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Förord

Människan har så mycket att göra då det är en ständig stress för att hinna med
allt som går att göra. Medier beskriver ofta att arbetet stressar människor.
Efter färdigställandet av denna uppsats skall vi ut på arbetsmarknaden vilket
har gjort oss intresserade av hur allvarliga stressproblemen på arbetsplatserna
egentligen är och vad företag gör åt dem.
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1 INLEDNING
Detta inledande kapitel ägnar vi åt att beskriva bakgrunden till uppsatsen,
vilket problemområde den behandlar samt dess syfte. Vi presenterar också
vilken den främsta målgruppen kan vara. Avslutningsvis presenteras hur vi
strukturerat uppsatsen.

1.1 Bakgrund och problemdiskussion

”Har du tid?” En vanligt förekommande fråga, både i privat- och
affärslivet, som allt som oftast får svar i stil med ”Jag har tyvärr inte tid jag
ska…”. Människors vardag verkar bli allt stressigare. Vi skall arbeta, ha
familj och ett socialt liv för att kanske både förverkliga oss själva och skapa
det kontaktnät som sägs bli allt viktigare att ha. Finns det verkligen tid för
allt detta i våra liv? Hur skall vi orka med alla krav och måsten utan att ”gå
in i väggen”?

Nästan dagligen diskuteras och debatteras den ”nya” arbetssjukdomen
stress i media. Den kallas inte sällan för ”utbrändhet” med symptom som
koncentrationssvårigheter, oförmåga att prioritera och tänka logiskt,
sömnlöshet, stark viktminskning etc. Statistik från perioden 1996 till 1998,
visar att förekomsten av stressrelaterade arbetssjukdomar nästan har
tredubblats bland kvinnor och fördubblats bland män
(http://www.socialisten.nu, 00-11-20). Agneta Gille diskuterar i en
debattartikel i DN (Beckman, 001023) att välfärdssamhället kräver att vi
arbetar mycket vilket stressar många människor.

Den snabba utvecklingen i samhället idag påverkar organisationers struktur
och ledarskap menar Lidén (Chef., nr 6/7 2000). Lidén hävdar att
organisationer idag måste vara platta och flexibla för att överleva. Ledare
bör, enligt samma författare, vara goda lyssnare, känna empati samt
ständigt vara beredda på förändringar. Askeberg (Chef., nr 6/7 2000)
hävdar att chefer som får medarbetare att inte stressa delegerar ansvar, är
tillgänglig för medarbetare samt informerar dessa. Dessa nya
förutsättningar har skapat ett nytt sätt att arbeta på och tänka inom
organisationer.
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Cooper (i Kaufmann & Kaufmann, 1998) talar om olika ”arenor” ur vilka
stress kan genereras. Han ser t.ex. att om relationen till partnern är orolig
kan människan bli stressad av det. Vidare för Cooper ett resonemang om att
genetiska anlag och nationalitet kan generera stress på den arenan som han
kallar individuell. På det sociala planet kan engagemang i hobbyaktiviteter
skapa stress och slutligen ser Cooper att arbetslivet förorsakar viss stress.
De stressfaktorer på arbetsplatsen som Cooper diskuterar kring handlar
t.ex. om att orealistiska mål kan vara stressande precis som även ett dåligt
ledarskap och begränsningar i organisationsstrukturen kan vara det. Även
Hallsten (i Jenner & Segraeus, 1989) ser dessa olika uppkomstkällor till
stress. Vi har en föreställning om att vissa perspektiv (faktorer) kan vara
mer stressgenererande än andra. Dessa perspektiv presenterar och utvecklar
vi i vårt teoretiska kapitel som är kapitel tre. I vår empiriska undersökning
försöker vi dessutom se vad som verkligen är stressande faktorer i företag.

Hallsten (i Jenner & Segraeus, 1989) hävdar att om en människa upplever
stark stress t.ex. i sin relation till partnern kan denna stress vägas upp av att
hon inte stressas av andra faktorer. Genom att inte stressas på alla plan kan
människan genomleva stress utan att drabbas av några stressrelaterade
sjukdomar. Om Hallsten har rätt borde det betyda att om organisationer gör
vad de kan för att de organisatoriska faktorerna inte skall leda till stress
borde det balansera de utomorganisatoriska faktorer som verkar stressande.
Om organisationer lyckas med Hallstens strategi bör det få till följd att
färre drabbas av stressrelaterade arbetssjukdomar. Men, vad kan företag
göra då? Och vad gör de?

Vi tror att stress, och de problem som stress kan föra med sig, torde bli
kostsamt för företagen. Vidare har alla arbetsgivare skyldighet att
rehabilitera sina anställda för att få tillbaka dem i arbete efter det att de
varit sjukskrivna. Detta torde betyda att företagen har blivit tvungna att
engagera sig i hanteringen av stress. Har företag formulerade
handlingsplaner för att hantera stressen och finns kunskaperna i företagen
att göra sådana?

Utifrån den förda diskussionen väljer vi att med hjälp av två fallföretag, A
och B, undersöka hur företag hanterar stress. Oss veterligen har ingen
tidigare gjord undersökning syftat till att undersöka hur företag hanterar de
stressproblem som förekommer, varför vi anser det intressant. För att
kunna undersöka hur fallföretagen hanterar stress torde det falla sig
naturligt att även försöka få fram vad i företagen som kan verka stressande.
Vi försöker genom att föra djupgående samtal med personer som drabbats
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av ”stressjukdomar”, chefer och fackliga representanter se vad företagen
ifråga egentligen gör åt problemen med stress. Skiljer sig uppfattningen om
stresshantering åt mellan de olika grupperna respondenter?

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att försöka se mönster i hur företag hanterar och
bemöter stress samt stressrelaterade arbetssjukdomar.

1.3 Målgrupp

Vi anser att uppsatsen behandlar ett ämne som är högaktuellt. Ämnet är
relevant för individer i stort, då alla av och till kan känna sig stressade vare
sig det är på jobbet eller inte. Vår främsta målgrupp är dock den
akademiska världen.

Vi anser även att företag kan vara intresserade av uppsatsens resultat då
dessa måste hantera stressproblem.

1.4 Disposition

Dispositionen beskriver kortfattat hur uppsatsens upplägg ser ut. Avsikten
är att underlätta läsandet av uppsatsen.

Kapitel 1 inleder uppsatsen med bakgrund och problemdiskussion. Dessa
ger en av anledningarna till varför vi valt att studera fenomenet
”utbrändhet”. Vidare framkommer syftet med undersökningen samt dess
främsta målgrupp.

Kapitel 2 innefattar hur vi ser på stress och utbrändhet.

Kapitel 3 är ett metodkapitel i vilket vi presenterar vårt vetenskapliga
förhållningssätt, teoretiska samt praktiska metod.
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Kapitel 4 presenterar teoribildning inom de ämnesområden som har
relevant anknytning till det vårt problemområde behandlat. Detta inkluderar
bl.a. teori om mål, strategi, samordning, ledarskap, människosyn och stress.

Kapitel 5 utgörs av de intervjuer som ingår i undersökningen samt
information om de två fallföretagen.

Kapitel 6 omfattar den analys vi gör av vår empiri utifrån vår teori.

Kapitel 7 avslutar uppsatsen genom att vi redogör för de reflektioner och
slutsatser som undersökningen gett oss. Vi avslutar kapitlet med att
presentera några tankar kring vidare forskning.
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2 VAD ÄR STRESS OCH
UTBRÄNDHET?

Då ordet utbrändhet idag tenderar att användas mycket ofta i media har
begreppet ibland använts på många olika sätt. I detta arbete används
begrepp som utbränd, utbrändhet, utbränning, stress samt stressrelaterade
sjukdomar frekvent. Därför anser vi det både viktigt och relevant att
klargöra vad vi innefattar i begreppen.

2.1 Stress

Albrecht (1980, s. 9) definierar stress som ”...en kemisk process i
kroppen...” som sker när kroppen försöker anpassa sig till omgivningens
krav. Stress kan vara både positiv och negativ. Gun Leander (i /källa/52,
2000) menar att stress inte enbart är att känna att det är mycket att göra och
att lida av tidsbrist. Stress blir, menar hon, en negativ reaktion då den pågår
under en längre tid under vilken individen inte har möjlighet att vila upp
sig. Den negativa stressen beror av en obalans mellan individens förmåga
och de krav som ställs. När en individ utsätts för negativ stress under en
längre period kan det komma att medföra diverse sjukdomsproblem.
(Leander i /källa/52, 2000) När vi diskuterar stress i arbetet avser vi den
negativa stress som kan vara ett steg i riktning mot sjukdomar som
uppkommer av stress.

2.2 Stressrelaterade sjukdomar

Stressrelaterade sjukdomar eller arbetssjukdomar uppkommer av mycket
negativ stress i livet. Leander (i /källa/52, 2000) hävdar att negativ stress
kan leda till flera sjukdomssymptom, t.ex. sömnsvårigheter som kan leda
till kronisk trötthet, minskad prestationsförmåga och kreativitet, diverse
värk, hjärt- kärlsjukdomar, bukfetma m.m. Stress kan även föra med sig
psykiska och mentala symptom som t.ex. depressioner och svårighet att
minnas de mest banala saker (att gå är ett exempel). (ibid.) Som vi nämnde
i bakgrund och problemdiskussion kan stress förekomma samt uppkomma i
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hemmet, sociala livet, individuella livet samt arbetslivet, men att vi endast
inriktar oss på arbetslivets situation.

2.3 Utbrändhet

Hallsten (i Jenner & Segraeus, 1989) hävdar att det finns många olika
definitioner på utbrändhet och att det inte verkar finnas någon gemensam
nämnare mellan de olika definitionerna. Författaren tar upp att fenomenet
kan ses som en process eller ett tillstånd. Vissa författare menar Hallsten
inkluderar orsaker i sin definition medan andra tar med konsekvenser och
yrkesgrupper. Vidare påpekar Hallsten att det skrivits mycket om
utbrändhet men att det mesta saknar empiriskt bidrag samt teoretiska
analyser. (ibid.)

Vi anser att när de stressrelaterade sjukdomarna har gått så långt att
individen som drabbats ej minns hur de gör när de går, sitter och står, då
har sjukdomen gått över till att vara utbrändhet. Vår inställning till
begreppet är att det använts alltför frikostigt i media. Individer som ej nått
så djupt ned, klassas ibland felaktigt som utbrända. Vi anser att utbrändhet
är ett alltför starkt ord och försöker själva att inte använda det. Då vi inte
riktigt hittar något annat bra ord använder vi ordet utbränd/utbrändhet men
gör det då synonymt med stressrelaterade sjukdomar/arbetssjukdomar och
stressjukdomar.



Har du tid?

7

3 METOD
För att läsaren skall veta hur vi förhåller oss till verkligheten och våra
forskningsobjekt när teori- och empirigenomgången samt analysen görs, är
detta kapitel essentiellt. För att läsaren inte skall invaggas i någon tro att
undersökningen går att ta del av utan kritisk granskning, anser vi det viktigt
att poängtera eventuella problem. Dessa kan hänga samman med
intervjuerna, urvalet, tillförlitligheten av studien, litteraturen, tolkningen
etc. Vidare ger kapitlet läsaren en förståelse för hur vi gått tillväga rent
praktiskt med undersökningen samt även hur teoretiker skulle se på vår
metod. Vi har strukturerat kapitlet genom att först beskriva vårt
vetenskapliga förhållningssätt. Detta anser vi bör ligga först eftersom det
färgar resten av texten.

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Patel och Davidson (1994) är några av de författare som bl.a. behandlar två
vetenskapliga förhållningssätt. Dessa är positivism och hermeneutik av
vilka det förstnämnda främst står för kvantitativa och statistiska metoder
som främst används inom naturvetenskaperna (Patel & Davidson, 1994;
Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Hermeneutiken innefattar i sin tur
kvalitativa förståelse- och tolkningssystem där forskaren har en öppen,
subjektiv och engagerad roll (Patel & Davidson, 1994). Författarna kallar
forskaren för subjektiv eftersom denne närmar sig studieobjektet med sin
förförståelse (ibid.). Tabell 1 på nästa sida visar ytterligare skillnader
mellan dessa två förhållningssätt.
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Tabell 1; Positivism och hermeneutik – en kort sammanfattning

Positivism Hermeneutik
Forskningsobjekt Observerbara och mätbara

företeelser.

Erfarenheter och upplevelser

uttryckta genom språk eller

handling.

Förhållningssätt Analytiskt, logiskt och objektivt. Värdering, inlevelse och

subjektivitet.

Metodologi Empirisk prövning av
hypoteser.

Förståelse och
tolkning.

Källa: Förkortad version av Patel och Davidson, 1994, s. 28

Vi vill genom att samtala med människor i organisationer se hur
organisationer hanterar stressrelaterade problem. Även om det finns skrivna
regler för hur ansvariga skall hantera stressrelaterade problem så kan
reglerna tolkas olika av olika människor. Dessutom kan det förhålla sig på
det viset att den skriftliga policyn inte följs. Vi tror oss få varierande svar
gällande hanteringen beroende av respondenternas olika perspektiv, d.v.s.
som drabbad, som personalansvarig och som fackligt medarbetare. Vi vill
dock poängtera att detta ej är något konstigt då varje människa har sin
uppfattning av hur verkligheten ser ut, utifrån vilken hon tolkar sig själv,
andra och företeelser i denna verklighet (Gilje & Grimen, 1992). Utifrån
vårt formulerade syfte blir hermeneutiken det givna valet för just denna
studie.

Typiskt för hermeneutiker är att de först försöker se helheten i det
studerade problemet för att därefter sätta det i relation till delarna för en
djupare förståelse (Patel & Davidson, 1994; Wiedersheim-Paul & Eriksson,
1991). Wiedersheim-Paul och Eriksson ger som exempel att forskare kan
förstå hur en organisation (helhet) fungerar genom att samtala med dess
anställda (delar). Det är precis det som vi med denna uppsats ämnar göra.
Vi skall försöka få en så djup förståelse som möjligt av hur de företag som
deltar i den empiriska undersökningen hanterar stressrelaterade problem.
Det blir en slags pendling mellan respektive del och helhet som vi gör för
att uppnå förståelse av hur hanteringen av stressrelaterade problem
egentligen går till. Vidare ser vi inte någon direkt utgångs- eller slutpunkt
för våra tolkningar eftersom helhetsintrycket av stresshantering växer och
utvecklas ju fler faktorer som studeras, vilket ger oss djupare förståelse och
utökad kunskap. Pendlingen och den ständiga fördjupningen i problemet
kallas ofta för den hermeneutiska spiralen (ibid.).
”Spiralen” ger en god bild av hur arbetet med vår studie ser ut. Vi anser att
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tolkning av fenomenet ”utbrändhet” inte kan färdigställas i vår studie då det
finns flera olika sätt att hantera problematiken än de som vår uppsats
belyser. Detta beror på organisationers varierande behov samt möjligheter.
Vi har trots allt endast undersökt två organisationer. Härnäst kommenterar
vi hur vi angripit arbetets problematik.

3.2 Angreppssätt

Då det redan finns teoribildning kring en hel del av det vi undersöker anser
vi att redan existerande teori är relevant för uppsatsen. Eftersom teori finns
har vi valt att göra en teorigenomgång innan insamlandet av primärdata1.

Generellt sett kan sägas att alla författare inom metodologi enkelt särskiljer
deduktion från induktion genom att den förstnämnda metoden börjar i teori
utifrån vilken hypoteser formuleras. Dessa hypoteser falsifierar eller
verifierar forskaren genom att studera och analysera insamlad empiri. När
en forskare inleder med en djupstudie av den empiriska verklighet som
ligger till grund för forskningen, för att därefter skapa teori, kallas
arbetsgången induktion. (Backman, 1998; Patel & Davidson, 1994;
Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991)

För en uppsats av detta omfång kan inget av dessa angreppssätt bli aktuellt.
Resurserna räcker varken för en djupgående prövning av hypoteser eller för
studie av empirin under lång tid, vilket är grundläggande för att arbeta
utifrån något av sätten. Undersökningar av detta slag kan sägas ha inslag av
både induktion och deduktion.

För att beskriva vårt sätt att angripa undersökningen nämner vi här
kortfattat hur vi gått tillväga och för en mer utförlig presentation av vårt
tillvägagångssätt, se 3.7 Praktiskt tillvägagångssätt. Vi studerar redan
existerande teori, vilket ger oss en uppfattning om orsaker och eventuella
hanteringsmetoder av stressrelaterade problem. Detta kan ses som ett
deduktivt inslag. Dock formulerar vi inga hypoteser utan vi studerar
därefter våra fallföretag för att sedan ta ställning till hur vår sammanställda
teori kan användas och dess relevans. I det analytiska arbetet studerar vi
empirin utifrån vår teoretiska referensram och försöker se samband och
överensstämmelser mellan dessa. Tycker vi oss sedan kunna skapa några

                                                          
1 Data som vi samlar in själva.
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”nya” teoretiska samband så gör vi det, vilket då kan hänföras till
induktion.

3.3 Ansats

Vi gör först en litteraturstudie för att sedan genomföra djupintervjuer med
utvalda personer på fallföretag A och fallföretag B. Intervjuerna gör vi för
att få förståelse för och förhoppningsvis se mönster i hur företagen ifråga
hanterar stressproblematiken. Som de hermeneutiker vi är, tror vi att
människors uppfattning av hur stresshanteringen går till kan gå isär i och
med att erfarenheten av hanteringen inte är densamma. Genom att intervjua
människor med varierade erfarenheter av fenomenet tror vi oss kunna få en
mer nyanserad bild. Patel och Davidson (1994) påpekar att undersökningar
som skall ge en djupare kunskap om det studerade fenomenet är kvalitativt
inriktade.

En kvalitativ inriktning innefattar enbart verbala analyser medan motsatsen,
kvantitativ inriktning, endast behandlar statistiska analyser (Patel och
Davidson, 1994). Samma författare påpekar dock att det idag är vanligt att
forskare befinner sig någonstans mellan de två ytterligheterna. Emellertid
använder en hermeneutiker sig oftare av kvalitativ ansats än en positivist
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Vi anser att vår ansats är kvalitativ
då vi till största delen använder oss av informella intervjuer i vår empiriska
undersökning.

3.4 Val av undersökning

Då vi avser att studera en process i företag, genom djupintervjuer med en
avgränsad grupp anställda, är vår första tanke att genomföra
undersökningen som en fallstudie. Finns det möjligtvis andra sätt att
undersöka stresshanteringsprocessen på?

Alternativa former för studier är t.ex. experiment (Patel & Davidson, 1994)
där forskaren har möjlighet att genom påverkan på en variabel studera hur
det undersökta fenomenet i sin tur påverkas. Om forskaren undersöker en
större grupp angående ett större antal variabler kallas upplägget för en
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survey-undersökning. (Patel & Davidson, 1994) Med vårt syfte blir det inte
aktuellt att gå in och förändra i en organisation. Vi har inte någon möjlighet
att genomföra undersökningen med ett stort antal människor då resurser i
form av tid och pengar begränsar oss. Ingen av dessa två studieformer
passar oss vilket gör att vi väljer att göra undersökningen i form av en
fallstudie. Vid genomgång av fallstudiemetod får vi dock göra vissa
reservationer.

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) omfattar fallstudier
undersökning av ett fåtal personer eller situationer i flera avseenden. Patel
och Davidson (1994) går längre än så och menar att ett fall t.o.m. kan var
en enskild person. Båda författarparen säger att det är processer som
studeras i fallstudier men medan det förstnämnda paret menar att fallstudier
endast kan göras under en längre tid kommenterar Patel och Davidson inte
alls tidsaspekten. Svenning (1997) hävdar i sin tur att en fallstudie utgörs
av flera undersökningar. Då vi varken har möjlighet att göra flera
undersökningar eller har tillfälle att studera stresshanteringsprocesserna
inom de båda organisationerna under en längre tid, torde vår studie endast
likna en fallstudie.

Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) definierar olika sammanhang där
fallstudier är en bra metod att använda. Ett av dessa är när forskare vill
studera ett tidigare studerat område men från en ny infallsvinkel.
Stressrelaterade arbetssjukdomar har varit föremål för studier under lång
tid, men fokus har då tenderat att ligga på orsaker och symptom på
stressproblem, samt på hur individer själva bör bete sig för att undvika
stress. Vi anser att individfokus bör vidgas eftersom orsakerna till stress
kan ligga inbyggda i människors arbetsplatser och inte är möjliga för den
enskilde individen att förändra själv. Därför ser vi oss få en lite annorlunda
infallsvinkel. Studien kan då också kallas explorativ2, vilket även Backman
(1998) diskuterar i sin utveckling av fallstudier.

 3.4.1 Fallföretag

Då vi från en av de intervjuade erhållit en önskan om att inte nämna dennes
företags namn har vi valt att kalla företagen för fallföretag A samt
fallföretag B. Att använda dessa beteckningar påverkar inte resultatet av

                                                          
2 Explorativ är synonymt med utforskande.
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studien och möjligtvis gör det den mer objektiv. Vi har valt att använda oss
av två företag då vi ser det som en möjlighet till jämförelse utöver
jämförelse med teoribildning. Två företag ger att vi kanske kan se ett
tydligare mönster i hur företag hanterar stressrelaterade problem samt få en
mer nyanserad bild av vad som kan verka stressande på individer i
företagen. När vi sökte efter fallföretag hade vi två kriterier vilka var att det
inom företaget skall ha funnits fall av ”utbrändhet” och stressproblem, samt
att personalen var engagerade, intresserade och villiga att delta i intervjuer.
Att vi kom att ringa till just fallföretag A beror av att företag A är ett stort
företag i en mycket dynamisk miljö. Att vi ringde fallföretag B följde av att
det i lokalpressen har stått en del om fallföretag B:s ökade arbetsbelastning.
Vid första kontakten med de båda företagen har personalansvarig
konstaterat att det funnits fall av ”utbrändhet” i deras respektive
organisationer och har dessutom visat ett stort engagemang och intresse för
att ställa upp i studien.

 3.4.2 Fallet som sådant

Vår fallstudieliknande undersökning består av dessa två företag i vilka vi
samtalar med ett begränsat antal människor för att ta reda på vilka faktorer
som stressar samt hur hanteringsprocessen av stressproblem ser ut.

För att försöka vidga fokus och försöka se stressproblematiken ur flera
parters synvinklar innefattar vårt fall att det undersöks utifrån tre
utgångspunkter. Utgångspunkterna är uppifrån, inifrån samt från-sidan.
Vad vi menar med detta är att vi genom intervjuer får en uppfattning om
vad som stressar samt om hanteringsprocessen inifrån eftersom vi talar med
några som drabbats av negativ stress. Dessutom får vi ett från-sidan-
perspektiv av stressorsaker samt hanteringen genom att samtala med en
fackligt engagerad medarbetare och slutligen uppifrånperspektivet som ges
av personalansvarige och i fallföretag B även av en gruppchef. Varför även
från en gruppchef i just företag B är för att personalavdelningen där
överlåter yttersta ansvaret för personalen på gruppcheferna.



Har du tid?

13

3.5 Kvalitet i kvalitat iv forskning

När vi nu beskrivit vilken undersökningsmetod och angreppssätt vi
använder oss av samt definierat vår ansats som kvalitativ, hermeneutisk,
kan det vara på sin plats att föra en diskussion kring möjligheten att
generalisera utifrån undersökningen samt att värdera arbetet.

 3.5.1 Möjligt att generalisera?

Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) diskuterar generaliserbarheten i
fallstudier och anser att genom att jämföra sina empiriska resultat med
gängse teoribildning och forskning kan det vara fullt möjligt att
generalisera kring det studerade. Vidare kommenterar författarna att
forskning inte sällan handlar om att ge förståelse av en specifik situation,
vilket ett fall är. Vår undersökning är, givet av ansatsen, en kvalitativ
fallstudieliknande undersökning. Kring detta, i termer av generaliserbarhet,
diskuterar Stake (i Kvale, 1997). Han tar upp och beskriver
generaliseringar mer detaljerat i form av tre olika kategorier
generaliseringar av vilka vi nämner två.

Den naturalistiska generaliseringen utgör den första kategorin och Stake
beskriver den som att generaliseringar bygger på en individs erfarenhet.
Individen har vissa förväntningar om hur förhållanden mellan saker och
ting är men det bör poängteras att det inte handlar om förutsägelser. (Stake
i Kvale, 1997) När det gäller vår erfarenhet gällande ”utbrändhet” är den
innan intervjuerna relativt begränsad men genom media och litteratur har vi
fått information om och kommit i kontakt med fenomenet.

Slutligen kommenterar Stake analytisk generalisering. Dessa
generaliseringar kan ses som vägledning för andra situationer och vilar på
bedömningar som är välgenomtänkta. En analytisk generalisering kan
därmed sägas vara som ett påstående eller argumentation med belägg som
stödjer det. (ibid.) Vi tror oss, efter vår undersöknings genomförande, ha en
tillräckligt god bild av stresshantering enligt teori och empiri för att kunna
”generalisera analytiskt” kring hur ”mönstret”3 ser ut. Valet av två
fallföretag ger oss ytterligare en möjlighet att generalisera med fakta från
fler exempel då det ger att vi har två hanteringsprocesser från verkligheten
                                                          
3 Vilka mönster vi tycker oss se i hur företag går tillväga vid stresshantering.
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samt teoribildning att jämföra och generalisera kring. (ibid.)

 3.5.2 Subjektivitet, validitet och reliabilitet

Gällande hur objektiva eller subjektiva vi är i vår studie kan diskuteras
eftersom vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt. Men som Kvale (1997)
poängterar är objektivitet är i sig ett subjektivt begrepp. Vidare hävdar
Kvale att kvalitativa intervjuer, vilket vi använder oss av, varken går att
klassa som subjektiva eller objektiva. Flera författare bl.a. Wiedersheim-
Paul och Eriksson (1991) och Patel och Davidson (1994) anser dock att
utredningsarbete inte kan vara objektivt någon gång.

Flera forskare (Patel & Davidson, 1994) hävdar att hermeneutiker är
subjektiva i sin forskning. Patel och Davidson beskriver att subjektiviteten
kommer av att forskaren har en viss förförståelse innan den empiriska
undersökningen genomförs. Arbetet för oss inleds med en litteraturstudie
inom organisation och stress, vilket gör att vi får en djupare förförståelse än
den vi har innan litteraturstudien. Den tidigare förförståelsen består i det vi
läst, sett och hört i media samt lärt oss genom universitetsstudier.
Förförståelsen tar vi sedan med oss när vi gör våra intervjuer med syftet att
tyda något mönster i stresshanteringsprocessen. Det går inte att säga emot
att vi med vår förförståelse kan få en viss föreställning och tanke kring hur
företag borde hantera stressproblem. Däremot kommer vi inte att kunna
förändra eller påverka den hanteringsprocess som vi intervjuar om eftersom
denna redan skett.

Intervjuerna som vi genomför kan kallas vårt mätinstrument. Eriksson och
Wiedersheim-Paul (1999) diskuterar kring mätinstrumenten och om dessa
mäter det som avses mätas. Detta kallar de för validitet. Vårt mätinstrument
är därmed kvalitativa intervjuer. Vi tror att de intervjuer som genomförs för
detta arbete kommer att mäta det avsedda, d.v.s. hur hanteringsprocessen
av stressjukdomar går till inom våra fallföretag. Utifrån dessa intervjuer
hoppas vi sedan kunna se några mönster i hanteringsprocessen.

Författarna tar även upp metodbegreppet reliabilitet i samband med
validitet. Reliabilitet visar tillförlitligheten i mätinstrumentet (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1999). Eftersom vi är hermeneutiker med en kvalitativ
ansats låter vi vår förförståelse och de subjektiva tolkningar vi gör påverka
resultatet av vår studie. Som en följd av detta anser vi det inte relevant att
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tala om vårt arbete i termer av reliabilitet.

