avdelning upplevde ingen stress och en avdelning låg
mitt emellan. Efter analys av samtliga avdelningars intervjuer kunde det fastställas att
verksamhetens tidigare undersökningar inte längre stämde överens med nuläget, det fanns
medarbetare i avdelningen som tidigare inte upplevt negativ stress som nu upplevde negativ
stress. I och med signifikanta skillnader från Organisation AB:s tidigare undersökningar
fråntogs möjligheten att jämföra dem avdelningsvis. Intervjuerna har istället analyserats
som en enda stor undersökningsgrupp och utelämnat de olika avdelningarna. Analysens
syfte är, liksom teorin, att slutligen belysa betydelsen av att förebyggande av negativt
upplevd stress kräver både implementering av lösningsförslagen samt en beteende- och
hälsokultursförändring med fokus på psykisk ohälsa inom Organisation AB. Konkreta
åtgärdsförslag beskrivs sedan i implementeringsplanen under 6.7, sid 64.
6.1. Vad är orsakerna till upplevd stress hos Organisation AB?
6.1.1. Positiv och negativ stress. Det råder ingen tvekan om att en del respondenter
påverkas positivt av stress och en del negativt. Eftersom alla individer är unika och reagerar
olika på stress anser Aroseus (2016) att det är vår personlighet och hur vi väljer att förhålla
oss till den upplevda stressreaktionen som är avgörande för hur vi påverkas, inte själva
händelsen i sig. En kritisk faktor som framkom i resultatet var att de respondenter vilka
hade en negativ syn på stress hade erfarenhet av negativ påverkan av stress. Från
överskådliga perspektiv kan det tänkas att personligheten och förhållningssättet är
avgörande men undersökningen visade att samtliga som hade en negativ syn på stress hade
tidigare haft en positiv syn innan negativa erfarenheter upplevts. Innan den negativa
påverkan av stress upplevts hade med andra ord respondenterna troligen en positiv syn, där
lite stress, som Seyle (1950) beskriver, är bra för vår prestation och hälsosamt till en viss
gräns. Att försöka åtgärda redan negativt stressade medarbetare verkar med andra ord inte
vara en hållbar lösning då medarbetarnas förhållningssätt till stress har förändrats till en
negativ syn som sedan består. Lösningen verkar vara att arbeta på ett sätt där medarbetarna
aldrig upplever en långvarig negativ stress som påverkar dem negativt.
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Ett förebyggande arbetssätt för psykisk ohälsa och negativt upplevd stress verkar
därför väldigt viktigt och viktigare än författaren kunnat ana själv och både billigare och
effektivare än när åtgärder sker i efterhand.
6.1.2. Övergången till negativ stress. När vår kropp börjar prioritera energi för att
bibehålla stressreaktionen framför andra delar i kroppen är då vi har övergått till fas två
enligt Seyle (1950) där vår hjärna nu påverkas negativt enligt Hansen (2016). När
amygdala, vår så kallade stressmotor, arbetar för länge utan avbrott och återhämtning är då
vi bokstavligen bryter ner vår hjärna och den onda spiralen av långvarig och kronisk stress
är igång - det är en sådan process vilket tillslut resulterar i att kroppen klappar ihop när
energin tar slut. En av anledningarna till att det huvudsakligen är kvinnor som har förmågan
att övergå till negativt upplevd stress kan vara att kvinnor fortfarande, enligt Hallsten et al
(2006) och Stressmottagningen (2017), bär huvudansvaret för matlagning, tvätt, städning
och omsorg av barn. Möjligheten till att pausa stressmotorn för återhämtning anses därför
mindre för kvinnor än för män då både Previa (2017) och Stressmottagningen (2017) visar
att mäns blodtryck och stresshormonshalter minskar när de kommer hem från jobbet
medans kvinnors ökar. Resultatet i undersökningen visade att 87,5% av de som upplevde
negativ stress i företaget var kvinnor. Ytterligare en korrelation är att undersökningen
visade att 86% av de som såg familjen som ett projekt utanför arbetslivet var kvinnor vilket
tyder på att kvinnor har en större ansvarssyn på familjära aktiviteter än män.
Att primärt kvinnor upplever negativ stress i arbetslivet anses därför av författaren
vara en ytterligare avgörande faktor att förebygga kvinnors negativt upplevda stress och
förebygga risken att övergå till att få en negativ syn på stress. Eftersom stressen för kvinnor
många gånger verkar fortsätta i privatlivet minskar möjligheten för återhämtning och en
ond spiral kring kronisk stress är igång. Genom att förebygga negativt upplevd stress hos
Organisation AB i form av ett förebyggande arbetssätt kan det nya sättet att arbeta ligga till
grund för att kvinnor lär sig att hantera sin stress på en positiv nivå på arbetsplatsen.
Arbetssättet kan möjligen även på sikt lära kvinnorna att använda samma mentalitet hemma
i hushållet och på så vis ha fler verktyg och metoder till hans vid stressade eller hektiska
situationer.
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6.1.3. De bristande faktorerna. För att skapa rätt förutsättningar för ett
förebyggande arbetssätt mot negativt upplevd stress hävdar Svärd et al., (2002), Aroseus
(2013), Söderström et al., (2003), Pollak (2007) och Rock (2014) att medarbetare bör ges
möjlighet till att:
-

känna kontroll över situationen och möjlighet till handlingsutrymme

-

uppleva ett starkt socialt stöd från andra

-

ges möjlighet till återhämtning

-

få kunskap och erfarenhet

-

ha ett optimistiskt förhållningssätt

-

rätt typ av problemlösningsstil

-

utföra en aktivitet åt gången.

Motsatsen till ovan nämna förutsättningar anses därmed vara de bristande faktorerna
till att medarbetare upplever negativ stress, d.v.s.:
-

ej kontroll över situationen och avsaknad till handlingsutrymme

-

bristande socialt stöd

-

låg möjlighet till återhämtning

-

bristande kunskap och erfarenhet

-

negativt förhållningssätt

-

fel typ av problemlösningsstil

-

utför flera aktiviteter samtidigt.

Orsakerna till medarbetarnas negativt upplevda stress i undersökningens resultat
stämmer väl överens med avsaknad av de ovan nämna förutsättningarna för att motverka
negativ stress, se figur 22 sid 48 nedan.
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Figur 22. Korrelationen mellan teori och beskriven empiri av orsaker till negativ stress och
medarbetarnas upplevda orsaker till negativ stress genom ett Ishikawadiagram baserad på
figur från Bergman och Klefsjö (2012, s. 243).
För höga krav på sig. Att ha för höga krav på sig själv anses ofta enligt författaren
skapa oro för att inte prestera med högsta kvalité vid varje arbetsuppgift. Pollak (2007)
menar att vårt förhållningssätt istället bör ses utifrån ett perspektiv där det finns ett annat
sätt att se på den stressande situationen än i form av att prestera i perfektion. För höga krav
på sig själv anses därför av författaren vara en grundorsak till ett negativt förhållningssätt
vilket kan ge upphov till negativt upplevd stress och bör kunna förebyggas genom ökad
öppen kommunikation och feedback mellan kollegor och närmsta chef.
Distanschef. Att uppleva ett starkt socialt stöd kan enligt Söderström et al., (2003)
vara en viktig positiv skyddsfaktor mot negativt upplevd stress och en buffert mot ohälsa,
men också en viktig negativ riskfaktor om det sociala stödet saknas. Respondenter vilka
beskrev att de hade distanschefer upplevde inte det sociala stödet från deras chef vilket
författaren anser skapar negativ påverkan på möjligheten att känna trygghet, bli omtyckt
och att känna tillhörighet. Organisation AB bör göra en medarbetarundersökning med föroch nackdelar med distanschef utifrån ett hälsoperspektiv med negativ stress i fokus.
Bristande kommunikation med personer i samma projekt mellan olika avdelningar.
Problematiken skapar enligt författaren och respondenterna själva ett ineffektivt arbete
eftersom avdelningarna många gånger hade olika mål för samma projekt. Det sociala
samspelet mellan avdelningarna i överlappande projekt anses därför bli bristande eftersom
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otydligheter hela tiden uppstår genom tvådelad information gällande målsättningarna för
samma projekt. Olika målsättningar vilket i sin tur skapar negativt upplevd stress genom
oklarheterna av vad som ska levereras. Projekt mellan olika avdelningar bör möjligen
bortse från den specifika avdelningens mål och skapa en temporär plattform för information
och projektmål.
Ingen ersättare vid sjukfrånvaro och helgarbete. Att inte ha någon ersättare vid
sjukfrånvaro skapar negativ stress genom att inte kunna slappna av vid sjukfrånvaro på
grund av vetskapen att arbetsuppgifter ständigt lagras på hög eftersom ingen har kompetens
att utföra dem. Att vara själv på sin roll anses därför vara en negativ stressfaktor i sig, även
när medarbetaren är frisk. Söderström et al., (2003) hävdar att övertidsarbete inte
nödvändigtvis behöver vara risk för ohälsa men får konsekvenser när medarbetaren
kontinuerligt arbetar övertid och inte själv ser något slut på övertidsarbetet, likaså gäller
helgarbete. Ett mer optimalt och avslappnat arbetsförhållande bör enligt författaren vara
genom att se till att alltid kunna ersätta någons arbetsuppgifter om den specifika personen
är sjuk. Författaren menar även att risken för att en person som inte har någon ersättare
kommer sjuk till arbetet är större än för dem som inte har det vilket i sin tur kan resultera i
ännu fler sjuka medarbetare.
Tajt tidsplan. En tajt tidsplan skapar ofta låg möjlighet till återhämtning vilket
skapar negativ stress. En kritisk faktor för att sänka sjukfrånvaron anser författaren vara att
Organisation AB skapar rätt förutsättningar för att medarbetarna ges möjlighet till
avkoppling från arbetet, även om det föreligger en tajt tidsplan – målet är givetvis att
utforma tidsplanen med ett hälsoperspektiv från början.
Bristande förståelse av negativ stress och dess åtgärder. Det verkar inte finnas
något rum mellan positiv och negativ stress, övergången sker kvickt. Respondenter vilka
enbart upplevt positiv stress hade bara en positiv bild av stress och respondenter vilka
upplevt negativ stress hade enbart en negativ syn på stress. De som hade en positiv syn på
stress verkar med andra ord enligt författaren köra på tills de upplever negativ stress.
Problematik uppstår om första upplevelsen av negativ stress sker i form av
utmattningssyndrom eller att ha gått in i väggen. Medarbetare har dålig erfarenhet och
kunskap av negativ stress och framför allt hur det åtgärdas, vägen tillbaka från
utmattningssyndrom eller att ha gått in i väggen är oftast lång och plågsam. Söderström et
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al., (2003) hävdar att en förutsättning för att våga anta nya utmaningar är att förbättra
kompetensen genom ett ökat lärande. Det ökade lärande stärker självkänslan hos
medarbetare och riskerna för negativt upplevd stress minskar. Olika utbildningsstrategier i
form av ren utbildning eller implementering av ett förebyggande arbetssätt med
avdelningsanpassade verktyg och metoder kan öka kompetensen hos medarbetarna
samtidigt som de förebygger negativ stress.
Otillräcklig kompetens inom olika områden. En förutsättning för att hantera sin
arbetsbeskrivning optimalt och på ett effektivt sätt anses av författaren vara att ha goda
kunskaper inom saker som utförs ofta. Otillräcklig kompentens inom t.ex. Outlook, som
majoriteten använder dagligen, skapar onödig stress när något mer avancerat ska utföras i
programmet förutom att svara på ett mejl. Söderström et al., (2003) hävdar att när vi utsätts
för stressande situationer vilka påverkar oss negativt i form av oro minskar vår normala
förmåga att behandla information och att anta nya utmaningar – negativ stress blir då ett
hinder för nytt lärande. Det anses därför av författaren nödvändig att se till att hela tiden
uppdatera sina kunskaper, även på mer avancerad nivå, inom områden som utförs ofta, t.ex.
i PowerPoint för den som presenterar då och då.
Biter ihop och kör vidare samt övertidsarbete för att komma ikapp. Valet av
problemlösningsstil när vi befinner oss i stressade situationer hävdar Pollak (2007) är
betydande för om vår stress ska påverka oss positiv eller negativt. Att sluta känna efter och
köra vidare genom att bita ihop och arbeta övertid för att komma ikapp anser författaren
inte alltid är den bästa vägen för att lösa en uppgift optimalt. Inte heller en effektiv
problemlösningsstrategi eftersom vi många gånger presterar sämre i negativt stressade
situationer. Genom att skapa kontroll över situationer och fokusera på återhämtning skapas
bättre förutsättningar för att vara mer effektiv och hantera överbelastning av arbete på ett
mer hållbart sätt. Om deadline inte kan hållas utan övertidsarbete bör närmsta chef
rådfrågas om det finns möjlighet till stöd av andra medarbetare, alternativt skjuta upp
deadline – planera utifrån både ett hälsoperspektiv och ett affärsperspektiv.
Prioriterar fel och tappar fokus. Vid enbart en positiv stress är det svårare att göra
felaktiga prioriteringar, men vid negativt upplevd stress sker dem titt som tätt enligt
författaren. Rock (2014) hävdar att det bara går att fokusera på en medveten uppgift åt
gången. När flera uppgifter utförs samtidigt försämras prestation och precision i
50 av 69