3.6 Intervjuer

Intervjuer genomförs för att samla information och går att göra på olika
sätt, genom personligt sammanträffande eller via telefon (Patel och
Davidson, 1994). Vi har valt att göra personliga intervjuer, d.v.s. vi träffar
respondenterna personligen, vår kvalitativa ansats ger att även intervjuerna
är av det slaget. Lantz (1993) diskuterar helt öppna intervjuer och riktade
öppna intervjuer där den tillfrågade tillåts beskriva fritt, på sitt sätt, hur
denne uppfattar det studerade fenomenet. Den intervjuade ger sin bild av
verkligheten som ökar intervjuarens förståelse för respondenternas
subjektiva erfarenheter. Respondenten karaktäriserar fenomenet,
bestämmer dess kvalitet och avgränsar kontexten, vilket ger att alla
respondenter kan ge olika definitioner. Det är just denna subjektivitet som
söks, d.v.s. vilken mening och innebörd en individ ger ett fenomen som
intervjuaren intresserar sig för och närmar sig genom att förstå
respondentens sätt att tänka. (Lantz, 1993) Frågorna i den öppna intervjun
gör det möjligt att fånga respondenternas uppfattning och upplevelse av
vad som har skapat stressproblem och hur företagen har bemött detta.

Intervjuer kan vara mer eller mindre utstakade från början i och med valet
av frågor. De frågor som ställs under intervjuer kan vara standardiserade
och strukturerade i olika stor utsträckning (Patel och Davidson, 1994).
Frågor som har fasta svarsalternativ samt även ja- och nejfrågor, är
strukturerade frågor. Frågor blir mer öppna och svarsutrymmet större, ju
lägre graden av strukturering som frågorna har. (ibid.) När det gäller
standardisering betyder hög grad att frågorna är formulerade innan
intervjun och alla respondenter får likalydande frågor som också ställs i
viss ordning. Låg grad, å andra sidan, innebär att intervjuaren kan
formulera frågor under intervjuns gång och i en ordning som faller sig
lämplig för respektive intervju. (ibid.)

Då vi valt att genomföra våra intervjuer med ett öppet sinne, för att försöka
få fram så mycket information som möjligt, har vi inte med oss några
formulerade frågor till intervjuerna. Ledstjärnan för intervjuerna har varit
uppsatsens tema och problematik som vi anser att respondenterna själva
måste få diskutera kring. Detta ger att vi har mycket låg grad av
strukturering samt standardisering på våra frågor.
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Intervjuer som de vi utför kallas av Svenning (1997) för informell intervju.
Han särskiljer i detta begrepp mellan problemorienterade och
problembaserade informella intervjuer. De förstnämnda genomförs i
undersökningars inledningsskede medan de sistnämnda sker längre fram i
kvalitativt inriktade undersökningar. De problembaserade kvalitativa
intervjuerna syftar till att belysa undersökningsfrågorna. Dock anser
Svenning att gränserna mellan problembaserad och problemorienterad är
flytande. Vi gör våra intervjuer efter det att arbetet med att sammanställa
teoribildning i stort sett slutförts och vidare är intervjuerna vi gör kvalitativt
inriktade. Våra intervjuer kan därför ses som problembaserade, kvalitativa,
informella intervjuer.

 3.6.1 Intervjukritik

Svenning (1997) är en av de författare som kommenterar problem med
intervjuer, bl.a. intervjuareffekten. Effekten innefattar flera aspekter men
går ut på att respondenten svarar det denne tror att intervjuaren vill höra
eller något som gynnar respondenten. Detta betyder, enligt författaren att
svaren kanske inte är sanningsenliga. (Svenning, 1997) Författaren ger
några exempel som att intervjuaren ställer ledande frågor och styr
respondenten att svara satisfierande. (ibid.) Vi förhåller oss öppna under
våra intervjuer eftersom vi inte alls vet vad respondenterna torde svara. Vi
tar inte heller ställning till vad som är ”bra” svar förrän vi ser helheten av
uppsatsen vilket borde göra att vi inte försöker få respondenterna att svara i
någon speciell riktning.

Svenning tar också upp att intervjuaren måste rikta uppmärksamheten åt
respondenten samt vara en god lyssnare. Vi har båda genomfört ett antal
intervjuer under arbetet med våra respektive kandidatuppsatser men är fullt
medvetna om att detta inte gör oss till några fullfjädrade intervjuare.

Intervjuer kan störas bl.a. av att respondenten är i tidsnöd. Vissa
situationsaspekter (något kanske precis har hänt i organisationen eller
privat) samt personaspekter (t.ex. en icke förtroendeingivande intervjuare)
kan också påverka datainsamlingen negativt. En viktig aspekt som kan
motverka ärliga svar under intervjun är om respondenten känner sig hotad
eller att dennes integritet hotas. (Lantz, 1993) Just denna uppsats behandlar
ett aktuellt, kontroversiellt och omdebatterat problem. Problemområdets
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komplexitet gör att respondenterna kan uppfatta och tycka att vissa frågor
blir för känsliga.

Vad gör då vi för att motverka intervjuproblematiken. Till att börja med
sker intervjuerna på respektive respondents arbetsplats antingen på deras
kontor med stängd dörr eller i något stängt konferensrum. Detta borde göra
att respondenten känner igen sig i miljön och inte stressas av den under
intervjun. Vidare är vi båda två med vid intervjutillfällena vilket ger oss
möjlighet till två tolkningar av vad det sagda kan ha för relevans och
innebörd. Respondenterna informeras innan intervjun börjar om
möjligheten att vara anonym vilket torde föra med sig en mer avslappnad
och öppen attityd. Dessutom utlovar vi att respektive respondent skall få
läsa igenom de citat och kommentarer som vi väljer att använda oss av från
respektive intervju. De får dock endast se utdrag från sin egen intervju.
Respondenterna ges då också möjlighet att ändra i texten om det är något
de anser att vi missförstått.

 3.6.2 Urval

Då vi endast vill urskilja mönster i företagens stresshantering samt
identifiera vissa stressfaktorer anser vi inte att urvalet av respondenter
måste ske med någon speciell metod. Inte heller att något visst antal
respondenter krävs. Vår hermeneutiska inställning gör att vi tror att
människor med olika erfarenhet av stressproblem ser hanteringen av denna
problematik på olika sätt. Därför har vi valt att intervjua tre olika
”kategorier” av anställda i företagen. Dessa tre är facket, chefer och
drabbade.

För att komma i kontakt med individer som drabbats av stressrelaterade
sjukdomar behövde vi kontakta någon som kände till några fall. Vi antog
att företagens respektive personalansvariga var informerade om det fanns
några fall av stressjukdomar. Därför kontaktade vi inledningsvis
personalansvarig per telefon för att undersöka om det fanns fall av
stressjukdomar inom företagen. Personalansvariga inom företagen har
därefter kontaktat några medarbetare som drabbats av stressrelaterade
arbetssjukdomar för att se huruvida de ville ställa upp på intervju eller inte.
Därefter har de personalansvariga förmedlat deras namn till oss så att vi
själva kunnat kontakta dem för intervju. Detta sätt att välja respondenter
som drabbats av stress har varit nödvändig då vi själva inte vetat vilka som



Metod

18

drabbats.

För att ge en bild av hur facket engagerar sig i stressfrågor intervjuas även
fackliga representanter. För att ge en bild av hur personalavdelningen (som
är mer överordnad med maktbefogenheter att förändra personalpolitiken)
hanterar stresshanteringen intervjuar vi chef eller ansvarig där. En chef som
haft två fall av ”utbrändhet” i sin grupp kontaktades och ställde upp på en
intervju. De tre olika kategorier av respondenter ger att de intervjuade torde
ha olika perspektiv på hanteringen av stressjukdomar, eftersom de inte har
samma erfarenhet av fenomenet.

Personalansvarige på fallföretag A lyckades inte få fler personer att ställa
upp på intervju då dessa inte ansåg sig ha tid. Därför resulterade kontakten
där i fyra intervjuer; två drabbade personer, en facklig representant samt en
personalansvarig. På fallföretag B var villigheten att ställa upp större. Där
intervjuade vi tre drabbade personer, en facklig representant, en
personalansvarig samt även en gruppchef. Totalt sett har alltså tio
intervjuer genomförts. Dessa genomfördes efter studien av sekundärdata.

3.7 Sekundärdata

Sekundärdata är ”data som redan finns” (Wiedersheim-Paul & Eriksson,
1991, s. 76). För denna uppsats skrivande består sekundärdata av litteratur
och artiklar som berör stress, ”utbrändhet”, ledarskap, organisation,
motivation, människosyn, mål, strategi samt gällande metod och
uppsatsskrivande. Val av metodböcker har skett genom tips från
universitetet samt även genom egen sökning av tillgänglig litteratur på
universitetsbiblioteket i Linköping. Några av de metodförfattare vi valt är
välkända, t.ex. Wiedersheim-Paul och Eriksson, men för att få fler
författares syn på tillvägagångssätt och förhållningssätt finns även mindre
kända författare med.

När det gäller litteratur om ”utbrändhet” har urvalet varit relativt begränsat
då flertalet böcker diskuterar fenomenet ur ett psykologiskt, socialt eller
medicinskt perspektiv, samt att de mestadels redogör för orsaker och
symptom. Angående övrig litteratur har det mest handlat om slumpen samt
vilken litteratur som funnits tillgänglig. I våra försök att hitta litteratur som
sammankopplar t.ex. ledarskap och stress har vi funnit litteratur av lite
äldre datum men beslutat oss att använda några av dessa ändå då materialet
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känns relevant.

För att få mer uppdaterat material sökte vi artiklar via ABI som är en
artikeldatabas som universitets bibliotek tillhandahåller. Vi tyckte dock att
de artiklar som vi fann till stor del fokuserade mer på den amerikanska
arbetsmiljön än på den svenska miljön. Flertalet av artiklarna gav oss
därför inget som vi anser vara relevant att bygga en teoretisk referensram
på, varför vi valde att inte använda mer än en av artiklarna. Däremot har vi
hittat några svenska artiklar som vi tyckte var intressanta och aktuella för
arbetet.

3.8 Praktiskt tillvägagångssätt

När idén till uppsatsämne kläckts började vi undersöka vilken
problemformulering som skulle vara intressant ur ett
organisationsperspektiv. Både under problemformuleringsfasen och efter
den, sökte vi litteratur och avhandlingar i universitetets biblioteksfilialer.
Vidare sökte vi artiklar via samma biblioteks ABI artikeldatabas vilket
ledde till att vi fann en relevant artikel. Andra artiklar av mer informell
karaktär fann vi dock och använde dessa till problemdiskussionen.

Då probleminriktningen var klar valde vi att kontakta organisationer för
studien och planera in intervjuer med de valda respondenterna. Med
fallföretag A genomfördes alla fyra intervjuer på två dagar medan de valda
respondenterna i fallföretag B var svårare att få kontakt med vilket ledde
till längre väntetid. Intervjuerna där blev utspridda över tre veckor. Under
kontaktandet av respondenter började uppsatsens tre inledande kapitel ta
sin form. Redan vid första kontakten som skedde via telefon, märkte vi att
villigheten att ställa upp med intervjuer var stor både hos fallföretag A och
B, även om ”A-personalen” hade mer ont om tid.

Under två veckors tid genomförde vi intervjuer för att samla in empiriskt
material till vår studie. Varje intervju genomfördes på respektive
respondents arbetsplats och pågick drygt en timme. Bemötandet vi fått har
varit positivt och öppet. Det har inte känts som om de anställda på
företagen ansett det vara jobbigt eller tvingat att tala med oss. Vidare har
varje intervju, med den intervjuades tillåtelse, bandats. Detta har gjort att
intervjuerna blivit mer som en öppen konversation mellan oss och
respondenterna. Bandningen har även fört med sig att vi med hjälp av
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bandet kunnat återuppleva intervjun igen. Bearbetningen av intervjuerna
har skett direkt efter respektive intervju genom att vi båda två tillsammans
lyssnat på den bandade intervjun och med möjligheten att pausa bandet har
vi noterat intressanta och relevanta citat samt fakta. Därefter har vi
diskuterat hur vi tolkar det respektive respondent sagt och sedan
sammanställt det tillsammans. Våra tolkningar av intervjuerna skilde sig åt
endast en gång. Tolkningen berörde fallföretag A:s historia. Eftersom vi
med alla respondenter fått löfte om att återkomma om vi hade ytterligare
frågor eller funderingar, kontaktade vi personalansvarig på fallföretag A för
en utförligare beskrivning. Detta fick vi. För att kunna använda oss av ännu
fler citat lyssnade vi på intervjuerna ännu en gång.

Även om bara en av respondenterna har uttryckt ett önskemål om att vara
anonym, har vi valt att ge alla respondenter fiktiva namn. Vi anser inte att
det är relevant för vår studie att namnge respondenterna. Det är viktigt för
läsaren att veta att vi innan publicering låter respektive respondent läsa den
berättelse vi utformar utifrån intervjun. Respondenten har därmed
möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar. På begäran av en av
respondenterna kallar vi dessutom företagen för fallföretag A samt
fallföretag B. Vi anser inte att detta påverkar relevansen av studien.

3.9 Reflektion över metod

Arbetets ämne – stressrelaterade arbetssjukdomar – är ett mycket komplext
ämne med många möjliga problematiseringar. Vi är ekonomer och
intresserade av organisationsteoretiska ämnen såsom t.ex. ledarskap.
Ämnet skulle kunna belysas från olika håll om vi hade haft kompetens att
diskutera i termer av andra vetenskaper, som t.ex. psykologi.

Denna undersökning hade kunnat vara mycket mer omfattande vad gäller
teoribildning och även antalet intervjuer. Vad gäller intervjuer anser vi att
vi har genomfört relativt många (tio stycken) i förhållande till tiden. Teori
går att ta in hur mycket som helst så tiden och tillgängligheten av litteratur
har fått avgränsa vår referensram.

Vidare är vårt tillvägagångssätt inte det enda möjliga. Med mer tid och
resurser hade undersökningen t.ex. även kunnat genomföras som en
hypotesprövande undersökning. Detta hade kunnat vara intressant för att
falsifiera några föreställningar och myter gällande sambandet mellan stress
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och organisationer. Vi har en viss föreställning om vad som kan påverka
stressförekomsten redan nu men anser inte att vi kommer att behandla
denna föreställning som en hypotes.
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4 ORGANISATION OCH STRESS
I detta kapitel bygger vi en teoretisk grund att utgå ifrån för att kunna ställa
frågor under empiriinsamlingen samt för att kunna använda som ett
analysverktyg. Teoribildningarna är både sådana som är direkt kopplade till
problematiken ”hur företag hanterar utbrändhet”, samt även teorier som
inte berör problematiken direkt men som belyser den och ger oss insyn i det
relevanta problemområdet. Vad i företag som kan stressa individen är det
t.ex. viktigt att känna till för att kunna förstå vad företag kan göra åt
problematiken. Därför kommenteras detta kort. Som läsare bör man vara
medveten om att stressproblem är ett komplext ämne och att vald
teoribildning täcker så stora områden att vi inte har möjlighet att göra en
djupare redogörelse av den.

4.1 Referensramens innehåll

För att ett företag skall kunna hantera stress är det viktigt att vara medveten
om de faktorer som kan leda till stress. Därför har vi valt att presentera
Coopers stressmodell (i Kaufmann & Kaufmann, 1998) som inledning till
detta kapitel. Vi har valt att använda Coopers modell som stöd för valet av
teoribildning till vår referensram. Cooper är en av de få författare vi funnit
som bygger en modell för just hur arbetsrelaterade stressproblem
uppkommer. Detta för att läsaren skall kunna får en uppfattning av vilka
stressfaktorerna kan vara. I Coopers stressmodell delas orsakerna till
yrkesbaserad stress in i olika ”arenor” och menar att stress på arbetet kan
härstamma från andra arenor än just arbetsarenan. De olika arenorna och
några av de faktorer som respektive arena står för, presenteras i figur 1. Vi
har valt att enbart fokusera på faktorer inom Coppers arbetsarena, och
faktorerna förklaras mer grundligt längre fram i detta kapitel (se 4.7.1).

Resten av arenorna kommer inte att behandlas i detta arbete eftersom dess
syfte endast innefattar organisationsvärlden. Företagskultur är en annan
viktig faktor som inte behandlas här. Kulturen kan vara en viktig påverkan
men i just våra fall har företagskulturen inte verkat spela någon roll. Varför
vi inte sett kulturens inverkan är nog eftersom vi trots allt genomför relativt
få intervjuer på varje företag. För att upptäcka och studera en kultur anser
vi att vi skulle behöva befinna oss i den under en lite längre tid. Ingen av
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 Arbetsarena 
Faktorer invävda i arbetet  Karriärutveckling 
Utrustning, upplärning   Över-/underpromovering 
Skiftarbete, fysiska risker  Tillfredsställelse med lön 
 
Roller i organisationen  Organisationsstruktur och klimat
Ansvar för människor   Mål och strategier 
    Kommunikation 
Relationer/Socialt stöd   Medbestämmande 
Kolleger, överordnade, underordnade Beteenderestriktioner 

Hemmaarena 
Familj och boende  

Livsstadier, ekonomi 

Social arena 
Träning, idrott, hobby 

Sociala kontakter och aktiviteter

Individuell arena 
Genetiska anlag och historia 

Utbildning, nationalitet 
Stress, bemästringsförmåga

Manifestationsarena 
Missnöje med arbetet  Hjärtsjukdomar 
Arbetsrelaterad självbild Högt blodtryck 
Skilsmässa/separation  Migrän 

respondenterna arbetar inom direkt fysiska arbeten och inte heller med
skiftarbete varför vi inte anser teoribildning kring detta vara intressant.
Under intervjuerna har inga kommentarer kring lönen eller direkta
beteenderestriktioner framkommit varför vi även utelämnar att kommentera
dessa faktorer.

Figur 1; Coopers stressmodell

Källa: Förkortad version efter Kaufmann & Kaufmann, 1998, s. 133

Vår åsikt är att företag endast kan påverka stressförekomsten genom att få
till stånd förändringar och åtgärder vad gäller de faktorer som arbetsarenan
inkluderar. Även om kritiska faktorer framkommit genom Coopers
forskning måste företagen veta vad de bör och kan göra åt dem för att
stressen verkligen skall minska.

Vår teoretiska referensram bygger på att förklara vad mål och strategi,
samordningsformer (struktur) och ledarskap generellt är. Inom dessa tre
teoribildningar ryms även faktorer som utrustning, utbildning, relationen
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mellan ledare och medarbetare samt ansvar. Grunden är att först ge en
allmän förståelse för dessa faktorer, hur dessa hänger samman och hur
dessa kan vara stressorer4. När stressorerna identifierats kan hantering av
stress diskuteras. Vi redogör också för viss teoribildning kring stress för att
sedan avslutningsvis åskådliggöra de samband som vi tänker oss finns
mellan teoribildningar och förekomsten av stress i organisationer. För att
tydliggöra vad som är våra egna kommentarer kommer dessa att kursiveras
i de följande avsnitten.

4.2 Mål och strategi

Stewart (1985) menar att om personalen inte har klart för sig vad företaget
vill med målen kan målen vara en stressor för individer i företag. Oklarhet
om målet kan uppstå när det inte är tydligt vad företaget vill uppnå, t.ex.
om företaget har bytt arbetssätt och de anställda inte vet om de skall
fortsätta som tidigare eller inte. Författaren menar vidare att om personalen
inte heller förstår hur och med vilka metoder målen skall uppnås, kan
problem skapas. Vissa människor vet vilka mål som de önskar uppnå men
de känner sig osäkra på hur det går att nå dem. Ibland kan det också vara
svårt att veta att man är framme, d.v.s. nått målet. (Stewart, 1985)

Ett företags ledning sätter först upp en övergripande målsättning som ger
företaget en slags vision5 om vad som skall uppnås, vad som eftersträvas
(Bergström et al, 1993). Visionen innefattar, enligt Abrahamsson och
Andersson (1998), också vad organisationen skall syssla med för aktiviteter
och verksamhet idag och i framtiden, d.v.s. vad organisationen avser att bli.
Den övergripande målsättningen ses inte sällan som ogripbar och inte
konkret för personalen. Den brukar också ofta vara relativt vagt formulerad
och därmed ger den inte personalen riktlinjer för det dagliga arbetet. Därför
måste företagets målsättning omformuleras till tydliga delmål som alla kan
förstå och som känns relevanta och aktuella för det praktiska
arbetet.(Bergström et al, 1993; Mabon, 1992) Robbins (1990) kommenterar
att ett företags officiella mål, vilket kan jämföras med den nyss nämnda
övergripande målsättningen, sällan överensstämmer med vad företaget
egentligen gör. Med detta menar författaren att de kortsiktiga målen, som
brutits ned från de långsiktiga, är mer konkreta och praktiskt inriktade

                                                          
4 Faktorer i omgivningen som kan leda till stress. Förklaras mer utförligt i 4.7.1
5 Föreställning om en avlägsen framtid, hävdar Karlöf, 1985.
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(Robbins, 1990).

Målformuleringen är endast en del av strategiformuleringen (Anthony &
Govindarajan, 1998). Strategin är, förutom mål, också en beskrivning av
organisationens medel för att nå målen (Abrahamsson & Andersson, 1998).
Ordet strategi används ofta med syftet att strategin är den metod och de
åtgärder som genomförs för att nå organisationens mål (Mabon, 1992).
Strategin är en långsiktig plan över hur man når målen och när ett företag
presenterar sina mål, presenteras också strategierna för att nå dem
(Abrahamsson & Andersson, 1998). De Wits och Meyers (1998) syn på
strategi är att företag genom att sätta upp kortsiktiga mål bestämmer det
tillvägagångssätt som skall användas för att uppnå de i strategin uppsatta
långsiktiga målen.

Om de långsiktiga målen förändras ofta, kommer den långsiktiga
strategiska planeringen att förlora sitt värde. Därför bör sådana
förändringar undvikas och endast ske om det verkligen krävs. Förutom att
planeringen blir obsolet leder målförändringar till att ägare, anställda och
kunder kan bli förvirrade. Den stabilitet som eftersträvas i de långsiktiga
målen uppnår företaget först när det finner rätt sätt att nå målen och
därefter kontinuerlig granskar dessa metoder och uppdaterar dem. (de Wit
& Meyer, 1998) Mabon (1992) diskuterar att de långsiktiga målen idag blir
allt mer kortsiktiga i och med den snabba utvecklingen. Bruzelius och
Skärvad (1995) menar att det krävs strategier, genomtänkta
tillvägagångssätt, för att utnyttja organisationers resurser och kompetens
rätt, samt för att uppnå både de uppsatta målen, långsiktiga som kortsiktiga.

Karlöf (1985) diskuterar även ambitionsnivå i anslutning till mål. En av de
vanligaste konfliktorsakerna i företagsledningar är att ingen avstämning av
ambitionsnivåerna har gjorts exempelvis mellan en affärsenhetschef och
hans överordnad. Vissa av de överordnade eller ansvariga sätter upp sina
egna prestationsmål utifrån sina respektive ambitionsnivåer utan att
stämma av dessa med ansvariga medarbetare. Detta kan betyda att
medarbetarna inte har samma ambitionsnivå och därmed andra
prestationsmål. Det är inte ovanligt att denna målinkongruens6 mottas med
missnöje uppifrån och frustration nedifrån.(Karlöf, 1985)

De Wit och Meyer (1998) diskuterar också att de operationella målen sällan
existerar i form av formella föreskrifter, utan att de föreskrifter som finns är

                                                          
6 Målen överensstämmer inte med varandra. De drar åt olika håll.
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mer av begränsande slag. Dessa begränsningar omfattar enligt författarna,
vilket agerande som är acceptabelt och diskuteras ofta i termer av
finansiella resurser och arbetskraft. Hur begränsningarna ser ut hävdar
författarna beror av interna förhandlingar samt av vilka förväntningar och
krav utomstående parter, som t.ex. myndigheter, samhälle och andra
intressegrupper, har på företaget. Begränsningarna, som är relativt stabila,
syftar till att hämma målkonflikter. Författarna kommenterar dock att
målkongruens aldrig existerar till fullo utan att målkonflikter ligger latent
och därför menar de att begränsningar endast kan ses som kvasilösningar.
(de Wit & Meyer, 1998)

När implementering av en strategi görs, brukar många gånger allokering av
företags resurser inte överensstämma med de kortsiktiga målen eftersom
allokeringen sker ur ett långsiktigt perspektiv. (ibid.)

Strategi och målsättning formar strukturen vilket gör att organisationer kan
ses som ett instrument för att nå vissa mål. Det är därför mål brukar
formuleras av organisationens ledning. Ledningen måste vid
målformuleringen ta hänsyn till de krav samtliga intressenter ställer, vad
som är önskvärt och vad som är möjligt att uppnå. (Bruzelius & Skärvad,
1995)

4.3 Samordningsformer

Ledningen som styr organisationer samt har makten att utforma
organisationen och företagskulturen, måste göra detta så mänskligt som
möjligt, poängterar Albrecht (1980). Sköts dessa funktioner med empati
kan ledningen undvika att belasta, stressa och skapa konflikter för de
individer som arbetar i organisationen. (Albrecht, 1980)

Organisationsstrukturen måste anpassas till uppgiftens svårighetsgrad,
gruppens möjlighet att agera och chefens förmåga att samordna
medarbetarnas kunskaper. Det är viktigt att få fram ett klimat där problem,
även sådana på gränsen till personliga, kommer upp till ytan och behandlas
i en positiv anda. Signaler om att hjälp behövs, måste snabbt komma upp
till ytan och det är ledningens roll att ge hjälp. Om detta tar tid kan det bero
på att ledningen inte kan tolka signalerna. (Katz & Allen, 1985)

När de långsiktiga målen har bestämts och även de kortsiktiga målen för att
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uppnå det förstnämnda, skall en strategi utvecklas som anger vilken typ av
aktivitet och verksamhet som organisationen skall syssla med. (Albrecht,
1980) I detta skede måste en organisationsstruktur utformas vilken bör
innefatta de nedan nämnda punkterna (Bruzelius & Skärvad, 1995);

•  Tillvägagångssätt för utformning och organisering av arbetsuppgifter
och arbetsprocesser

•  Hur arbete och ansvar skall fördelas
•  Metod för fördelning av beslutsrätt och befogenheter
•  Hur förhållandet mellan chefer och underställda skall regleras
•  Tillvägagångssätt för samordning och styrning av verksamheten.

När en organisation väl har specificerat positioner och roller ställs cheferna
inför beslutet hur man skall organisera dessa i arbetsenheter (Bolman &
Deal, 1997). Med arbetsorganisation avses det sätt på vilket arbets- och
ansvarfördelning görs i en organisation samt hur organisationen samordnas
och styrs. Förutom den formella struktur som ledning och chefer beslutar
sig för finns det även en struktur som växer fram spontant, den informella.
Den informella strukturen omfattar alla de anpassningar av arbets- och
ansvarsfördelningen som organisationsmedlemmar gör spontant vilket i
flertalet fall är ett positivt komplement till den formella strukturen.
Emellertid kan den också bli destruktiv och motverka effektivitet,
kreativitet och anpassningsförmåga. (Bruzelius & Skärvad, 1995)

 4.3.1 Vertikal och horisontell samordning

Robbins (1990) menar att det i varje organisation existerar en viss grad av
komplexitet (differentiering). Med horisontell differentiering menas graden
av differentiering mellan varje enhet, beroende på kunskap och
sysselsättning. Med vertikal differentiering menas antalet nivåer i en
hierarkisk organisation. (Robbins, 1990) Att skapa roller och enheter gör
att man kan åtnjuta specialiseringsfördelar. Många organisationer använder
sig av olika metoder för att samordna individer och gruppens insatser och
att koppla metoderna till de mål man ställt upp. (Bolman & Deal, 1997)

Bolman och Deal använder vertikal och horisontell samordning för att
förklara det som Robbins kallar för vertikal och horisontell differentiering.
Den vertikala samordningen kännetecknas av att organisationens ledningen
kontrollerar och samordnar medarbetare längre ned i hierarkin genom t.ex.
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genom faktorer som makt, regler och policy eller genom planerings- och
kontrollsystem. I en horisontell samordning är människors beteende i stor
utsträckning opåverkat av befallningar, regler och system. Fördelen med
denna ordningsform är att den är mindre formaliserade, mer flexibel och
dessutom enklare och fungerar snabbare. För att lyckas måste man ha en
struktur som passar ihop med samordningsformen. Några exempel på
samordningsformer är möten, arbets- och projektgrupper, samordnings-
roller, matrisstruktur och nätverk. (Bolman & Deal, 1997) De nästföljande
teoribildningarna, rörande matriser och projekt, kommenterar vi då vi tror
att de kommer att vara användbara verktyg inför det vidare arbetet.

Matrisstruktur och projekt
I början av 1960-talet utvecklades många organisationer i en komplex
omgivning. Med en matrisstruktur kunde man i detalj reglera
samordningsansvaret mellan olika nivåer. (Bolman & Deal, 1997)

I ett försök att få det bästa ur både den funktionella7 organisationen och
projektorganisationen, växte matrisorganisationen fram (Bennet, 1996).
Precis som namnet antyder är strukturen i form av en matris.
Organisationen och dess resurser sätts upp i kolumner mot de
arbetsuppgifter (i rader) som skall lösas. (Greve, 1997) I vissa delar av
organisationen kan tonvikten läggas på den funktionella och tekniska
specialistkompetensen och i andra delar kan man fokusera på utveckling av
produkter t.ex. genom en projektgrupp. Många av de företag som håller på
med projekt har denna organisationsform. Matrisorganisationer ger en
möjlighet att lösa problem genom att kombinera två eller flera olika
organisationsstrukturer. (Bennet, 1996)

Ett företag som levererar en produkt måste anpassa denna till respektive
köpare, trots att den teknologi och kunskap man använder är densamma.
(Bruzelius & Skärvad, 1995) Det blir därför naturligt att organisera
företaget efter de projekt (d.v.s. de affärer) som offereras och säljs, menar
författarna. Alla projekt är olika och kräver olika kompetenser. Detta gör
att organisationer måste organisera sina resurser så att projektarbete
möjliggörs. Det går därför att säga att projekt delvis är beroende av
organisationens resursanskaffning. Finns det inte tillräckligt med resurser i
organisationen används resurser utifrån för att förstärka projektet.

                                                          
7 Den anställde har fler chefer än en. (Bruzelius & Skärvad, 1995)
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(Bruzelius & Skärvad, 1995)

Projektformen är ett unikt sätt att arbeta på anser Lindström-Myrgård
(1996). Medarbetarna väljs ut för att på ett så bra sätt som möjligt lösa
uppgiften inom en utsatt tid. Projektarbete kan kallas för ett offensivt
arbetssätt eftersom man inte väntar på att arbetsuppgifterna skall komma
till enheten utan istället söker enheten upp uppgifterna. (Lindström-
Myrgård, 1996) Detta gör, enligt författaren att uppgifterna kan tas tag i på
ett tidigt stadium vilket medför att medarbetarna själva kan påverka
förutsättningarna för arbetet i stor utsträckning. (ibid.)

Fördelar med denna struktur är att man enbart fokuserar på de projekt som
skall utvecklas vilket är möjligt tack vare att den anställde har ett enda och
tydligt mål att uppnå. (Bennet, 1996) Andra fördelar som författaren ser är
större kontroll över projekten och bättre kontakt med kunder (genom
projektledningen). Dessutom är projektledarens ansvar och skyldigheter
tydligt och klart formulerade. Vidare hävdar Bennet att projekt ger
möjlighet till en snabb produktutveckling. (ibid.)

I projekt arbetar en grupp tillsammans under ledning av en projektledare
påpekar bl.a. Bruzelius och Skärvad (1995). Gruppen består ofta av
specialister från flera enheter i organisationen och projektledaren är den
som har det yttersta ansvaret för att målet nås inom projektets tids- och
kostnadsramar. I en ren projektorganisation har projektledaren fullständig
auktoritet, d.v.s. har full bestämmanderätt över de som ingår i projektet.
Om gruppmedlemmarna delas med andra chefer i organisationen och
projektledaren därmed inte har rätt att bestämma helt själv över
specialisterna talas det om projektorganisation enligt
matrisorganisationsprincipen. (Bruzelius & Skärvad, 1995)

Matrisorganisationen ger möjlighet att både bevara olikheter mellan olika
produktområden samt utnyttja de andra enheternas resurser t.ex. i form av
specialister. (ibid.) Denna organisation är vanlig i internationaliserade
företag, vars verksamhet måste differentieras och organisation anpassas till
respektive lands rådande förhållande. (ibid.)

I matrisorganisationer (se figur 2 på nästkommande sida) kan personal från
olika delar av organisationen bli utsedda att delta i ett projekt vilket de kan
göra på hel- eller halvtid. De kan dessutom delta i ett, två eller flera
uppdrag samtidigt. Projektledaren, som måste rapportera till sin chef, har
befogenheter som sträcker sig över hela projektet (till alla enheter).
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(Bennet, 1996)

Figur 2; Matrisorganisation – ett exempel

Chef
enhet 1

Chef
enhet 2

Chef
enhet 3

Chef
enhet 4

Projekt
A,B.C

Projekt
D,E,F

Projekt
G,H,J

Enhet 2Enhet 1

Enhet 1

Enhet 1

Enhet 2

Enhet 2

Enhet 3

Enhet 3

Enhet 3

Enhet 4

Enhet 4

Enhet 4

VD

Källa: Bearbetat efter Bennet, 1996, s. 34

Medarbetare som deltar i projekt kommer alla att ha två chefer,
projektledaren och enhetschefen. (ibid.) När deltagarna skall rapportera om
arbetet kan det dubbla chefskapet leda till problem. Författaren menar att
medarbetaren anser att båda är hans chef till vilka han skall rapportera. För
att handskas med detta problem måste projektledaren ges totalt ansvar vad
gäller beslut. Enhetschefernas roll består i att besluta vem som skall delta
när, var och hur, samt att utvärdera hur resurserna från deras respektive
enhet har utnyttjats i projektet. (ibid.) Greve (1997) menar att det dubbla
chefskapet också kan leda till problem med att cheferna kan ha motstridiga
intressen och olika mål.

4.4 Ledarskap

En företagslednings uppgift är att fatta beslut och styra verksamheten.
Denna uppgift gör att ledningen har den största möjligheten att påverka och
förändra en stressig miljö i företaget. (Albrecht, 1980) Ledningen är också
de som tillsätter chefer (Nilsson, 1998). Chefen har en viktig roll eftersom
ett dåligt ledarskap kan leda till att medarbetarna blir stressade. Dessutom
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upptäcker en bra chef om arbetet är stressigt för medarbetarna vilket måste
uppmärksammas för att kunna förändras. (Leander i /källa/52, 2000) För att
en chef skall kunna hjälpa sina medarbetare att minska deras stress på
arbetsplatsen, är det essentiellt att chefen först lär sig att hantera och
minska den stress denne själv känner i sin roll som ledare. Därefter kan
chefen finna metoder för att reducera medarbetarnas stress. Olika
situationer kräver olika form av ledarskap för att chefen skall agera rätt.
(Albrecht, 1980)

Varje organisation behöver ledare för sin verksamhet, därför tillsätts chefer.
(Bättre ledarskap, 1986) Hur chefer löser sina uppgifter och styr resurser
kan kallas olika former av ledarskap hävdas det i Bättre ledarskap. När det
gäller begreppen chef och ledare kan noteras att innebörden inte är
densamma. En chef tillsätts uppifrån, d.v.s. av ledningen eller av nästa
chefsnivå. Chefen får formella befogenheter och det stöd som denne anses
behöva för att klara av sin chefsroll. Talas det om ledare istället, kan dessa
inte formellt utses. Ledare för en grupp människor blir den som gruppen
vill ha och upplever som ledare. De ledda ger ledaren de befogenheter som
de vill att denne skall ha eftersom de tror att ledaren leder dem på bästa sätt
åt det håll de anser vara rätt. Ledaren får alltså makt av gruppmedlemmarna
eftersom de känner förtroende för ledaren samt litar på hans omdöme och
kunskap. Ledaren utses därmed nedifrån. (ibid.) Ahltorp (1998) skiljer
enkelt på chefen och ledaren genom att chefskapet är en formell befattning
och en position medan ledarskapet är en informell process och en relation
mellan ledare och ledda. Park Dimmlich (1999) kommenterar på samma
sätt de två nyss nämnda rollerna men kallar dem för informell samt formell
ledare. Informell ledare är ledaren medan formell ledare är chefen. Både
Ahltorp och Park Dimmlich kommenterar att chefer inte alltid är ledare. I
grupper kan det därför förekomma både en formell ledare samt en
informell. (Park Dimmlich, 1999) Vi kommer vidare att använda chef och
ledare synonymt om inte annat anges.

Ledarskap är en påverkansprocess som ständigt pågår, kommenterar
Bruzelius och Skärvad (1995). Utan tvång skall ledaren påverka de ledda
att utföra något, t.ex. arbete. Ledaren skall få människor att av fri vilja och
gärna engagerat arbeta för att nå de uppsatta målen. För att ledarskapet
skall fungera tillfredsställande måste ledaren kunna leda anser författarna.
Lyckas ledaren med ledarskapet vinner denne medarbetarnas respekt, tillit
och förtroende. Om inte, kommer ledarskapet att vara meningslöst då
förtroendet, tilliten och respekten inte infinner sig. (Bruzelius & Skärvad,
1995)
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Ledarskapets viktigaste uppgift är att organisera medarbetarna på ett sådant
sätt att de arbetar, tillsammans och individuellt, mot verksamhetens mål
(ibid.). Författarna hävdar att detta endast är möjligt om ledaren är väl
medveten om bl.a. vad som motiverar individer samt om hur grupper
fungerar. För att lyckas krävs också av ledaren att denne känner sina
medarbetare väl och är insatt i de uppgifter som dessa skall genomföra.
(ibid.) Ahltorp (1998) hävdar att en ledare bl.a. har till uppgift att visa
vägen och motivera medarbetarna. Författaren anser att framgångsrika
ledare kan visa sina medarbetare vägen, d.v.s. vilket mål som skall nås
samt hur de skall ta sig dit. Att motivera medarbetarna är en annan uppgift
enligt Ahltorp. För att skapa motivation krävs det att ledaren har god
personkännedom om sina ledda. Det är en viktig uppgift att lyckas
motivera medarbetarna, skapa sammanhållning i gruppen samt få gruppen
att känna att den skapar något meningsfullt. Vidare måste ledaren ständigt
ge medarbetarna möjlighet att utveckla sina kompetenser samt få dem att
utvecklas i sina respektive arbeten. (Ahltorp, 1998)

Medarbetarna i organisationer måste ständigt utbilda sig och utvecklas för
att arbetsuppgifter och processer skall kunna genomföras effektivt.
(Bruzelius & Skärvad, 1995) Hanteringen av den kontinuerliga
utvecklingen ställer nya krav på organisationsstrukturen. Arbetsmetoder
och rutiner omformuleras ständigt i den allt plattare, mer organiska och
”lärande” organisationen konstaterar författarna. Denna utveckling inverkar
även på ledarskapet. Ledare skall inte längre styra de ledda med fast hand
utan snarare vara en delegerande och demokratisk vägledare åt medarbetare
som arbetar självständigt utifrån vetskapen om organisationens mål. (ibid.)
Enligt Park Dimmlich (1999) kan ledarskapet bli effektivt genom
decentralisering av beslut och ansvar.

De allt plattare och mer decentraliserade organisationerna ställer höga krav
på ledarskap och ledning anser Kilbo och Eklöf (1992). I en decentraliserad
organisation är det vanligt att grupper samt även enskilda individer får
formulera egna mål för sin verksamhet och nå målen på valfritt sätt.
Ledningen skall verka genom att stimulera, informera och utbilda de
anställda hävdar författarna. De organisationer som bygger på t.ex.
projektgrupper är mer underhållskrävande, eftersom de bygger på samspel
och relationer mellan människor. För ett gott samspel krävs att chefen har
en djupare förståelse för gruppdynamik samt människors beteenden. En
ledare måste också vara beredd på att ta itu med problem av alla de slag,
även känsliga problem. Att underhålla innebär att ständigt kommunicera
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och skapa nya system för verksamhetsstyrning. (Kilbo & Eklöf, 1992)

Styrgruppen gör övergripande bedömningar och tar inriktningsbeslut såsom
mål, tidplan o.s.v. För att projekt skall kunna genomföras på bästa sätt
krävs en välfungerande projektledare och projektledning, poängterar
Börjeson och Lisiderius (1998). Projektledaren ansvarar för att projektet
drivs framåt mot de formulerade målen, att arbetet blir utfört och håller rätt
kvalitet. Utöver detta tillhör det projektledarens uppgifter att föreslå vilka
personer som skall ingå i arbetsgruppen samt upprätta en tidsplanering med
tidsplan, budget och projektorganisation, ansvara för administrationen och
dokumentation av projektarbetet. (Börjeson & Lisiderius, 1998)

Som projektledare har man två uppgifter; att styra och att leda. Att styra
innebär att klargöra målen och se till att målen uppnås. Detta sker genom
samarbete, planering och uppföljning i gruppen. Det är viktigt som ledare
att ha en positiv kommunikation med gruppen så att andras kunnande och
idéer kommer fram. Att leda innebär att man som projektledare motiverar
och engagerar sina medarbetare att arbeta mot framtagna mål och skapa
kreativitet för att lösa problem och utveckla lösningar till framtida problem.
(ibid.)

Projektledaren är ansvarig för att integrera rätt resurs till rätt projekt samt
kunna definiera vad som behövs göras anser Albrecht (1980).
Projektledningen är, enligt författaren ofta styrda av marknaden som sätter
höga krav på projektens tidsramar. Med ansvar menas i vilken utsträckning
resultatet beror av hur individen utför sina uppgifter i relation till den
kontroll denne har över resultatet. Många personer utför sina arbeten med
stora riskelement och så begränsade kontrollmöjligheter, att dessa
människor arbetar under förhållande som många gånger leder till en alltför
hög ansvarbelastning. Om det inte finns möjligheter att koppla av från detta
ansvar och sysselsätta sig med mindre ansvarkrävande inslag i arbetet
skulle dessa människor oundvikligen bygga upp höga ackumulerade
stressnivåer. (Albrecht, 1980)
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4.5 Att motivera

Dagens ledare har större krav på sig anser Bruzelius och Skärvad (1995).
Det räcker inte att vara en kunnig ledare utan de rent personliga
egenskaperna får allt större betydelse. Författarna påpekar att ledaren skall
kunna inspirera sina medarbetare, vara en bra coach, visa initiativkraft,
m.m. Wiberg och Stemme (1987) menar att för att få motivation måste man
ha ett mål, och att detta skall vara förståeligt och önskvärt. Det är ledarens
roll att se till att dessa mål uppfylls på ett bra sätt. Vidare menar författarna
att det ligger både i chefens och i medarbetarnas makt att skapa motivation,
men att det ligger i chefens ansvar att se till att skapa förutsättningar för en
motiverad arbetare. Detta synsätt grundas i att ledaren genom att ge
medarbetaren självständighet och del av ansvaret skall motivera
medarbetaren. (Wiberg & Stemme, 1987)

Motivation och behov har ett intimt samband. Detta gör att vi först måste
undersöka vilka behov människor har, för att sedan studera hur behoven
stimulerar människan till att känna sig motiverad. (Kaufmann &
Kaufmann, 1998; Mabon, 1992)

 4.5.1 Behov och motivation

Författarna Kaufmann och Kaufmann (1998) redogör och diskuterar sin
tolkning av Maslows behovshierarki. Denna hierarki utgörs av fem olika
nivåer av behov. Den första behovsnivån måste vara tillfredsställd innan
individen känner nästa behov i hierarkin. Behovsnivåerna som ofta visas
grafiskt i form av en pyramid (Kaufmann & Kaufmann, 1998) eller som
trappsteg (Mabon, 1992) presenteras nedan;

1. Fysiologiska behov
2. Trygghetsbehov
3. Sociala behov
4. Behov av uppskattning
5. Behov av självförverkligande

Dessa fem behov nämner både Mabon (1992) samt Kaufmann och
Kaufmann (1998). De två senare författarna redogör mer utförligt för
Maslows teori och menar att de tre första behoven är så kallade bristmotiv,
medan de två i hierarkin högst stående behoven kallas utvecklingsbehov.
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Behoven, som återfinns inom bristmotiven, grundas i att det sökta saknas8

medan utvecklingsbehoven består i att täcka ett underskott9. (Kaufmann &
Kaufmann, 1998)

Fysiologiska behov är de mest grundläggande behoven som exempelvis
innefattar föda och sömn. Kaufmann och Kaufmann applicerar arbetslivet
på Maslows modell och anser att minimilön och grundläggande
arbetsmiljövillkor kan ses som de mest grundläggande behoven i
arbetslivet. (ibid.)

Trygghetsbehov består i att leva i en trygg miljö samt skydda sig mot
skador. Ur arbetslivsperspektivet innefattas trygghetsåtgärder på arbets-
platsen samt även vetskap om att individen får behålla sitt arbete de behov
som måste tillfredsställas för att sedan känna sociala behov. (ibid.)

När det gäller de sociala behoven går det mer allmänna perspektivet nästan
ihop med arbetslivsperspektivet enligt författarna. Sociala behov innefattar
nämligen att ha goda sociala relationer till vänner, kollegor och partners.
Omgivningen bör vara stödjande och företag kan underlätta att detta behov
tillfredsställs genom att arrangera möjligheter till sociala aktiviteter. (ibid.)

Behov av uppskattning inkluderar att vinna självrespekt. Kaufmann och
Kaufmann hävdar dock att det också omfattar en önskan om vara
framgångsrik, prestera bra och vinna andras respekt.

Det ”högsta” behovet är behovet av självförverkligande. I det kan uttydas
att individer känner behov av att utveckla sina egenskaper och förmågor för
att kunna nå sin egen högsta potential. Företag kan, genom att låta
medarbetarna få möjlighet att nå sin fulla potential, stimulera medarbetarna
till att känna sig motiverade. (ibid.) Författarna hävdar att det är just i detta
läge som människor presterar sitt yttersta.

Kaufmann och Kaufmann (1998) sällar sig till mängden författare som
kritiserar Maslows teori som alltför vagt formulerad för att ha någon
vetenskaplig relevans. Vidare poängterar samma författare att existerande
forskningsresultat inte stöder Maslows behovspyramid men att det finns ett
visst stöd för uppdelningen av bristmotiv och utvecklingsbehov i
forskningen. De studier som inte stöder teorin menar att människors behov

                                                          
8 Vill vi sova, saknas sömn
9 Utöka kunskap som vi känner att vi inte har tillräckligt.
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rör sig både uppåt och nedåt i hierarkin samt att vissa nivåer inte
förekommer överhuvudtaget för vissa människor10. (Kaufmann &
Kaufmann, 1998) Trots kritiken mot Maslows teori tar vi upp den för att ge
en läsaren en viss uppfattning om vad vi bör ta hänsyn till när det gäller att
motivera människor i arbetslivet.

Kaufmann och Kaufmann behandlar utförligt många olika kognitiva
motivationsteorier11 men vi skall endast nämna i korta ordalag de vi tror oss
kunna ha användning av vid empiriinsamlingen samt vid analysarbetet.
(ibid.)

Förväntningsteori; människor motiveras att arbeta när de förväntar sig vara
kompetenta nog att nå dit de vill i sitt arbete. Belöningar i form av lön och
uppskattning samt självförverkligande är nyckelord för att motivera
människor enligt denna teori. (ibid.)

Målsättningsmotivation12; Specifika mål motiverar oss bättre än generella.
Feedback motiverar oss till att prestera mer. Viktigt att veta är dock att
skillnader mellan olika människor är stor gällande målsättning.
Associationer kan göras till målstyrning. (ibid.)

4.6 Ledares människosyn och dess relation till stress

Hur chefer leder arbetet påverkas av hur denne ser på människan.
McGregor (i Mabon, 1992) fastställer två olika sätt att se på människan
vilka han kallar teori X och teori Y. Den förstnämnda teorin består av
synen att människor i grund och botten är lata och inte vill arbeta. Synsättet
innefattar också att människor inte är ambitiösa samt har begränsad
förmåga att vara kreativa. För att organisationer skall nå sina mål måste
därför människorna kontrolleras, övervakas och styras med hård hand.
(ibid.) Paralleller kan dras till Merchants (1998) fyra kategorier av styrning.
En av dessa fyra är direkt styrning13 vilket skulle kunna jämföras med de
tankar som teori X står för. I denna styrform är ständig rapportering, brist
på förtroende för medarbetare och ständiga kontroller kännetecknande.

                                                          
10 Kaufmann och Kaufmann, 1998, s. 90 ger ett icke företagsekonomiskt exempel;
anorektikern som hellre vill ha uppskattning än mat.
11 Människan gör medvetna val och är rationell.
12 Utvecklades av Locke
13 Merchant kallar det Action Control, vilket vi översatt till direkt styrning.
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(Merchant, 1998)

Mabon (1992) anser dock sig se en tendens att samhället går mot en teori
Y-syn på människor. Karaktäristiskt för denna syn är att människor anser
arbete vara en naturlig del av livet om det sker under rättvisa förhållanden.
Vidare menas att en motiverad människa är kreativ och kan sköta sig själv
utan extern styrning. För organisationer med denna syn på människor är
självstyrning essentiellt för att nå målet. (Mabon, 1992) Även Merchant
(1998) anser att det i organisationer där förtroende är genomgående är det
relativt naturligt att ledningen låter människor styra sig själva. Förtroendet
torde motivera människan till att prestera bra och nå målen, menar
författaren.

En ledare som låter medarbetarna arbeta självständigt kan vi kalla för en
demokratisk eller grupporienterad ledare (Park Dimmlich, 1999).
Författaren presenterar tre klassiska ledarstilar vilka är auktoritär,
demokratisk samt passiv, låt-gå ledare.

Den auktoritäre ledaren styr sin grupp genom att fatta beslut själv och
sedan ge de underordnade uppdragen hävdar författaren. Kommunikationen
sker uppifrån och ned. En grupporienterad ledare samtalar med sina
medarbetare vilket ger att kommunikationen sker i båda riktningar. Denne
fattar vidare beslut tillsammans med dem. Den passive ledaren är ofta
frånvarande och tar inte på sig något personligt ansvar. Han eller hon
uppmuntrar inte heller sina medarbetare till att göra det. (ibid.)

Vidare hävdar Lewin (i Park Dimmlich, 1999) att den auktoritära styr sina
anställda medan den demokratiske guidar. Paralleller kan dras med en teori
X-syn på människan vid auktoritärt styre medan grupporienteringen mer
visar en teori Y-syn på människor. (ibid.)

Människor som inte känner sig motiverade till att arbeta och aldrig blir
uppmuntrade utsätts för en större risk att bli stressade eller ”utbrända”
(Jenner & Segraeus, 1989; Bergström et al, 1993).
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 4.6.1 Förändring stressar

Stewart (1985) menar att förändringar kan stressa individerna i en
organisation. Därför om det sker förändringar i organisationen är det
ledningens ansvar att se till att dessa blir framgångsrika. Om det sker
oklarheter t.ex. med information, är det inte medarbetarnas fel. Eftersom
det är ledaren som vill att förändringar skall ske, skall han se till att
motivera sina medarbetare på rätt sätt och inte stressa upp dem. Vilken
slags motivation och kontroll som krävs vid förändringar beror på hur
ledaren ser på sina medarbetare. (Stewart, 1985)

Författaren menar att förändringar i en organisation tenderar att stressa de
anställda vilket kan påverka deras prestation och motivation. I Stewarts
modell, som vi ser i figur 3 på nästa sida, visas ett samband mellan
prestation och motivation och hur detta samband kan förändras vid
förändring. För att kunna förstå nämnda samband anser författaren att man
måste hålla i åtanke hur motiverad individen är när denna skall utföra
uppgiften, och med vilken prestation han utför uppgiften.

Stewart påpekar att modellen inte har några skalor men att det inte behövs
då sambandet gäller alla människor och alla uppgifter. Förändring tas inte
upp som en variabel i modellen, men författaren menar att detta samband
kan ses vid förändringar. Stewart menar att på vänstra sidan av kurvan
finns det otillräckligt med motivation att utföra uppgiften perfekt, vilket
kan upplevas t.ex. om man har en alltför lång deadline eller att man inte
trivs med sina uppgifter, etc. (ibid.)
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Figur 3; Motivation och prestation

Källa: Stewart 1985, s. 105

På kurvans topp är korrelationen mellan motivation och prestation högsta
möjliga d.v.s. man har en optimal arbetsrelation mellan motivation och
prestation hävdar Stewart (1985). Ju mer komplicerad uppgiften är desto
tidigare brukar den optimala punkten uppnås. Detta eftersom medarbetaren
i sådana fall är mer känslig för störande moment (t.ex. vid förändring) som
kan avbryta prestationen. Där kurvan börjar slutta nedåt har motivationen
blivit så stark att prestationerna försämras. De faktorer som kan ha påverkat
prestationen negativt kan vara olika och är ofta unika för varje individ, men
det behöver inte betyda att man inte är motiverad påpekar författaren.
Exempelvis kan en anställd motiveras av en förändring men samtidigt
prestera dåligt om förändringen har gjort att den anställde inte vet hur
uppgiften skall utföras. (Stewart, 1985)

Kurvan är olika för olika människor då människor inte reagerar likadant på
uppgifter och förändringar. Kurvan kan alltså vara flackare för vissa
människor och brantare för andra hävdar författaren. Stress uppkommer när
det sker allvarlig misstämmelse mellan uppgift, person och motivation.
Oavsett på vilken sida av kurvans topp man befinner sig, kan människor
således uppvisa tendenser till stress. Dock tillägger författaren att alltför lite
press är lika illa som alltför stor. (ibid.)

Förändringsstress uppkommer när två slags stress blandas. Dessa två är
oklarhet i situationen samt medvetenhet om att situationen har förändrats
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vilket ökar risken för att individen kan misslyckas med sin uppgift. Det
som kan troligt påverka en individs prestation är när denna (ibid.)

Det går att urskilja fem slags oklarheter i en föränderlig situation, den
första är målet. Den anställde är inte klar över vad man vill uppnå.
Oklarheten om målet ökar då man skall ta över andras uppgifter. Den andra
oklarheten är otydlig information, när data är oklara, föränderliga och
förvirrande. Den tredje är när människor inte vet vilken auktoritet och
vilket ansvar de har samt vem de skall rapportera till. Den fjärde är när man
inte ser vilka metoder som leder till ett visst mål. Individer vill intensivt nå
ett mål men vet inte hur de skall nå det, vilket leder till stress. Den sista
oklarheten är osäkerhet om vilka kriterier som gäller. De grunder som finns
för att bedöma huruvida målet har uppnåtts eller ej, är otydligt definierade.
Detsamma gäller den stress som somliga känner när deras framgång inte
mäts med klara och objektiva mått utan genom att någon annan blir nöjd.
(Stewart, 1985)

Författaren menar att en riktig analys av den stress som förändringar
resulterar i, bör ta hänsyn till de olika formerna av oklarhet. Analysen bör
inte fokusera på en enda faktor. Vidare bör den ta hänsyn till att människor
uppfattar de olika formerna av oklarhet som olika stresskapande. (ibid.)

4.7 Stressrelaterade sjukdomar – ”utbrändhet”

Vad är ”utbrändhet”? ”Utbrändhet” är den mest negativa sidan av stress
(Kaufmann & Kaufmann, 1998). Författarna kommenterar att det existerar
både positiv och negativ stress. Vi avser endast kommentera negativ stress.

Kaufmann och Kaufmann (1998, s. 132) definierar ”utbrändhet” som;

”… en fysisk, mental och känslomässig utmattning som kan
tillskrivas arbetet”

medan Freudenberg och North (1985 i Jenner & Segraeus, 1989, s. 18)
definierar det enligt följande;

”… utbrändhet innebär en utmattning p.g.a. överdrivna krav
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som uttömmer individens energi, försvarsmekanismer och inre
energi … och åtföljs av stark stress med konsekvenser för
motivation, attityder och beteende”.