FÖREBYGGANDE AV NEGATIVT UPPLEVD STRESS HOS MEDARBETARE
UR ETT KVALITETSPERSPEKTIV
arbetsuppgifterna och det är avsevärt mycket lättare att tappa fokus och på så vis prioritera
fel – med andra ord, utför alltid en aktivitet åt gången.
Upplevs vara effektiv men är raka motsatsen. Ett vanligt fenomen när vi upplever
negativ stress är att vi börjar utföra flera saker samtidigt i hopp om att få sakerna gjort
snabbare. Som tidigare nämnt hävdar Rock (2014) att vår hjärna enbart kan fokusera på en
mental uppgift åt gången. Att växla mellan arbetsuppgifter förbrukar mer energi och om det
sker ofta är sannolikheten större att fler misstag begås. Om negativ stress upplevs och om
precision är viktigt är den effektivaste metoden att arbeta på genom att ta sig an en av dem i
taget.
Ojämn arbetsbelastning. Vid jämn arbetsbelastning där god kontroll över
arbetssituationen upplevs kan upplevd stress bidra till arbetsglädje och effektivitet enligt
Svärd et al., (2002). Om perioder med jämna mellanrum präglas av ojämn arbetsbelastning,
där negativ stress upplevs, minskar ofta kontrollen och även möjligheten till
handlingsutrymme. Hög arbetsbelastning speglar ofta höga krav vilket kan leda till
anspänning, olustkänslor och bristande engagemang. En jämn arbetsbelastning på en
hållbar nivå utifrån ett hälsoperspektiv bör därför enligt författaren läggas större fokus på,
framför allt genom en dialog mellan chef och medarbetare.
Otydliga roller. Flera respondenter lyfte fram otydliga roller som en orsak till
negativt upplevd stress. Liksom ojämn arbetsbelastning skapar otydliga roller minskad
kontroll, där graden av handlingsutrymme minskar och negativ stress kan upplevas. Det är
enligt Svärd et al., (2002) när individen upplever att det finns tydliga roller i form av hög
egenkontroll och lagom grad till handlingsutrymme som de bästa förutsättningarna för
hälsa föreligger genom att vi skapar möjligheter att agera och få balans mellan
omgivningens krav och ens kapacitet.
För mycket information. Flera respondenter lyfte fram att det är onödigt många som
sammankopplas i mejlkonversationer där långt från alla behöver ta del av den specifika
informationen, likaså gällde möten. Eftersom Svärd et al., (2002) hävdar att vi behöver
känna kontroll över vår arbetssituation för att känna positiv stress kan det enligt författaren
vara en god idé att tänka igenom några gånger innan överflödigt med personer
sammankopplas till ett mejlutskick. För mycket information kan med andra ord skapa
olustkänslor och bristande engagemang vilket författaren inte tror är meningen med att
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informera flera människor, men att de inte förstår vilka negativa effekter som kan uppstå i
form av negativ stress. För mycket information anses även ta onödig arbetstid från dem
som inte behöver informationen vilket gör att effektiv arbetstid inte läggs på nödvändiga
arbetsuppgifter, vilket också kan ses som en bidragande faktor till negativ stress.
6.2. Hur kan negativt upplevd stress förebyggas hos Organisation AB?
6.2.1. Det gränslösa arbetet. Gemensamt för samtliga av medarbetarnas lösningar
till negativt upplevd stress är att det måste finnas uttalade och tydliga strategier för samtliga
medarbetare och för hur företaget arbetar med att förebygga negativt upplevd stress. Den
tekniska utvecklingen som dagens samhälle upplever påverkar hela vår omvärld och kräver
enligt Heide et al., (2012) att både individer och organisationer förändrar sig. I en värld av
konstant utveckling anses enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) de organisationer som är
bäst anpassade till omvärlden vara de som överlever. Ett dilemma som uppstår av den
tekniska utvecklingen är att företaget anpassar själva tekniken för att skapa bättre
förutsättningar för bland annat ökad effektivitet, men ökar också förutsättningarna för det
gränslösa arbetet. Det gränslösa arbetet anses av författaren vara en riskfaktor som främjar
psykisk ohälsa och ökar negativt upplevd stress genom ökat individuellt ansvar och
självledarskap, vilket även överensstämmer med HR-direktörens syn: ”Jag ser en brist i
arbetslivet i att vi har arbetsrättslagar t.ex. arbetsmiljölagen som är ganska otidsenlig som
inte är anpassad till de moderna verktyg som har kommit med digitaliseringen. Den
digitaliseringen som vi har idag kräver ett helt annat ansvar och ett bra självledarskap. Idag
är det inte lika många som jobbar deltid som för 20 år sedan, t.ex. när de som har barn att
hämta och lämna på förskolan idag kan arbeta hemifrån vilket gör att det är möjligt att
jobba heltid och ändå hämta och lämna barnen”. Sveningsson och Sörgärde (2014) menar
att mindre och kontinuerliga organisationsförändringar, inkluderat fokus på att främja
medarbetarnas hälsa, är nödvändiga för att ständigt förbättra och förhålla sig till den
pågående omvärldsutvecklingen. Organisation AB behöver därför se över möjligheterna
som digitaliseringen har bidragit med utifrån den negativa påverkan det gränslösa arbetet
kan ha på medarbetare som har svårt att ta ett eget ansvar och saknar ett starkt
självledarskap.

52 av 69

FÖREBYGGANDE AV NEGATIVT UPPLEVD STRESS HOS MEDARBETARE
UR ETT KVALITETSPERSPEKTIV
6.2.2. Drivkraften hos medarbetarna. Toyota investerar enligt Liker (2013) stort i
sina medarbetare för att skapa enastående människor och får i gengäld medarbetare som
ständigt förbättrar sina arbetsinsatser på grund av att de ges rätt förutsättningar. För att ges
rätt förutsättningar krävs det enligt författaren att Organisation AB tar fram en tydlig vision,
strategi och hälsopolicy för främjandet av negativt upplevd stress och fysisk samt psykisk
hälsa överlag för att bibehålla drivkraften hos medarbetarna. Företagets hälsopolicy,
hälsokultur och strategi ska tillsammans med ett engagerat ledarskap och ledning
komplettera organisationens strategiska översiktsbild enligt Bergman och Klefsjö (2012).
Ett exempel på en hälsopolicy hos Organisation AB kan enligt författaren vara följande:
Hälsopolicy Organisation AB
”I Organisation AB främjar vi medarbetare till ett hälsosamt liv och arbetar proaktiv
med psykisk och fysisk ohälsa genom förebyggande arbetssätt i form av
avdelningsanpassade verktyg och metoder. Hälsoarbetet sker utifrån en helhetssyn inom
verksamheten och ska noga vara kommunicerat och förstått av samtliga i företaget. Alla
typer av förändringar inom Organisation AB ska ses och diskuteras utifrån både ett
hälsoperspektiv och ett affärsperspektiv. Vi vill ha ett hälsofrämjande ledarskap med
kompetens och hög delaktighet i påverkan av varje medarbetares arbetssituation kopplat till
dess hälsa. Vi erbjuder tid för återhämtning, möjlighet till handlingsutrymme, kunskap om
negativ stress och uppmanar hälsosamma metoder för problemlösning, t.ex. att alltid utföra
en aktivitet åt gången. Vi strävar även efter att uppleva ett starkt socialt stöd från varandra
och att ha ett optimistiskt förhållningssätt till vår arbetssituation.
Vi vet att medarbetare som mår bra och hanterar stress på ett positivt sätt är mer
motiverade, effektiva, produktiva och skapar större konkurrensfördelar för företaget. Vi
uppnår vår hälsopolicy genom att uppmana till att röra sig dagligen på arbetstid i form av
lunchpromenader, ta korta pauser varje timma framför datorn samt genom arbete av
förebyggande avdelningsanpassade metoder och verktyg mot negativ stress och psykisk
ohälsa generellt i det dagliga arbetet.
Under varje år av vår satsning för en bättre företagshälsa satsar vi på att sänka totala
antalet sjukfrånvarodagar med 1000 dagar vilket under 2016 var 8940 sjukfrånvarodagar.
Målet med vårt proaktiva arbete med hälsa är att:
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-

öka effektiviteten

-

öka produktiviteten

-

skapa högre kvalitet

-

minska sjukfrånvaro

-

få färre rehabiliteringsfall”
6.2.3. Ledningens ansvar och engagerat ledarskap. Enligt HR-direktören i

Organisation AB ska arbetsgivaren hjälpa till att öppna upp ögonen för medarbetarna vad
gäller negativt upplevd stress men bär inte ansvaret, det ligger hos medarbetaren själv. Som
tidigare nämnt verkar samtliga haft en positiv syn på stress innan en del upplevt en negativ
påverkan vilket kan summera att övergången till negativt upplevd stress är svår att avgöra
på egen hand eftersom flertalet trots allt hamnar där. Om företaget inte tar ansvar för ett
förebyggande arbetssätt anses risken för att negativt upplevd stress ökar. Enligt Bergman
och Klefsjö (2012) ska den framtagna policyn, i detta fallet hälsopolicy, innehålla riktlinjer
och ständiga förbättringar av arbetssätt och kommuniceras ut och vara förstådd i hela
organisationen. Ledningens betydelse för det sociala ansvaret anses även viktig när det
gäller sjukfrånvaro och arbetsmiljö enligt Borglund et al., (2012). HR-direktörens åsikter
stämmer överens med Bergman och Klefsjö (2012) som hävdade att en stark betydande
faktor för medarbetarnas engagemang och delaktighet är att chefer på olika nivåer är
trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation och fungerar som omdömen, även i
ett hälsofrämjande syfte.
Enligt Gjerde (2012) kan en coachande ledarstil stärka självförtroendet hos
medarbetarna genom aktivt lyssnande chefer som ställer kraftfulla frågor i syfte att bidra till
att medarbetarna själva finner bra svar och upplever förmågan att övervinna problem. En
coachande ledarstil anses därför av författaren kunna bidra till en minskad upplevd negativ
stress hos Organisation AB eftersom vårt förhållningssätt till hur vi löser problem påverkar
graden av negativt upplevd stress enligt Pollak (2007). Resultatet av en coachande ledarstil
anses enligt Gjerde (2012) vara en väg mot att förändra sin inre självdialog till en mer
positiv sådan vilket anses av författaren kunna vara nyckeln till att bli mer medveten om
sina inre vanor och reaktioner gällande de negativa stressvanorna. Tanken med att skapa en
korrelation mellan ledning, ledare och medarbetare för ett förebyggande arbetssätt av
negativt upplevd stress är enligt författaren för att på sikt få fler medarbetare att utöva ett
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starkare självledarskap. Poängen är att lära andra att leda sig själva utifrån ett
hälsoperspektiv men där en förutsättning för att leda andra är att kunna leda sig själv först
enligt Jacobsen och Thorsvik (2014).
6.3. Kan förebyggande av negativt upplevd stress öka verksamhetens effektivitet?
6.3.1. Effekterna av negativt upplevd stress. Ytterligare en anledning till att
förändra organisationens arbete mot negativt upplevd stress och behovet av ett arbetssätt för
förebyggande syften visade sig i undersökningen. Medarbetares uppskattad effektivitet när
de upplevt negativ stress verkar påverkas i en negativ bemärkelse, t.ex. felprioriteringar,
uppgifter tar längre tid, tappar fokus, försöker göra flera saker samtidigt och blir
ostrukturerad. 68% av respondenterna upplevde att de blev ineffektiva och att kvalitén på
arbetsutförandet brast på grund av negativt upplevd stress. Bristande effektivitet anses som
slöseri av både resurser och tid som anses kunna förebyggas vilket enligt HR-direktören
inte sker i företaget genom citatet ”Jag tycker vi bygger mycket på när det har hänt saker,
inte i ett förebyggande syfte”. Att öka effektiviteten handlar enligt Jacobsen och Thorsvik
(2014) om att organisationer nyttjar de resurser som finns på ett optimalt sätt och väljer den
bästa vägen mot målet. Ökad effektivitet och eliminering av slöseri anses vara nära
besläktade där ständiga förbättringar och långsiktig framgång enligt Liker (2013) handlar
om att:
-

eliminera slöseri med tid och resurser

-

bygga in hållbar kvalitet i arbetsplatssystemen

-

bygga upp en lärande kultur för ständiga förbättringar.

Optimering till ökad effektivitet handlar därför enligt författaren om att eliminera de
bristande faktorerna vilka skapar ineffektivitet och bygga in hållbara arbetssätt av hög
kvalité.
6.3.2. Förändra för att förebygga. Att gå från att hantera negativ stress när det
uppdagats till att arbeta förebyggande anses av författaren kräva förändring i både
företagets hälsokultur och individernas beteende. Syftet är att på sikt ändra synen till hur
företaget arbetar för att främja psykisk hälsa och skapa en hälsofrämjande psykosocial
kultur. Företagskultur handlar enligt Alvesson och Sveningsson (2012) om de tankesätt och
innebörder som speglar organisationen vilket kommer att kräva en förändring för att se
psykisk ohälsa på ett förebyggande sätt. Sättet att genomgå typen av
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organisationsförändring, för att bli en lärande hälsokultur, anses vara genom att se
förändringen som en organisk, social rörelse. Förändringen blir då något som växer fram
genom grundtanken av att ändra företagets förhållningssätt till psykisk ohälsa där det inte
finns någon starkt riktad vilja eller gemensamt samlad plan. Enligt Alvesson (2015) handlar
kulturförändring som en organisk rörelse om att grupper inom organisationen följer en
ström av nya idéer vilka slutligen leder till en förändring. Om idéerna, i form av ett nytt
arbetssätt med verktyg och metoder, kommer från en extern konsult menar författaren att
ingen i Organisation AB står som övergripande ansvarig. Förändringen till en förebyggande
hälsokultur sker då genom att olika grupper succesivt följer strömmen av de nya idéerna
och den förebyggande hälsokulturen implementerar sig själv. Att få medarbetare att följa
och acceptera de nya idéerna (lösningsförslagen) anses av författaren kräva förändring i
medarbetares beteende. Förändringen bör ske genom belöning i form av beröm från chefer
och kollegor när de nya idéerna använts vilket Liker (2013) hävdar är det vanligaste sättet
för att få människor att förändra sitt beteende.
Utöver beröm som en form av beteendeförändring anser författaren att Organisation
AB bör använda sig av beteende- och normativ styrning för att i olika grad påverkar
medarbetarnas sätt att tänka och förstå sig själva och deras arbete. Syftet med de båda
sätten att styra anses enligt Alvesson och Sveningsson (2012) vara att skapa förutsägbarhet
- förutsägbarhet genom att specificera hur medarbetarna ska bete sig och utföra sina
arbetsuppgifter samt öka produktiviteten, arbetstillfredsställelse och engagemang.
6.3.3. Den som slutar bli bättre slutar snart att vara bra. Hittills beskriver
analysen vikten av att genomgå en hälsokultursförändring för att ändra synen på psykisk
ohälsa och för att kunna få med samtliga på tåget för att både acceptera förändringen och
arbeta förebyggande. Men oavsett om organisationer har tydliga visioner, strategier,
policys, arbetar med ständiga förbättringar, arbetar med att öka effektiviteten och eliminera
slöseri av olika faktorer anses nyckelfaktorn enligt Olhager (2013) vara att se till att det
som utförs görs på ett standardiserat sätt. Det är nämligen först efter att ha standardiserat ett
arbetssätt som samtliga medarbetare förstår och accepterar att företaget enligt Liker (2013)
kan övergå till att bli en lärande organisation. En lärande organisation söker ständigt efter
grundorsaken till problemet och driver organisationen framåt genom tuffa analyser och
reflektioner.
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Det är den lärande organisationen som sedan ska ta till sig den nya tekniken och ta lärandet
till en ny nivå där nya färdigheter uppnås från medarbetarna genom bättre förståelse av sin
hälsa.
Genom att standardisera lösningarna till negativt upplevd stress i kombination med
en förebyggande hälsokultur kan Organisation AB övergå till att bli en hälsofrämjande
lärande organisation som ständigt driver fram förbättringar utifrån företagets hälsopolicy. I
samma takt som digitaliseringen ökar måste Organisation AB öka förståelsen av
medarbetarnas hälsopåverkan på det nya sättet att använda tekniken. Citatet från Bergman
och Klefsjö (2012, s. 46) anses av författaren högst relevant när det gäller
kvalitetsutveckling av hälsa, ”den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”.
6.4. Viktning av orsaker och lösningsförslag i ett matrisdiagram
I matrisdiagrammet, figur 24 sid 58, beskrivs en viktning genomförd av författaren
utifrån respondenternas upplevda orsaker till negativ stress och respondenternas lösningar
till att förebygga negativt upplevd stress. Viktningen beskriver hur effektiv varje
lösningsförslag är gentemot orsakerna till negativt upplevd stress. Viktningen är baserad
utifrån de teoretiska relevanta faktorerna för att motverka negativt upplevd stress kopplat
till respondenternas egna lösningar för att förebygga negativt upplevd stress. Lösningarna i
matrisdiagrammet beskrivs enligt figur 23 nedan där ökad kontroll innefattar samtliga nio
lösningsförslag som grenar ut från rubriken ökad kontroll i träddiagrammet. Tidigare nämnt
i resultatdelen beskrivs samtliga lösningsförslag mer utförligt i slutsatsen.