Fokus mellan definitionerna varierar och därför utesluter inte en definition
en annan. Symptom på denna stressrelaterade sjukdom är enligt Kaufmann
och Kaufmann (1998) nedsatt effektivitet, försämrad initiativförmåga,
trötthet, fysiskt dålig mindre intresse för arbetet. Dessa symptom noteras i
”utbränningens” tidiga fas medan de längre fram kan övergå till depression
och att den drabbade drar sig undan. Som en naturlig följd ökar
sjukfrånvaron och kvaliteten på arbetet försämras då individen har svårare
att koncentrera sig och utföra arbetet korrekt. (Kaufmann & Kaufmann,
1998)

Maslach och Leiter (1999) menar att många ledare i organisationer
bagatelliserar ”utbrändhet”. Författarna åsyftar att ledare säger att
fenomenet är individberoende och att organisationer inte påverkas.
Författarna menar att det är först när det börjar kosta pengar för företaget
som ledningen reagerar och börjar fundera kring fenomenet. (Maslach &
Leiter, 1999)

 4.7.1 Stressorer

Mabon (1992) definierar ett antal egenskaper hos omgivningen som kan
förväntas leda till stress. Dessa egenskaper kallas stressorer. Märk väl,
samma stressorer påverkar olika människor på olika sätt. De viktigaste
stressorerna enligt Mabon kommenteras nedan i punktform;

•  Hård arbetsbelastning som skall färdigställas i rask takt
•  Situationer där befattningshavaren har ett tungt ansvar
•  Underbelastning, d.v.s. för litet att göra på arbetet14

•  Skilda uppfattning av arbetsuppgifter
•  Prestationslöner som ackord
•  Skiftarbete

Dessa punkter får tala för sig själva men till fjärde punkten kan tilläggas att
                                                          
14 Även arbetslöshet men det kommenterar vi inte vidare här då det ligger utanför vårt
syfte
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författaren erfar att det är enklare för personalen i självstyrande grupper att
veta vad de skall göra. Grupper av det slaget brukar också ge att syftet med
varje individs arbete är klarare än vid traditionella organisationsstrukturer.
(Mabon, 1992)

Bergström et al (1993) nämner liknande stressorer men anger även några
till. Byråkratiska arbetsförhållanden, otillräcklig information, dåliga
personrelationer och konflikter på arbetsplatsen samt outbildade
medarbetare är stressorer som författarna diskuterar utöver de tidigare
nämnda (Bergström et al, 1993). Cooper (i Kaufmann & Kaufmann, 1998)
ser fem olika ”arenor” där stress uppkommer och delar därför upp
stressorer mellan de fem områdena vilka är arbets-, hemma-, sociala,
individuella samt manifestationsarena. Då vi enbart studerar
organisatoriska problem nämner vi de stressorer Cooper anser sig se på
arbetsarenan.

Cooper (ibid.) lägger störst vikt vid fem faktorer i arbetsmiljön som
påverkar stressuppkomst. Vi redogör för vad de fem faktorerna kan
kännetecknas av i tabell 2 nedan.

Tabell 2; Stressorer i arbetsmiljön

Faktorer för stress Kännetecknas av
Faktorer inbyggda i arbete Ansvar, status, arbetstid,

organisering av arbetsutförande
Roll i organisationen Rollkonflikt vid för många arbets-

uppgifter samt ansvarsområden
Karriärutveckling Orealiserade ambitioner, ”ålagd”

karriärutveckling
Sociala relationer Konflikter, samarbetsproblem,

bristande socialt stöd
Organisationsstruktur och klimat Engagemang i arbetet, deltagande

vid beslut, grad av självständighet,
Källa: Reviderad efter Kaufmann och Kaufmann, 1998, s. 134

Tidsstress är en annan av de vanligaste stressorerna hävdar Albrecht
(1980). Tidsstress skapar ångestreaktioner och känslan av att man måste
göra en eller flera saker före en viss tidpunkt. (Albrecht, 1980)

Att fastställa en deadline, en absolut sista tidpunkt för en uppgift är ett
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länge brukat och effektiv sätt att få saker och ting uträttade, hävdar
författaren. Kombinationen av en människas totala arbetsbörda, strängheten
i deadline-begreppet och hennes egen personliga reaktionsnivå avgör var
gränsen för stress. Tidsstress har sina egna mentala aspekter, även om den
fysiska inte skiljer sig ifrån all annan stress. I fall av mycket hög tidsstress
kan man rentav börja känna sig deprimerad om man inte drar sig undan i
tid, överblickar situationen och begränsar arbetsinsatsen till en mer rimlig
omfattning. (Albrecht, 1980)

Då flertalet organisatoriska faktorer som bidrar till stressuppkomst kan
definieras torde någonting gå att göra åt problematiken (Maslach & Leiter,
1999). Författarna är övertygade om att organisationer kan göra någonting
åt problematiken med stressjukdomar. (ibid.)

 4.7.2 Organisatoriska förändringar för att motverka stress

Det krävs förändringar både på individ- samt organisationsnivå för att
motverka stress i organisationer (Maslach, 1988). Författaren anser vissa
förändringsbeslut torde leda till en minskning av problemen. Författaren
tillägger dock att inga empiriska studier gjorts om huruvida de föreslagna
förändringarna är effektiva för att motverka stress eller ej. (ibid.)

Ett förslag som inte sällan nämns är att det behövs mer resurser i form av
tid, pengar, personal, hjälpmedel (ibid.). Maslach hävdar att ökade resurser
skulle lindra frekvensen av stress men att begränsade resurser i
organisationer för med sig att de måste använda sina resurser på andra och
bättre sätt istället. (ibid.)

Att använda resurserna bättre handlar till stor del om hur fördelningen av
arbete och uppgifter görs. Det kan vara aktuellt att omorganisera
uppgifterna bl.a. genom att dela upp arbetet hävdar Maslach. Ett
omväxlande arbete gör arbetet mer intressant och motverkar att tråkiga
rutiner blir vardag. Tråkiga rutiner kan leda till stressproblem. Ett exempel
är att administrativa uppgifter varvas med kontakt med allmänheten. Den
motiverande delen av arbetet uppväger den tråkiga, påfrestande delen (jmf
med det vi nämnde i inledningskapitlet). Fördelen med denna arbetsväxling,
som författarna kallar denna pendling mellan mer och mindre stressande
arbetsuppgifter, är inte enbart stressminskning utan även att organisationen
blir mer flexibel (Maslach, 1988). Ett alternativ till växlingen kan vara
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arbetsrotation, som enligt författaren ger samma effekter. Vid rotation kan
hända att det krävs långa instruktioner vid varje byte vilket är negativt då
det kostar tid och resurser. Vidare bör byte inte ske med för korta
mellanrum då det snarare kan bidra till stress och ”utbrändhet” om
personalen t.ex. inte hinner slutföra påbörjade projekt eller inte hinner lära
känna kunderna. (ibid.)

Att alltid vara tillgänglig för kunder är också stressande. För att motverka
detta kan organisationer reglera de anställdas tillgänglighet genom att se till
att personalen turas om att vara tillgängliga. (ibid.)

Ytterligare en stressfaktor kan vara när kongruensen mellan en kunds
förväntningar på organisationen samt dennes mål inte överensstämmer med
personalens. För att undvika denna situation bör förväntningarna uttryckas
tydligt och klart av båda parter. (ibid.)

I vissa organisationer förväntas det av personalen att de skall arbeta
övertid. För dessa organisationer är det essentiellt att klargöra gränser för
exempelvis hur många timmar det är tillåtet att arbeta och hur många i
följd. Att helt komma bort ifrån arbetet kan också vara nödvändigt för att
stressa ned. Organisationen kan t.ex. planera in hälso- och
utbildningsdagar, ge möjlighet för personalen att ta ”sabbatsår” (jmf med
vissa organisationers kompetensförsäkringar), samt även vara flexibla när
det gäller personalens semesterplanering. (ibid.)

I organisationer där chef och personal har goda relationer, där chefen
stödjer och uppmärksammar personalen, är utbränningsfrekvensen lägre,
har Maslach kommit fram till i sin forskning. Författarens råd är att chefen,
när det uppstår konflikter, tar sig tid att samla personal och ansvariga och
låta klagomål och konflikter komma fram för att sedan lösa desamma.
Genom att låta alla komma till tals får alla en bild av hur de andra uppfattar
situationen. Denna insikt torde göra det lättare att få till stånd en
konstruktiv förändring vilket i sin tur förhoppningsvis leder till minskad
stress. (ibid.)

De nu presenterade strategierna för att motverka stress kan lika gärna
användas i förebyggande syfte som åtgärdande (ibid.). Det bästa sättet att
undvika stress är naturligtvis att förebygga problemen på nämnda vis men
Maslach (1988) erfar att detta sällan genomförs.

För att motverka stress urskiljer Kaufmann och Kaufmann (1998) några
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olika strategier som de inte kommenterar vidare (Kaufmann & Kaufmann,
1998, s. 136f);

”Decentralisering och ökad medverkan i beslutsprocesser
Förbättring av procedurer och kommunikationsnätverk
Användning av upplärnings- och utvecklingsprogram
Utveckling av arbetsgrupper och team
Förändring av arbetsordning och arbetsrotation
Företagshälsovård
Möjligheter till personliga vägledare och ’mentorer’
Fysisk träning”

Förutom de nu nämnda strategierna menar författarna att ett socialt stöd
kan verka skyddande och är en viktig faktor. Andra viktiga faktorer är t.ex.
tydlig feedback, minskad arbetsbelastning och ökat beslutsfattande. För att
kunna genomföra någon strategi för att motverka stress effektivt, krävs det
att företaget ifråga genomför en studie och analys av vilka faktorer som
stressar samt hur företagets processer ser ut. (Kaufmann & Kaufmann,
1998)

4.8 En sammanfattande modell

Följande avsnitt innefattar endast våra egna kommentarer. Vi har nu
presenterat teoribildning kring ämnen som vi finner anknyter till stress och
”utbrändhet”. Presentationen ger oss en förförståelse för vad som kan vara
bidragande orsaker till att stress uppkommer i företag. För att veta hur
företag bör hantera stressproblem är det viktigt att se vad i organisationen
som kan ha utlöst reaktionen15. Genom teoribildningen vi redogjort för har
vi tyckt oss kunna formulera en egen sammanfattande och
sambandsgivande modell. Denna egna modell presenterar vi i figur 4 på
nästa sida och den representerar de samband vi tänker oss finns mellan
teoribildning kring mål, strategier, ledarskap, samordningsformer och
stress. Den teoribildning som vi beskrivit i detta kapitel och som inte finns
med i direkt form (som motivation, människosyn m.m.) i modellen anser vi
vara innefattade i de nämnda variablerna.

                                                          
15 Stress är en slags reaktion.
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Figur 4; Samband mellan organisation och stressuppkomst

Källa: Egen

Vi tänker oss att de mål som ledningen formulerar bryts ned till mer
operativa mål. Därefter formuleras strategier, vilka är tillvägagångssätt för
att nå målen. Valet av mål och strategier påverkar hur företaget väljer att
samordna verksamheten. I detta begrepp, samordna, innefattar vi många
aspekter såsom t.ex. befattningsbeskrivningar, styrform. Samordnings-
formen, mål och strategier inverkar i sin tur på vilket slags ledarskap som
väljs.

Pilarna i pilen är dubbelriktade vilket visar på en ömsesidig påverkan.
Detta eftersom vi anser att när en verksamhet kommit igång och ”rullar på”
påverkar även ledarna hur samordningsformen ser ut samt att de är med
och sätter mål och bestämmer arbetsmetoder. Den samordningsform som
ett företag har kan i sin tur begränsa målsättningen samt vilka
arbetsmetoder som kan vara möjliga och lämpliga anser vi.

Dessa tre variabler som figur 4:s stora pil innefattar tänker vi oss påverkar
arbetsmiljön. Arbetsmiljön kan vidare inverka på om en medarbetare blir
stressad eller ej. Dessutom tror vi att en stressad medarbetare kan påverka
arbetsmiljön om t.ex. denne blir irriterad av stressen. När det gäller
modellens medarbetarvariabler vill vi påstå och tydliggöra att vi avser att
en medarbetare inte kan vara stressad samt icke stressad samtidigt.
Däremot kan naturligtvis en icke stressad bli stressad medan en stressad
kan arbeta sig till ett icke stressat stadium.

När vi nu skall ut och genomföra våra kvalitativa intervjuer har vi, som en
referensram och förförståelse, med oss all den teoribildning vi presenterat i
kapitlet. De frågor vi ställer kretsar främst kring modellens variabler och de
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tänkta sambanden. Vi är fullt medvetna om att det i intervjuerna med all
säkerhet kommer upp andra aspekter än de vi tänkt på. Om så är fallet anser
vi det vara mycket intressant och att det kan ge modellen ytterligare
dimensioner. I kapitlet som följer redovisas intervjuerna i en berättande
form.
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5 VAD SÄGS OM
STRESSHANTERING?

Uppsatsens fjärde kapitel är deskriptivt av naturen då vi redogör för vad
respondenterna sagt under intervjuerna angående stressorer i företaget samt
hur hanteringen av stress och ”utbrändhet” görs. Intervjuerna presenteras i
berättande och dialogform för att ge läsaren en känsla av att vara med vid
själva intervjuerna. Vi anser som hermeneutiker att det är viktigt att läsaren
får en känsla och uppfattning om hur situationen ter sig för respektive
respondent för att förstå situationen och tolka den. Respondenterna
kommer från fallföretag A och fallföretag B, vilket vi anser gör det
naturligt att presentera svaren från respektive företag i varsitt avsnitt.
Avsnitten inleds med information om hur organisationerna ser ut. Då alla
respondenter inte vill framträda med namn väljer vi att låta alla få fiktiva
namn i de berättelser som intervjuerna leder till. Respondenter från företag
A får alla namn som börjar på A medan namnen på de i företag B börjar på
B.

5.1 Fallföretag A

Fallföretag A är ett internationellt verksamt företag inom telekom- och IT-
industrin. Syftet är att alltid finnas ”på teknikens frontlinje i en snabbt
föränderlig värld” (Fallföretag A:s hemsida på World Wide Web). Enheten
ansvarar för hela kedjan, från idé - via utveckling och produktion - till
försäljning och support, och målet är att vara en ledande leverantör av
systemprodukter inom sitt produktområde. (Internt material, fallföretag A)

Historien bakom företag A är att det tidigare arbetat under andra namn och
blev det de är idag först i början av 90-talet. 1998 köpte företaget in nästan
ett hundratal anställda från ett annat mer datorinriktat företag som hastigt
slog igen. (Vi kan kalla det företaget för C.) Sedan dess har företag A vuxit
kraftigt och personalen är idag uppe i c:a 300 personer, varav hälften är
konsulter. (Intervju med Adam, Anton och Anders)

Företaget delar upp verksamheten i olika enheter med varsin enhetschef.
Varje enhetschef har linjechefer under sig som ansvarar för olika områden.
Linjechefen ansvarar för den personal som finns i dennes grupp. Hur stor
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gruppen är kan variera beroende på vad som utvecklas i gruppen. Förutom
enheterna pågår ständigt projekt i företaget. Detta gör att det även finns
projektledare i företaget som ”kommer in” på enheterna och plockar de
resurser (i form av kompetenser) som krävs för att genomföra just det
projektet. Anders ger oss ett blad med hur organisationsstrukturen ser ut (se
figur 5 nedan).

Figur 5; Organisationsstrukturen på fallföretag A

Källa: Internt material, fallföretag A

Anders ger oss dessutom en liknelse för att göra det enklare att förstå. Om
varje linje (det finns flera linjer i företaget) är en byrålåda så finns det
resurser (anställda med viss kompetens) i varje låda som bara väntar på att
bli använda. När ett projekt väl startar, öppnar projektledaren byrålådorna
och tar de resurser (kompetenser) denne behöver för just sitt projekt.
(Anders, 00-11-29) Företaget subventionerar vidare de anställdas friskvård,
d.v.s. motionskort. (Anna, 00-11-29)

enhetschef

Operationell
utveckling

assistent

Produkt-
utveckling

Produktions-
enhet

Testenhet

Inköp

Basservice

Personal
och kvalitet

projekt

projekt

projekt



Har du tid?

51

 5.1.1 Vad säger de drabbade?

Personalchefen kontaktade inledningsvis två personer som drabbats av
stressproblem. Dessa två är Adam och Anna.

Adam
Adam, som har jobbat på företag C vilka företag A köpte över, har arbetat
med samma uppgifter sedan 1981. De arbetsuppgifter som Adam har
arbetat med, och fortfarande gör, är vad han kallar den sista instansen innan
produkterna kommer ut på marknaden – testavdelningen.

I Adams tidigare företag var de relativt få anställda och han säger att
arbetsuppgifterna var enklare då eftersom det var färre variabler att ta
hänsyn till. När Adam väl kom över till företag A blev uppgifterna
annorlunda och han blev huvudansvarig för testavdelningen vilket även
förde med sig nya och fler uppgifter, berättar han. Adam, som anser sig
själv vara en ambitiös person, kände att han fick ett stort ansvar i sin nya
roll. Det stora ansvaret gjorde att han arbetade mycket, säger Adam, och
han är medveten om att han inte delegerade särskilt mycket av det jobb han
hade till andra. Än idag har han svårt att delegera men har insett att det är
något han måste lära sig, poängterar Adam.

Adam menar att det var en lång process innan stressen byggdes upp och
gick över till utbrändhet. Emellertid såg han det inte själv eftersom han
tyckte (och fortfarande tycker) att arbetet var roligt, intressant och
engagerande. Som han själv säger, han var fast i ekorrhjulet.

”Man är inne i detta ekorrhjulet, och jobbet, lång tidspress –
och det är intressant”

När det blev dags för ledighet märktes problemen då Adam ofta blev sjuk
berättar han. Fem år i rad var han sjuk varje jul och semester. Ju längre det
gick med stressen desto fler symptom noterade han. Symptomen var av
diverse slag, t.ex. magkatarr, minnesluckor, ingen ork, förtydligar Adam.

Adam berättar att han tillslut vände sig till en person på
personalavdelningen som han kände bra sedan tidigare och sade att han inte
orkade mer. Redan dagen därpå fick han en tid hos läkaren på
företagshälsovården, säger han. Läkaren där som, enligt Adam, arbetat
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många år med stressrelaterade problem, såg direkt vad som var fel och
sjukskrev Adam genast. Adam var sjukskriven i ett halvår och fick en
rehabiliteringsplan som företaget satte upp berättar Adam. Det tog däremot
tid påpekar han innan någonting fanns på papper då det var ett nytt
fenomen för företag A16. Under denna rehabilitering fick Adam möjlighet
att åka utomlands på rehabiliteringsresa, konstaterar han lyckligt. Adam vet
att det var läkaren som tog initiativ till detta och företaget ställde upp. Efter
halvåret som sjukskriven fick Adam komma tillbaka på halvtid och
flyttades först runt för att se vad han orkade arbeta med, berättar han. Adam
kommenterar vidare att han inte tyckte att det var så lämpligt, varför han
tillslut valde att arbeta på sin gamla avdelning med uppgifter som han valde
själv. Trots att han valde själv tror Adam idag att det hade varit bra om han
stannat hemma längre innan han började arbeta eftersom han än idag inte
känner sig helt återställd. I början hade Adam inget ansvar men när han
började arbeta heltid fick han en ansvarsposition med fyra personer under
sig, nämner han. På det senaste utvecklingssamtalet med chefen
poängterade Adam att det återigen hade blivit för mycket att göra för
honom. Dagen efter fick Adam en konsult som avlastade honom en del
uppgifter vilket han är övertygad beror på att han har en nyckelposition i
företaget.

Under Adams stressade period tyckte han att chefen såg hur mycket han
arbetade. Chefen fanns ju alltid i närheten och tillgänglig, säger han. Adam
poängterar att han sov över på företaget vissa dagar. Trots detta sade chefen
ingenting och gjorde ingenting åt saken, enligt Adam. Nu tycker han att
han blir bra bemött av chefen, t.ex. detta med konsulten som han fick, och
att chefen säger ifrån när han ser att Adam arbetar för mycket. Ibland är det
dock dubbla budskap menar Adam och åsyftar att när det är mycket jobb
säger chefen; det fixar Adam.

Adam ser sig själv som en person som tycker om sitt jobb och alltid är
motiverad att arbeta. Han påpekar att han alltid har haft svårt att säga nej
och kommenterar att han skulle behöva gå en kurs för att lära sig det. Även
utanför arbetet engagerade Adam sig mycket och spelade tennis mycket
aktivt. Adam menar att hans kondition och brinnande engagemang gjorde
att han kunde arbeta så länge som han gjorde innan sjukdomssymptomen
verkligen bröt ned honom. Han menar att symptomen egentligen började
synas långt tidigare men att han ej såg dem. Adam tror att många som
arbetar lika hårt som han gjorde skulle ha blivit utbrända långt tidigare än

                                                          
16 Observeras bör att detta var under det sista halvåret av 1999.



Har du tid?

53

han blev.

”Jag är en så´n typ som kan hålla på i fem år till eftersom jag
har ett intressant jobb, för intressant, alldeles för roligt.”

Adam uttrycker att han kände och fortfarande känner att det blir ”kaos” när
han är borta och därför tillåter han medarbetarna att ringa hem till honom
trots att han kanske är sjuk. Han menar att han tillåter detta enbart för att
bördan när han kommer tillbaka inte skall bli så stor. Vad gäller företagets
mål tycker Adam att dessa bara är ”blaj, flummigt” och han tror aldrig på
dem. Adam tror inte på dessa mål för människor på hans mer operativa
nivå utan att dessa mål passar bättre och är formulerade för dem som sitter
lite högre upp i hierarkin.

Adam understryker att han och hans chef har, och har haft, en nära kontakt
vilket gör det värt att stanna kvar. Företaget har en snabb utveckling och
många nya kommer till företaget men trots detta anser Adam att den sociala
sammanhållningen i företaget är bra då många fortfarande är kvar från den
gamla tiden. Efter Adams utbrändhet har personer på företaget blivit mer
medvetna om problematiken konstaterar han frankt. Den företagsläkare
som hjälpte honom har flera gånger varit och föreläst på företaget
poängterar han vidare och menar att det blivit mer legitimt att prata om
stress och att flera av dem gör det oftare nu. Adam framhåller dock bestämt
att han absolut inte vill gå tillbaka till någon chefsposition själv eftersom
han inte vill återvända till ”ekorrhjulet”.

Anna
Anna, som inte har arbetat lika länge i företaget, har en mer administrativ
syssla med mycket kontakt med människor. Hon berättar att hon började
som konsult på företaget ett halvår efter starten. Efter några månader fick
hon en fast tjänst som hon själv fick möjlighet att utforma eftersom tjänsten
inte funnits tidigare.

När Anna kom till företag A fick hon genast mycket eget ansvar vilket hon
tyckte var roligt och motiverande. Företaget har under hennes tid växt
otroligt snabbt, säger hon, vilket har gjort att hennes uppgifter blivit fler
och mer omfattande. För att avlasta Anna en del uppgifter och ansvar tog
företaget in konsulter. Detta var givetvis positivt men tidvis blev det även
ganska påfrestande anser Anna, eftersom handledning tar väldigt mycket
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tid. Flera av hennes uppgifter var och är tidsbestämda vilket gör att de inte
går att skjuta upp. Dessa faktorer medförde mycket press och stressade
henne. De stressymptom som Anna upplevde var magkatarr, huvudvärk,
sömnstörningar m.m.

”…har aldrig tidigare upplevt stress som påverkat mig
kroppsligen, har alltid ansett mig vara en stresstålig person.”

Under en period gick hon parallellt med jobbet en utbildning på annan ort.
Detta gjorde att hon hela tiden kände sig stressad av att hon låg efter med
sina arbetsuppgifter. Anna berättar att hon arbetade otroligt mycket, varje
helg och många kvällar, då hon kände ansvar för att uppgifterna skulle
färdigställas. Konsekvenserna av detta blev att hon förändrades som
person, säger Anna. ”Jag tappade lusten” kommenterar hon. I vanliga fall
är Anna en positiv person men berättar vidare att allt hon tidigare tyckte var
stimulerande hade tappat sin charm. På arbetet mådde hon dock inte lika
dåligt av stressymtomen vilket gjorde att hon ville dit, säger hon. Det blev
som en ond cirkel.

”När man befinner sig i den stressade miljön känner man inte
av det så mycket, utan det är när man kommer hem…”

Anna lägger det största ansvaret på hennes närmaste chef, eftersom det
enligt henne är denne som ser hur mycket man arbetar och vilka uppgifter
man har. Under denna period var även chefen väldigt stressad och var då
inte tillräckligt lyhörd för att kunna ta tag i Annas problem. Anna påpekar
det under personalutvecklingssamtalet mellan Anna och chefen framgick
att Anna var stressad.

”Det handlar om ledarskap, det handlar om chefen. …Det är
en chefs ansvar att se till att personalen mår bra.”

När Anna insåg att hon inte orkade mer gick hon till en annan person i
organisationen för att få hjälp. Företaget tog då in en konsult på heltid som
enbart skulle avlasta Anna, berättar hon. Under denna period fick
avdelningen en ny chef vilket gjorde att situationen förändrades. Den nya
chefen är lyhörd och kan fatta beslut, konstaterar hon och med honom
känner hon sig trygg. Trygg eftersom hon vet att han aldrig skulle låta
henne hamna i ”ekorrhjulet” igen.

Den nya chefen har en annan typ av ledarstil som i det här fallet är mycket
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positivt säger Anna. När arbetsuppgifterna hopar sig och det ibland kan
vara svårt att prioritera så finns han där som stöd för alla i gruppen
förklarar hon. Anna kommenterar att chefen brukar hjälpa henne och de
övriga i gruppen att prioritera. Anna anser sig fortfarande ha ett stort ansvar
och mycket att göra men har nu möjligheten att delegera sina
arbetsuppgifter till konsulten. Detta har medfört att pressen inte är lika stor
längre vilket givetvis är otroligt skönt, säger Anna.

Det finns även andra saker som numera underlättar för henne och det är
bl.a. att hon nu har en tjänste-PC hemma. Hon förstår att det kanske låter
konstigt att detta minskar stressen men så är det faktiskt, konstaterar hon.
När man har dagistider att passa kan det ibland vara mycket stressande att
man aldrig hinner avsluta sina arbetsuppgifter, säger Anna. Detta problem
är nu borta och hon kan när det behövs slutföra arbetsuppgifterna när
barnen har somnat. Anna berättar vidare att hon inte längre behöver åka till
jobbet på helgerna som hon gjorde tidigare. Nu har hon istället möjligheten
att göra en del arbetsuppgifter hemifrån och kan då själv styra detta så att
inte familjen blir lidande, anser Anna.

Anna berättar att hon under det kommande året skall gå några utbildningar
och att det just nu känns spännande och roligt. Hon är dock medveten om
att det kommer att bli tufft att gå kurser och samtidigt sköta sina
arbetsuppgifter. Men hon känner sig inte lika orolig denna gång eftersom
hon nu vet att många uppgifter kommer att bli gjorda även om hon inte är
där. Det är viktigt med kompetensutveckling, säger Anna och när man är på
kurs kopplar man bort jobbet och får lära sig nya saker.

De mål som företaget sätter upp kan ibland kännas en aningen stressande
kommenterar hon med ett leende men låter oss få veta att hennes avdelning
redan nått flera av årets mål. Det känns oerhört bra, tillägger Anna. Anna
kommenterar Adams fall och beklagar att det behövde gå så långt. Det är
en brist att ingen förhindrade denna allvarliga situation som uppstod.
Däremot är hon väl medveten om att Adam själv anser att företaget har
ställt upp på honom och att han är nöjd med den hjälp han fått. För Anna
var situationen inte lika allvarlig, hon var i kontakt med
företagshälsovården men blev aldrig sjukskriven. Hon hann aldrig bli
utbränd eftersom hon var medveten om vad som höll på att hända och
därmed fick utökade resurser i tid.
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 5.1.2 Vad säger de överordnade?

Personalchefen, Anders är den överordnade vi intervjuat på företag A.