Figur 23. Beskrivning av hur lösningsförslagen i matrisdiagrammet, figur 24 nedan, bör
tolkas.
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Figur 24. Matrisdiagram inkluderat viktning av orsaker till negativt upplevd stress och
medarbetarnas lösningsförslag. För att begripa viktningen och dess uträkning se
figurbeskrivning 5 sid 22.
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Vad som kan noteras av viktningen mellan orsakerna och lösningsförslagen är att:
-

ökad kontroll (387)

-

gemensamma riktlinjer och rutiner (352)

-

Återhämtningsmetoder (288)

-

ökad tydlighet (285)

-

engagerat ledarskap (240)

-

hållbart fokus/ökad effektivitet (229)

-

utbildningsinsatser (212)

-

arbetsstrategier (210)

anses vara de effektivaste lösningarna för förebyggande av negativt upplevd stress.
Det kan även noteras att samtliga lösningsförslag hade relativt hög och medelhög grad av
effektivitet förutom humor och friskvård. Att friskvårdslösningarna fick låg relativa värde
beror på att 90% av respondenterna redan utförde någon typ av fysisk aktivitet men där
fortfarande åtta stycken upplevde negativ stress. Humor anses inte vara en dålig lösning
men har inte högsta prioritet utifrån respondenternas orsaker till negativt upplevd stress,
författaren hävdar dock att humor bör användas i större grad i kombination med
professionalitet.
6.5. Ingående förklaring av respondenternas lösningsförslag kombinerat med
författarens analys
1. Ökad kontroll (387)
a. Medarbetare ska uppmanas att våga visa sig svaga och våga säga
”Jag fixar inte det här” och få beröm för att de vågar känna av sina
inre reaktioner. Genom att säga ifrån när det börjar kännas för
mycket lär sig medarbetarna att känna av sina gränser och kan sedan
kvarstå i en positiv syn på stress.
b. Våga skapa känsla av inte vara perfekt och på sikt minska
prestationskrav, små steg i taget. Medarbetare med höga
prestationskrav bör uppmanas av kollegor och avdelningschefer att
alltid involvera hälsoperspektivet i dagliga arbetsuppgifter för att
skapa bättre balans.
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c. Jämna ut arbetsbelastningen genom rätt prioriteringar och träna
medarbetaren på att själv se över sina arbetstimmar.
Avdelningschefer hjälper till och stöttar prioriteringen – ska
dokumenteras.
d. Chefer genomför korta hälso-och medarbetardialoger på 5–15
minuter 1 gång per månad för att öka kontrollen och förståelsen av
medarbetarnas psykiska hälsa. Istället för utbildningar kan chefer,
genom ökade hälsosamtal med medarbetare, succesivt lära sig att
känna igen faktorer för negativ och positiv hälsa.
2. Gemensamma riktlinjer och rutiner (352)
a. Chefer bör uppmuntra till att koppla av och låta medarbetare förtjäna
stunder som skapar balans. Hälsoförutsättningarna, exempelvis
träning på arbetstid, ska uppmanas och våga användas av alla på ett
tydligt sätt med beröm som efterverkan.
b. Samtliga medarbetare på arbetsplatsen ska ha uttalade befogenheter
att flagga om någon anses vara på väg åt fel håll och antingen ta
dialogen själv eller överlämna till avdelningschefen. Medarbetaren
ska även fråga om det finns möjlighet för någon att avlasta eventuellt
tillfälligt hög arbetsbelastning.
c. Tydliga kommunicerade regler för träning på arbetstid, vad som
gäller och vad som uppmanas att göra – även hur timmar redovisas.
3. Återhämtningsmetoder (288)
a. Påminna varandra minst 1 gång i veckan om att ta korta pauser,
exempelvis fem minuter per timme, gå iväg eller sitt kvar och
fokusera på din andning. Påminn varandra tills det blir en naturlig
rutin.
b. Var noga med att påminna dig själv och varandra om betydelsen av
att vila och att prioritera god nattsömn. Skapa balans genom att
återhämta dig fem timmar extra per vecka om du arbetat fem
timmars övertid under veckan – ska dokumenteras.
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c. Utöva någon form av mindfullness morgon och eftermiddag på
arbetsplatsen i 5–15 minuter, exempelvis i en massagestol.
4. Ökad tydlighet (285)
a. Tydliga mål, roller och arbetsuppgifter, både på individnivå och med
uppföljning av avdelningens mål. Noggrann uppföljning mellan
andra avdelningar och deras mål vid överlappande projekt.
b. Tydliga rutiner för arbetstider på individnivå. Sikta på att arbeta
normala arbetstider, 40 timmar per vecka. Om det krävs mer,
diskutera med din chef om det är nödvändigt.
c. Ta fram metoder för att organisera din dag, välj att inte bli styrd av
mejlkorgen. Boka in möten med dig själv som avsätts för prioriterade
arbetsuppgifter utan avbrott. Signalera t.ex. med en lapp ”Stör ej
mellan 14:00-15:00” och öronproppar för att skapa hög effektivitet.
d. Uppmana, skapa och ta fram förutsättningar för tydligt, engagerat,
lyhört, förstående och stöttande ledarskap. Chefer måste engagera sig
och uppmanas att framstå som en förebild för främjandet av psykisk
hälsa med fokus på negativ stress.
e. Chefer bör även ansvara för kontinuerlig uppföljning av dialog om
mål och rollbeskrivningar med medarbetarna för att öka tydligheten.
5. Engagerat ledarskap (240)
a. Chefer ska se till så att medarbetarna känner sig sedda och känner
trygghet genom att chefer visar att de bryr sig om medarbetarna
utifrån ett hälsomässigt perspektiv.
b. Chefer ska påminna medarbetare om att de fyller en viktig funktion
och att de skapar skillnad, inte enbart efter bra prestationer. Det är
viktigt för den enskilda medarbetare att känna sig betydelsefull vilket
kan resultera i ökad motivation och energi till arbetet.
c. Chefer ska skapa rätt förutsättningar för delaktighet och öppna
möjligheten för att tycka till genom åsikter för att kontinuerligt
arbeta med ständiga förbättringar.

61 av 69

FÖREBYGGANDE AV NEGATIVT UPPLEVD STRESS HOS MEDARBETARE
UR ETT KVALITETSPERSPEKTIV
d. Chefer ska uppmana att medarbetare fattar egna beslut och ger
förutsättningar för att kunna prioritera information.
e. Chefer bör signalera ett ledarskap som skapar känsla av låg grad av
hierarki för att ge förutsättningar för den enskilde medarbetaren att
växa inom sig själv.
6. Hållbart fokus/ökad effektivitet (229)
a. Se till att ha hög kunskap i det du gör ofta, exempelvis vara duktig på
Outlook eller på PowerPoint om du utför presentationer då och då.
Hög kunskap ökar känslan av kontroll och ökar effektiviteten
samtidigt som det minskar negativt stress.
b. Om chefer har begränsad kunskap inom medarbetares område, välj
att avstå från att lägga sig i, det kan skapa ineffektivitet och
oklarheter.
c. Ta pauser med kollegor när du som medarbetare känner att du ligger
efter, avbrott och sociala relationer minskar den negativa stressen
och skapar lugn.
d. Ta fram mål och strategier på både ledningsnivå, avdelningsnivå och
avdelningsnivå för att minska andelen möten. Uppmana att frigöra
riktig arbetstid i syfte om att skapa större fokus på det individuella
arbetet och de individuellt prioriterade arbetsuppgifterna.
e. Öka effektiviteten genom mindre slöseri av tid p.g.a. privata ärenden
på kontorstid. Prioritera arbetsrelaterade uppgifter och lämna privata
ärenden till när luckor dyker upp, exempelvis på eftermiddagarna när
det finns litet utrymme för oförutsedda arbetsuppgifter att dyka upp.
7. Utbildningsinsatser (212)
a. Informera och utbilda om personalansvaret gällande signaler för
negativt upplevd stress, utmattningssyndrom och att gå in i väggen
samt hur det hanteras och av vem.
8. Arbetsstrategier (210)
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a. Se till med att ha lagom balans med resurser, skapa utmaning men
uppmana att hålla sig till heltidsarbete och inte mer genom
kontinuerlig uppföljning, planering och strukturering.
b. Uppmanas av avdelningschef att dra nytta av varandras kompetens
för att öka effektiviteten.
c. Våga vara flexibel men inte på bekostnad av minskad återhämtning.
d. Prioritera rätt genom att genomföra de viktigaste arbetsuppgifterna
tidigt på dagen och lämna utrymme för oväntade uppgifter på
eftermiddagen.
e. Inför gränser för mötestider. Ett möte på 60 minuter får enbart bokas
i 50 minuter, det skapar förutsättningar för medarbetare att i lugn och
ro ta sig till nästa möte utan att behöva stressa och kan koppla upp
sig i lugn och ro.
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6.6. Slutsatser
Studien har identifierat femton orsaker till negativt upplevd stress vilka anses
kunna förebyggas genom de åtta lösningsförslagen som grenar ut i 32 stycken
förbättringsförslag. Den enskilt viktigaste slutsatsen som undersökningen har belyst är att
förbättringsförslagen bör implementeras i kombination med att Organisation AB ändrar sitt
förhållningssätt till negativ stress genom en ingående beteende- och hälsokultursförändring.
Det anses mer eller mindre omotiverat att implementera samtliga förbättringsförslag utan
att lyfta fram psykisk ohälsa, inkluderat negativ stress, som ett växande problem.
Organisation AB kan genom ökad förståelse för psykisk ohälsa komma till insikt med vilka
positiva effekter ett omfattande förebyggande hälsoarbete kan ge. Det förebyggande arbetet
mot negativ stress och den förändrade hälsokulturella synen mot psykisk ohälsa, skapar inte
bara effektivare medarbetare utan anses även kunna ligga till grund för att attrahera nya
medarbetare med hälsa som en viktig värdering. Nyrekryterade medarbetare med ett
hälsofokus kommer enligt författaren att på sikt sänka sjukfrånvaron genom att skapa en
positiv cirkel i form av en effektiv och hälsofrämjande organisation och en lärande
hälsokultur. Organisationen bygger på så vis upp ett starkt arbetsgivarvarumärke vilket
leder till ökad konkurrenskraft och skapar en attraktivare arbetsplats.
6.7. Implementeringsplan
För att implementera de effektivaste lösningarna vilka förebygger orsakerna till
negativt upplevd stress och ökar effektiviteten bör Organisation AB:
-

se över vad digitaliseringen har bidragit med utifrån den negativa påverkan som det
gränslösa arbetet kan ha på medarbetare, medarbetare vilka har svårt att ta ett eget
ansvar och saknar ett starkt självledarskap - anpassa sedan medarbetarnas situation
till den tekniska utvecklingen utifrån ett hållbart hälsoperspektiv

-

ta fram en tydlig hälsovision och hälsopolicy (se sid 53 för exempel) för negativt
upplevd stress som är kontinuerligt kommunicerad i verksamheten

-

låta ledningen ansvara för att det förebyggande arbetssättet är kommunicerat och
förstått i hela organisationen med kontinuerlig uppföljning för att upprätthålla rätt
förståelse och större möjligheter till ständiga förbättringar
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-

skapa ett engagerat ledarskap genom en coachande ledarstil med inriktning på att
främja både fysisk och psykisk hälsa för att stärka medarbetarnas förmåga att leda
sig själva utifrån ett hälsoperspektiv – det så kallade självledarskapet

-

genomgå en beteende- och hälsokultursförändring likt en organisk social rörelse
med hjälp av extern kompetens inom hälsa, ohälsa och organisationsförändringar
för att på sikt ändra synen på hur företaget arbetar proaktivt med psykisk ohälsa.
Hälsokultursförändringen bidrar till att skapa en lärande hälsokultur tillsammans
med ett förebyggande arbetssätt (de effektivaste lösningsförslagen) som ökar
effektiviteten i verksamheten och förhoppningsvis minskar sjukfrånvaron

-

standardisera det förebyggande arbetssättet (de effektivaste lösningsförslagen) på ett
sätt där samtliga medarbetare förstår och accepterar innebörden och övergången till
att bli en lärande hälsoorganisation med fokus på att kvalitetsutveckla psykisk och
fysisk hälsa

-

Kvalitetsrevidera det standardiserade arbetssättet årligen för att upprätthålla hög
grad av kvalitetsutveckling och förbli en lärande hälsokulturell verksamhet.

6.8. Reflektion
6.8.1. Vilka resultat har undersökningen bidragit med? Resultatet har bidragit
med orsaker och lösningar till negativt upplevd stress där:
-

kvinnor i undersökningen upplevde mer negativt stress i arbetslivet än män

-

hälften av de som upplevde negativ stress både arbetslivet och privatlivet
hade en negativ syn på stress samt att kvinnorna i undersökningen verkade
ha en större ansvarssyn på familjära aktiviteter vilket kan vara en
underliggande orsak till att de upplever negativ stress

-

68% av de som upplevde negativ stress anser att deras arbete påverkas
negativt i form av bristande kvalité och lägre effektivitet

-

bristen på fysisk aktivitet och ett dåligt ledarskap inte är orsakerna till
negativt upplevd stress, inte heller ett negativt hälsotillstånd

Det mest uppseendeväckande resultatet som undersökningen har bidragit med enligt
författaren var att samtliga av de respondenter vilka hade en negativ syn på stress p.g.a.
erfarenhet hade tidigare haft en positiv syn. Undersökningen beskriver hur viktigt det är för
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organisation AB att arbeta förebyggande för att negativ upplevd stress aldrig ska upplevas,
för när den upplevts verkar den negativa synen bestå.
6.8.2. Resultatets koppling till tidigare forskning. En intressant aspekt som
undersökningen bidrog med var enligt författaren att fysisk aktivitet inte verkade vara
lösningen mot att förebygga negativ stress. I majoriteten av samtlig forskning kring stress
beskrivs fysisk aktivitet vara den överlägsna metoden för att sänka stressnivåerna. Men
eftersom 75% av de som upplevde negativ stress i undersökningen redan utförde fysisk
aktivitet regelbundet anses inte fysisk aktivitet vara den optimala lösningen då författaren
hävdar att träna ännu mer inte hade förbättrat problemet. Författarens åsikt är att det är
relativt enkelt att studera, på en människokropp, att fysisk aktivitet sänker stressnivåerna i
kroppen men forskarna verkar inte tagit med det så kallade livet i beräkningarna. Fysisk
aktivitet sänker givetvis stressnivåerna men utan ett ändrat förhållningssätt, inkluderat ett
förebyggande arbetssätt med verktyg och metoder mot psykisk ohälsa, anser författaren blir
svårt att sänka sjukfrånvaron på.
Resultatet visar både likheter och vissa olikheter i förhållande till tidigare forskning.
Arbetsmiljöverkets framtagna broschyr för att förebygga arbetsrelaterad stress beskriver
signalerna för att förebygga upplevd stress vilka stämmer väldigt väl överens med
undersökningens orsaker till negativt upplevd stress – likaså gäller för arbetsmiljöverkets
förslag på åtgärder (Arbetsmiljöverket, 2017).
I en stressforskningsrapport om arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i
IT-branschen fanns likheter gällande att ledarskapet spelade en mycket liten eller ingen roll
alls för upplevelsen av stressrelaterade symptom (Söderström et al., 2003). En ytterligare
gemensam faktor var att återhämtning (avkoppling och sömn) var en mycket viktig faktor
för hur starka ohälsosymptom som upplevdes. Däremot visade forskningen att även kön
spelade en mycket liten roll för upplevelsen av stress vilket är raka motsatsen till
undersökningen hos organisation AB. Värt att notera dock är att stressforskningsrapporten
är från 2003 då den tekniska utvecklingen har förändrats radikalt de senaste fjorton åren.
De identifierade orsakerna till negativt upplevd stress var snarlika i
stressforskningsrapporten och den här undersökningen och där skyddande faktorerna också
var lika.
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Undersökningens implementeringsplan till organisation AB har goda likheter vad
gäller stressforskningsrapportens råd och rekommendationer till IT-företaget vilka båda
beskriver vikten av att driva hälsofrågor på strategisk ledningsnivå i företaget, om vikten av
information, av framförhållning och hanterandet av höga krav så att de inte blir för höga.
6.8.3. Har undersökningen löst problem av teoretisk eller praktisk art? Vad
har lösts och inte lösts. Undersökningen har löst problem av teoretisk art men kan
framöver komma att lösa problem av praktisk art om organisation AB väljer att
implementera de effektivaste lösningsförslagen mot negativt upplevd stress. En
rekommendation från författarens sida är dock att en implementering av undersökningen
bör ske genom eller tillsammans med extern kompetens inom hälsa, hälsokulturella- och
organisationsförändringar.
6.9. Förslag på fortsatt forskning/arbete
Rekommendationer av författaren till fortsatt forskning är att undersöka djupare om
huruvida en negativ syn på stress påverkar och förstör de positiva utfall som positiv stress
kan ha på prestation om det sker i rätt balans. Om Organisation AB väljer att implementera
lösningsförslagen till negativt upplevd stress, är en rekommendation till fortsatt forskning
att studera i vilken grad det nya arbetssättet och den förändrade synen på hur företaget ser
på hälsa påverkar sjukfrånvaron samt hur det upplevs öka effektiviteten. Ytterligare en
rekommendation är att fortsätta undersöka hela organisationen med utgångspunkt för både
psykisk och fysisk ohälsa och utforma avdelningsanpassade lösningar.
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Bilaga 1
Intervjuinformation till respondenterna
Hej! Jag heter Filip Löwing och är student på kandidatprogrammet, Ledarskap,
Kvalitet och Förbättring på Uppsala Universitet Campus Gotland samt personlig tränare
och kostrådgivare.
Er verksamhet har sedan början av 2017 gjort en större hälsosatsning kring mat,
motion och motivation för att skapa förutsättningar för en bättre fysisk och psykisk hälsa.
Jag utför mitt examensarbete hos er med syfte att ta fram förslag till hur företaget kan
förebygga upplevd stress hos medarbetare.
För att komma till att undersöka vilka orsaker det är som skapar den upplevda
stressen skulle jag vilja utföra enskilda intervjuer med var och en av er.
Avsatt tid för intervjuerna är 30 minuter och intervjuerna kommer att spelas in i
syfte för mig att kunna gå igenom och sammanställa dem. Resultatet från intervjuerna
kommer att hanteras anonymt och ingen annan än jag kommer att kunna se dina svar.
Examensrapporten har även helt anonymiserat er som företag.
Mitt mål är att hitta förbättringsåtgärder som jag sedan kommer att presentera för
HR och din chef och förhoppningsvis kan vi hitta sätt att förebygga upplevd stress och även
sjukfrånvaro.
Jag önskar gärna att påbörja intervjuerna redan vecka 14 och förväntas vara färdig
senast vecka 16.
Jag vill passa på att tacka för att jag får hjälp att göra mitt examensarbete hos er!
Mvh
Filip Löwing
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Bilaga 2
Intervjumall och respondenternas svar
1. Berätta lite om dig själv och din situation: (Max 5min)
-