Anders
Anders har, precis som Adam, kommit in på företag A när de tog över
företag C:s personal 1998. I många år arbetade han med test- och
kvalitetsfrågor, och nu har han gått över till att vara kvalitets- och
personalchef, säger Anders. I rollen som kvalitetschef fick Anders i uppgift
att kontrollera hur det stod till på personalavdelningen eftersom ledningen
fått signaler om stressproblem därifrån, berättar Anders. Anders fortsätter
berättelsen med att han upptäckte att stress till följd av svagt ledarskap
fanns på avdelningen och att enhetschefen ansåg att Anders skulle ta över
chefsrollen på avdelningen fram till dess att de funnit någon annan för
rollen. Enhetschef insåg dock att Anders hade bra erfarenhet och att
avdelningen fungerade bra med honom som chef vilket gjorde att han fick
stanna på avdelningen, konstaterar Anders. Han kommenterar vidare att
enhetschefen tyckte att han kunde fungera som ett bollplank för denne,
vilket också bidrog till att han fick stanna kvar på posten.

Anders känner sig omtyckt av personalen och menar att han är prestigelös,
behöver inte synas utan det viktiga är att ”nyttja medarbetarnas kompetens
på bästa sätt”. Skillnaden mellan Anders och den förra chefen är att
Anders vågar ta ansvar, fatta snabba beslut och prioritera anser Anders.
Vad gäller prioriteringen kommenterar Anders att de anställda inte skall
behöva göra allt på en gång utan att vissa uppgifter kan vänta. Anders anser
att som chef på företaget kan man påverka eftersom kontakten med
enhetscheferna är relativt bra och öppen. Emellertid påpekar han att
ledningen ger riktlinjer om vilka ramar man skall hålla sig inom, t.ex.
budget. Som personalchef får han ta emot andra avdelningars anställda och
deras klagomål eftersom han har befogenheten att påverka, säger Anders.
Annars anser Anders att det sociala nätet på företaget är bra och att de
anställda vänder sig till sin närmsta chef i många frågor.

För de som kom över från företag C var förändringarna stora menar
Anders. Innan hade de utvecklat datorer och nu blev deras uppgifter
annorlunda och rörde ett annat teknikområde förklarar han. Deras tidigare
expertkunskaper var inte längre aktuella och därför fick de gå baskurser i
t.ex. telefoni fortsätter Anders. De konsulter som togs in hade tidigare
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jobbat på företag A och hade stora expertkunskaper, vilket gjorde att de
egna experterna kände sig sämre än de externa hävdar Anders. Anders är
övertygad om att detta kändes väldigt stressande för de egna experterna.
Vidare menar han att det är viktig att hantera förändringar på rätt sätt vilket
kanske inte alla gjorde när företag A tog över personalen från företag C.

De främsta svagheterna som Anders tycker sig se i företaget är att det
saknas resurser i form av arbetskraft. Detta gör att de anställda får mycket
att göra eftersom företag är expansivt påpekar Anders. Vidare anser han att
kvaliteten blir lidande p.g.a. överbelastningen, då arbetsprocesserna för hur
man skall gå tillväga inte riktigt är inarbetade.

”Arbetsprocesserna och metoderna har liksom inte satt sig.”

Anders kommenterar sättet att arbeta i projekt och menar att ett projekt kan
köpas av någon utomstående likväl som av företaget själva. Det kan handla
om att utveckla en produkt och resurserna bestäms genom att
projektledaren tar ut resurser ur varje enhet. Under projektets gång är det
enligt Anders vanligt att det tillkommer nya uppgifter som behövs utföras
för att lyckas med den ursprungliga uppgiften. Däremot ökar inte
resurserna, t.ex. tidsplan och personal, i samma takt. Men alla känner ett
stort ansvar, vilket kanske kan vara jobbigt för personalen när man inte har
tillräckligt med resurser tror Anders. Han nämner ett fall där en person var
engagerad både som projektledare och som expert i ett annat projekt. Detta
menar Anders blev för mycket ansvar och arbete för denna person.
Personen kom till Anders för rådgivning. Denne ville engagera sig i båda
rollerna eftersom båda var roliga och motiverande, men han orkade inte
detta. Vad Anders då gjorde var att säga åt personen att välja någon av
rollerna, förklarar Anders. Vidare anser Anders att han i egenskap av
personalchef kunde förklara för personens chef att båda rollerna var för
mycket och att det inte fungerade. Anders säger att de arbeten som finns
inom företaget i sig är motiverande, det måste det vara.

En chef som känner av att något är fel i företaget är en bra chef, tänker
Anders. Vidare skall en bra chef låta sina medarbetare vara med och ta
beslut, kunna lyssna, känna förståelse och vara tydlig, anser Anders. En
annan viktig del är att chefen måste var medveten om att personalen kan bli
stressad, vilket är essentiellt i förebyggande syfte kommenterar Anders.
Vidare påpekar han att det är viktigt med utbildning för cheferna och att
man skall ge varandra feedback för att se vad man kan göra bättre i
framtiden. Anders berättar att de genomför chefsutbildningar för att
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cheferna skall utvecklas. Vidare menar Anders att om en anställd
misslyckas på jobbet så är det chefens fel.

 5.1.3 Vad säger facket?

Vi talar med den fackligt engagerade medarbetaren som vi kallar för
Anton.

Anton
Anton har arbetat på företag A sedan starten och arbetade tidigare på
företag C. Han arbetar inom test och utveckling berättar han. Anton har
sedan starten (1998) varit facklig representant (SIF) på företaget säger han.
Totalt finns det två fackliga representanter på företaget, vilka båda sitter i
arbetsmiljökommittén, vilken har till uppgift att se över arbetsmiljön,
berättar Anton. Anton påpekar att problemet med övertid, är något som
alltid är på agenda när de har sina möten.

En av Antons uppgifter som facklig representant är att kontrollera hur
mycket övertid folk arbetar, berättar han. Dessutom är det Anton som
godkänner all övertidsdispens, det vanliga säger Anton är att godkänna 150
timmar per år. Om inte det räcker kan han godkänna 75 timmar till per år,
men det är bara om det verkligen behövs, förklarar han. Anton nämner att
problemet med stress och ”utbrändhet” är ett relativt nytt fenomen för
företaget, och han påpekar att det var Adam som var deras ”väckarklocka”.

”… innan dess var det okänt, det är klart att folk jobbade
mycket och var stressade”.

Anton påpekar att man måste komma till ett samförstånd mellan
företagsledningen och de anställda när det gäller att jobba mycket. Det är ju
självklart att företaget inte vill att folk skall jobba ihjäl sig, menar Anton.
När Anton ser att en person jobbar för mycket ”bollar” han detta med
personalavdelningen, som vidare skall ta upp det med denna persons
närmaste chef berättar han. Anton säger att denna kontakt tas för att ta reda
på varför denna person jobbar för mycket och om det finns möjligheter att
fördela jobbat på andra i gruppen.
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”Detta är lite grann ett dilemma. Linjechefen, sektionschefen
är de som måste ta tag i detta. Det är chefen som alltid måste
ta ett väldigt stort ansvar. Och arbetskamraterna”

Ofta får Anton höra att det inte finns tillräckligt med resurser. Anton
hävdar dock att cheferna känner sig så pass ansvariga för verksamheten att
de arbetar på och låter medarbetarna arbeta övertid eftersom de vill hålla
verksamheten igång. Därför tror Anton att cheferna inte riktigt kan
handskas med övertidsproblemen.

”… tyvärr, måste, annars stannar verksamheten, vad ska vi
göra?”

Att kontrollera personalen är omöjligt, man kan inte agera polis säger
Anton och hoppas att folk som lovar att inte jobba för mycket, inte gör det.
Vidare påpekar han att det aldrig har skett att någon kommit till honom då
de känt sig stressade på jobbet. Anton brukar gå runt och prata med folk
som han ser arbetar för mycket, men den vanliga responsen är att det är
inget problem poängterar Anton. Han menar att vissa personer trivs med
sitt jobb och att känna sig oumbärliga.

Anton påpekar att den snabba expansionen har varit en av anledningarna
till varför folk känner sig stressade. Anton berättar att när företag A
startade 1998, var det omkring 80 anställda och nu två år senare är det totalt
300 anställda och det behövs fortfarande fler medarbetare. Vidare nämner
han att de jobbar på att få in mera folk men det är svårt när det inte finns
folk att få tag på.

Anton kommenterar att det inte finns några regler om t.ex. i hur många
projekt en anställd bör delta, men att det alltid är närmste chef som har det
yttersta ansvaret för den anställda. Chefen skall se till att medarbetarna inte
tar på sig så mycket att de inte klarar av det. Anton beskriver att när ett
projekt startar sätts en marknadsplan upp, med krav ovanifrån eftersom det
är viktigt att utveckla rätt produkt och se till att den kommer ut i rätt tid.
Han menar att projektledningen måste se till att förhandla till sig bra
tidsplaner för att medlemmarna i projektet inte skall behöva arbeta för
mycket övertid. Vidare påpekar han att tidsramarna som brukar sättas upp
för dessa projekt alltid är svåra att hålla. Anton menar att en produkt hela
tiden måste röra sig längs ”linjen”, och det ibland kan ta längre tid än
beräknat på en enhet. Detta gör att tiden t.ex. för de som sitter på
testavdelningen blir mycket kortare än vad man hade tänkt sig, poängterar
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Anton. Detta är en stressfaktor eftersom produkterna måste ut i rätt tid,
kommenterar han.

Anton säger att förändringen för de tidigare anställda på företag C blev för
stor för några. Han menar att sättet att arbeta på blev mer komplex, då man
inte hade arbetat så innan. Det saknades kunskap och skillnaderna mellan
de nyanställda och de konsulter man tog in var alldeles för stor
kommenterar Anton. Att utbilda sina anställda är något man försöker
prioritera, men detta är ju också en stressfaktor menar Anton. Ingen tar
över ens arbete när man är borta och då kan man känna att man inte har tid
att vara borta beskriver han. Vidare säger Anton att det är chefernas ansvar
att utbilda sin personal.

Anton anser att ett allvarligt problem är att när vissa anställda avtalar bort
sin övertid, t.ex. att man får en ledig dag istället för att redovisa övertid.
Detta skapar problem menar han då detta motiverar de anställda till att inte
redovisa sin övertid. Då har facket och företaget ingen koll på hur mycket
övertid de jobbar, berättar Anton. Detta tycker han är fräckt, och det är
svårt att tvinga dessa personer att redovisa sin övertid. Han menar att de
kanske inte ser något problem med detta nu, men konsekvenserna kommer
sedan.

Anton berättar att SIF-medlemmar har som förmån att kunna ta del av
gratis friskvård och 50 % av årskostnaden för att kunna träna på gym
subventioneras av företaget.
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5.2 Fallföretag B

Fallföretag B är ett försäkringsbolag vars verksamhet startades redan på
1800-talet. Förutom försäkringsdelen innefattar företaget idag också
bankverksamhet. Företaget ingår, tillsammans med andra bolag, i en
federation som tillsammans äger en verksamhet, ett företag som vi kan
kalla D. Det var i samband med uppköpet (eller fusionen som vissa säger)
1998, som bankverksamheten tillkom. Federationens bolag är annars helt
fristående och självbestämmande vilket ger att de har egna styrelser och
ledningsgrupper. Fallföretag B har kontor på fem orter i länet och dess
verksamhet delas in i fem olika områden; skade-, finans-, fastighets-,
marknads- och ekonomiavdelning. (Internt material från fallföretag B)

Fallföretag B är ett ömsesidigt bolag med vilket menas att kunderna äger
bolaget. Detta gör att eventuella vinster i företaget går tillbaka till kunderna
i form av återbäring. Grundtanken i företagsfederationen är att varje
ingående bolag skall vara lokalt och ”nära kunden”. Visionen i företag B är
att skall länets invånare och företag få tillgång till försäkrings- och
bankservice nära sig vilket t.ex. kontorens placering visar. (ibid.)

En annan målsättning är att företag B skall ha en stark finansiell ställning
och erbjuda den bästa och mest effektiva arbetsprocessen. Deras affärsidé
är att erbjuda ett heltäckande försäkringsskydd, samt att genom hög
kompetens, gott personligt bemötande och snabba besked vara länets mest
pålitliga försäkringsbolag och bank. Ett annat viktigt mål är att företaget
inte får gå med förlust. Bankverksamheten är inte lika självständig utan
samordnas med federationens övriga bolags bankverksamheter när det
gäller styrning och räntor. Huvudkontoret för bankdelen finns i Stockholm.
(ibid.)

Fallföretag B har sitt huvudkontor i Linköping där alla områdeschefer har
sina kontor. Varje områdeschef har gruppchefer under sig som i sin tur har
hand om varsin grupp. En mycket förenklad bild där antalet grupper ej
tagits med visas i figur 6 på nästa sida. Grupperna är olika stora.
Gruppchefen och gruppmedlemmarna sitter inte alltid i samma stad. Det är
vidare gruppchefen som har det fulla ansvaret för sina medarbetare. (ibid.)
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Figur 6; Fallföretag B – en överblick

Källa: Internt material från fallföretag B

Det bör tilläggas att företaget sedan många år har en kortare arbetstid än de
flesta andra företag. Istället för 40 timmar per vecka ligger deras heltid på
36,25 timmar per vecka. Andra personalförmåner är att de har gratis fika
varje dag samt subventionerad friskvård, vilket består i rabatterat pris på
motionskort.

 5.2.1 Vad säger de drabbade?

Barbro, Beata och Berit har alla tre drabbats av problem med stress. De tre
ingår i olika grupper vilket betyder att de har olika gruppchefer. Beatas
chef är Britta med vilken vi talar senare (se 5.2.2).

Barbro
Barbro som funnits i företaget sedan 70-talet, kände att hon ville göra något
nytt och började därför med banksysslor när detta infördes i företaget,
berättar Barbro. Bytet till banktjänsten blev omvälvande tycker Barbro.
Eftersom det var en ny del av företaget visste ingen riktigt vad som skulle
göras eller hur, förklarar Barbro. Då det var en ny verksamhet för företaget
var det främsta målet att få verksamheten lönsam så fort som möjligt
berättar Barbro. Hon säger att det inte var mängden arbete som tyngde
henne utan att det inte fanns någon ordning på arbetet, allting skulle göras
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på en gång. Hon och hennes medarbetare trodde att det skulle bli bättre
med tiden men det blev det inte, vilket gjorde det ännu mer stressande
tycker Barbro. Barbro berättar vidare att de var tre stycken som skulle dela
på ett kontor och på samma dataterminal, vilket gjorde det ännu rörigare.

”Hur vi än diskuterade kunde vi inte göra något för att få
ordning på det.”

Det var mycket kundkontakt i arbetet, påpekar Barbro och menar att hon
egentligen inte ville vara någon ”spjutspets”. Delvis berodde detta nog på
att hon inte hade tillräckligt med kunskap funderar Barbro som också
tyckte att det var jobbigt att fråga efter hjälp. Osäkerheten gjorde inte saken
bättre, säger Barbro. Barbro anser att grundkursen för hennes tjänst inte var
tillräckligt grundlig, dessutom kom den för sent. Detta ledde till att Barbro
kände sig pressad och hon berättar att hon tappade håret, inte kunde sova
eller äta, samt att hon kräktes och grät när hon skulle åka till jobbet. Fast att
hon mådde dåligt försökte hon visa en glad attityd utåt poängterar Barbro.
Hon antyder att hon skämdes en del för att hon inte orkade med. Det som
utlöste att hon blev sjukskriven var att hon gick till företagsläkaren med en
förkylning som aldrig gav med sig. Barbro erkänner att hon hade beställt
tid två gånger tidigare hos läkaren för stressymptomen, men avbokat dessa.

”Detta är ju löjligt, detta kan man ju fixa ändå”

Barbro menar att hon hade svårt att vända sig till sin dåvarande gruppchef
då denna också verkade vara stressade. Hon vågade inte belasta denna med
sina problem. När hon väl var hos företagsläkaren såg läkaren att något var
fel och allt släppte beskriver Barbro. Han började med att sjukskriva henne
för att sedan lägga upp en rehabiliteringsplan som hon fick vara med och
utforma, förklarar hon. Efter några månaders sjukskrivning började Barbro
sedan på halvtid, d.v.s. 40 % berättar hon. Då hade det skett en hel del i
organisationen och hon fick en ny gruppchef fortsätter hon. Barbro ville
inte gå tillbaka till sin gamla befattning vilket ledde till att hon själv fick
vara med och utforma den tjänst hon har idag, poängterar Barbro. Redan
innan denna situation infann sig hade Barbro tagit upp med ledningen att
det behövdes en sådan tjänst, men ingen tjänst infördes då konstaterar hon.

Idag arbetar Barbro 80 % och hon tycker att hon blivit bra bemött av sina
kollegor och sin nya chef. Barbro anser att den nya chefen verkligen har
tagit sin roll som chef på allvar och vill att Barbro skall säga till om något
inte fungerar eller inte är bra. Barbro menar att för henne känns det mycket
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bra att veta att chefen bryr sig och känner sig ansvarig för sin personals
hälsa.

Barbro tycker att det hade varit bra att ha tydliga riktlinjer vid starten av
banken. Hon inser att det är svårt att ha sådant klart när det är en helt ny
verksamhet, men att det borde funnits. Mer utbildning kanske hade varit på
sin plats men det fanns det inte tid till säger Barbro. Hon anser att de är
väldigt sårbara om folk blir sjuka eller åker på utbildning. Vidare tycker
Barbro att de får tillräckligt med möjligheter att utbilda sig men att det även
kan vara lite stressande att åka på kurs. Arbetet ligger ju kvar hemma på
kontoret, konstaterar Barbro.

Angående facket kontaktade Barbro dem för att informera om hur
situationen var men Barbro poängterar att hon inte gjorde det för att få
hjälp. Barbro hade ingen fortsatt kontakt med facket i denna fråga. Inte
heller personalavdelningen var inblandad förutom för att fylla i papper till
försäkringskassa, nämner Barbro. ”Vi har inte den vägen” skrattar hon och
förklarar att personalavdelningen inte har något personalansvar vilket gör
att det inte är dit man vänder sig då man får problem i arbetet. Möjligheten
till friskvård är relativt bra tycker Barbro. Fallföretag B subventionerar
denna möjlighet men eftersom det ligger utanför arbetstid blir det lätt så att
man inte hinner med kommenterar Barbro.

Barbro anser att hennes arbete är roligt nu. Hon har viss kundkontakt men
hon kan styra den bättre själv nu när hon är ”back-office”, anser hon. Det
hade aldrig fungerat att gå tillbaka till samma jobb påpekar hon eftersom
hon anser att man måste trivas med det man gör.

”Trivs du inte med det du gör, ja då går det ju inte”

Beata
Beata som har arbetat i fallföretag B sedan två och ett halvt år, har tidigare
arbetat inom företag D. Hon arbetar som assistent åt två säljare säger hon.
Inom försäkringsbranschen har hon totalt sett arbetat 30 år och hennes
arbetsuppgifter har varierat en del men inom företag D och företag B har de
varit desamma berättar Beata.

Beata hade höga krav på sig själv när hon kom in i företag B påpekar hon.
Detta eftersom hon ville göra bra ifrån sig när hon bytte arbetsplats
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förklarar hon vidare. Till den grupp hon kom var det endast Beata som kom
från företag D säger hon. Beata fortsätter och påpekar att hennes tjänst
redan fanns och att den som hade tjänsten blev tvungen att byta uppgifter
och grupp. Beata menar att hon kände att hon puttade bort en medarbetare
från hennes post vilket hon tyckte var jobbigt. Hon tycker att hon blev bra
bemött av alla, ingen var negativ till att den andra medarbetaren
förflyttades. Beata menar att det är självklart att man är osäker när man
kommer ny men anser inte att den nya befattningen var en stor förändring
för henne. Det var mer att hon inte kände till rutinerna och det inte fanns
några riktlinjer för hur man skulle göra. Beata tyckte det var jobbigt att
fråga om så banala grejer som var kuvert fanns etc. Hon kände att hon hade
kunskap att göra jobbet men eftersom hon inte visste hur, tappade hon
självförtroendet konstaterar Beata. Det fanns inte heller någon som
fungerade som handledare åt henne, till vilken hon kunde vända sig med
alla frågor. Beatas chef frågade inte heller hur det gick för henne eller om
det fungerade bra, säger hon. Beata anser att detta stöd skulle ha varit bra
att ha, samt även en guide över företaget och dess rutiner, eftersom hon
tyckte att det var svårt att vända sig till någon för att få hjälp.

Beata påpekar att hon alltid tyckt att hennes arbetsuppgifter varit roliga och
att hon varje dag känner sig motiverad att åka till jobbet. Tiden innan hon
blev stressad var det dock med lite mer motvilja hon åkte till jobbet på
mornarna minns Beata.

När Beata talar om sin stress kan hon med facit i hand säga att hennes
symptom pågick ett tag innan hon märkte dem. De symptom som hon anser
sig ha haft har varit irritation, onödig trötthet och hade lätt att bli arg. En
dag när hon vaknade kunde hon inte kliva ur sängen, berättar Beata. Hon är
övertygad om att det i hennes fall inte bara var arbetet utan det att hela
hennes liv var pressat. Beata menar att hon inte hade mer arbete än hon haft
tidigare, men hon orkade inte mer.

”Jag var slut som människa”.

Beata kommenterar att hon har svårt att formulera vad det var som var
stressande. Totalt sett tycker hon att det var någon slags inre stress. Nu när
hon tänker på tillbaka tror hon att det som stressade henne mest på jobbet
var att hon inte visste hur hon skulle göra saker och att hon inte visste vem
hon skulle vända sig till för att få hjälp. ”Men inte att ha mycket att göra.”
Vidare kommenterar Beata att hon inte kände någon trygghet på jobbet
eftersom hon inte var nöjd med sig själv.
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Beata blev sjukskriven i tre och en halv månad. Då hon inte orkade ta sig
till företagsläkaren gick hon till primärvården berättar hon. Ingen
rehabiliteringsplan sattes upp för Beata då hon tyckte att hon kunde hantera
det hela själv. Efter sjukskrivningen började hon direkt arbeta på heltid,
vilket för henne är 80 %, och hon arbetade med samma uppgifter berättar
Beata. Efter samråd med chefen var det Beatas eget val att återgå till sitt
tidigare arbete utan förändringar säger Beata.

Om Beata hade råkat ut för en liknande situation idag skulle hon definitivt
vända sig till sin gruppchef kommenterar hon. Hon menar att man måste
våga säga ifrån och ställa krav. För att göra hela organisationen medveten
om problematiken anser Beata att man bör diskutera problemet på möten på
alla nivåer i organisationen. Det är också viktigt anser hon att hela
personalen lär sig hur man skall se symptomen, tolka dem och vara
medvetna om vad det kan vara – ett kollektivt ansvar. Beata tycker att det
främst är chefens ansvar att ta reda på hur personalen mår, men även att
medarbetarna frågar varandra hur man mår. Hennes chef är nog mer
medveten idag än tidigare och chefen har verkligen visat engagemang för
att lära sig om stressfrågor, vad som orsakar, hur det märks etc. tycker
Beata.

Beata har alltid tyckt att det är märkligt att man inte har någon
personalavdelning som är mer ”nära” personalen. På de andra företag hon
har arbetat har det funnits säger hon. Vidare anser hon att det är viktigt att
ha en personalchef att kunna vända sig till om stressen eller andra problem
beror på den närmsta chefen eller på gruppen.

Gällande mål med arbetet har Beata inga synliga mål som hon kan påverka
själv, eftersom assistenten styrs av säljarna och deras mål berättar hon.
Detta medför också att hon inte har någon större möjlighet att påverka sitt
eget arbete än att se vad som kan prioriteras efter datum förklarar Beata.
Hon har lärt sig att låta arbetet ligga när dagen är slut och arbetar inte
övertid i samma utsträckning, nämner Beata. Hon har fått mer distans till
sig själv och tar inte allting så allvarligt känner hon. Beata påpekar att hon
inte är oersättlig.

”Det står inte och faller med mig”.

Om Beata hade fått välja idag säger hon att hon inte hade kommit tillbaka
på heltid direkt eftersom hon anser att det tar lång tid att bli frisk.
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Berit
Berit är skadereglerare vilket hon förklarar som handläggare av
försäkringsärenden som rör t.ex. inbrott och bränder. Under 17 år har
fallföretag B varit hennes arbetsgivare kommenterar Berit. Hennes arbetstid
ligger på 75 % av den normala fulltiden och så har hon haft det sedan hon
fick barn. I sitt arbete är hon som hon kallar det ”självgående” och har
mycket ansvar. Arbetet inkluderar numer en del administration men
framförallt mycket kundkontakt, som idag mestadels sker per telefon
berättar hon. Berit gillar kundkontakten men kommenterar att då det ofta är
mycket känslor inblandade kan det bli jobbigt med denna kontakt och
tillägger att det är ju ”aldrig någon glad kund som ringer”. När den
inrapporterade skadan beror av brand blir det extra jobbigt påpekar Berit.
Hon anser dock att man till viss del kan stänga ute kundernas känslor men
att när det är för mycket jobb, för många ärenden, går det inte riktigt.
Mängden arbete är det jobbiga säger hon. Dessutom är det inte så att det
finns stunder med lite att göra, vilket skulle kunna ge en viss paus
poängterar Berit.

”Perioder med väldigt lite att göra finns inte … Det enda som
förekommer är perioder med extremt mycket.”

Efter en tid med mycket att göra och många bränder blev det lite lugnare
minns Berit. Då kände Berit plötsligt andnöd. Berit berättar att
företagsläkaren sade att det var typiskt symptom på stress och under helgen
som följde blev hon akut intagen till lasarettet där hon fick stanna en natt.
Berit hade aldrig själv förstått att hon var stressad och ingen i hennes
arbetsgrupp hade heller märkt det säger hon. Det blev sjukskrivning i tre
veckor, konstaterar Berit. Under dessa tre veckor orkade Berit ingenting
men mot slutet av denna tid kontaktade hennes gruppchef henne och
undrade om hon ville äta lunch med denne och dennes chef. Berit tyckte
initiativet till lunchen var gott, att det visade att cheferna brydde sig menar
hon. Men cheferna ville gärna få Berits stressproblem till att vara mer av ett
personligt problem, vilket Berit tyckte kändes kränkande då det inte var så
för henne säger hon.

”Dom ville gärna få det till att det mesta var privat. Det var
inte det som var det utlösande i det här fallet, det var jobbet!”

Idag sitter skadereglerarna i något som kallas telefonslinga vilket gör att
flera orter kopplas till denna när de ringer. Det resulterar i att Berit kan få
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prata med en kund i Motala och kunden tror att hon kommit till Motala-
kontoret förklarar Berit. Denna telefonslinga anser Berit är dålig och
stressande. Vad gäller arbetet som sådant är Berit nästan övertygad om att
de andra skadereglerarna också upplever stress. Flera har hjärtproblem, en
annan har varit sjukskriven nyligen etc. vilket bara är några exempel enligt
Berit.

Chefen talade inte med Berit om att lägga upp någon rehabiliteringsplan så
det menar hon att hon inte fick någon. Efter sjukskrivningen började Berit
arbeta 50 %, av sin 75 procentiga tjänst, fram till semestern och därefter
började hon arbeta hela sin tjänst. Arbetet och uppgifterna var desamma,
det var aldrig tal om att hon skulle få byta uppgifter konstaterar hon.
Chefen tog nog förgivet att hon skulle komma tillbaka till samma position
och ifrågasatte det inte heller, spekulerar Berit. Hon ville tillbaka och ville
komma igång så fort som möjligt berättar hon och fortsätter att hon tycker
ju att arbetet många gånger är roligt och även motiverande. När hon kom
tillbaka ringde fackordförande till Berit för att fråga hur hon mådde,
upplyser hon, och anser att det kändes mycket positivt.

Så här efteråt tycker Berit att det hade varit kul och bra om hon hade fått
byta arbetsuppgifter ett tag när hon kom tillbaka. Eller som hon också
säger, kunnat få bestämma mer över vilka ärenden hon skulle handlägga
när hon kom tillbaka, t.ex. inga ärenden av den svårighetsgrad som bränder
innebär. Dessutom har företaget inte några riktlinjer för hur många ärenden
som varje skadereglerare bör handlägga åt gången med svårighetsgraden
inberäknad. Berit vet att det skall finnas statistik för det men att företaget
inte har tagit fram den.