Allmänt hälsotillstånd
IO-1. ”Jag mår bra, jag har ett stressigare liv nu än tidigare på grund av småbarn
vilket påverkar jobbet men jag mår bra.”
IO-2. ”Jag mår kanon, jag har alltid hållit på med friskvård. Jag tycker om att röra
på mig i vardagen och anser mig själv som en livsnjutare.”
IO-3. ”Jag mår bra, bättre än tidigare, mycket beror på träning och friskvård.”
IO-4. ”Jag mår inte dåligt men inte heller jättebra. Jag fick möjligheten att hoppa på
ett viktminskningsprogram som företaget står för till 50% och 50%
friskvårdsbidraget och det är bra att det finns möjlighet till träning på arbetet.”
IO-5.”Jag känner att jag behövt ta tag i min hälsa på grund av väldigt stillasittande
arbete och ingen fysisk aktivitet på senare år, jag har haft problem med rygg och
knän o.s.v.”
IO-6. ”Jag har haft ett mestadels stillasittande arbete de senaste tio åren, problem
med mycket småsjukdomar och tappat formen succesivt.”
IO-7. ”Jag är en aktiv person och mår bra.”
IO-8. ”Jag mår ganska bra trots pollenallergi året om.”
IO-9. ”Jag mår bra, tränar och sköter min sömn och kost. Jag har en ganska bra
uppfattning av vad det är jag behöver för att må bra. Tränar jag inte har jag sämre
förmåga att klara av andra saker.”
IO-10. ”Jag har ett bra jobb där jag trivs med kollegor och trivs med mitt arbete. Jag
mår rätt så bra, även på privatplan. Generellt skulle jag säga att jag mår rätt bra,
både psykisk och fysiskt.”
IO-11. ”Jag försöker äta bra, men dricker alkohol och försöker ha en bra balans och
jag skulle säga att jag mår väldigt bra.”
IO-12. ”Jag mår sådär p.g.a. av pågående behandling för sjukdom men som snart
ska bli bra hoppas jag.”
IO-13. ”Generellt skulle jag säga att jag mår bra. Jag har fått ett jätteroligt jobb.
Alla kollegor är väldigt öppna och härliga. Mycket nya intryck p.g.a. att jag är
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nyanställd och sätter höga krav på mig själv nu i början så jag skulle nog säga att
jag mår bra men känner mig lite stressad.”
IO-14. ”Jag mår ganska bra tycker jag, jag vet vad jag ska äta och vad som är bra
och dåligt att äta.”
IO-15. ”Jag mår bra både fysisk och psykiskt.”
IO-16. ”Jag har inte full balans idag gällande min hälsa och har varit förkyld senaste
tre månaderna.”
IO-17.”Jag mår bra.”
IO-18. ”Frisk och mår bra.”
IO-19. ”Jag försöker fortfarande hitta tillbaka till ett normalt liv, jag gick in i
väggen för 2 år sedan och var sjukskriven på heltid i elva månader. Det har gått
väldigt bra att ta mig tillbaka och från och med första april har jag börjat arbeta
heltid. Jag är väldigt stresskänslig och jag trodde inte att det skulle vara såhär tufft
att ta mig tillbaka. Utifrån förutsättningarna som är så mår jag helt okej.”
Fysisk aktivitet
IO-1. ”Jag är inte lika fysisk aktiv som tidigare p.g.a. småbarn.”
IO-2. ”Jag är instruktör på ett gym, jag går även gärna promenader på raster.”
IO-3. ”Jag hade ingen större aktivitet mellan år 20–40 år men jag har kommit igång
i samband med att jag började på det här företaget.”
IO-4. ”Jag kör stegräknare för att nå 15 000 steg per dag, jag tränar även på lunchen
genom att flexa den tiden.”
IO-5. ”Jag har inte haft någon fysisk aktivitet under senaste 10 åren men har försökt
ta tag i det nu i år genom att spela tennis.”
IO-6. ”Jag försöker träna 2–4 gånger i veckan.”
IO-7. ”Jag tränar en hel del själv.”
IO-8. ”Jag cyklar, tränar bodypump och springer lite grann.”
IO-9. ”Jag tränar regelbundet.”
IO-10. ”Jag försöker träna en del och ser till att springa en del.”
IO-11. ”Jag tränar 3–5 gånger i veckan, gruppträningar, bodypump eller springer.”
IO-12. ”Jag går en timme om dagen och lite zumbaträning.”
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IO-13. ”För tillfället blir det ingen träning. Jag göra yoga på morgonen och försöker
ta lunchpromenader.”
IO-14. ”Jag har tränar inte mycket för närvarande men promenerar en hel del.”
IO-15. ”Jag kör lite gymträning, korpen fotboll och korpen innebandy med
företaget.”
IO-16. ”Jag tränar cykling flera dagar i veckan utanför arbetstid och det är tack vare
min träning som jag håller ihop.”
IO-17. ”Jag har satsat på mig själv i år och har köpt till PT-timmar för att få lite
inspiration vad jag ska göra för att kunna stärka upp min kropp. Jag tränar 2–3
gånger i veckan.”
IO-18. ”Jag försöker träna två gånger i veckan, styrketräning och korpen-innebandy.
IO-19. ”Jag tränar fem gånger i veckan på befordring av läkare men jag känner ren
lycka när jag tränar.”
Mycket eller lite ansvar
IO-1. ”Jag känner Inte jättemycket ansvar, vi är fem stycken som delar på
ansvarsområdet och det finns alltid någon som kan täcka upp om det skulle bli för
mycket eller inte är på plats vilket tar bort stress.”
IO-2. ” Jag känner mycket ansvar.”
IO-3. ”Ja, jag känner ganska mycket ansvar. Finns en hel del saker vi levererar varje
dag som ska ha hög kvalité.”
IO-4. ”Jag känner lagom ansvar.”
IO-5. ”Jag känner ganska mycket ansvar, jag är själv på det jag gör.”
IO-6. ”Jag känner inte jättemycket ansvar, lagom. Inte allt för betungande utan jag
känner kontroll.”
IO-7. ”Jag känner lagom ansvar.”
IO-8. ”Jag känner lagom ansvar.”
IO-9. ”Jag känner lagom ansvar.”
IO-10. ”Jag tycker man får ett ansvar och tar ett ansvar. Jag drivs av att försöka
göra saker så bra som möjligt. Det finns saker som bara jag gör vilket gör att jag
alltid ser till att saker blir gjort och tar ansvar för sådana saker.”
IO-11. ”Jag känner lagom ansvar.”
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IO-12. ”Jag känner mycket ansvar men inget jag känner påverkar mig negativt.”
IO-13. ”Jag känner mycket ansvar på ett positivt sätt.”
IO-14. ”Jag har väldigt mycket ansvar och jag tar också gärna ansvar.”
IO-15. ”Jag tycker att jag har mycket ansvar. Det har kommit in en del nya
medarbetare vilket gör att jag automatiskt har fått ta lite mer ansvar.”
IO-16. ”Jag har mycket ansvar men det ser jag som positivt.”
IO-17. –
IO-18. ”Jag har blivit teamledare vilket har gjort att jag har fått mer ansvar men
ingenting som belastar utan mer roligt.”
IO-19. ”Jag känner lagom ansvar men jag känner ingen stress i mitt ansvar och
känner även att jag kan säga till om det blir för mycket.”
Projekt utanför arbetslivet
IO-1. ”Jag har fullt upp att vara mamma till småbarn.”
IO-2. ”Jag har fullt upp med många projekt utanför arbetslivet, många bollar i
luften.”
IO-3. ”Jag har inga större projekt, jag försöker att träna 2–4 gånger i veckan.”
IO-4. ”Jag har fullt upp med barn och deras aktiviteter inklusive hushåll. Jag önskar
att det finns ännu mer tid till friskvård.”
IO-5. Jag är involverad i lite föreningar och byggprojekt.”
IO-6. ”Jag har inga specifika projekt utanför arbetslivet.”
IO-7. ”Jag är gruppinstruktör på ett gym.”
IO-8. ”Jag är tränare för mina döttrar i deras sporter.”
IO-9. ”Jag promenerar och spelar golf.”
IO-10. Jag renoverar huset vilket tar upp en stor del av den privata tiden.”
IO-11. ”Jag ska gifta mig om ett år, träna och sen tycker jag om att träffa kompisar.”
IO-12. ”Inget speciellt”
IO-13. ”Familjen är ett ses väl som det primära projektet, jag försöker göra så lite
som möjligt när jag kommer hem.”
IO-14. ”För tillfället ganska men projekt utanför arbetslivet, det är lugnt för tillfället
men det har varit väldigt mycket projekt utanför arbetslivet sedan 3–4 månader
tillbaka.”
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IO-15. ”Jag är fotbollsdomare, spelar korpen-fotboll och korpen-innebandy.”
IO-16. ”Det är främst träning och se till att familjen mår bra och barnen klarar
skolan och träning.”
IO-17. –
IO-18. ”Mina barn tar mycket tid utanför arbetslivet, men jag är jag försöker även
avsätta lite tid för att gå på idrott såsom hockey.”
IO-19. ”Jag har en familj som tar mycket tid.”
Kunskap om stress
IO-1. ”Stress för mig är okej så länge det sker i vågor, så länge det går upp och ner
men finns ett slut. Jag känner att stress kan vara positivt för att det ökar prestationen
men beror på vilken fysisk form jag är i.”
IO-2. ”Jag lyssnar på kroppen och tycker det är viktigt med sömn för återhämtning
samt fysisk träning.”
IO-3. ”Jag har haft tidigare stressiga arbeten men då i form av en positiv stress för
att jag tyckte det var kul men gav en negativ påverkan i slutändan. För mig är det
viktigt att kunna koppla av, sitta och stirra in i en väg och kunna göra ingenting
ibland.”
IO-4. Stress för mig är okej så länge det sker i vågor och jag presterar bra under
stress om det är kortvarigt.”
IO-5. Jag har haft restaurang så jag vet vad stress är men här på arbetsplatsen
upplever jag inte stress på samma sätt. Jag känner att vi är välinformerade och det är
väll när jag känner att jag inte är informerad som jag kan känna stress. Jag kan
känna att jag presterar bra under stress. Jag tycker det kan vara skönt att känna den
stressen ibland då jag blir mer produktiv.”
IO-6. Jag har i tidigare arbeten känt av utmattningssyndrom vilket ledde till
sjukskrivning i 4 månader.”
IO-7. ”Jag har haft tidigare arbeten med mycket stress och väldigt många bollar i
luften vilket har givit mig kunskapen om stress och hur jag påverkats, det var även
en av anledningarna till att jag sökte mig till ett annat arbete.”
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IO-8. ”Jag har upplevt situationer där jag känt mig pressad generellt i livet och då
har jag upplevt negativ stress men också många gånger där jag upplevt positiv
stress. Jag tycker det är kul att ha saker att göra hela tiden.”
IO-9. ”Jag har haft perioder i arbetslivet där jag varit på väg att inte klara av
situationen på grund av att jag har trott att jag klarat av mycket saker själv men som
jag i själva verket inte gjorde. Att bli utmanad genom en positiv kortvarig press och
stress ser jag som positivt.”
IO-10. ”Jag är väldigt sällan stressad som person. Ibland kan jag bli stressad men
mestadels privat av att det inte finns något att göra eller att det inte händer
någonting. Jag tycker gärna om att vara lite stressad för att få saker gjort, gärna i
den mån att jag behöver prioritera bort saker, då vet jag att jag håller på med rätt
saker.”
IO-11. ”Jag upplevde nog negativ stress när jag studerade men inte här i arbetslivet.
Jag tycker stress kan vara bra om det sker i vågor för min del.”
IO-12. ”Jag tycker att jag har en positiv syn på stress. Om jag känner press och krav
på mig så känner jag en positiv stress vilket får mig att bli mer produktiv. Jag
känner att jag inte behöver vara perfekt vilket jag tror kommer med åren vilket gör
att jag inte känner någon större stress och press.”
IO-13. ”Fram tills att jag fick barn hade jag en positiv bild på stress med barn och
att arbeta heltid skapade en bild av negativ stress i mitt liv.”
IO-14. ”Jag har till större delen haft en positiv syn på av stress men det finns några
år där jag haft en negativ syn på stress också.”
IO-15. ”Både och vill jag säga. I mitt dömande i fotbollen kan jag känna positiv
stress i form av motivation av att göra bättre ifrån mig. Negativ stress kan jag känna
erfarenhet av när jag fick se en person i vår avdelning gå rakt in i väggen som enligt
mig var en person som jag inte alls trodde skulle gå in i väggen. De som har blivit
sjukskrivna på grund av stress har jag tidigare tänkt att de är lite veka men efter att
ha sätt personen i fråga gå in i väggen på grund av stress så ändrades hela mitt
synsätt för vilka personer som kan gå in i väggen - Personen var sedan
heltidssjukskriven i ett år.”
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IO-16. ”När jag var yngre kunde jag känna en positiv syn på stress men idag är
stress för mig något negativt. Jag har flera kompisar och kollegor som har gått in i
väggen p.g.a. stress och för dem finns inte ens benämningen negativ stress.”
IO-17. –
IO-18. ”Jag gillar när det är lite fart och nerv i vardagen vilket gör att jag aldrig har
känt en negativ stress. Jag gillar när det hettar till lite och det är min drivkraft att det
ska hända mycket saker. Jag ser även till att ta mig tiden att njuta när det är lite
lugnare för att återhämta mig för att jag vet att det kommer lite hetsigare perioder.”
IO-19. ”Jag har alltid haft en positiv bild av stress och har bara njutit av att hela
tiden haft mycket att göra och varit sysselsatt. Nu när jag håller på att komma
tillbaka från att ha gått in i väggen så har jag en helt annan syn på stress, jag är
väldigt försiktigt för att ta på mig för mycket saker.”
Familj
IO-1. ”Jag ska bli snart bli mamma för andra gången.”
IO-2. ”Jag har barn runt 20 års ålder och uppåt.”
IO-3. ”Barn runt 10 års ålder.”
IO-4. ”Barn runt 10 års ålder.”
IO-5. ”Familj med barn.”
IO-6. ”Singel.”
IO-7. ”Singel.”
IO-8. ”Familj tonårsdöttrar.”
IO-9. ”En son runt 20 årsåldern.”
IO-10. ”3 barn sedan tidigare förhållande, nu är jag sambo i ett annat förhållande.”
IO-11. ”Sambo.”
IO-12. ”Jag bor själv, jag har vuxna barn med barnbarn.”
IO-13. ”Familj, småbarn.”
IO-14. ”Två vuxna barn och lever själv.”
IO-15. ”Bor själv, ingen familj.”
IO-16. ”Två barn, femton och tretton år.”
IO-17. ”Familj, tre barn mellan 14–25”
IO-18. ”Familj, barn.”
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IO-19. ”Familj, tre barn, 7 respektive 14 år.”
Kön
IO-1. ”Kvinna.”
IO-2. ”Kvinna.”
IO-3. ”Man.”
IO-4. ”Kvinna.”
IO-5. ”Man.”
IO-6. ”Man.”
IO-7. ”Kvinna.”
IO-8. ”Man.”
IO-9. ”Man.”
IO-10. ”Man.”
IO-11. ”Kvinna.”
IO-12. ”Man.”
IO-13. ”Kvinna.”
IO-14. ”Man.”
IO-15. ”Man.”
IO-16. ”Kvinna.”
IO-17. ”Kvinna.”
IO-18. ”Man.”
IO-19. ”Kvinna.”
2. Upplever du ofta stress i arbetslivet?
a. Om JA: Vad skulle du säga är de primära orsakerna till att du upplever stress
i arbetslivet?
IO-1. ”Att det kan finnas många olika roller i projekt, det kan ibland bli lite otydligt
med vem som kan göra vad, ibland hade det räckt med två stycken till projektet istället för
fem, då hade det blivit en tydligare roll om vem som ska göra vad - det är något som jag
kan uppleva stress av.”
IO-2. ”Det som kan göra mig stressad är att jag inte haft någon som kan sköta mitt
jobb om jag är sjuk t.ex. eller om jag sitter på massa långa möten, då kan jag ibland ha med
datorn för att behöva skicka iväg mejl som behöver skickas iväg för olika affärer o.s.v.”
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IO-4. ”Ja, men det kan vara mycket positiv stress när det finns mycket som ska
levereras och om det flyter på så är det en skön känsla. Stöts hinder på eller kunskap som
man inte har så kan det bli att man får en högre puls för en stund men vi är ett bra gäng
vilket gör att vi klarar av mycket saker på en bra nivå. Jag kan uppleva stress om jag jobbar
helg ibland.”
IO-6. ”Jag kan känna lite lindrigare stress i form av att det är ett stort företag och
man jobbar delvis med andra kontor och vi inte har den dagliga kontakten med samtliga
involverade vilket gör att det ibland kan vara svårt om man vill fråga enkla saker vilket kan
upplevas som stressande.”
IO-7. ”Min känsla är att företaget har gått från att vara analoga till digitala på en
väldigt kort tid vilket gör att jag tycker att det är alldeles för mycket information vilket kan
göra mig stressad.”
IO-16. ”Ja, jag upplever stress i arbetslivet och primära orsaken till det är en tajt
tidsplan i olika projekt. Orsaken är externa faktorer som vi inte har kunnat påverka och det
är även svårt att göra en korrekt uppskattning av hur lång tid projekt kommer att ta.”
IO-17. ”Ja det kan jag göra. Det är ingen som säger att jag nödvändigtvis behöver
göra allting men jag sätter ganska höga krav på mig själv, jag vill inte göra fel, jag kan
dubbelkolla saker tre gånger för att inte göra fel. Den stressen som jag upplever är nog den
jag sätter på mig själv.”
b. Om NEJ: Vad är det som gör att du sällan upplever stress i arbetslivet?
IO-1. ”Jag upplever inte stress i alls i samma utsträckning som på tidigare jobb. Vi
har en väldigt tydlig chef som verkligen är med oss i vårt jobb och det kan man märka
skillnad från andra när det pratas om chefskap. Chefen underlättar för oss väldigt mycket
och är involverad i högsta grad i vårt arbete, hen vet precis vad vi gör. Chefen tar våra
frågor ut mot andra och har vår rygg och är chefen som jag känner att jag kan gå till om det
är något, hen bryr sig. Chefen kanske inte alltid kan lösa allting men hen försöker alltid. Jag
känner mig sedd av chefen på ett positivt sett. Aldrig någon otydlighet, man vet vart hen är
om hen inte är på plats, vet vad hen vill med vår del i gruppen, vad vi har för mål, försöker
få alla och må bra och känna av stämningen om det är något som inte är bra.”
IO-2. ”Jag känner sällan stressad i arbetslivet och det är nog för att jag har ett arbete
utan strikta deadlines.”
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IO-3. ”Jag känner mig sällan stressad i arbetslivet. Viktigt när eventuellt korta
stressperioder kommer att vara tränad och att ha sett över sina timmar. Lyhörd chef, bra
struktur i gruppen – lätt hänt att folk tar på sig för mycket jobb utan att säga till. Öppet
klimat i gruppen och att man pratar om saker som går att förbättra. Det är även viktigt att
man hjälper varandra enda in på detaljnivå med en stor medverkan från chefen. Jag har
under hela min tid på företaget haft bra chefer.”
IO-5. ”Jag känner mig väldigt sällan stressad, men vill kalla det normal arbetsstress,
inget jag mår dåligt av. De gånger det händer att jag blir stressad är det för att jag är för
dåligt förberedd vilket gör att jag lite får skylla mig själv. Anledningen till att jag inte
upplever stress är för att vi ofta är väldigt välinformerade och har högt i takt, inte jättehöga
krav, ganska prestigelöst och det finns ingen översittare. Jag är bra på det jag gör och det är
ingen som talar om att jag måste göra si eller så.”
IO-7. ”Jag har inte upplevt stress på någon högre nivå. Orsakerna till det är för att
jag har en ganska jämn arbetsbelastning och tror även det handlar om hur man ”är” här, hur
man är mot varandra och själva atmosfären. Jag har inte känt någon känsla av press under
min tid här. När det har varit mycket så är det alltid andra som ser det och frågar om det är
något som de kan hjälpa till med eller nu går vi och fikar t.ex. Avdelningen överlag, även
utanför avdelningen, känns som ett gäng och man ser varandra vilket jag inte upplevt på
tidigare arbetsplatser. Vi har inte heller några hierarkiska nivåer.”
IO-8. ”Nej jag upplever väldigt sällan stress i arbetet, jag tycker om att vara
delaktig och kunna påverka. Jag har mycket att göra men jag kan också påverka mycket,
det är inte uppgifter som jag inte ser något slut på utan jag förstår min roll i sammanhanget
väldigt väl. Jag befinner mig också i en grupp där jag kan få hjälp om jag behöver och har
kollegor som jag kan diskutera med vilket är en grundtrygghet.”
IO-9. ”Nej men jag upplever nog mest stress när det är presentationstid, när jag
behöver prestera inför andra men det är ändå positiv stress eftersom den gör att jag gör mig
mer skarp och är stressen är även kortvarig.”
IO-10. ”Nej, jag upplever aldrig stress i arbetslivet. Jag får alltid hjälp och kan alltid
prata med personer. Jag vet hur saker och ting fungerar vilket gör att jag kan göra en egen
bedömning av allt som hamnar på mitt bord om det är viktigt eller inte. Det handlar om att
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kunna sålla bort bland saker som ska göras, har det inte kommit något påminnelsemejl
inom två veckor då vet jag att det inte var så viktigt.”
IO-11. ”Nej det tycker jag inte. Jag tror att jag är bra på att planera och strukturera
mitt arbete. Jag planerar in vissa saker och kan prioritera när det dyker upp vissa saker. Det
är även väldigt flexibelt här vilket gör att om det skulle krävas att jag skulle behöva arbeta
hemifrån så kan jag göra det vilket jag tycker är bra. Jag har gärna huvudansvar för
uppgifter men bollar gärna med andra vilket jag tycker jag har haft på senare tid.”
IO-12. ”Jag tycker inte att jag upplever stress. Jag tror att åldern är på min sida och
att jag känner mig trygg och inte känner att jag behöver vara perfekt. Det är ofta inte de
yttre kraven som bråkar utan de inre kraven.”
IO-14. ”Jag kan uppleva stress men inte något som påverkar mig negativt. Jag tror
det handlar om hur man är som person, jag är en väldigt lugn person och tror att det är en
bidragande orsak till att jag sällan upplever negativ stress.”
IO-15. ”Nej jag upplever inte stress längre i samma omfattning som jag kände
tidigare, vi har fått mer resurser till avdelningen vilket har lättat på arbetsbelastningen i
kombination med att det är lite mindre att göra för tillfället.”
IO-18. Nej, inte längre. Jag är ganska lugn i grund och botten, jag hetsar inte upp
mig för småsaker, även om det är mycket att göra så försöker jag intala mig själv att det
kommer att reda ut sig. Under förra året hade vi väldigt hög arbetsbelastning vilket inte
gick att komma ifrån och det var stressigt, men den känslan får inte vara långvarig. Mitt
humör påverkas snabbt på ett negativt sätt om jag upplever stress. Jag tycker att det är
viktigt att prata med sin närmsta chef och säga att jag kan bara göra det jag kan göra och
inte mer än så, då har jag lagt mina kort på bordet och då blir jag lugnare genom att man
inser sina begränsningar.”
IO-19. ”Jag lever fortfarande lite i en skyddad verkstad och jag har väldigt bra
kollegor och en väldigt bra teamledare som är väldigt mån om att jag ska ha det bra på
jobbet. Jag var utlovad på ett projekt när jag gick in väggen och det var säkert många som
såg att jag var på väg åt fel håll men det var ingen som visste riktigt hur de skulle agera
eller vad de skulle göras.”
3. Hur ser din stressituation ut i privatlivet?
IO-1. ”Min stressituation är högre än vanligt på grund av småbarn.”
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IO-2. ”Jag kan ha 10 bollar i luften under en helg men ingen upplevd negativ stress.
Jag har blivit bättre på att säga nej och ta på sig mindre saker omfattande involverade av
andra människor.”
IO-3. ”Jag upplever inte det minsta sätt upplevd stress.”
IO-4. ”Jag är vanligtvis ute sent i många lägen vilket gör att komma iväg till saker
och ting i tid med barnen ibland kan kännas stressande. Jag har nyligen separerat vilken nog
är den största stressen jag känner gällande både privat och i arbetslivet. Jag har mer saker
att ta hand om nu än tidigare och även mer ansvar privat vilket kan vara stressigt ibland.”
IO-5. ”För mig går det i vågor, ibland tar man på sig för mycket men sen kommer
det en lugn period och då är det okej.”
IO-6. ”Jag känner ingen stress i privatliv alls.”
IO-7. ”Jag känner balans av stress i privatliv, inget negativt.”
IO-8. ”Jag har svårt att få tiden att räcka till, mycket saker utanför arbetsliv. Jag går
och lägger mig sent och stiger upp tidigt men känner inte att det har påverkat mig negativt
under längre tid.”
IO-9. ”Nej jag känner ingen stress i privatlivet.”
IO-10. ”Nej jag känner ingen stress i privatlivet.”
IO-11. ”Jag känner inga större saker som påverkar mig negativt.”
IO-12. ”Nej jag känner ingen stress i privatlivet.”
IO-13. ”Det är bättre nu än tidigare. Det är okej, det finns stress men inget kaotiskt.”
IO-14. ”Nej jag känner ingen stress i privatlivet för tillfället.
IO-15. ”Nej jag känner inte negativ stress i privatlivet.”
IO-16. ”Jag känner inte mer än det naturliga tonårstempot av att lämna och hämta på
träningar o.s.v.”
IO-17. ”Jag känner ingen negativ upplevd stress i dagsläget.”
IO-18. ”Jag känner mig lugn i vardagen när jag inte tar med mig jobbet vilket jag
väldigt sällan gör.”
IO-19. ”Det är ett stressigt privatliv men det finns en glädje och balans i det också,
det är inte bara negativt stress.”
4. Hur påverkas ditt jobb om du känner dig stressad?
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IO-1. ”Jag har en kreativ del i mitt jobb vilket gör att en upplevd stress gör att jag
inte hittar den kreativitet eller lust som är nödvändig för att skapa det som förväntas av mig
– så ja, det kan absolut påverka mitt jobb. Öppet landskap är också stressande, många
arbetar med hörlurar, eller har fått vänja sig vid det. Jag blir avbruten ofta, även om det
kanske inte är riktat åt mig så tittar man upp och tappar fokus en aning.”
IO-2. ”Det är lätt att man gör fel om man känner sig hamna i stressade lägen, t.ex.
läst slarvigt och skickat iväg något till fel adress.”
IO-3. ”Mitt arbete påverkas inte av stress, möjligen positivt genom att jag presterar
bättre.”
IO-4. ”Jag tror det har med hur man trivs att göra. Trivs man inte så tror jag att
stress kan skapa större problem. Jag känner positiv stress i mitt arbete många gånger vilket
gör att jag presenterar bättre.”
IO-5. ”Mitt arbete påverkas positivt, jag känner att jag presterar bättre under stress i
kortare situationer.”
IO-6. ”Jag känner inte att det påverkas alls, jag kommer inte på något speciellt som
skulle kunna påverka om jag känner stress.”
IO-7. ”Det påverkar mig positivt i kortare perioder, det har inte påverkat negativt för
det har aldrig varit under en längre tid.”
IO-8. ”Det kan jag absolut känna och då prioriterar jag.”
IO-9. ”Jag har en tendens att bli lite rörig när jag blir stressad, jag försöker då göra
många saker samtidigt vilket inte fungerar så.”
IO-10. ”Ja men jag kan känna att i situationer där jag upplever stress så kanske jag
inte hinner kolla igenom något två gånger och det kan hända att något missas men inget
som påverkar mig själv negativt.”
IO-11. ”Ja men det kan det göra vilket gör att jag inte är lika noggrann i saker. Är
det något jag tycker är kul så blir jag lite mer produktiv när jag har en deadline men tycker
jag inte det är roligt så blir det negativt.”
IO-12. ”Ja men det är klart att det gör, blir jag negativt stressad presterar jag inte
lika bra. Jag är inte tillräckligt uppmärksam och saker och ting tar längre tid.”
IO-13. ”Nej det känner jag inte, men mitt privatliv påverkas.”
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IO-14. ”Ja det kan det göra, arbetet blir aldrig riktigt så bra som man hade tänkt det
de gånger jag upplevt negativ stress.”
IO-15. ”Ja det kan påverkas, jag kanske inte gör arbetet lika noggrant som vanligt.”
IO-16. ”Ja, det kan påverka mitt arbete, det är nog lättare att jag tar de små, snabba
bollarna istället för de stora och viktiga arbetsuppgfiterna.”
IO-17. ”Jag blir ostrukturerad när jag blir stressad, då börjar jag pilla med flera
saker samtidigt och så glömmer jag bort saker. Jag tror jag är mer effektiv för att jag gör
flera saker samtidigt men så är det ju inte.”
IO-18. ”När jag blir stressad eller känner frustration över situationer så blir mitt
tålamod sämre vilket gör att jag kan bli lite grinig ibland.”
IO-19. ”Ja det gör det nog, jag är inte lika effektiv och känner jag att jag får
stresspåslag så är det okej att säga ifrån och avlasta.”
5. När du upplever stress antingen privat eller i arbetslivet, hur hanterar du
stressen?
IO-1. ”Jag lever nästa utifrån ”att göra listor” för att få kontroll på vad som är
viktigt att prioritera och påminnelser i kalendern för att se till så att jag inte missar
någonting för att känna kontroll.”
IO-2. ”Nej jag har inget sätt för att hantera stress.”
IO-3. ”Jag har aldrig upplevt stress som något negativt utan jag har haft en positiv
känsla av att det är en bra kick och hettar till lite och tar mig igenom det utan att må dåligt
av det. Jag har inget speciellt sätt att hantera stress på.”
IO-4. ”Mitt sätt att hantera stress på är mental inställning i att ”världen går inte
under av det här”, mer metodisk genom mitt sätt att se på orsakerna av stressen.”
IO-5. ”Jag biter ihop. Det lönar sig att bita ihop och köra på ett tag. Jag skulle kunna
ställa in mig själv på att köra järnet i 2–3 veckor men sedan hade jag behövt landa och
återhämta mig. Bra förberedelser är något som jag gärna ser till för att förebygga stress. Har
jag för lång tid på mig i visa uppgifter så kan jag känna stress av det, vill hellre ha kortare
uppgifter som jag kan starta att lösa direkt.”
IO-6. ”Att inte kolla för mycket på mängden saker jag har framför mig utan försöker
beta av dem en och en är ett sätt som fungerar för mig.”
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IO-7. ”Jag gick mycket på Yoga och lärde mig andas in och ut och försöka tänka på
vad är det värsta som kan hända, att lära sig se sig själv från ett yttre perspektiv. Jag hade
en chef som inte var så närvarande på mitt tidigare arbete vilket gjorde att jag inte hade
någon som stoppade mig när det blev för mycket.”
IO-8. ”På jobbet jobbar jag mer och får sakerna gjorda och i privatlivet så prioriterar
jag bort.”
IO-9. ”Jag jobbar undan saker hela tiden som en strategi för att inte få för mycket på
hög vilket skulle göra mig stressad. Jag gör en prioriteringslista för mig själv för att hantera
stressen. Ibland arbetar jag hemifrån och på helgen för att arbeta undan saker som jag inte
hunnit med.”
IO-10. ”Nej, jag ser till att bara sätta mig ner och försöka komma ikapp. Det kan
innebära att gå upp tidigt någon morgon eller sitta över lite någon kväll.”
IO-11. ”Jag pratar väldigt mycket mitt tillstånd med min sambo och ventilerar även
med kollegor och kompisar.”
IO-12. ”Jag har lärt mig att inte älta saker och försöker släppa det när dagen är slut,
jag har märkt att nästan allt ordnar.”
IO-13. ”Jag ser till att arbeta bort saker jag ligger efter med på ett effektivt sätt.”
IO-14. ”Jag brukar försöka tänka på att andas djupt och tänka på att ställa mig upp
om jag sitter ner och gå lite på stället. Har jag möjlighet så tycker jag det är bra gå ut i
friska luften och ta 5–10 minuters promenad eller att bara röra sig lite utomhus.”
IO-15. ”Jag försöker vara i ute god tid. Jag försöker även vara tydlig med att se min
egen begränsning och vara öppen med min chef om min arbetsbegränsning av vad jag
klarar av och kommer hinna med. Jag är även tydlig med mig själv att det inte är mitt eget
fel om vi inte hinner med det som ska göras i tuffare situationer när vi varit
underbemannade.”
IO-16. ”Jag går en kurs där en del av den handlar om att skapa balans i vardagen
genom olika metoder och verktyg. Träning är även en viktig faktor för att hantera stress.”
IO-17. ”När jag blir stressad så kommer jag inte riktigt framåt i jobbet. Min familj
kan säga till mig när jag är stressad för då hugger jag snabbt och kan bli lite grinig.”
IO-18. ”Jag försöker kontinuerligt att intala mig själv att behålla lugnet.”
IO-19. 16
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6. Har din chef någon negativ eller positiv påverkan på om du upplever stress
eller inte?
IO-1. ”Jag känner ett bra chefskap, styrt på ett bra sätt och positiv påverkan på
upplevd stress.
IO-2 Jag har lärt mig att säga till om det blir för mycket vilket gör att det är snarare
jag själv som sköter den kontakten med chefen. Jag har inte stöd på samma sätt som andra
inom avdelningen eftersom jag arbetar mestadels själv. Ibland är det frustrerande att man
inte får tillräcklig uppmärksamhet eller utveckling men min chefs chef är duktig på att lyfta
mig och uppmärksamma mig mer än min avdelningschef. Jag tror också att det handlar om
man har sin chef på ön eller inte, distanschef kan nog skapa stress i sig.”
IO-3. ”Jag har bra kommunikation mellan chef och medarbetare, därav positiv
känsla från chefen gällande stress.”
IO-4. ”Lyhört och tydligt ledarskap tror jag är viktigt vilket också kan sänka
stressnivåerna tror jag, sämre ledarskap tror jag kan ge högre stressnivåer. Min chef ser och
uppmärksammar saker i tid och det fångas upp och tas på allvar vilket skapar trygghet.”
IO-5. ”Det finns väldigt hög tolerans av misstag i företaget, högt i takt mellan chef
eller chefs chef till medarbetare, ingen hierarki som är strikt. Min chef har tro i mig som
medarbetare att jag levererar det jag ska.”
IO-6. ”Min chef är kommunicerande och förstående, hen kan lätta på saker om det
behövs, väldigt förstående och transparant.”
IO-7. ”Jag har aldrig känt att det funnits saker som jag inte hade kunnat prata om,
det har alltid varit öppet, högt i tak.”
IO-8. ”Jag känner stort förtroende för min chef, skulle det bli en pressad situation så
skulle jag känna en positiv känsla från chefen. Chefen är lyhörd och skulle kunna få hjälp
med att prioritera.”
IO-9. ”Jag kan få hjälp med prioriteringar ibland från min chef. Ibland kan jag tycka
att min chef kan vara lite tydligare vilket gör att jag känner att vi kan påverka varandra.”
IO-10. ”Chefen kan lugna ner mig om jag säger ”jag löser det till helgen” så kan hen
säga att ”det behöver du inte göra utan kan ta det lugnt.””
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IO-11. ”Jag har inte bollat med min chef riktigt än utan har pratat med kollegor mer,
vi har inte så mycket avstämningar. Min chef har inte någon större påverkan varken positivt
eller negativt.”
IO-12. ”Nej det tycker jag inte att min chef har. Min chef är på mig en del och ser
till att jag gör det jag ska göra vilket jag tycker är skönt och är väldigt på och släpper inte
taget vilket är bra för mig personligen.”
IO-13. ”Jag är ny här sedan en kort tid tillbaka vilket gör att jag tror både jag och
min chef fortfarande känner på varandra lite och se vilka vi är.”
IO-14. ”Min chef är väldigt bra, hen är väldigt bra på att se när man själv är stressad
och det kan bli lite för mycket. Jag kan alltid komma till henne, även när hen själv har fullt
upp.”
IO-15. ”Min chef har en väldigt bra personförståelse och förstår mig väldigt bra.
Hen är även väldigt lyhörd och har en positiv påverkan på mig som medarbetare. Chefen
låter mig göra det i min takt och uppmuntrar att ta raster och det tycker jag är väldigt bra,
jag behöver inte ha dåligt samvete om jag tar en kort rast och det tror jag kan göra att jag
hanterar stress bättre.”
IO-16. ”Jag tycker min chef är jättebra, hen är lyhörd, förstående och stöttande.”
IO-17. ”Jag har mitt kontor hemma vilket gör att jag inte har någon specifik kontakt
med min chef. Tidigare när jag hade mitt kontor på arbetsplatsen kunde jag känna mycket
mera stress.”
IO-18. ”När man är stressad så tycker jag det är viktigt att chefen ser situationen, en
chef ska veta på ett ungefär personens arbetsbelastning. Min chef sitter bredvid mig och jag
tycker att de ska kunna skapa förutsättningar för att inte uppleva negativ stress.”
IO-19. 7. Arbetar du utanför arbetstid? (svarar jobbmejl t.ex.) Hur ofta och hur
mycket?
IO-1. ”Det finns inget som säger att vi ska vara tillgängliga eller inte tillgängliga
utanför arbetstid. Jag lämnar jobbet när jag har gått hem och kollar aldrig mejlen, jag
arbetar heller inte utanför arbetstid. Jag måste stänga av och få veta att jag får stänga av. Är
det akut så förväntar jag mig att de ringer mig och tar det då.”
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IO-2. ”Det kan hända att jag arbetar utanför arbetstid någon gång men det är väldigt
sällan, när jag går hem så har jag gått hem.”
IO-3. ”Jag kollar mejl på grund av nyfikenhet men påverkas inte av det
stressmässigt. Jag stänger av mejl på semestertider.”
IO-4. ”Jag jobbar inom de arbetstimmar jag har, mer har jag inte tid för. Det är
störande ibland på lediga dagar att få mejl o.s.v. men jag känner ingen förväntan att kolla
mejlen men mer min egen behärskning att lära sig att inte kolla mejlen.”
IO-5. ”Ja det blir lätt så när man har smartphone men jag svarar på lite mejl ibland
men ingenting som stör mig. Behöver jag vara privat så kan jag stänga av om jag vill. Jag
tycker det är skönt att bli informerad lite i förväg för att få bättre förståelse av t.ex.
morgondagen.”
IO-6. ”Jag kollar mejl en del men upplever inte det som stress, det är ingen som
ställer det kravet på mig.”
IO-7. ”Jag känner mer än stress att inte kolla mejlen än att kolla mejlen och det är
ingen speciell stress att kolla mejlen. Jag har aldrig känt mig tvungen att kolla mejlen.”
IO-8. ”Jag har oreglerad arbetstid och jag jobbar mycket på kvällar och ibland på
mornar. Jag bygger upp en buffert, en bank, vilket gör att jag kan gå tidigare om jag skulle
behöva någon gång. Jag har ett jobb som jag älskar och det är för mig ett intresse så min
glädje i jobbet är orsaken till att jag arbetar mer än jag nödvändigtvis behöver.”
IO-9. ”Ja, det händer, ibland blir det mer och ibland mindre. Det viktiga är att jag tar
perioder med återhämtning.”
IO-10. ”Ja det kan hända ibland. Ibland får jag sitta någon kväll eller gå upp tidigt
vid 3–4 och jobba några timmar.”
IO-11. ”Ja men det kan jag göra men det kan handla om att jag tar dagar där jag
väljer att arbeta hemifrån, jag läser även mejl på kvällar och helger.”
IO-12. ”Nej jag tar väldigt sällan hem jobb, jag kollar heller inte mejl hemma.”
IO-13. ”Nej jag arbetar inte hemma men jag kollar mejl dygnet runt.”
IO-14. ”Jag jobbar väldigt mycket utanför arbetstid, cirka 10 timmar i veckan.”
IO-15. ”Jag hade tidigare när jag började på företaget en stationär dator vilket jag
tyckte var jättebra, idag har jag både bärbar dator och jobbtelefon. Jag har varit väldigt
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noggrann med att inte ta med varken telefon eller dator hem för att sätta en gräns för jobb
och privatliv. Jag förespråkar att jobb är på kontorstid och privatliv är privatliv.”
IO-16. ”Jag har väldigt mycket övertid, jag ser inte ens hur jag ska kunna ta ut den.
Jag arbetar mycket över 100%.”
IO-17. ”Jag har kontor hemma så det är svårt att avgöra.”
IO-18. ”Jag försöker att inte arbeta utanför kontorstid vilket jag tycker är en av
mina styrkor. Jag försöker stänga av mobilen när jag går hem, jag tar inte med mig datorn
hem. Jag har gjort det under en lång period vilket har gjort det till en vardag för mig.”
IO-19. 8. Om du upplevt stress under dagen, känner du dig fortsatt stressad även när du
lämnat jobbet?
IO-1. ”Det händer ibland. Jag känner att det är upp till mig att känna av och säga till
mig själv om det är något jag går och grubblar över efter arbetstid, oftast är det inget jag
behöver grubbla över och kan då släppa det, men det kan göra att jag känner mig lite
stressad ibland även hemma.”
IO-2. ”Nej jag känner att jag kan lämna det på jobbet, men känner mig sällan
stressad.”
IO-3. ”Nej, händer aldrig.”
IO-4. ”Nej det skulle jag inte säga.”
IO-5. ”Nej det skulle jag inte säga.”
IO-6. ”Jag har ibland haft svårt att släppa de få gånger jag upplever stress på arbetet
och kan hända att jag tar med mig det hem, men det har jag blivit betydligt bättre på än i
tidigare arbeten.”
IO-7. ”Jag har aldrig känt att jag behöver ta hem stressen när jag lämnar jobbet.”
IO-8. ”Ja, jag tar med det hem 100% men känner att jag får ett avbrott när jag tränar
mina döttrars lagsporter.”
IO-9. ”Jag tar med mig stressen, jag brukar prata med min fru och även ta
promenader på lunchen för att bli av med lite upplevd stress.”
IO-10. ”Om jag inte hunnit klart med något så kan jag ta med stressen hem och
sedan se till att göra klart arbetet hemma, men det är också mycket för min egen skull. Det
är mitt sätt att hantera det för att inte hamna för mycket efter.”
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IO-11. ”Jag tar nog med mig stressen hem.”
IO-12. ”Nej jag tar inte med mig stressen hem.”
IO-13. ”Jag tar nog med mig stressen hem.”
IO-14. ”Jag har svårt att lämna stressen, det finns kvar i huvudet hela tiden.”
IO-15. ”Jag jobbar mycket med mig själv att inte ta med mig stressen hem. Har jag
många bollar i luften är det ibland svårt att helt och hållet lämna kvar det när jag går hem
vilket gör att jag ibland tänker på arbetet även när jag är hemma.”
IO-16. ”Att jag kommer i arbetstankar händer helt klart, jag skulle säga att jag tar
med mig stressen hem.”
IO-17. ”När jag känner att det blir lite stressigt så är det för att jag inte varit
tillräckligt strukturerad och håller på med lite för mycket saker.”
IO-18. ”Mitt humör har ibland hängt med hem när min fru har påpekat att jag varit
lite grinig hemma.”
IO-19. Jag tar med mig stress hem.
9. Kommunicerar du med någon/känner att du kan kommunicera med någon om
du upplever stress? Privat eller på arbetsplatsen?
IO-1. ”Min man vill inte att vi ska ta med jobbet hem vilket gör att han ofta säger att
jag ska släppa det jag grubblar över vilket oftast fungerar. Att prata av sig snabbt hemma
och sen släppa det fungerar bra. Min chef känner jag verkligen att jag kan kommunicera
med, hen har alltid tid när jag frågar om det är något som är oklart. Chefen kan även höra
av sig till mig om hen får en känsla om något möte kändes konstigt och frågar hur
stämningen är i gruppen.”
IO-2. ”Jag är lite för snäll, jag vågar inte alltid säga ifrån när det är för mycket men
skulle det bli alldeles för okontrollerat skulle jag säga ifrån tillslut.”
IO-3. ”Ja, jag kan känna att jag kommunicerar i form av hjälpande syfte till kollegor
inom gruppen genom att hjälpa dem med avlastning i arbetet för att minimera deras
stressupplevelse.”
IO-4. ”Det finns bra möjligheter med kommunikation p.g.a. bra grupp och lyhörd
chef.”
IO-5. ”Vi är en lyhörd grupp och jag tror att det skulle finnas möjlighet till att prata
med någon om jag hade upplevt stress.”
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IO-6. ”Jag känner att jag kan kommunicera dels med närmsta chefen men även
någon kollega men det beror på vilken situation det är.”
IO-7. ”Jag känner att jag kan prata med min chef och även med kollegor om det
skulle vara behövligt.”