I Berits grupp har de ett bra socialt klimat och numer diskuterar de ofta
stress och försöker att ge varandra stöd berättar Berit. Tio av
skadereglerarna på hennes kontor deltar just nu i en kurs som behandlar
bl.a. stress, säger hon. I övrigt anser Berit inte att det blivit mer vanligt att
chefer och anställda samtalar om stress och på de månatliga
gruppsamlingarna finns stress inte med på agendan påpekar hon. Berit
kommenterar att det är ju chefens yttersta ansvar att personalen mår bra
men att självklart bör personalen själva tala med en kollega som inte verkar
må bra.

Berit tycker att hennes chef är bra. Hon känner att hon kan kontakta chefen
och prata om nästan vad som helst påpekar hon. Däremot sitter chefen inte
på samma kontor och de träffas därför inte varje vecka fortsätter Berit.
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Under det senaste året, ett år efter det att hon ”gick in i väggen”, har hon
varit handledare åt en ny medarbetare. Även om man trivs tillsammans
känns det stressande eftersom det egna arbetet blir lidande, konstaterar
Berit. I och med att företaget anställt tre nya till hennes grupp tror
ledningen och cheferna att det nu är mycket bättre inom skadeavdelningen
säger hon. Det är det inte poängterar Berit. Företaget har ju även växt vilket
ger fler ärenden. Hon tror inte att ledningen är medveten om hur mycket
det egentligen är att göra på en skadereglerares arbete då Berit tycker att
det verkar finnas en motvillighet mot att anställa ännu fler.

Berit är inte främmande för att byta arbetsuppgifter inom företaget.
Kundkontakt vill hon ha men kanske på ett sådant sätt som de inom
bankavdelningen har, funderar hon. Men, det är inte särskilt lätt att flytta
runt inom företaget när man inte arbetar en hel tjänst har hon märkt.
Hennes chef har dock frågat henne om hon vill börja arbeta heltid men det
vill hon inte konstaterar hon.

Berit anser att det för hennes del är viktigt att ha en tydlig gräns mellan
fritid och arbete så numer tar hon sällan hem arbete. Hon går oftare med
kollegorna och fikar, vilket hon ofta hoppade över förr. Berit tillägger dock
att ibland får en av hennes kollegor nästan tvinga med henne, eller
åtminstone övertala henne att följa med. Pausen där är viktig inser hon.
Som en sammanfattning uttrycker Berit några tankar om vad personalen
skulle behöva för att handskas med viss del av stressen. Mer utbildning i
fackämnen, gräns för antal ärenden, rätt bemanning och att telefonslingan
byts mot en slags kundtjänst som först får veta ärendet och sedan kopplar
samtalet vidare. Slutligen tänker Berit att det skulle vara skönt att ha en
mentor att vända sig till, som man vet att man kan fråga saker och bolla
med

 5.2.2 Vad säger de överordnade?

Genom både personalansvarig, Bodil, samt andra på företaget, har vi fått
veta att personalavdelningen på fallföretag B har en annan roll än vad man
kan anse att en personalavdelning skall ha. De har inte något direkt ansvar
för personalen som vi förstår det. Vi ansåg det därför som relevant att även
intervjua en gruppchef som haft fall av ”utbrändhet” i sin grupp. Detta hade
Britta men först talar vi med Bodil.
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Bodil
Bodil har arbetat med personalfrågor inom fallföretag B enda sedan början
på 80-talet. Hon påpekar att arbetet har förändrats en hel del eftersom man
idag lägger större vikt vid människorna.

Bodil berättar att hos dem har gruppcheferna det största ansvaret för
personalen, inte personalavdelningen. Det är upp till varje chef att se till att
dennes personal mår bra, utvecklas, får rätt lön och genomför PU-samtal17

klargör hon. Hon fortsätter med att varje chef skall se till att det är en bra
arbetsmiljö, att personalen har rätt kompetens samt att många chefer till
och med sköter rekryteringsprocessen själva. Bodil diskuterar kring att
chefen förr var kunnig inom sitt område och därför blev chef men att det
idag krävs att chefen är mer chef.

Bodil upplyser oss om hur deras organisation fungerar. Först sätter
ledningen upp en vision och vissa riktlinjer t.ex. angående hur snabbt de
anställda skall svara i telefon18 samt på elektronisk post. Dessa riktlinjer
implementeras sedan i organisationen förklarar Bodil. Hon fortsätter; varje
chef får dock sätta upp sina egna mål så länge dessa godkänns av nästa
nivå, d.v.s. dennes chef. Bodil ger oss ett exempel, en gruppchef får alltså
tillsammans med sina anställda formulera sin egen ”affärsidé” och egna
mål vilka gruppchefens chef studerar för att se att detta går ihop med
dennes budget, o.s.v.

Bodil säger sig förstå att just se den elektroniska posten komma in kan vara
stressande men att det är svårt att generellt se vilken den utlösande faktorn
är vid stressrelaterade problem och sjukdomar. Det beror ofta på den
anställdes hela livssituation kommenterar hon. I maj 1998 köptes företag D
upp av den federation som fallföretag B ingår i, berättar Bodil. Hon
spekulerar kring om inte förändringen som skedde då har varit en
bidragande orsak till vissa av de fall av stressjukdomar som förekommit
hos dem. Det blev mer att göra, fler kunder, fler medarbetare och större
ansvar, förklarar Bodil. Hon kommenterar vidare att de även anställt fler,
inte bara övertagit företag D:s anställda.

Ibland har det hänt att anställda har vänt sig till Bodil när de känt sig
stressade, men Bodil poängterar att de flesta vänder sig till sin närmsta
chef. Det är först när någon drabbats av så svår stress att det leder till

                                                          
17 Personalutvecklingssamtal
18 Inom 20 sekunder skall de svara!
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sjukskrivning som Bodil brukar komma in i bilden, säger hon. Efter sex
veckors sjukskrivning brukar Bodil, den drabbade samt ibland närmsta chef
sätta sig ned och lägga upp en rehabiliteringsplan. Det finns inga riktlinjer i
företaget om hur de skall eller bör gå tillväga vid sådana här fall,
kommenterar Bodil. Som personalansvarig menar Bodil att det viktigaste är
att få tillbaka personen i arbete så fort som möjligt. De flesta drabbade
kommer efter sin sjukskrivning tillbaka på halvtid till sitt arbete, d.v.s. till
samma arbete som innan sjukskrivningen, upplyser hon oss.

”Jag har aldrig varit med om några omplaceringar på grund
av enbart stressrelaterad sjukdom.”

Chefer måste även vara observanta på om det är någon som har mycket
övertid, om det är någon som alltid tar på sig mycket arbete samt att
personalen har tillräckligt med kompetens, poängterar Bodil. Dessutom
anser hon att chefen måste kunna ge beröm och feedback samt ”se” sina
anställda. Är det någon som arbetar mycket och ingen ser det kan detta
också var stressande tror Bodil.

Bodil funderar kring vad som kan göras åt stress och utbrändhet och menar
att det är alldeles för mycket fokus på individen och anser att det behövs
mer fokus på gruppnivå och rent organisatoriskt. I grupper där de haft
någon som drabbats av stress har de ibland tagit in någon extern konsult för
att utreda var problemet ligger, upplyser Bodil oss om. Konsulten
intervjuar var och en av medarbetarna i gruppen samt talar med hela
gruppen. Vad som händer efter konsultens samtal säger Bodil dock inget
om.

Vad de på företaget kan göra rent praktiskt i förebyggande syfte är dock
informera och utbilda de anställda så att de blir mer observanta på
symptom, tillägger Bodil. Emellertid tror Bodil att de flesta chefer har
blivit mer medvetna eftersom de har haft några föreläsningar om stress och
även någon s.k. workshop på temat. På det interna datanätet har
personalavdelningen och ledningen lagt ut en ”verktygslåda mot
utbrändhet” påpekar Bodil. Denna innehåller sätt att identifiera stress och
hur man kan hantera den förklarar hon.

Annars är utbildning något som fallföretag B satsar mycket på och det är
enkelt att röra sig inom företaget kommenterar Bodil. Hon anser att det gör
dem till en attraktiv arbetsgivare.
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Bodil känner inte att en fastlagd strategi för hur man skall hantera
utbrändhet och stress skulle vara bra. Hon menar att varje fall är så unikt att
det inte skulle vara användbart med en ”mall” när det gäller att återgå till
arbetet. Givetvis kan det vara bra med en mall för de enkla givna rutinerna,
rapportering m.m. Bodil konstaterar att det viktigaste man kan göra för att
undvika stressrelaterade sjukdomar och ”utbrändhet” trots allt är att utbilda
personalen, lära sig säga nej, sätta gränser och skilja mellan arbetstid och
fritid.

Britta
Britta är gruppchef och har arbetat på företaget i 20 år. Uppgifterna har
varierat och den grupp hon nu är chef för har hon tidigare arbetat i berättar
hon. Hon känner sig därför mer som en samordnare än som en chef
poängterar hon. Däremot, fortsätter Britta, har hon hand om chefssysslor
som lönesamtal, PU-samtal och semesterläggning. Medlemmarna i hennes
grupp sitter inte på samma ställe, inte ens på samma ort förklarar Britta.
Britta berättar, precis som Bodil nämnde, att hon tillsammans med sin
grupp sätter de egna mer specifika och konkreta målen för just deras
verksamhet. Därefter skall hennes chef godkänna målen och de planer hon
och gruppen lagt upp, klargör hon. Britta konstaterar att än så länge har
gruppen alltid fått som de velat och tror att det beror på att det är de som
kan och känner till vad som är rimligt. Britta verkar övertygad om att det
sporrar gruppen, motiverar och gör medlemmarna mer aktiva, mer måna
om resultatet om de själva får vara med och sätta målen.

Britta anser att en god chef bör vara lyhörd, ge respons på medarbetarna
och sätta god personalvård högt upp. Om någon av Brittas medlemmar vill
prata med henne släpper hon gärna det hon gör då hon anser det viktigt att
finnas tillgänglig säger hon. Britta berättar att när hon fick veta att en av
hennes gruppmedlemmar sjukskrivits för att ha ”gått in i väggen” kom det
som en chock. Hon säger att det gjorde att hon började analysera läget, leta
efter fel och problem etc. Tillsammans med den övriga gruppen diskuterade
Britta huruvida någon av dem sett vad som höll på att hända men ingen
tyckte sig ha sett vad som var på väg, påpekar hon.

”Är det nå´n som har sett, är det nå´n som har förstått? Ibland
är det ju lättare med facit i hand att säga; ’det borde jag
förstått’”.
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När detta väl skedde kände Britta inte att hon visste vad hon skulle göra,
minns Britta. Hon, och även andra gruppchefer med henne, har inte en
sådan utbildning att de vet hur man hanterar människor i situationer som
den här säger Britta. Därför skulle det vara skönt att ha några fastlagda
riktlinjer för hur de bör gå tillväga anser hon. Hennes roll blir, som det är
nu, mer att hänvisa vart medarbetarna kan vända sig med sina problem
tycker hon. Personalsidan borde ha ett större ansvar och vara mer
behjälpliga vid sådana här situationer fortsätter hon. Dessutom anser Britta
att det är lite dåligt med rehabiliteringsplaner då det inte finns någon mall
eller planering över hur sådana borde se ut. När det gäller de fall som Britta
haft inom sin grupp kommenterar hon att de fick välja själva hur de ville
komma tillbaka.

Vidare skulle Britta tycka att det vara bra om det fanns någon som har
erfarenhet av stressrelaterade problem, med tystnadsplikt som kunde lyssna
och stötta när någon drabbas. Även närmsta chefen behöver ju få prata med
någon för att själv inte följa med ned, uttrycker hon.

Självklart stressar det ju chefen att dennes medarbetare drabbas av
stressproblem konstaterar Britta. Ändå anser hon att det är bra om
medarbetarna kommer till henne om de känner sig stressade för att sedan
kunna tala med den tänkta experten. I höstas träffade Britta tillsammans
med sin grupp en extern konsult för att samtala om stress och ”utbrändhet”
vilket var mycket bra, anser hon. Konsulten hade kommenterat att gruppen
kändes trygg och med högt i tak. Överhuvudtaget diskuterade gruppen
mycket om stress när det blev känt att några av deras medlemmar blivit
sjukskrivna, poängterar Britta. Samtalen med konsulten och sinsemellan
anser Britta har gjort dem alla mer medvetna om hur det går att se symptom
och att vem som helst kan drabbas.

 5.2.3 Vad säger facket?

Den facklige representanten på fallföretag B kallar vi för Bill.

Bill
Bill informerar oss om att han är facklig representant för FTF
(försäkringstjänstemannaförbundet) och att han har varit det i fem år. Han
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har arbetat inom fallföretag B i 18 år säger han. Bill nämner att det är svårt
att få yngre att engagera sig i facket, men stor del av de anställda i företaget
är anslutna till facket.

Bill tycker sig veta att det finns fördomar om facket, men menar att dessa
grundar sig på det gamla synsättet på facket. Däremot anser Bill att fackets
roll har ändrats en del och att den kommer att ändras ännu mer. Om
medarbetarna har problem skulle han hjälpa dem om de vände sig till
honom men de gör de inte säger Bill. Bill tar sin roll som facklig
representant på allvar, då han pratar med de medarbetare som han ser har
mycket att göra, diskuterar han. Han menar att det är viktigt att ta det
ansvar som hans makt som facklig representant innebär, vilket är att ta
kontakt med medarbetare och ta diskussioner vid behov.

”Jag tycker att jag har ett ansvar som facklig representant ...
man har mandat att göra det”.

Bill menar att arbetssättet har förändrats sedan han började arbeta och
förklarar att numer använder man datorn och telefon i allt högre grad i sina
arbetsmoment. Bill anser att ledningen måste se till att hitta arbetssätt som
gör att det går att hantera stressen. Bill beskriver att servicegraden idag är
högre än förr, med tanke på öppettider. Bill kommenterar att denna ökade
servicegrad i samhället gör att kunderna kräver att de på hans företag också
skall hålla en hög servicegrad. Kunderna skall få snabba besked och de
policies som företaget lovar kunderna skall hållas, nämner Bill.

Bill säger att de inom facket är beredda på stress eftersom det har ökat så
mycket i samhället och att man läser mycket om det. Därför är han vaksam
och beredd att tolka och tyda signaler på stress. De signaler Bill åsyftar är
övertid och stora pappershögar på skrivbordet. Ser han att någon inte mår
bra och har mycket att göra, vänder han sig till gruppchefen, berättar Bill.
Krävs det att högre instanser i företaget blandas in är Bill beredd att ta den
diskussionen poängterar han. Han menar också att företaget är oerhört
medvetna om stressproblematiken och är lyhörda när det gäller sådana här
problem. Bill hävdar att företaget inte vill ha medarbetare som blir sjuka av
stress. Bill hävdar vidare att facket har stor makt i företaget och att både
företags- och arbetsledningen lyssnar på facket.

”De vill ju inte ha medarbetare som går in i väggen, inte!”

”Vi har väldigt stor makt. Man tar oss verkligen på allvar.”
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Bill tror att företaget kanske lider av ”växtvärk”. De har växt mycket under
de senaste åren och växer fortfarande. Även om företaget har tagit in fler
medarbetare så poängterar Bill att företaget inte vågar ta in så mycket
personal att alla har lagom stor arbetsbelastning. Han klargör detta med att
om tillväxten avstannar kommer företaget att sitta med för mycket personal
för de uppgifter som finns kvar, varför arbetsbelastningen idag tenderar att
ständigt ligga på gränsen till för hög. De anställda som finns får ju göra det
arbete som finns konstaterar Bill. För att mildra denna problematik måste
företaget se till att ha ”rätt bemanning” och att anställa människor med
”rätt förutsättningar”, påpekar Bill. Även om företaget anställer ”rätt”
människor poängterar Bill att det tar en viss tid innan dessa kommer in i
arbetet så att de kan arbeta självständigt. Arbetet är mycket självständigt
anser Bill. När de nya måste ha hjälp och uppbackning innan de kommit in
i rutinerna blir belastningen större på de redan inarbetade, säger Bill.

”Anställa folk med rätt förutsättningar för jobbet men det tar
ändå en viss tid innan de kan jobba självständigt”.

Arbetsbelastningen är inte det enda som stressar de anställda, tror Bill. Det
är även situationer utanför arbetet, menar han. Han kommenterar att har
man det rörigt både på arbetet och hemma, då är det jobbigt och svårt att
hantera stressen.

”Det är de sammanlagda stressfaktorerna...”

Är det på det viset är det svårt att hantera för outbildade menar Bill. Då
behövs det experthjälp anser han. Från och med årsskiftet har företaget en
ny företagshälsovård, berättar Bill. Där finns det hjälp att få t.ex.
beteendevetare och psykologisk hjälp och med dem har företaget utvecklat
en rehabiliteringsplan för stressproblem, säger Bill.

Bill kommenterar att det är hans uppgift att kunna förhindra att stress
överhuvudtaget uppkommer. När det väl har gått så långt att en
medarbetare blivit stressad och sjukskriven har han inte kunskap att ta hand
om det, tycker Bill.

”Jag vill fånga det där innan det gått så långt”.

Om det bildas pappershögar på skrivborden måste företaget hitta sätt så att
det går att hamna i fas igen anser Bill. Han tillägger att när en medarbetare
skall gå på semester måste denne kunna be chefen att någon annan tar hand
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om de högar som finns kvar på skrivbordet. Det är chefens ansvar
poängterar Bill. Om en medarbetares problem skulle röra chefen tror Bill
inte att medarbetaren skulle vända sig till personalavdelningen då denna
inte riktigt har den funktionen i företaget. Då skulle man nog prata med
medarbetarna tänker han men tillägger att ledarna har utbildning för att
hantera sådana problem. Bill säger att det är chefen som har det yttersta
ansvaret för att medarbetarna i dennes grupp mår bra. Han menar att det
ställs höga krav på dagens chefer. Bill diskuterar att chefen av idag skall
vara mindre chef och mer ledare och coach.

”Ledare, men inte chef!”

Bill utvecklar sin tanke om att chefen/ledaren måste vara mer coach. Han
menar att ledaren måste ha en närmare och mer personlig relation till sina
medarbetare. Denna relation anser Bill skulle kunna göra att medarbetarna
skulle få ett bättre stöd av ledaren samt att ledaren då skulle kunna få
medarbetarna att prestera maximalt. En öppen kommunikation mellan
ledare och ledda kan verka förebyggande för stress tror Bill. Han
kommenterar att det också är vikigt att hela gruppen skapar en slags
teamanda. Med denna anda menar Bill att medarbetarna skall ha goda
relationer till varandra, arbeta genom att stötta varandra och på så sätt få en
bra grupp med öppen dialog bakom sig. För att lyckas arbeta som team kan
företaget ta in konsulter för att lära ut detta, påpekar Bill.

Bill berättar att inom hans grupp har ingen drabbats av stress såtillvida att
sjukskrivning har blivit aktuell. Han tänker dock att om någon skulle gå så
långt, skulle han tala med personen ifråga när denne kom tillbaka till
arbetet, se till att denne inte kommer alltför fort tillbaka in i arbetet och
rutinerna igen. Bill tror att det kanske kan vara lätt att hamna i samma
mönster igen.

”Tröskel är visst lägre andra gången”.
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6 ANALYS
Detta kapitel innefattar den analys som vi anser oss kunna göra av vår
empiri utifrån vår referensram. Under varje avsnitt diskuterar vi hur de
faktorer som vi tagit upp i vårt teoretiska kapitel kan uttydas i våra
fallföretag. För att försöka uttyda några mönster i stresshanterings-
processen, vilket också är syftet med uppsatsen, undersöker vi frågorna vad
i företagen stressar respondenterna och vad gör företagen åt problematiken.
Analysen disponeras efter dessa frågor med syftet att hjälpa oss att
identifiera mönster i stresshanteringsprocessen med avseende på vår egen
modells tre huvudvariabler. Varje avsnitt delas in i de tre olika kategorier
av respondenter men inte efter de båda företagen.

6.1 Vad i företagen stressar individen?

Vilka faktorer i företagen anser vi oss kunna se som stressande utifrån
respondenternas svar?

 6.1.1 De drabbades åsikter

Förändringar i organisationer kan vara stressande för de anställda
diskuterar Stewart (1985). Adam kom till företag A när företag C lade ned
sin verksamhet, vilket ledde till att hans uppgifter kom att omfatta fler
variabler att ta hänsyn till. Vi tänker att Adam därmed tyckte att
uppgifterna hade förändrats och blivit mer oklara. Stewart menar att just
oklarhet i uppgifter kan vara stressande. I Adams fall ledde detta också till
stress.

Adam poängterar att han alltid tyckt att det varit roligt och engagerande att
arbeta. Vi tolkar detta som att han var motiverad att arbeta. Gällande
motivation har Stewart uppfattningen om att det finns ett samband mellan
motivation och prestation. Sambandet är positivt till en viss gräns, sedan
blir det negativt. Författaren menar alltså att hög motivation inte alltid
behöver betyda att prestationerna är bra. Jenner och Segraeus (1989)
kommenterar å andra sidan att en omotiverad individ löper större risk för
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utbränning. Vi kan tänka oss att Adams motivation var hög men att hans
kroppsliga stressymptom ledde till att hans prestationer försämrades. Vi
kan tänka oss att en person som är sjuk inte utför ett effektivt arbete och
därmed påverkas organisationen negativt.

Stewart (1985) anser att målen skall fungera som en ledstjärna för
individerna i företaget och om målen inte är tydliga kan de verka
stressande. Att det inte skall finnas oklarhet med målen som en
organisation sätter. I Beatas fall angav hon att det inte fanns några tydliga
mål, medan Anna var medveten om målen som hon skulle uppfylla. Anna
tyckte att målen var en stressor, men att det var skönt att nå dem, när man
väl gjorde det. Behovet av specifika och tydliga mål anser vi vara viktigt i
båda fallen, för när man når målen når man en slags slutfas som ger en
tillfredsställelse i arbetet. Har man då inga uttalade mål är det svårt att veta
när man uppnått det tänkta och därmed kan det vara svårt att nå denna
tillfredsställelse anser vi. Vi anser oss förstå att avsaknaden av mål är mer
stressande än att ha stressande mål.

Stewart (1985) menar att stress uppkommer när det förekommer oklarhet
om målet speciellt när man skall ta över eller få andra uppgifter. Så var det
i Beatas fall. Hon ”puttade” bort en medarbetare från dennes post och var
tvungen att sätta sig in i rutiner som hon själv ej varit med att utforma
vilket gjorde att hon inte visste vilka de var. Kopplingen mellan Stewarts
tankar och Beatas situation är tydlig. Vi anser att det kan vara stressande att
ta över någon annans arbete och de rutiner som denna skapat. Det kan ses
som att de inarbetade rutinerna är en informell struktur precis Bruzelius och
Skärvad (1995) menar finns i alla organisationer. Författarna menar att
denna informella struktur skapas spontant och innefattar en icke-formell
fördelning av arbete och ansvar. Denna informella struktur kan vara både
bra och dålig. Vi bedömer att den i Beatas fall var dålig och ledde till att
det tog tid innan hon anpassade sig till det informella arbetssättet.

För Anna var arbetsbelastningen det mest stressande. Hon arbetade mycket
helger och kvällar. Hög arbetsbelastning menar Mabon (1992) är en av de
viktigaste stressorerna. Anna berättar också att hon fick mycket ansvar
direkt från början vilket hon tyckte var roligt och motiverande. Cooper (i
Kaufmann & Kaufmann, 1998) ser ansvar som en av de stressfaktorer som
byggs in i arbetet. McClelland (i Kaufmann & Kaufmann, 1998) beskriver
prestationsbehov som att människor motiveras av att utföra uppgifter själv,
styra över situationer och lyckas med någonting svårt. Anna tyckte att det
var kul att få så mycket ansvar vilket kanske gjorde att hon ville utföra
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uppgifterna själv och lyckas hantera det stora ansvar hon fick. Vår
uppfattning är att Anna fick för många uppgifter och orealistiska tidsramar
inom vilka dessa skulle färdigställas. Då Anna var ny förstår vi att hon ville
visa sig duktig och klara av uppgifterna, vilket uppenbarligen var
orealistiskt då det idag har tillsatts en ny tjänst för att avlasta henne vissa av
uppgifterna. För ett företags bästa ser vi det som viktigt att personalen inte
får för hög arbetsbelastning då det blir svårt för personalen att prioritera
och färdigställa uppgifterna.

Både Abrahamsson och Andersson (1998) samt Bruzelius och Skärvad
(1995) betonar att strategin ska fungera som en form, den ska ange vilka
typer av aktiviteter man skall syssla med för att uppnå målen I Barbros och
Beatas fall tyckte båda två att det var jobbigt att inte redan från början ha
riktlinjer för hur vissa saker skulle göras, detta hade kunnat underlätta deras
arbete avsevärt. Deras respektive chefer kanske hade en för vid teori Y-syn
(Mabon, 1992) på människan. Eller som Merchant (1998) nämner att det är
naturligt i organisationer som präglas av förtroende låter medarbetarna
styra sig själva. Vi anser dock att Barbro och Beata hade behövt mer
styrning i början för att sedan klara sig själva. Hade styrning funnits hade
de nog inte behövt drabbas av stressjukdomar tror vi.

Berit berättar att alla skadereglerare sitter i en slags telefonslinga. Detta
anser hon vara mycket stressande och dåligt. Kunderna tror att de ringer till
sitt eget lokala kontor men så behöver inte fallet vara. Även här kan vi se
att Maslachs (1988) tankar kring kundens förväntning och personalens
förväntningar går isär vilket är stressande. Vidare menar Berit att den
kundkontakt hon har många gånger är psykiskt påfrestande då det ”aldrig
är någon glad kund som ringer” säger Berit. Berit får därmed aldrig någon
uppskattning från kunderna anser vi, och det kanske är just därför det är
påfrestande. Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver i förväntnings-
teorin att människor motiveras att arbeta om de erhåller någon form av
belöning och i Berits fall hade uppskattning kunnat vara en belöning. Vi
tror att företag B:s tankar kring att vara ett bra och lokalt tillgängligt
företag kan ge kunden höga förväntningar på servicen vilket stressar de
anställda. Försäkringsbolagens kunder ringer sällan till sitt
försäkringsbolag om det inte har skett något tråkigt. Vi anser att det måste
vara jobbigt för de anställda, som inte har den utbildning som behövs för
att hantera kundernas privata och känsliga problem, att ta emot dessa
samtal utan att beröras personligen.
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 6.1.2 De överordnades åsikter

Anders kommenterar att för den personal i företag A som kom över från
företag C blev förändringen ganska stor. Han menar att detta delvis
berodde på att medarbetarnas expertkunskaper inte längre var de bästa och
inte heller aktuella för den nya situationen. Stewart (1985) menar att
förändringsstress kan uppkomma när medarbetare känner oklarhet med sin
situation och när de är medvetna om att omgivningen har förändrats
eftersom detta ökar risken för att de skall misslyckas med sina uppgifter.
Våra tankar kring detta är att det självklart var stressande för den personal
som kom över från företag C då de inte hade tillräcklig kunskap om sina
nya uppgifter. Förändringen för dessa anställda var drastisk då de inte var
beredda på företag C:s nedläggning. Situationen som uppstod helt
oförberett och oplanerat. Vi tror att personalen hade klarat förändringen
bättre om de varit medvetna om nedläggningen och därmed fått förbereda
sig på förändringen. Även i fallföretag B skedde ett övertagande av
personal (från företag D till B). Bodil påpekar att när företag D:s personal
togs över till företag B kan personalen ha stressats av detta. Även i företag
B:s fall kan vi se förändringen ledde till stress enligt det Stewart (1985)
hävdar.

Bodil på personalavdelningen tror att den stora mängden elektronisk post
som hela tiden droppar in kan vara relativt stressande. Maslach (1988) har
en teori om att när kunders förväntningar och mål inte överensstämmer
med personalens reagerar personalen med stress. Vi ser det som att
kundernas krav på snabba svar på den elektroniska posten inte kan matchas
mot den målsättning som personalen har gällande kvaliteten på svaret och
tiden till att utföra det dagliga arbetet vilket leder till stress.

 6.1.3 De fackliga medarbetarnas åsikter

Anton tycker sig se att den snabba expansionen som företag A har stressar
medarbetarna. Han menar att bristen på resurser (i form av arbetskraft) är
en viktig orsak till att personalen arbetar mycket och ibland även för
mycket. En annan faktor som han nämner som stressande är att många av
deras uppgifter löses i projektform där tidsramarna ibland är för korta.
Bruzelius och Skärvad (1995) kommenterar att ett företag som engagerar
sig i projekt måste organisera sina resurser på ett sådant sätt att det
möjliggör projektarbetet. När inte tillräckligt med resurser finns i företaget
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bör man ta in externa resurser. Här har företag A problem. Anton menar att
det råder brist på just de resurser som företag A behöver, varför det är svårt
både att anställa fler samt att anlita externa konsulter. Maslach (1988)
kommenterar att organisationer ibland måste anpassa sig till de resurser
som finns istället för att överbelasta de resurser som finns. Vi anser dock
att detta är ett problem för företag A då deras överlevnad hänger på att vara
innovativa. Albrecht (1980) hävdar att tidsstress som kan uppkomma
genom att deadlines fastställs, är en av de vanligaste stressorerna i
organisationer. Vi tänker oss att detta är vanligt när man arbetar i projekt på
det sätt som Anton kommenterar. Anton säger att det är viktigt att hålla
sina deadlines då produkterna måste ut på marknaden i tid. Produkters
livscykler förkortas med tiden vilket gör att vi anser att detta stämmer. Har
en produkt utvecklats måste den snabbt ut på marknaden för att företaget
inte skall hamna efter i konkurrensen vilket vi förstår påverkar hur långa
tidsramar/deadlines man kan ha.

Anton kommenterar en till sak som företag A försöker göra för att dämpa
arbetsbelastningen för personalen. Det är att de försöker nyrekrytera till de
mer tekniska avdelningarna. Det finns dock inte utbildade människor att få
tag på. Bergström et al (1993) anger att outbildad personal är en stressor
och vi tolkar att outbildade medarbetare även kan öka stressen. Därför
torde företag A inte tjäna något på att ta i människor som inte har rätt
utbildning, varför det då också kan vara svårt att få in mer personal.

Bill har ingen direkt erfarenhet av personer som drabbats av
stressjukdomar. Därför har han svårt att se vad som kan vara stressande
men är medveten om problemet. Bill diskuterar dock en hel del kring att
samhällets servicegrad har ökat och att detta har skapat nya villkor för
företaget. Vi tolkar Bills uttalanden som att han ändå anser att det ökade
kravet på service kan vara stressande för medarbetarna. Maslach (1988) tar
i sin litteratur upp att det kan vara stressande att alltid vara tillgänglig för
kunderna. Den ökade servicegraden tyder på att kravet på tillgänglighet
också har ökat, anser vi.

Vidare kommenterar Bill att högar av papper på skrivbordet är en signal att
arbetsbelastningen är hög. Vi förstår att högarna består av kundärenden och
ju större högar, desto fler ärenden. Enligt Cooper (i Kaufmann &
Kaufmann, 1998) kan för många arbetsuppgifter skapa stress och ärendena
på företag B är uppgifter som måste behandlas inom en viss tid. Här menar
Albrecht (1980) att färdigställa uppgifter inom viss tid kan skapa tidsstress
hos den anställde. Pappershögarna kan ses som en administrativ syssla och
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Maslach (1988) menar att om de administrativa uppgifterna bör kombineras
med kontakt med allmänheten. Administration anser författaren vara en
monoton och stressframkallande syssla som skulle uppvägas av kontakt
med allmänheten. Just i företag B:s fall anser vi inte se att detta stämmer.
Om vi ser till vad Berit sagt tidigare om vad som stressade henne kan inte
denna teori bekräftas då hon tyckte att det ibland kunde vara stressande att
ha kundkontakt.

Ett annat tillfälle när arbetsbelastningen är hög, är när det kommer in nya
medarbetare, anser Bill. Detta eftersom dessa kräver viss inskolning
förklarar Bill. Bergström et al (1993) hävdar att det kan vara stressande att
ha outbildade medarbetare. Vi anser att outbildade kanske är ett starkt ord
men att nyanställda inte brukar ha erfarenheter av det nya företaget och
dess rutiner, vilket gör att dessa kan ses som outbildade.

6.2 Vad gör företag åt stressproblematiken med
avseende på mål och strategi?

I detta avsnitt behandlar vi hur företag hanterar stressproblematiken med
avseende på mål och strategi.

 6.2.1 De drabbades åsikter

Adam säger att han aldrig tror på de mål som ledningen sätter upp, han
menar att de är mer på ledningsnivå än på hans operativa nivå. Målen är
bara ”flummigt” påpekar han. Bergström et al (1993) kommenterar att
ledningens övergripande målsättning måste omformuleras till delmål som
personalen kan förstå. Vi tolkar Adams uttalande som om företag A:s
ledning inte har lyckats att konkretisera de mer visionära, mer generella
målsättningarna till rent konkreta mål för personalen.

Vi kan tänka oss att Adams ambitionsnivå inte riktigt överensstämmer med
hans överordnades ambitionsnivåer. Karlöf (1985) behandlar ambitionsnivå
och säger att det är viktigt att avstämma dessa två för att slippa konflikter.
Vi noterar att det inte blev någon konflikt mellan Adam och omgivningen
enligt vad Adam säger men att det ledde ju till att Adam blev sjuk av
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stressen.

Anna nämner att de mål som företaget sätter upp ibland kan kännas
stressande men att de inte är orealistiska eftersom hennes avdelning redan
nått dessa mål. Här kan vi konstatera att målen har formulerats som
konkreta och realistiska mål i motsats till Adams mål. Bergström et al
(1993) påpekar just det att delmål skall vara tydliga och relevanta i det
dagliga arbetet till skillnad från visionen. Vi tror oss förstå att Annas mål
var just lättförståeligt och hon kan dessutom enkelt se när hon nått fram
vilket Stewart (1985) menar är en viktig faktor för att individen inte skall
bli för pressad. Enligt det vi sett i teoribildningen kan ett tydligt mål
motverka stress.

För Barbro på fallföretag B var det kanske inte direkt målen som stressade
henne varför det inte är målen som bör förändras. Barbro säger att hon bara
slängdes in i verksamheten utan att få några riktlinjer att arbeta utifrån.
Detta kan ses som att strategierna, d.v.s. metoderna, för att nå målen inte
var tydliga och kanske inte heller de rätta. De Wit och Meyer (1998) menar
att man sätter upp kortsiktiga mål i ett led att utveckla rätt tillvägagångssätt
för att nå de långsiktiga målen. Den uppfattning vi har är att, hade de
strategier som de Wit och Meyer kallar tillvägagångssätt, varit mer tydliga
och de rätta hade nog Barbro kunnat nå målen utan att ”gå in i väggen”.
Även Steward (1985) betonar det viktiga med att metoderna för att nå
målen skall förstås.

Barbro nämner att målet för bankverksamheten var att bli lönsamma så fort
som möjligt. Barbro själv hade aldrig arbetat inom bankväsendet. De Wit
och Meyer (1998) menar att man måste fördela sina resurser på ett effektivt
sätt för att nå målen. Vi vill påstå att då Barbro inte hade någon kunskap
eller erfarenhet så blev hennes arbetsinsats kanske ineffektiv, vilket därför
är både negativt för henne själv och för företaget.

Beata påpekar att hennes mål är någon annans mål (säljarnas), därför säger
hon att hon inte har några mål. Vi förstår av Beata att avsaknaden av mål
inte var det största problemet för Beata utan snarare tillvägagångssättet för
att utföra de dagliga uppgifterna. Precis som i Barbros fall kan detta knytas
ihop med de Wits och Meyers (1998) samt Stewarts (1985) tankar kring att
metoderna måste vara de rätta för att kunna nå enda fram till det slutgiltiga
målet. Enligt Beata skulle företaget kunna utforma en slags guide för att
hjälpa nyanställda att lära sig företagsrutinerna. Metoder och
tillvägagångssätt i arbetet har vi definierat som strategi i ett tidigare skede.
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Utifrån teorin förstår vi hur viktigt det är att formulera både mål och
strategier för att de anställda skall känna sig säkra på vad deras arbete
innefattar. Beatas fall ger oss stöd för att företag kan tjäna på att utforma
tydliga arbetsbeskrivningar för de nyanställda. Vi ser dock att vissa
människor kan behöva denna guide även när de kommit in i
arbetsrutinerna. När människor ligger mer åt teori X-hållet är direkt
styrning, d.v.s. tydliga arbetsbeskrivningar, viktig menar Mabon (1992).

Beata ville gärna visa sig ambitiös och för att tala i termer av Karlöf (1985)
satte hon en relativt hög ambitionsnivå på sig själv. Hon säger att hon
visste att hon hade kunskaperna men hennes okunskap om rutinerna gjorde
däremot det svårt att nå denna nivå. Vi förstår det dock som att cheferna
egentligen hade en lägre ambitionsnivå än Beata själv hade. Denna
uppfattning har vi fått av både Beata och hennes chef, Britta.

När det gäller Berit tycker hon att företaget inte har någon kontroll över hur
många ärenden varje skadereglerare handlägger, och ingen särskiljning
mellan svårighetsgraderna på ärendena. Vi ser detta bl.a. som ett uttryck för
att det inte finns något konkret mål för hur många ärenden varje
handläggare skall hantera. Detta leder till att skadereglerarna måste ta på
sig så många fall som möjligt vilket vi ser som det Stewart (1985) nämner
att individerna inte ser målet tydligt och inte vet när de nått fram. Det visar
att ledningen har en högre ambitionsnivå (Karlöf, 1985) än vad de anställda
klarar av. Det kan även tolkas som att det inte finns några riktlinjer för
personalen att arbeta utifrån, vilket anknyter till att rätt strategi saknas (de
Wit & Meyer, 1998). Otydliga mål och strategier gör att de anställda inte
riktigt ser något slut på deras arbete tror vi. Vi vill påstå att detta inte
motiverar de anställda.

 6.2.2 De överordnades åsikter

Företag A agerar på en innovativ marknad. De Wit och Meyer (1998)
hävdar att utomstående parters krav på företagen kan vara begränsande om
vi ser till finansiella krav och begränsningar i arbetskrafttillgång. Anders
menar att företaget saknar kompetenta medarbetare och att detta påverkar
att de redan anställda får arbeta mycket istället. Vi tror att den konkurrens
som finns på telekom-marknaden idag sätter press på bl.a. företag A att få
ut rätt produkter i rätt tid och till rätt pris. Detta sker på bekostnad av
individernas hälsa. Vi anser att aktieägarna kräver att företaget skall ge en
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god avkastning vilket gör att företaget måste gå med vinst och utbildad
arbetskraft kostar pengar. Vi tror däremot att det är mycket möjligt att
företag A skulle anställa fler om det fanns utbildade personer att anställa.
Det är inte helt okänt att det råder brist på ingenjörer.

Anders diskuterar att han som personalchef hjälper sina medarbetare att nå
sina mål genom att ge dem råd hur de bör prioritera. Stewart (1985) menar
att vissa individer behöver hjälp med att se metoderna för att uppnå sina
mål. Vi anser oss se att anställda behöver stöd av någon som kan prioritera
och som har befogenheten att göra det.

Bodil berättar att ledningens vision implementeras nedåt i hierarkin för att
grupperna sedan skall få formulera egna mål för sina respektive grupper.
Detta förfarande kan ses som överensstämmande med hur företag borde gå
tillväga enligt Bergström et al (1993). Genom att de mål som grupperna
formulerar godkänns av nästa chef i hierarkin innan de fastställs helt och
hållet kan vi säga att de gör en avstämning av ambitionsnivåer i företaget,
vilket Karlöf (1985) anser är en viktig åtgärd för att undvika konflikter och
målinkongruens. Britta verifierar det Bodil säger angående ”mål-
nedbrytningen” och menar att det verkligen fungerar så i praktiken. Britta
tror att medarbetarna motiveras av att få vara med och formulera gruppens
egna mål. Vad vi dock inte vet eller kan uttyda av intervjuerna är om
medarbetarna verkligen får vara med och sätta upp målen. Vi kan inte
uttala oss om huruvida de visioner som företaget satt upp stämmer överens
med gruppernas mål.

 6.2.3 De fackliga medarbetarnas åsikter

Den facklige representanten, Anton, berättar att företag A har en snabb
expansion och att många arbetar övertid. Vi förstår det som att personalen
arbetar mycket övertid för lyckas nå de mål som kraven på en snabb
utveckling ställer. Den snabba utveckling gör enligt Mabon (1992) att de
visioner (Bergström et al, 1993) som ett företag har, blandas ihop med de
kortsiktiga målen. Om de kortsiktiga målen blir alltmer lika de långsiktiga
krävs att allokering av resurser sker ur det målperspektivet. Vi anser oss
förstå att företag A allokerar sina resurser ur ett kortsiktigt perspektiv då
man snabb utveckling.
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De Wit och Meyer (1998) konstaterar att krav och förväntningar från
utomstående parter kan begränsa de finansiella resurserna och arbetskraften
som företaget kan använda. Just i företag A:s fall nämner Anton att
personalen arbetar mycket just eftersom företaget inte tar in tillräckligt med
arbetskraft i företaget. Vi kan även se samma åsikter i det Anders säger
angående arbetskraftsbristen. Angående just övertiden som Anton
kommenterar, kan ett samband med Mabons (1992) tankar kring företagets
strategi ses i form av att de medel (läs arbetskraft) som fallföretag A har för
att nå sina mål inte är tillräckliga.

Anton poängterar att han som facklig representant måste ge medarbetarna
dispens för den övertid de arbetar. Dessa dispenser ger honom en möjlighet
att kontrollera och begränsa arbetstiden för de övriga. De Wit och Meyer
(1998) hävdar att begränsande föreskrifter i företag kan bero av
myndigheter och samhälle och gälla vilka ageranden som är acceptabla i
företagen. Antons befogenhet att begränsa övertiden tror vi kommer av
fackliga förhandlingar angående oacceptabla övertidsdispenser. Vi anser att
detta överensstämmer med teoribildningen.

Bill säger att facket har makt att påverka i företaget. Enligt det Bill säger att
han har makt att göra förstår vi att facket kan påverka företagets strategier.
Facket kan ses som en viktig intressegrupp i samhället. De Wit och Meyer
menar att dessa grupper har makten att begränsa företagets strategier och
mål vilket är just det vi anser oss se.

6.3 Vad gör företag åt stressproblematiken med
avseende på samordningsformer?

Kan vi se att företagen gör någonting åt stressproblematiken genom
påverkan på samordningsformer?

 6.3.1 De drabbades åsikter

Adam säger att den sociala sammanhållningen i företaget till stor del
kommer från att många av medarbetarna finns med från företag C-tiden. Vi
ser det som en slags informell struktur i den formella strukturen. Bruzelius
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och Skärvad (1995) hävdar att en informell struktur kan vara antingen
negativ eller positiv. Då Adam känner en social trygghet med de från den
tiden är vår åsikt att den informella strukturen enbart är positiv i detta fall.

När Adam kom tillbaka från sin sjukskrivning fick han flytta runt i
företaget för att se vad som passade honom bäst. Albrecht (1980) hävdar att
företagsledningen skall försöka utforma en mänsklig företagsmiljö för
individerna. Adam valde dock att återvända till sina gamla avdelning då
han säger att denna miljö kändes tryggare för honom. Vi anser därför att
företag A har försökt styra på ett mänskligt sätt i enlighet med Albrechts
teori.

Adam berättar att han, när det höll på att bli för mycket arbete för honom
igen, direkt fick en konsult till sin hjälp. När Anna berättade för en annan
person i organisationen att det var för mycket arbete, fick hon på egen
begäran en konsult som fick en heltidstjänst för att avlasta henne en del av
uppgifterna. Att Adam och Anna fick varsin konsult bedömer vi kan ses
som en organisatorisk lösning. Adams grupp blev större medan Anna fick
en nivå under sig. Bruzelius och Skärvad (1995) menar att när det inte finns
tillräckligt med resurser i ett företag för att genomföra projekt, tas resurser
in utifrån. Detta är precis det företag A gör när de tar in konsulter.

Hur man skall fördela arbetet är enligt Albrecht (1980) en
samordningsfråga. Barbro som inte tycker att det var mängden arbete som
gjorde henne stressad utan att hon inte visste hur arbetsfördelningen var
upplagd. Barbro säger också att hon inte hade rätt kunskaper för att börja
inom banksektionen, hon ville egentligen bara göra någonting nytt. När
Barbro kom tillbaka började hon arbeta ”back-office”, en tjänst som inte
fanns utan som utformades av Barbro. Detta kan ju ses som strukturell
förändring för att få tillbaka en stressad medarbetare anser vi. Barbro tyckte
att detta var bra, då hon inte tyckte att hon hade kunnat återvända till sitt
gamla arbete.

Barbro gillade inte riktigt att ha all den kundkontakt som hon fick i den
tidigare befattningen. Hon säger att hon var ”spjutspets”. I sin nuvarande
befattning, som hon var med och utformade, har hon sluppit
spjutspetssituationen och kan själv bestämma över hur mycket kundkontakt
hon skall ha. Maslach (1988) kommenterar att det kan vara stressande att
vara tillgänglig för kunder och att detta kan undvikas genom att växla
tillgängligheten mellan medarbetarna. Barbro behöver inte alls ha den
kundkontakt som hon tyckte var stressande vilket torde göra att
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stressmomentet har eliminerats helt. Barbro kommenterar också att det var
stressande att dela kontor och dataterminal med andra medarbetare. Detta
har också tagits bort då Barbro fått sitt eget kontor och en egen dator.
Maslach hävdar att om tillräckliga hjälpmedel finns kan stress till viss del
undvikas. På Barbro förstår vi att hennes arbete nu är organiserat med
relevanta hjälpmedel vilket minskar hennes stress.

Berit nämner att hennes arbetsbörda är stor, att det aldrig blir mindre att
göra, snarare tvärtom. Hon menar att det skulle behövas mer folk, och
denna åtgärd har genomförts, man har anställt tre personer efter det att hon
varit sjukskriven. Men det hjälper inte, eftersom det alltid är mycket och
det blir mer. Katz och Allen (1985) menar att organisationsstrukturen måste
anpassas till uppgiftens komplexitet och gruppens handlingsutrymme, och
menar om det uppstår problem måste dessa snabbt upp till ytan annars kan
det uppstå problem. Berits uppgifter blev så omfattande att de blev
svårhanterliga. Detta menar hon gjorde att hon blev stressad och att ingen
såg Berits arbetsbelastning. Företaget har anställt fler personer som någon
slags organisatorisk åtgärd, men Berit menar att det behövs fler eftersom
belastningen fortfarande är hög. Vi kan konstatera att om företaget anställer
fler kan bördan lättas från de redan anställda men vi förstår att arbetskraft
är en kostsam resurs och att företaget därför är försiktiga med att ta in fler.

Adam och Barbro fick rehabiliteringsplaner utformade för att komma
tillbaka till arbetet. Vi kan säga att rehabiliteringsprocessen är ett sätt att
kontrollera individerna som kommer tillbaka efter en sjukdom. Detta kan
hänföras till det Bolman och Deal (1997) menar innefattas i en vertikal
samordning. Författarna menar att policies samt planerings- och
kontrollsystem används för att samordna medarbetare. Vi påstår inte att
själva företag har en vertikal samordning men att rehabiliteringsplanen
utformas i en sådan samordning. Vi tror att det är lättare både för
medarbetaren och för chefen att hantera medarbetarnas återkomst till
arbetet på detta sätt eftersom chefen ej blir totalansvarig.

Av de fyra som blev sjukskrivna p.g.a. stress kom tre tillbaka på halv-
alternativt deltid. Vi ser detta tillvägagångssätt som ett led i företagets
fördelning av arbetsuppgift. Bruzelius och Skärvad (1995) anser att det är
viktigt att fördela och utforma arbetsuppgifter i organisationen. Bolman
och Deal (1997) säger att organisationer kan använda olika metoder för att
samordna individers insatser så att de når de mål som organisationen ställt
upp. Vi vill hävda att företagen använder metoder som tillåter individerna
att återvända till arbetet på deras egna villkor. Villkoren vi åsyftar är att
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dessa har valt att återvända på halv- eller deltid för att sedan, när de orkar,
återgå till sin ordinarie arbetstid. Vi kan se att båda företagen har tillåtit
detta. Den drabbade som kom tillbaka på heltid direkt gjorde det av egen
vilja, varför vi anser att företaget har låtit individen ta ett eget beslut.

Vi har förstått det som att omgivningen har sett hur stressade några av de
drabbade har varit. Vi ser det som att signaler om att hjälp behövs, som
Katz och Allen (1985) diskuterar, i vissa fall inte nått fram till ledningen.
Där signalen om stressproblem nått fram bedömer vi att företagen har
agerat i försök att åtgärda problemen.

 6.3.2 De överordnades åsikter

Den beskrivning som Anders (i 5.1) ger av fallföretag A visar att de arbetar
i en matrisorganisation bestående av en linjeorganisation19 och en
projektorganisation. Eftersom projektledarna delar sina specialister med
enhetscheferna kallas organisationen, enligt Bruzelius och Skärvad (1995),
för projektorganisation enligt matrisorganisationsprincipen. Bruzelius och
Skärvad säger vidare att det är typiskt för företag som är internationella,
vilket företag A är, att man använder sig av en sådan struktur. De anställda
arbetar på sina ”linjer” tills dess de blir utsedda att delta i ett projekt, säger
Anders. Bennet (1996) beskriver att personalen inom matrisorganisationer
blir utsedda att delta i ett eller flera projekt. Anders anser att vissa personer
i och med detta system tar sig vatten över huvudet och tar åt sig för mycket
ansvar på en gång. Anders kan ge råd åt medarbetare för att de inte skall ta
åt sig för mycket ansvar. Detta tolkar vi som att han gör för att fördelar
ansvar och uppgifter jämnt över personalen i syfte att motverka stress.

Bolman och Deal (1997) nämner att företag kan välja att samordna sin
verksamhet enligt en horisontell samordningsform om det vill att
arbetsprocessen skall vara flexibel och snabb. En horisontell
samordningsform kan vara projektform. I företag A:s fall sätter de ihop
projektgrupper när någon utomstående eller företaget själva vill utveckla en
produkt, berättar Anders. Anders säger att en projektgrupp sätts ihop av
projektledaren vilken väljer ut resurser, i form av rätt kompetens, från varje
linje. Lindström-Myrgård (1996) menar att det är ett unikt sätt att arbeta på
när medarbetarna sätts ihop för att lösa en uppgift inom en begränsad tid.

                                                          
19 Linjeorganisation; varje anställd har endast en chef över sig.
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Projekt måste färdigställas inom givna tidsramar menar Bruzelius och
Skärvad (1995). Även om vissa tidsramar förlängs tror vi att det kan vara
så att de inte förlängs tillräckligt. Tidsplaneringen anser vi måste ske i
samråd med de i projektet deltagande specialisterna eftersom det är dessa
som kan ha en rimlig åsikt om hur lång tid projektet kan ta.

I företag B tar personalavdelningen, tillsammans med den drabbade, fram
en rehabiliteringsplan efter sex veckors sjukskrivning, informerar Bodil oss
om. Precis som vi nämnt tidigare i analysen där rehabiliteringsplanen varit i
fokus anser vi att denna är ett sätt för ledningen att kontrollera
medarbetarna i en s.k. vertikal samordningsstruktur. Detta i enlighet med
vad Bolman och Deal (1997) kommenterar angående samordning. Bodil
kommenterar att de som drabbats av stress ofta kommer tillbaka till arbetet
på halvtid för att sedan återgå till den ordinarie tjänsten. Detta för att de
drabbade inte skall få för hög arbetsbelastning direkt. Maslach (1988)
menar att en strategi för att motverka stress är att omorganisera
arbetsuppgifterna vilket vi anser att halvtidsarbete faktiskt är. Bodil hävdar
vidare att det är enkelt att förflytta sig i företag B, d.v.s. att byta uppgifter
inom organisationen. Även detta med att byta uppgifter anser Maslach vara
en stressmotverkande strategi. Bodil säger att ingen har omplacerats p.g.a.
stressproblem vilket går emot Maslachs strategi.

 6.3.3 De fackliga medarbetarnas åsikter

Anton talar om arbetet i projekt och om dess tidsramar. Han berättar att
Adam arbetar på testavdelningen vilken är den sista instansen för alla
projekt. Anton kommenterar att tidsramarna inte brukar hållas då vissa
enheter tar längre tid på sig vilket gör att testavdelningen där Adam jobbar
får kort tid på sig att testa en produkt vilket är mycket stressande.
Lindström-Myrgård (1996) menar att projektformen är ett unikt arbetssätt
som ger medarbetarna möjlighet att påverka sitt arbete. Vi ser dock att detta
inte stämmer med vad Anton säger. Projektmedlemmarna kan inte själva
påverka t.ex. tidsramarna, marknadens krav eller antalet deltagare i
projektet. Vi tror att projektformen kan vara väldigt stresskapande om
ramarna är för snäva. Dessutom tror vi att projektmedlemmarnas makt att
påverka sin situation är liten.

Anton säger att man ”kan inte agera polis” och menar att man inte kan
kontrollera att medarbetarna arbetar för mycket. Albrecht (1980) har under
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sina punkter för vad samordningsformen skall innefatta, att ett styrsystem
måste skapas. Fallföretag A verkar inte ha utvecklat något styrsystem som
kontrollerar hur mycket medarbetarna arbetar. Anton påpekar att han och
arbetsmiljökommittén alltid diskuterar övertidsarbete på deras möten.
Facket har befogenhet att delvis kontrollera övertiden genom dispenser som
måste undertecknas av facket menar Anton. Om Anton ser att någon
medarbetare arbetar mycket övertid ”bollar” han det med
personalavdelningen som sedan samtalar med närmste chef. Vi anser att
Anton ser signaler om att arbetsbelastningen är hög och att det kan finnas
potential att stress uppstår. Katz och Allen (1985) menar att ledningen
måste ge medarbetarna hjälp om signaler om t.ex. stress framkommer.
Företag A försöker dock avtala bort övertiden för vissa anställda genom att
ge dem lediga dagar, säger Anton, vilket ger att det lilla kontroll- och
styrsystem som finns försvinner helt. Om facket kan hålla koll på övertiden
anser vi att de kan påverka de anställdas situationer genom att kräva att
företaget förändrar sin samordningspolitik. Vi kan dock se att flertalet
anställda på företag A inte är fackligt anslutna medan det i företag B är mer
vanligt. Detta kan påverka fackets möjligheter att påverka situationerna i
företagen.

Bill påpekar att arbetsformer rent generellt har förändrats och att
servicegraden har ökat vilket Bill menar att företag B har anpassat sig till.
Vidare kommenterar han att företag B kanske lider av ”växtvärk” då man
expanderat kraftigt de senaste åren. Bill förklarar vidare att företaget har
anställt fler men inte vågat anställa så pass många så att det minskar
arbetsbelastningen. Bill förklarar att man aldrig vet när tillväxten avtar
vilket skulle föra med sig att de sitter med för stor personalstyrka om
uppgifterna minskar vilket gör att arbetsbelastningen idag är hög på
personalen. Albrecht (1980) hävdar att det är viktigt att utforma
organisationen så att denna inte stressar individerna. Bill säger vidare att
företaget måste se till att ha rätt bemanning och personal med rätt
förutsättningar för att motverka stressproblematiken. Detta kan relateras till
det Katz och Allen (1985) hävdar. Författarna poängterar att
organisationsstrukturen samt medarbetarnas kunskaper måste anpassas till
uppgifternas svårighetsgrad. Företag B:s ledning verkar inte ha förstått att
svårighetsgraden på uppgifter varierar inom företaget, vilket gör att vissa
har högre arbetsbelastning än andra.

Bill kommenterar att företag har bytt företagshälsovård och att han vet att
med den nya har man utformat en rehabiliteringsplan för stressproblem.
Kaufmann och Kaufmann (1998) poängterar vikten av att ha en



Analys

92

företagshälsovård om man vill förhindra stressjukdomar. Vi anser att det är
ett gott initiativ att skapa relationer med andra organisationer om man inte
anser att den egna organisationen har tillräcklig kunskap om för att hantera
dessa problem.