IO-8. ”Jag kommunicerar mycket med min fru, vi jobbar ungefär med samma sak
och det finns stor förståelse. Jag pratar även med mina kollegor här som är väldigt bra.”
IO-9. ”Jag kommunicerar med min fru.”
IO-10. ”Nej jag känner inte att det behovet finns.”
IO-11. ”Jag kommunicerar med min sambo, kollegor och vänner.”
IO-12. ”Jag känner absolut att jag kan prata med kollegor och chefer om jag skulle
vilja.”
IO-13. ”Jag kommunicerar med kollegor och min man.”
IO-14. ”Jag kan prata med min chef och kollegor på ett jättebra sätt.”
IO-15. ”Jag kommunicerar väldigt bra med min chef och vi förstår varandra på ett
jättebra sätt. Jag känner även att jag kan kommunicera med mina kollegor.”
IO-16. ”Nej jag är inte så bra på att kommunicera min egen stress. Känner jag
signaler om att jag kanske är på väg in i väggen så flaggar jag till min chef att något
behöver göras. Så länge jag har någorlunda koll så kommunicerar jag inte med någon.”
IO-17. ”Jag kan säga att det är lite rörigt hemma när jag har mycket att göra på
jobbet men inte mer än så.”
IO-18. ”Jag är nog lite dålig på att ta upp upplevd negativ stress hemma men jag
kommunicerar med min chef.”
IO-19. 10. Gör du något för att förebygga att du känner dig stressad?
IO-1. ”Jag använder mig av prioriteringslistor. Jag tycker om att vara på plats på
morgonen för att kunna kolla mejl i lugn och ro och sen ta tag i dagens arbetsuppgifter. Jag
kunde ibland komma in 10 minuter tidigare för att komma in och kolla mejlen innan alla
andra dök upp.”
IO-2. ”Det är viktigt för mig att sova tillräckligt och även träning.”
IO-3. ”Nej.”
IO-4. ”Träning.”
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IO-5. ”I privat- och i arbetslivet försöker jag förbereda mig på ett bra sätt, jag vet
förutsättningarna, jag vet nästan innan vart det kommer krångla – Det gör att jag är
förberedd när det uppstår och slipper den pressen. Att slippa känslan av att det är
jättejobbigt i början tycker jag gör att man kommer undan genom att vara väl förberedd och
försöka se vart saker och ting kommer att krångla. Jag tycker även det är viktigt att se till
att vara informerad.”
IO-6. ”För mig är det viktigt att sova ordentligt. Att beta av de viktigaste sakerna
tidigare på dagen är bra för att jag vet att det kan komma upp saker senare under dagen och
då känner jag mig mer förberedd.”
IO-7. ”Träning är viktigt för mig i ett förebyggande syfte, helst nära inpå att jag
slutar jobbet för att få hjärna att snabbt koppla bort arbetet direkt. Istället för att skjuta upp
saker försöker jag beta av saker även om det är jobbigare saker.”
IO-8. ”Nej, jag vill ha en viss anspänning i jobbet, annars tycker jag att det är tråkigt
men om det skulle bli alltför mycket så prioriterar jag bort.”
IO-9. ”Träning och meditation är viktigt för mig. Jag ser till att vara så fysisk och
mentalt stark jag behöver vara för min situation.”
IO-10. ”Saker som jag misstänker inte är så viktigt lägger jag åt sidan. Jag håller
inte benhårt på arbetstider utan arbetar även utanför när det behövs, ibland har jag till och
med haft lite framförhållning. När man har arbetat på samma plats under många år så växer
man in i skorna och får ett större lugn.”
IO-11. ”Träning och god planering är viktigt för mig. Att resa bort och få
miljöombyte kan även ha positiva effekter på mig gällande förebyggande av stress.”
IO-12. ”Jag tror jag är ganska optimistiskt lagd, jag tänker att det mesta löser sig.
Jag har heller inte något perfektionistkrav på mig och jag tror jag har fördel av att jag kan
höfta ibland när det handlar om olika saker. Jag tror jag arbetar effektivt med det jag gör.
Vad jag kan se är de som inte får tillräckligt med återhämtning i form av sömn den
bristande faktorn till de som blir utbrända.”
IO-13. ”Jag mediterar, dels på morgonen med blandad yoga. ibland går jag iväg och
sätter mig på toaletten och andas i fem minuter vilket gör en rejäl skillnad för mig i min
produktivitet.”
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IO-14. ”Jag ser till att skapa bra förutsättningar för en bra sömn på natten, det
förebygger stress för mig och även att promenera på både morgon och kväll. Jag förbereder
väldigt mycket när det gäller möten och utbildningar för att slippa uppleva negativ stress.”
IO-15. ”Jag känner verkligen skillnad när jag utför fysisk aktivitet och det är mitt
sätt för att förebygga negativ stress.”
IO-16. ”Om jag kommer ut från ett möte och ska göra nästa sak så försöker jag
påminna mig själv om att ta en kort paus, kanske gå och hämta en kaffe eller liknande.”
IO-17. ”Jag avlastar min hjärna genom att skriva ner saker på post-it lappar för att
kunna lägga undan det i tankarna. Jag ser även till att ta tag i arbetsuppgifter som jag tycker
är mindre roliga relativt fort för att jag vet att de ligger och påverkar mig negativt annars.”
IO-18. ”Jag försöker intala mig själv att behålla lugnet.”
IO-19. 11. Vilka verktyg/arbetssätt hade kunnat underlätta för att minimera stressen i
ditt arbetsliv?
IO-1. Tydlig uppföljning med avdelningens mål är viktigt och att skapa tydligare
roller för uppgifter som korsar andra avdelningar vilket ofta har andra mål vilket skapar
otydlighet.”
IO-2. ”Vi som grupp har väldigt mycket skratt och roligt tillsammans. Den sociala
gemenskapen har vi genom att vi alla går och fikar tillsammans, det är viktigt att ta sig
tiden med sina arbetskamrater. En kommentar från en avdelningschef utanför deras
avdelning var ”ni ska veta att ni verkligen har en jättebra anda här i avdelningen, man
märker att ni mår bra, så är det inte i alla övriga delar i huset”. Vi hade även en egen liten
tävling inom avdelningen för att få igång de som inte sportade och den som utförde fysisk
aktivitet minst antal gånger fick uppträda på en konferensövernattning vilket blev en
jätterolig grej för alla, viktigt att det är på ett roligt sätt. En klapp på axeln och visa att man
bryr sig tror jag är jätteviktigt. Medarbetardialoger finns också där man ska kunna ta upp
saker.”
IO-3. Gällande schemamässigt har vi haft flera utvärderingar genom en lyhörd chef
som sett att det kan ske förbättringar vilket har gjort till att nuvarande schema är avsevärt
bättre. Är man chef för en avdelning som har begränsad kunskap inom vissa områden så
ska chefen inte lägga sig i för mycket för det skapar bara frustration. Lyhörd chef, lyhörd
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grupp, samarbetsvilliga medarbetare och ett roligt jobb. Jag känner att jag kan prata med
både medarbetare och chef om jag behöver. Jag tror att ett problem kan vara att en del har
svårt att säga att ”jag fixar inte det här”, vill inte visa sig svag.”
IO-4. ”En bra arbetsgrupp med lyhörd chef som är engagerad är viktigt. Jag vet vad
som förväntas när jag kommer till arbetet.”
IO-5. ”Intranätet är bra vilket gör att jag får information på ett bra sätt även om det
inte berör mig, men det brukar ändå landa i mitt knä. Vi är ganska prestigelösa i gruppen,
ingen som försöker vara bättre än någon annan. Vår chef har egentligen massa olika
områden, det är ingen som gör samma sak och hen visar även en prestigelöshet till oss
medarbetare.”
IO-6. ”Hela gruppen är omtänksamma, förstående och hjälpsamma. Vi hjälper
varandra mycket, även chefen hjälper till och bryr sig mycket om den lilla gruppen. Det
finns ingen som är egotrippad, om någon har problem har man lätt att fråga andra. Jag
känner inte att man är ensam i situationer utan känner att man kan dra nytta av andras
kompetens och fråga. Jag tror att chefen har rekryterat lite på det sättet att chefen vill skapa
en teamkänsla och ta fram en grupp som är omtänksamma och är hjälpsamma, en bra mix
av kompetenser. Chefen och även chefen ovanför har en bra kombination av en avslappnad
känsla samtidigt som det är seriöst, det är inte blodets allvar varje minut utan en skön
stämning utan att det blir oseriöst – Vi har bra ledarskap på hela avdelningen. Något som
kan förbättras är samarbetet mellan olika avdelningar. Vi arbetar delvis med varandra men
jag kan tycka att även om vi samarbetar med projekt så har vi olika avdelningsmål vilket
gör arbetet lite konstigt.”
IO-7. Jag tyckte att jag kom in i ett socialt sammanhang på arbetsplatsen från dag
ett, det är väldigt öppet här. Vi går ofta och fikar tillsammans, hela avdelningen. Jag tycker
vi har tydliga ansvarsområden och även tydligt vad man ska göra. Jag tror det fanns tankar
bakom när gruppen sattes ihop från chefens sida vilka personlighetstyper som skulle kunna
fungera som grupp, vi är rätt olika men har olika kompetenser men är gemensamt
hjälpsamma. Gruppen fungerar nog för att ”inte lika barn leka bäst” kan vara i ett team där
alla i gruppen har olika styrkor och kan lyfta varandra. Det är ingen som vill vara bättre än
den andre. Vi har samma yrkesroll men ändå olika expertområden. Vi har varit i mycket
workshops kring hur vi ska arbeta. Vi har fått vara med och tycka med själva om arbetstider
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och arbetssätt och har fått vara delaktig i mycket. Det är även väldigt öppet och lätt till
skratt och prestigelöst som kultur. Det är alltid avslappnat fast än att vi sitter i möten som
kan vara seriösa, det går att kombinera att vara seriös och professionell och samtidigt vara
avslappnad.”
IO-8. ”Att få göra det man tycker är roligt och att det jag gör fyller en funktion och
att jag ser helheten i det är viktigt för mig. Det är viktigt att det jag jobbar med gör skillnad.
Jag tycker det är väldigt individuellt om vad som fungerar för olika individer. Det är viktigt
att känna att det man gör är meningsfullt och att man har rätt förutsättningar, ansvar och
befogenheter. Varje chef behöver ta sitt ansvar för medarbetarna och se till att de har
relevant rollbeskrivning, tydliga mål och att dem följs upp och att man har en dialog kring
det. Det är även minst lika viktigt att medarbetaren tar sitt ansvar och ser till att de har en
relevant rollbeskrivning, tydliga mål och en bra dialog med sin chef – båda parter måste ta
sitt ansvar.”
IO-9. ”Att ha en bra social kontext tror jag är viktigt och en social omgivning, folk
som bryr sig om en och som också kan flagga för en om man är på väg åt ett håll som inte
är positivt. Jag tror även det är viktigt att tala om för sig själv vilket förhållningssätt man
har på livet, jobbar du för att leva eller lever du för att jobba? Jag tycker även det är viktigt
att hitta ett sätt för hur vi kan göra för att inte bli störda. När vi blir störda i ett öppet
landskap så tar det ganska lång tid innan vi hittar tillbaka till samma koncentration som vi
var innan vi blev störda. Vi ska alltid ha telefonen på och alltid vara tillgänglig vilket gör
att sannolikheten att bli störd är rätt stor. Ha en metod för att organisera din dag, inte t.ex.
bli styrd av din mejlkorg. En grej som gör att jag minskar min stress är att jag kan Outlook
och jag kan Powerpoint. Det är viktigt att lära sig det man behöver lära sig på en bra nivå
att känna sig trygg i det. Jag tycker otroligt mycket om mina kollegor, jag har känt dem
längre, vi jobbar nära varandra, vi hjälper varandra – jag har stor tillit till mina
arbetskamrater. Mina kollegor ser om jag blir stressad och säger ifrån o.s.v. Sedan har jag
en bra dialog med min hustru, vi är mycket med varandra, vi pratar mycket med varandra
vilket är ett bra stöd.”
IO-10. ”Folk pratar om att de är väldigt stressade o.s.v. men sedan när man ser hur
de arbetar så kommer det oftast väldigt sent, det är väldigt långa lunchen, går tidigt och det
surfas en väldans massa på Facebook och dylikt. Det är inte alls alla människor men man
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borde kunna få samtliga att göra det som ska göras. Jag säger inte att det är något negativt i
sig för jag kan själv göra bankärenden och svara på SMS på arbetstid men jag klagar heller
inte. Något jag tror kan minimera stress är att man börjar fråga sig själv om man gör det
bästa för att inte uppleva stress eller om man kan förändra något. Det är märkligt för att
anställda har en förmåga att komma ihåg all den extra tid man lägger på arbetet utöver
arbetstid. Man glömmer lätt bort det man själv gjort t.ex. gått hem tidigare för ett
bankärende eller gått hem tidigare för att hämta sitt barn på dagis eller vad det nu kan vara.
Jag har svårt att se att inte en enda på det här företaget kan ärligt räcka upp handen och säga
att de enbart gör rätt saker eller saker som handlar om arbete. Det även en stor gråzon av
vad som är viktigt att göra och det hade nog underlättat för en del anställda att chefen kan
hjälpa till att prioritera. Sedan tror jag det även handlar om att hitta ett arbete som du trivs
med och tycker är kul, merparten av det jag gör borde vara roligt.”
IO-11. ”Jag tror mycket på flexibilitet och att vår chef är väldigt tolerant och hen
tycker även det är viktigt att man ska få kunna göra saker när man känner för det. Jag tror
det handlar mycket om personlighet av hur vi ser situationen med öppna landskap.”
IO-12. ”Tydliga uppgifter med tydlig arbetsbeskrivning. Jag tror det handlar om
olyckliga kombinationer, en superambitiös person möter otydliga krav och arbetsuppgifter
och en chef som inte hinner med att se en. De som har alldeles för höga krav på sig själv är
de som far illa ut. De tar sig aldrig tiden att koppla av och låta sig själva förtjäna stunder
som skapar en bättre balans. Idag blir vi aldrig klara med jobbet vilket gör att de som har
höga krav aldrig hinner låta sig ta tid att koppla av i den mån som är nödvändig. De
personerna har en inställning att ”finns det saker att göra så gör jag det”.”
IO-13. ”Ta fem minuter att antingen gå ifrån eller sitta kvar och andas tycker jag
kan vara viktigt. Leda ett bra ledarskap i sig själv vilket kan genomföras genom väldigt
ärliga medarbetare som ger feedback.”
IO-14. ”Vi har ett väldigt bra samarbete i vår avdelning med högt i tak vilket gör att
vi kan ventilera nästan vad som helst, en bra kommunikation tror jag är jätteviktigt. Det jag
tror kan skapa problematik i vissa gruppen är om det bara är fördelat män eller kvinnor.
Samarbete mellan olika grupper och olika avdelningar blir på ett annat sätt om de innehåller
enbart män eller kvinnor. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram att anställda ska våga ta
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sig tiden att träna på exempelvis lunchen för att kunna prestera bättre på eftermiddagen. Jag
känner mig stressad av att gå på ett lunchpass vilket helt skapar motsatt effekt.”
IO-15. ”Vi har ett väldigt bra arbetssätt, vi jobbar mycket i grupp. Vi fördelar
uppgifter så att ingen står helt ensam och inte kan få hjälp med sina saker för att den
personen enbart kan sin arbetsuppgift. Jag tror generellt att det är de externa faktorerna som
stressar upp vår avdelning men det är ingenting som vi kan kontrollera.”
IO-16. ”Man borde gå ut och gå en vända runt huset, inte springa mellan olika
möten utan ta pauser. När jag ligger konstant efter i arbetet så är det svårt att komma till
insikt och det svårt att våga ta sig den tiden att ta olika former av pauser. På vårt gamla
kontor hade vi en massagestol med hörlurar som inte hängde med till det nya kontoret som
jag saknar, efter lunchen kunde jag gå dit och lyssna på någon avslappningsövning. Jag
upplever att det är mycket prat i företaget om att hälsosatsa men man gör i praktiken
motsatsen och ger inte förutsättningar som man hade tidigare vilket gör att det inte blir
trovärdigt fullt ut. Uppfattningen är att hälsosatsningen inte får kosta pengar, vi ska göra
knäböjningar innan eller efter möten men måste betala vårt skåp för träningskläder på egen
hand och som inte friskvårdsbidraget täcker – Jag tycker att företaget måste mena det
helhjärtat och visa det i det man gör. En sak som jag tror skulle kunna hjälpa företagets
anställda är att sätta gränser för att det enbart går att boka 50 minuters möten på en timma,
d.v.s. 10 minuter lämnas alltid åt att koppla upp, ta sig till eventuellt nästa möte o.s.v. Jag
är helt övertygad om att träning ger energi och bevarar hälsan längre, jag ser därför att en
viss typ av arbetstiden är avsatt för träning.”
IO-17. ”Skulle någon kunna ringa dig idag och säga att du har gjort ett dåligt jobb?
Nej? Var nöjd då, det är min inställning. Jag är helt övertygad om att man kan halvera alla
möten på företaget. Vi har absurt mycket möten vilket jag tror är långt från nödvändigt,
Ibland beror det på att man kallar in många människor för att man inte vill stå helt själv
eller ta eget ansvar för något. Sedan ska man fundera vilket gör att det är svårt att komma
till beslut och så ska man ha ytterligare ett möte senare i tiden. Jag tror att företaget skulle
kunna frigöra mer riktig arbetstid för att kunna fokusera på det man ska göra. Öppna
landskap kan för mig vara förödande, jag är väldigt nyfiken, jag hör alla möjliga samtal
som pågår som avbryter mig. Jag skulle vilja ha tid där jag kan fokusera min uppgift utan
att bli avbruten, kunna stänga av mejl, inte ringa på telefon eller sms och ingen tillgänglig
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chatt – Vi måste lära oss att inte förvänta oss feedback direkt. Vi har ett informationsflöde i
dagens samhälle som är helt absurt, det finns så otroligt många kanaler. Medarbetare måste
bli bättre på att våga fatta beslut och välja vilka som ska ha informationen. Jag har en
uppfattning av att allt majoriteten tänker att det som hamnar i ens mejlkorg läses noggrant.”
IO-18. ”Jag tror att det är bra att ha små samtal, femminuterssamtal, lite oftare för
att skapa kontinuerligare kontroll över medarbetarnas hälsa. Det är viktigt att ha tillräckligt
med resurser, tydliga rutiner, tydlig arbetsbeskrivning. Det är även viktigt att arbetsgivaren
är tydlig med ens arbetstider och när man förväntas vara tillgänglig. Jag tycker det är viktigt
att bli uppmuntrad av andra. Jag tror fysisk aktivitet är en fantastisk avlastning och jag
tycker det är viktigt att chefen uppmuntrar till träning som jobbet faktiskt erbjuder – att
man underbygger det man erbjuder. Känslan ska inte vara att man smyger iväg och tränar.
Det är en klar brist i att man har sina fördelar men har för otydliga regler för vad som
faktiskt gäller. Hur ska jag redovisa mina timmar för att träna och vad är det som gäller?
Tydlighet av vad som gäller tillsammans med uppmuntringar från chefen tror jag är en
lösning. Medarbetarna har fått förutsättningarna men de vet inte om de får använda dem
vilket blir lite konstigt. Det är viktigt att man i vardagen i kontorslandskapet trycker på att
medarbetare ska ta sig ut och ta en promenad på lunchen exempelvis.”
IO-19. ”En bra teamledare eller chef som bryr sig om och ser en är viktigt. Att
uppmuntra folk att röra sig mer och kanske säga att vi har en timma om dagen att röra oss
och ta pauser. Jag tycker att det borde vara mer fokus på vad medarbetarna mår bra av. Jag
tycker att det ska vara okej att stänga av telefonen, sedan väljer jag att själv kolla mejlen på
kvällen om jag känner att jag behöver. Gå och ta en rast på dagen tror jag hade varit bra.
Fem minuter per timme så ställer man sig upp rör på kroppen eller går en kortare promenad
på kontoret och kopplar bort tankarna och inte tar upp och kollar på telefonen. Femton
minuters mindfullness på både morgon och eftermiddag tror jag hade varit jättebra. Jag
tycker också att det ska finnas förståelse för att alla är olika. Jag tycker också att företaget
borde satsa på att informera eller utbilda alla som har någon form av personalansvar kring
att kunna se signaler för att gå in i väggen och hur man ska hantera det. När jag gick in i
väggen för två år sedan så var det ingen som visste någonting, jag var hemma sjukskriven i
tre månader men det var ingen som kontaktade mig för det var ingen som visste hur man
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skulle hantera det. Det räcker inte att någon säger att jag borde ta det lite lugnt för att vi kan
se att du har lite mycket nu, det är inte lösningen på problemet.”
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Bilaga 3
Intervjufrågor med HR-direktör
1. Berätta lite om din roll i företaget
”Min roll som HR-direktör, övergripande ansvarig, sitter i koncernledningen,
ansvarig för HR-teamet samt som jag ser det ansvarig för att skapa förutsättningar för hög
effektivitet och engagemang i bolaget. Jag tycker det finns en stark korrelation mellan
produktivitet och energinivå, vad får man energi utav och vad tar energi och det handlar om
allt från stress, sömn, kost och motion och hur du tar hand om dig själv – Det handlar till
stor del av ett självledarskap.”
-