6.4 Vad gör företag åt stressproblematiken med
avseende på ledarskap?

Har ledarskapet förändrats i företagen för att påverka och minska
stressförekomsten?

 6.4.1 De drabbades åsikter

Adam säger att hans chef och han har en bra kontakt. Vidare kommenterar
han att hans chef faktiskt såg hur stressad han var men inte gjorde något åt
det. Leander i /källa/52 hävdar att en bra chef upptäcker stress hos sina
medarbetare. Vad kan vi då säga om Adams chef? Kanske var han en så
god chef att han såg stressen men att han inte var tillräckligt god ledare
(definitionsskillnaden mellan chef och ledare!) för att kunna samtala om
problemet. Efter att Adam väl varit sjukskriven har hans chef blivit mer
öppen gällande stressproblemen. Idag säger Adams chef också ifrån när
Adam arbetar för mycket. Kilbo och Eklöf (1992) beskriver att det krävs
mycket av en ledare i en platt och decentraliserad organisation. Författarna
hävdar att ledaren måste ha beredskap att även gå in och lösa problem av
mer känslig natur och kommunikation är essentiellt. Vi anser att Adams
position gjorde att man kan jämföra med en platt organisation eftersom
chefen var nära. Före Adams sjukskrivning var hans chef inte medveten om
vikten av detta men har nu förändrat sig och är mer medveten om vikten
med en öppen dialog och att tolka signaler.

I sin beskrivning av sig själv beskriver Adam att han hade mycket svårt att
delegera i sin roll som chef som han hade innan han blev sjuk. Bruzelius
och Skärvad (1995) menar att ledare i lärande och dynamiska
organisationer som präglas av teknologisk utveckling torde vara
delegerande och vägledande. Detta misslyckades alltså Adam med. Idag
vill Adam inte bli chef igen och vi anser att vi kan tolka det som det
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Albrecht (1980) kommenterar om chefer och stress. Albrecht säger att det
är viktigt att chefen har en utvecklad stresshanteringsförmåga för att kunna
leda utan att stressa medarbetarna. Eftersom Adam inte vill bli chef tolkar
vi det som att han inser att han har svårt att handskas med sin egen stress.
Albrecht (1980) kommenterar också att personer många gånger arbetar
under en alltför hög ansvarsbelastning vilket vi också kan se hos Adam då
han själv säger att han fick mycket ansvar i den roll han fick när han kom
in på företag A.

Vad gäller Anna och vad som hänt med ledarskapet där kan vi säga hon har
fått en ny chef. Den gamla chef såg hur mycket hon hade att göra säger
Anna men att denne var lika stressad och därför inte kunde göra något åt
det. Precis som i Adams fall kan vi koppla till Albrecht (1980). Albrecht
hävdar ju att en ledare måste kunna behärska sin egen stress för att kunna
hantera medarbetares stress. Sedan fick Anna alltså en ny chef. Denna chef
leder på ett helt annat sätt menar Anna och säger att kan hjälpa henne och
de övriga gruppmedlemmarna att prioritera. Bruzelius och Skärvad (1995)
hävdar att det är en av ledarskapets mest väsentliga uppgifter att samordna
medarbetarna så att de genom handling kan nå sina mål. Vi anser att Annas
nya chef hade rätt egenskaper för att leda i en stressad miljö. Dessutom
kommenterar Bruzelius och Skärvad att en bra relation mellan ledare och
ledda genererar att medarbetarna känner respekt, tillit och förtroende för
ledaren. Här funderar vi om verkligen detta förtroende och respekt kan ha
funnits då kommunikationen inte ledde till att det gjordes någonting åt
stressproblemen. Vi kan å andra sidan tolka Annas tidigare chef som att
denne endast var, precis som det definieras i Bättre ledarskap (1986), chef
men inte ledare.

Barbros situation innan hon blev sjukskriven var ungefär som Annas.
Chefen var själv stressad. Skillnaden är dock att Barbros chef troligtvis inte
såg hennes stress eftersom Barbro säger att hon alltid försökte visa en glad
attityd utåt och därmed säkerligen dolda stressen bra. Precis som vi
kommenterat tidigare hävdar Albrecht (1980) att ledaren måste kontrollera
sin egen stress innan denne kan göra något åt sina leddas stress. Vi tror att
det kan ha varit så att Barbros chef var så stressad att denna inte såg
Barbros stress, kanske inte orkade se den. När Barbro kom tillbaka fick hon
en ny gruppchef. Den nya chefen har tagit sin chefsroll på allvar och vill ha
en mer öppen kommunikation med Barbro så att hon säger till om det är
något som inte är bra. Park Dimmlich (1999) skulle kalla denne ledare för
grupporienterad eftersom han samtalar med sina medarbetare och låter
medarbetaren prata med chefen. Denne chef menar författaren vidare har en
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teori Y-syn på människan. Människan anser att arbetet är ett naturligt
inslag om det sker under rättvisa förhållanden. Barbro säger ju att det inte
är mängden arbete som gjorde henne stressad utan förhållandena. Det
skulle kunna visa att den nya chefen har en starkare prägel av teori Y-syn
på människan är den förre chefen.

Maslach (1988) poängterar att ”utbränningsfrekvensen” är lägre när chefen
uppmärksammar och stödjer medarbetarna. Just att chefen säger till Barbro
att säga till om det är något fel anser vi vara ett stöd och att denna har
uppmärksammat Barbros tidigare problem. Att chefen bryr sig kan också
kopplas till att Barbros behov av uppskattning och trygghet tillfredsställs
(Kaufmann och Kaufmann, 1998). Maslows sociala behov innefattar också
att de anställda känner att de får stöd på arbetsplatsen. Här har Barbros nya
chef, enligt vårt tycke, verkligen engagerat sig för att tillfredsställa dessa
behov för att få henne att ha arbetsmotivation.

Beata kommenterar att idag skulle hon direkt vända sig till Britta (som är
hennes närmste chef) för att få hjälp om det är någonting som stressar
henne. Det visar att förtroendet för chefen har blivit större. För Bruzelius
och Skärvad (1995) gör ett dåligt ledarskap att förtroendet avtar och
ledarskapet urholkas. De menar vidare att om de ledda känner förtroende
för ledaren kan ledarskapet fungera bättre. Vi tror att Brittas ledarskap blir
bättre nu när hon är medveten om problematiken och Beata troligtvis
känner större förtroende för Britta.

När Berit varit hemma som sjukskriven ett tag visade cheferna engagemang
och att de brydde sig genom att bjuda ut henne på lunch och prata med
henne. Det kan knytas till att chefen ville visa uppskattning och fylla det
uppskattningsbehov som Maslow (i Kaufmann & Kaufmann, 1998) menar
att människor känner. Av Berit tycker vi att vi kan få ut att hon fortfarande
inte är helt nöjd med sitt arbete och att cheferna inte förstår hur mycket det
är att göra som skadereglerare. Det Maslow (i Kaufmann & Kaufmann,
1998) menar är ett grundläggande behov är att arbetsmiljön bör vara god
innan de andra behoven tillfredsställs. Vi ser det som att chefen försökte
tillfredsställa ett behov högre upp i Maslows behovshierarki innan det mest
grundläggande var tillfredsställt. Kaufmann och Kaufmann (1998) menar å
sin sida att människans behov inte följer en viss ordning och därmed kan ett
behov högre upp i hierarkin vara viktigare för vissa personer. vi vill dock
hävda att eftersom Berits värld ”rasat ihop” i och med stressen bör det mest
grundläggande behovet tillfredsställas först. Berit säger att ledningen inte
förstår att det behövs fler medarbetare till hennes avdelning. Om ledaren
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mot förmodan ändå tycker sig se problemen på avdelningen men inte gör
någonting åt dem kan vi definiera honom som en passiv ledare enligt vad
Park Dimmlich (1999) säger. Författaren säger att en passiv ledare inte tar
på sig personligt ansvar och varken guidar eller styr sina medarbetare. Berit
poängterar att det skulle vara skönt att ha någon som skulle kunna vara
hennes mentor. Då hon efterlyser en mentor kan det ses som att chefen inte
guidar sina ledda som en mentor. Hade Berits chef tagit på sig personligt
ansvar borde han anställa fler anser vi. Chefen verkar dock inte vara en
auktoritär ledare utan kanske snarare en låt-gå-ledare.

Ahltorp (1998) menar att ledare måste ge medarbetarna möjligheter att
utveckla sina kompetenser. Kilbo och Eklöf (1992) säger vidare att
ledningen måste informera och utbilda de anställda. I en organisation är ju
även ledarna anställda anser vi och anser därför att det är viktigt att
ledningen låter cheferna utvecklas. I båda företagen påpekar de drabbade
att de finner att möjligheten att gå kurser och utbildningar är bra. Bl.a. har
flertalet föreläsningar hållits angående stressproblematiken vilket de
drabbade tycker har varit bra och ökat chefernas medvetenhet om
problemet. Vi anser oss se att förändringar inom ledarskapet går att göra
genom att utbilda ledarna. Utbildningen anser vi torde leda till reflektion
och därefter förändra ledarnas handlande. Maslach (1988) menar att
utbildningsdagar är en bra strategi för att motverka stress.

 6.4.2 De överordnades åsikter

Anders fick sin nya ledarroll då det saknades ett starkt ledarskap på den
avdelning han nu leder. Detta kan ses som att företag gjorde en preventiv
åtgärd för att medarbetarna inte skulle känna sig stressade. Anders känner
sig omtyckt. Han hjälper sina medarbetarna att prioritera. Även
medarbetare från andra avdelningar kommer för att prata med honom om
stress. Som personalchef bedömer Anders att han har makt att påverka även
andra medarbetares situationer. Enligt definitionsskillnaderna mellan chef
och ledare i Bättre ledarskap (1986) anser vi att Anders är ledare snarare än
chef. Medarbetarna känner förtroende för Anders och vänder sig därför till
honom trots att han inte är deras närmste chef. Vi kan se Anders som chef
som hjälper sina medarbetare att hantera stress genom att hjälpa dem att
prioritera. Albrecht (1980) menar att det är viktigt att chefen finner metoder
för att minska medarbetarnas stress, vilket vi anser att Anders har lyckats
med. Maslach (1988) kommenterar att i organisationer där personal och
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chef har goda relationer där chefen stöder sin personal torde ”utbränning”
inte ske. Vi tolkar det som att stressen har minskat på Anders’ avdelning
sedan han tog över ledarskapet, vilket följer det Maslach åsyftar.

För Britta som är gruppchef har fallen av ”utbrändhet” i hennes grupp varit
chockande, nämner hon. När hon fick veta om det första fallet började hon
rannsaka sitt ledarskap för att finna vad problemet skulle kunna vara för att
sedan förändra sig. Britta tog också upp problemet (stressen) med resten av
gruppen för att ventilera ”fallet”. Maslach (1988) beskriver att en chef bör
ta upp konflikter med sina medarbetare för att låta alla komma till tals och
ge sin bild av situationen. Om chefen gör på det viset kan man enligt
Maslach (1988) komma fram till en konstruktiv förändring som leder till
minskad stress. De personer som varit stressade i Brittas grupp är tillbaka
på sina arbeten. Beata som är ett av fallen i Brittas grupp säger också att
chefen verkar vara mer medveten om problematiken nu, vilket vi anser kan
leda till att Britta är mer uppmärksam på stressymptom.

Britta tycker att det var bra att ta in en konsult i gruppen då hon fick
information om stressproblematiken. Detta anser hon gjorde att hon är mer
medveten i frågan och att hon har utvecklats som chef. Kilbo och Eklöf
(1992) menar att i decentraliserade organisationer måste ledningen bl.a.
utbilda och informera de anställda för att arbetet skall bli effektivt. Vi tror
att Brittas ökade medvetenhet kan göra att hon styr sin grupp på ett mer
effektivt sätt.

Ledningen på fallföretag B har, enligt Bodil, varit med och utvecklat en
”verktygslåda mot stress” som de lagt ut på det interna datanätet. Detta kan
ses som ett led i utbildningen av personalen som vi kommenterade i stycket
ovan, i enlighet med Kilbo och Eklöf. Antingen kan det vara så dessa
punkter inte fanns när Brittas grupp drabbades av stress. Eller så är det så
att personalen inte är medvetna om att den finns på nätet eftersom Britta
säger att det inte finns några riktlinjer för hur man skall gå tillväga, vilket
hon anser att hon hade behövt då. Tanken med verktygslådan är god men vi
funderar om dessa riktlinjer utnyttjas på rätt sätt eftersom t.ex. Britta inte
vet om att de finns. Vi anser att ledningen måste informera personalen om
att verktygslådan finns där.
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 6.4.3 De fackliga medarbetarnas åsikter

Anton konstaterar att Adam var deras väckarklocka vad gäller
stressrelaterade sjukdomar. Vi förstår hans kommentar som att han inte
tycker att företaget har hunnit agera ännu. Anton säger dock att det är den
närmste chefens ansvar att se till att medarbetarna inte stressas samt att det
i projekten är ledningen som måste förhandla till sig tillräckliga tidsramar.
Bruzelius och Skärvad (1995) poängterar att ledare idag inte bör vara
auktoritära utan demokratiska och vägledande. Vidare hävdar Kilbo och
Eklöf (1992) att det i platta och decentraliserade organisationer ställs
relativt höga krav på ledningen och ledarskapet. Författarna menar att
ledarskapet måste känna till hur samspelet mellan människor fungerar för
att få arbetet att fungera effektivt. Albrecht (1980) hävdar å sin sida att
projektledaren styrs av marknadens krav på tidsramarna och att det därmed
ofta leder till att projektmedarbetare arbetar under arbetsförhållanden med
risk för hög arbetsbelastning och stress. Det Anton säger är att
projektledaren och närmste chefen är de som måste påverka och förändra så
att belastningen ej blir för hög samt att risken för stress ej skall bli för stor
för medarbetarna. Vi ser dock inga åtgärder som företaget vidtagit för att
göra situationen bättre för de anställda.

Bill anser att ledningen för företag B är lyhörda för vad han som facklig
representant har att säga t.ex. om stressproblem. Bill poängterar att han
skulle känna sitt ansvar att ta en diskussion med ledningen och cheferna om
detta skulle behövas för att minska stressproblemen. Dock har Bill inte
ansett detta vara relevant på hans avdelning då denna inte drabbats av
stress. Han kommenterar vidare att det är en chefs ansvar att se till att
medarbetarna mår bra och inte stressas av sina arbeten. Chefen måste vara
mindre chef och mer ledare och coach säger Bill vidare. I Bättre ledarskap
(1986) diskuteras att chefer är tillsatta positioner medan ledaren har en
informell relation som är en slags process. Vi anser oss kunna säga att det i
denna process måste till att chefen/ledaren har en mer öppen dialog med
sina medarbetare, vägleder dessa samt därmed blir mer coach. Genom att
agera på detta vis, tror vi att chefen/ledaren vinner de anställdas förtroende
vilket kommer att föra med sig att medarbetarna blir mer motiverade samt
effektiva.
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6.5 Vad gör man i övrigt åt stressproblematiken i
företagen?

Finns det någon åtgärd som företagen vidtagit som ej innefattas i vår egen
modells variabler? Våra variabler är mål och strategi, ledarskap samt
samordningsformer.

Anders kommenterar att han blev tillsagd att kontrollera hur det egentligen
stod till på personalavdelningen då signaler om problem nått enhetschefen.
Denna åtgärd kan sägas vara i syfte att motverka stressuppkomst. Katz och
Allen (1985) hävdar att det är viktigt att ledningen, vid signaler om
problem, ger hjälp åt den behövande enheten. Vi anser att det var just detta
som enhetschefen gjorde men eftersom han inte visste riktigt var problemet
låg kom hjälpen i form av en ”konsult” som skulle söka efter felet.

När Berit var tillbaka på företaget efter sin sjukskrivning ringde en person
från facket för att höra hur hon mådde. Hon kände att detta var mycket
positivt. Kanske fyllde detta samtal ett uppskattningsbehov och socialt
behov hos Berit. Dessa behov formulerade Maslow (i Kaufmann &
Kaufmann, 1998) och innefattar bl.a. i dem stöd, uppmuntran och att göra
bra ifrån sig. När han ringde kände Berit kanske att hon gjort något bra när
hon orkade komma tillbaka till sitt arbete.

Under i stort sett alla intervjuer har företagshälsovården nämnts som en
hjälpinstans för de som drabbas av stressproblem. Adam, Anna, Barbro och
Berit kontaktade företagshälsovården för sina stressymptom. Berit blev
dock tvungen att åka akut in till lasarettet vilket gjorde att primärvården var
de som tog hand om henne. Beata gick direkt via primärvården då hon inte
orkade gå till företagsläkaren. Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att
en av strategierna för att motverka stress är att ha en företagshälsovård.
Barbro nämner att hon inte ville tynga sin chef med sina problem då hon
tyckte att denne också var stressad. Därför vände sig Barbro till
företagshälsovården. Vi anser oss kunna konstatera att de som varit i
kontakt med företagshälsovården har haft lättare att återanpassas till sitt
arbete än de som inte varit det. Beata som inte hade den kontakten säger ju
att hon så här efteråt inser att hon kom tillbaka till arbetet för tidigt. Vi tror
inte att en företagsläkare skulle ha låtit Beata gå tillbaka till arbetet på
heltid så snabbt som hon nu gjorde. Vår åsikt är att det är essentiellt att ha
en utomstående part som har kunskaper att hantera alla de problem, både
fysiska och psykiska, som stress medför.
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Båda företagen erbjuder subventionerade möjligheter till fysisk träning,
motionskort. Enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) är fysisk träning en
strategi för att motverka stress. Detta är bra anser vi. Vidare anser vi att det
är kanske mer stimulerande för de anställda att kunna utnyttja denna
möjlighet på ett annat ställe än arbetsplatsen. Vad vi åsyftar är att vissa
arbetsplatser erbjuder medarbetarna fysisk träning på arbetsplatsen, vilket
vi tror utnyttjas dåligt då man nog vill komma ifrån arbetet efter arbetstid.

På företag A har företagsläkaren varit och föreläst för medarbetarna om vad
som kan skapa stress, hur stress kan upptäckas etc. Detta menar Adam har
gjort alla på företaget mer medvetna om problemet med stress och har gjort
det mer legitimt att prata om stress. Även på företag B har externa personer
kommit in i företaget för att samtala om stress. Precis som Adam säger, tror
Bodil att medarbetarna i hennes organisation blivit mer medvetna om
stressproblematiken eftersom de hållit föreläsningar samt ”workshops” på
temat. När Britta fick problem med stress i sin grupp kom en extern konsult
och diskuterade stress och ”utbrändhet” med hela gruppen. Detta tyckte
hon var bra då hennes kunskap utökats om stress och dess symptom. Denna
externa rådgivning anser vi kan ses som ett led i att utveckla individerna i
företagen genom att göra dem medvetna om att problemen finns och hur de
kan se ut. Kaufmann och Kaufmann (1998) hävdar att utveckling inom
grupper genom olika program som t.ex. upplärning kan vara en
stressmotverkande strategi. Vi anser att dessa åtgärder (föreläsningar och
konsulter) är konstruktiva och lärorika för företaget då dessa utbildar
medarbetarna och gör dem mer medvetna för framtida problem. Om
företagen är medvetna om hur problemen kan te sig hävdar vi att företagen
har lättare att både förebygga och hantera stressrelaterade sjukdomar.
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7 SLUTSATSER OCH
REFLEKTIONER

Detta avslutande och sjunde kapitel innefattar de reflektioner och slutsatser
som vi anser att arbetet har genererat. Syftet med uppsatsen är att försöka
se mönster i hur företag hanterar och bemöter stress samt stressrelaterade
sjukdomar varför vi inledningsvis kommenterar de mönster vi iakttagit i
företagen. Därefter kommenterar vi våra egna reflektioner för att
avslutningsvis kommentera frågor inför eventuell vidare forskning.

7.1 Slutsatser

För att sammanfatta vilka mönster vi anser oss se i stresshanterings-
processen i företagen, har vi sammanställt de tydligaste mönstren i en
matris som vi visar i figur 7 nedan. Vi tycker oss se att mönstren skiljer sig
åt mellan de tre respondentgrupperna varför vi presenterar dem var och en
för sig.

Figur 7; Matris över mönster i stresshanteringen
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De drabbade med avseende på mål och strategier; Då de drabbade inte
verkar se några mål i sitt arbete hävdar vi att de inte kan se om det skett
några förändringar i företagen gällande deras mål.

De drabbade med avseende på samordningsformer; Det mönster vi sett i
detta perspektiv är inte gemensamt för alla drabbade men vi anser oss se att
det är vanliga sätt att hantera stressproblemen. Rehabiliteringsplan lades
upp för två personer, vilka vi anser verkar ha klarat sig bättre när de
kommit tillbaka till arbetsplatsen än de som inte fått någon
rehabiliteringsplan utformad. Vi ser att det är vanligt att de som drabbats av
stressjukdomar kommer tillbaka till arbetet på halv- eller deltid. Slutligen
har vi i tre fall sett att företagen avlastat stressade grupper genom att
anställa någon eller några fler medarbetare.

De drabbade med avseende på ledarskap; I tre fall har de drabbade fått en
ny chef efter det att stressproblemet framkommit. Detta anser vi är
tillräckligt många för att det skall utgöra ett mönster. Det tydligaste
mönstret i detta perspektiv är att företagen genom utbildning försöker
skapa en bättre ledare genom att dessa blir mer medvetna om stressorsaker
i företag samt hur man kan hantera stress på arbetet.

De överordnade med avseende på mål och strategi; Mönstret inom
respektive företag anser vi vara tydligt men de båda företagen agerar på
väldigt olika marknader vilket gör att företagen har olika förutsättningar för
målformulering. Vi vill påstå att företag A:s mål styrs av marknaden vilket
gör att företagen inte kan förändra målen för att hantera stress. I företag B
hävdar vi att grupper formulerar sina egna mål utifrån vad ledningen anser
att kunderna kräver.

De överordnade med avseende på samordningsformer; Vi vet av empirin
att t.ex. företag B håller på att utveckla en ny form av rehabiliteringsplan
för att hantera stressjukdomar. Vi tror att denna i framtiden kommer att
vara det mönster som företaget har i sin stresshanteringsprocess. Idag går
det dock inte att se att det finns några tydliga mönster i detta perspektiv
anser vi.

De överordnade med avseende på ledarskap; Vi ser ett tydligt mönster i
vad de överordnade anser att företagen gör med avseende på ledarskapet.
Mönstret består i att utbilda och informera chefer i stressproblematiken.
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De fackliga medarbetarna med avseende på mål och strategi; Vi hävdar att
facket har makt att få företaget att förändra tillvägagångssättet för att nå
målen. Fackets inflytande påverkar medlen för att nå målen i båda
företagen om än på olika sätt. Mönstret vi ser består i att facket har makt att
påverka arbetsmiljön på varierande sätt.

De fackliga medarbetarna med avseende på samordningsformer; Vi ser
inget tydligt mönster i detta perspektiv. Vi vill dock kommentera att facket
brukar vara med och förhandla då större organisatoriska förändringar skall
ske. Detta har däremot inte framkommit i vår undersökning.

De fackliga medarbetarna med avseende på ledarskap; I denna fråga ser vi
inget mönster. Facket anser att de har makten att påverka ledarskapet men i
företagen har vi inte sett några konkreta handlingar ur detta perspektiv.

I båda företagen har vi tyckt oss se förändringar i vissa av teoriperspektiven
som vi nämnt i figur 7. Vi vill poängtera att många av förändringar endast
skett i enstaka fall och att vi därför inte ser dessa som mönster för företagen
varför vi inte tagit upp det. Avslutningsvis vill vi påstå att företag inte har
någon tydlig strategi avseende stresshantering eftersom inget enhetligt
mönster kan uttydas av de olika respondentgruppernas svar. Detta kan bero
på att fenomenet fortfarande är förhållandevis nytt och företagen inte ansett
att en formulerad och enhetlig strategi behövs för att hantera de enstaka fall
av ”utbrändhet” som hittills förekommit.

7.2 Reflektioner

En reflektion som vi fått är att företag börjar bli medvetna om problemet
med stress och därmed försöker utveckla riktlinjer för att kunna bemöta och
hantera stressproblem. Vi ser detta exempelvis i företag B som har sin
”verktygslåda mot stress”. Vidare förstår vi att företag A insett
problematiken och vi tror att de kommer att utveckla sin strategi. Nedan
presenterar vi några av de reflektioner vi anser oss kunna göra mer allmänt.

I företagen kan ett visst mönster ses av att de tar in tillfällig avlastning i
form av s.k. konsulter. Dessa kommer in vid arbetstoppar och behöver inte
ha arbetat i företaget tidigare. Då det tar tid att handleda dessa förhåller vi
oss kritiskt till om detta inte stressar mer snarare än hjälper. Vore det inte
bättre att anställa ytterligare någon medarbetare som kan lära sig arbetet för
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att bli kvar?

Vi anser att det är viktigt att företag har en väl fungerande
företagshälsovård med läkare som är medvetna om stressrelaterade
sjukdomar. Sedan är det essentiellt att läkare inte nonchalerar problemen
utan tar tag i dem med en gång och tillsammans med både den drabbade
samt företaget sätter upp en rehabiliteringsplan för att motverka att stress
återkommer. Vi är av åsikten att rehabiliteringsprogram inte kan vara
standardiserade utan måste sättas upp enskilt för varje individ då alla fall är
unika.

Då individer är unika är det inte säkert att erhållandet av ansvar är attraktivt
för alla individer. Vi anser oss se en viss trend, i och med de allt plattare
organisationerna, att människor får mer ansvar än de vill ha. Vissa personer
kräver tydligare riktlinjer än andra och det är chefen som måste vara lyhörd
för detta och se vilka som behöver vad.

Vi har upptäckt att kraven på ledare är större än vad vi trodde. De skall
uppfylla många kriterier för att vara en s.k. lyhörd och god ledare. Har
ledarrollen förändrats i och med de mer decentraliserade organisationerna?
Kanske är det så att ledare inte är medvetna om förändringen eller så
kanske de inte orkar med det större ansvar som rollen innebär.

En annan roll som har förändrats är fackets, anser vi. Ur det fackliga
perspektivet såg vi knappt några mönster i stresshanteringsförändringar
som facket varit med och påverkat. Vad beror detta på? Borde inte facket
ha en större roll vid företagens hantering av stressproblematiken?

Företagens krav på framgång tillsammans med den ökade konkurrensen
hävdar vi har förändrat arbetssätten, vilket i sin tur har skapat
stressrelaterade problem. Av vår undersökning anser vi oss förstå att det är
först nu som företag börjar se konsekvenserna av konkurrensen i form av
en ökad stressförekomst. Detta har fört med sig att stresshantering blivit
aktuellt i företag men fortfarande är dessa processer inte fullt utvecklad
anser vi.

Slutligen frågar vi oss om marknadens krav på företag egentligen är
rimliga? Avsaknaden av resurser anser vi gör det svårt för företag att
motsvara de förväntningar marknaden har på dessa. Är det kanske så att
samhället som sådant kräver för mycket av företagen och glömmer
individerna bakom företagen?
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7.3 Vidare forskning

Efter att ha undersökt stressproblem och hur detta hanteras i företag anser
vi att denna typ av problematik kräver bredare kunskap även om det går att
se på vissa aspekter ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi skulle kunna
tänka oss att det skulle vara intressant att studera stress i företag i
projektform där de deltagande projektmedlemmarna borde vara inom olika
kompetensgrupper. Vi menar att detta komplexa problemområde kräver
forskare inom olika vetenskaper såsom psykologi, beteendevetenskap,
sociologi, samhällsvetare, ekonomi m.fl. Vår reflektion är att ett sådant sätt
att studera problemet skulle ge fler infallsvinklar, större förklaringsgrad
och tillförlitlighet.

Den tanke vi har till vidare forskning ur ett företagsekonomiskt perspektiv
är att göra en djupare studie inom ledarskap. Hur påverkar ledarskapet och
synen på detsamma stressfrekvensen och vad krävs det för slags ledarskap
för att förhindra förekomsten av stress?
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