Allmänt om din syn på kopplingen mellan arbete och hälsotillstånd
”Det finns en brist i arbetslivet i och med att vi har arbetsrättslagar, t.ex.
arbetsmiljölagen, som är ganska otidsenliga och inte anpassade till de moderna
verktyg som har kommit med digitaliseringen. Den digitalisering vi har idag kräver
ett helt annat ansvar och ett bra självledarskap. Idag är det inte lika många som
jobbar deltid som för 20 år sedan, t.ex. när de som har barn att hämta och lämna på
förskolan idag kan jobba hemifrån vilket gör att en kan jobba heltid och ändå hämta
och lämna barnen.”

2. Vad har företaget för syn på psykisk ohälsa?
”Vi ser den likvärdig som fysisk ohälsa. Psykisk ohälsa är mer utmanande för den
går inte lika lätt att se och ta på. Jag tror att ledarskapet är en viktig del för att förebygga
psykisk ohälsa.”
3. Hur är företagets syn på stress som en del av sjukfrånvaro?
”Den finns där och stress är en känsla och ingenting som någon annan ger än. Jag
tror att det mest avgörande är självkännedom och ta reda på vart i kroppen känns min stress
och hur jag kan hantera den, där tycker jag att vi som arbetsgivare kan hjälpa till genom att
öppna upp ögonen och höja kunskapen, men vi kan inte ta ansvar, det måste individen själv
göra.”
4. Hur ser du på de värderingar som företaget strävar efter och vad har dem för
relation till företagets allmänna personalhälsa?
”Jag tycker vi har sunda och bra värdering som omfattar företagets personhälsa men
jag ser det nog mer som en värdegrund som vi vilar vår affär på.
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5. Vilka policys har företaget som handlar om hälsa och stress?
”Min uppfattning är att det inte är speciellt viktigt vad som står i olika policys utan
hur vi hanterar sakerna som är det viktigt och där tycker jag vi ger våra medarbetare väldigt
mycket i form av stöd och stöttning. Jag tycker även vi bygger mycket på när saker och ting
har uppstått och inte i ett förebyggande syfte.”
6. Vilka strategier finns för att förebygga och hantera upplevd stress hos
medarbetarna?
”Det handlar till stor del om ledarskapet och som alla företag så har vi väldigt olika
nivå på chefer, en del är väldigt framsynta och har koll och vissa inte alls det. Vad jag hör
från mina HR-partners så har vi väldigt skiftande insiktsnivå på chefer. Det enskilt största
problemet är de chefer som inte har tillräckligt mycket mod att ta tag i frågorna för att vara
förebyggande och ha en dialog och jobba med medarbetarna. Det får inte bli så att de
känner att de inte har tid och missar viktiga en mot en samtal med medarbetarna som är
viktiga för att ha koll på att medarbetarna mår bra och därmed är effektiva. Vi skulle nog
behöva arbeta mer med våra chefer.”
7. Vad är viktigt från ledningens sida att belysa för att förebygga upplevd stress?
”Ledningen måste vara en förebild. Vi hade nyligen ett ledningsmöte som var tre
timmar långt och efter ett tag så ställde sig vår VD upp och sa att vi behöver en paus och så
gjorde vi lite mötesmotion och fick lite ny energi. Jag upplever att de flesta i
ledningsgruppen upplever hälsosatsningen som seriös.”
8. Hur arbetar ni med linjecheferna för att de ska kunna hantera ohälsa och
stress hos medarbetarna?
"HR-partners sitter med i respektive ledningsgrupp och jobbar med dessa frågor
med cheferna och stöttar i de här frågorna. HR har ett högt förtroende här är min
uppfattning. Jag har en känsla av att chefer ibland kan avlasta problem på HR som rör
medarbetarna inom deras avdelning, snarare än att ta hand om det själv som chef.”
9. Vad tror du är de primära orsakerna till att medarbetare upplever stress?
”Jag tror att det handlar om väldigt höga krav på sig själv eller att man inte tycker
det man gör inte är tillräckligt kul. Jag tror att man behöver ha koll på sig själv och vilka
varningssignaler som är vanliga hos respektive individ och därmed stanna upp och tänka
efter.”
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10. Vilka typer av personer är det företaget vill nå med hjälp av hälsosatsningen?
”Vi vill nå alla. Vi vill minska sjukfrånvaron och öka effektiviteten och öka
engagemanget. Kan vi få några att göra något som de tidigare inte gjort så har vi lyckats
och det är bättre än ingenting. De som vill de får och de som inte vill de slipper.”
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