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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till studiens intervjupersoner. Utan er medverkan och 

delgivande av betydelsefull information hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

 

Vi vill även tacka Organisation X som denna studie skrivits i samarbete med. Främst vill vi 

tacka de berörda medarbetarna på HR-avdelningen för stödet under studiens process. 
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intresse kring studiens område och goda synpunkter. 
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uppmuntran. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett väl fungerande samarbete under denna berikande 

tid tillsammans. 
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Jacob & Oscar 

  



 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Sjukfrånvaro är ett kostsamt problem för det svenska samhället och dess 

arbetsgivare. Psykisk ohälsa blir alltmer utbrett inom organisationer och är således ett växande 

problem för arbetsgivare. Tillverkningsindustrin anses vara en bransch där medarbetare har en 

högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Krav- kontroll- stödmodellen och KASAM är två teorier 

som kan användas till att analysera medarbetarens psykiska hälsa. På arbetsplatser kan det 

finnas riskfaktorer för psykisk ohälsa, men även friskfaktorer för psykisk hälsa. Tidigare 

forskning visar på att höga krav och låg kontroll kan öka risken för psykisk ohälsa. Ledare som 

ger stöd till medarbetarna kan sedermera enligt tidigare forskning vara en friskfaktor för psykisk 

hälsa. 

Syfte: Syftet med denna studie är att utforska hur arbetsgivare inom den svenska 

tillverkningsindustrin kan motverka arbetsrelaterad psykisk ohälsa och skapa förutsättningar 

för en god psykisk hälsa på arbetsplatsen. 

Metod: För att besvara studiens syfte har det genomförts kvalitativa intervjuer med 

medarbetare från två organisationer inom den svenska tillverkningsindustrin och externa 

konsulter med kunskap kring området psykisk ohälsa. Från de två organisationerna har även 

dokument samlats in. 

Slutsats: Studiens resultat är att medarbetare inom den svenska tillverkningsindustrin ofta kan 

anses uppleva låg kontroll och höga krav i sitt arbete. För att kunna motverka psykisk ohälsa är 

stöd på arbetsplatsen en betydande aspekt. Aktiviteter och kompetensförsörjning kan främja 

medarbetares psykiska hälsa. 

Nyckelord: sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, psykisk hälsa, friskfaktorer, riskfaktorer, KASAM, 

Krav- kontroll- stödmodellen 

  



 

 

Abstract 

Background: Absence due to illness is an expensive problem for the Swedish society and its 

employers. Mental illness is becoming more and more common within organisations and 

therefore it is an increasing problem for employers. The manufacturing industry is said to be a 

sector where employees have an increased risk to be affected by mental illness. The Job-

demand- control- support model and Sense of coherence are two theories that can be used to 

analyse employees’ mental health. In the workplace there can be factors that can increase the 

risk for mental illness, but there can also be factors that can increase the mental health. Previous 

research shows that high demand and low control can increase the risk for mental illness. 

Leaders that support their employees can subsequently, according to previous research, be a 

positive health factor in the workplace. 

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how the employers 

within the Swedish manufacturing industry can work against work-related mental illness and 

create conditions for a good mental health in the workplace. 

Method: In order to answer the purpose of this study, qualitative interviews have been 

conducted with employees from two organizations in the Swedish manufacturing industry and 

as well as external consultants with knowledge about the field of mental illness. Documents 

have also been collected from the two organizations. 

Conclusion: The result of the study is that employees in the Swedish manufacturing industry 

can often be regarded as having low control and high demands in their work. In order to counter 

mental illness, support in the workplace is a significant aspect. Activities and competence 

provision can promote employee mental health. 

Keywords: absence due to illness, mental illness, mental health, health factors, risk factors, 

Sense of coherence, Demand control support model 
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1. Inledning 

I nedanstående avsnitt redogörs studiens problembakgrund, problemdiskussion, syfte och 

avgränsning. Avsnittet syftar till att skapa en inblick kring området psykisk ohälsa och dess 

relation till svenska arbetsgivare. 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige har sjukfrånvaron varierat en del över åren. Från år 2003 till 2010 var det en nedgång 

i Sveriges sjukfrånvaro, men sedan år 2010 har sjukfrånvaron återigen stigit (Hägglund & 

Johansson, 2015). Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör vid Försäkringskassan, Maria 

Öystilä och Malin Welin, områdeschefer i Göteborg vid Försäkringskassan, skriver i en 

debattartikel för Göteborgs-Posten att det inte heller finns något som tyder på att ökningen av 

sjukfrånvaron kommer att minska (Brattlund, Öystilä & Welin, 2016). Enligt Brattlund et al. 

(2016) är detta ett problem och uppmanar arbetsgivare att ta sitt psykosociala samt fysiska 

arbetsmiljöansvar på allvar. 

Inom svensk arbetslagstiftning har det skapats nya och tydligare regelverk kring arbetsgivarens 

arbetsmiljöansvar. Den 31 mars 2016 implementerades en ny föreskrift om organisatorisk och 

social arbetsmiljö. Denna föreskrift syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk 

för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön (AFS 2015:4). 

Enligt en rapport från Försäkringskassan (2016) är det den psykiska ohälsan som har ökat mest 

bland individer som sjukskriver sig. Hassard et al., (2014) skriver i sin studie att kostnader som 

är kopplade till psykisk ohälsa från arbetsplatsen generellt sett är betydande för organisationer 

och samhället. De faktiska kostnaderna för psykisk ohälsa kan även vara ännu högre än vad det 

enligt studien vanligtvis anses vara. Anledningen till detta är att studien enbart fokuserade på 

utvalda kostnader som gick att koppla till psykisk ohälsa (Hassard et al., 2014). I nuläget saknas 

det en klar definition av begreppet psykisk ohälsa. Begreppet psykisk ohälsa brukar dock 

generellt innefatta alltifrån nedsatt psykiskt välbefinnande, exempelvis nedstämdhet eller oro, 

till allvarliga psykiska sjukdomar som exempelvis förstämningssyndrom eller schizofreni 

(Vingård et al., 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 

Sjukfrånvaron som är kopplad till psykisk ohälsa får som tidigare nämnts ekonomiska 

konsekvenser för det svenska samhället, arbetsgivare och även arbetstagare. För den 

sjukskrivne individen innebär det att privatekonomin kan bli lidande. För arbetsgivare kan 

psykisk ohälsa generera kostnader som exempelvis vikariekostnader, produktivitetsbortfall och 

sjukvård (Försäkringskassan, 2014; Hassard et al., 2014). För arbetsgivare blir även sjuklön en 

stor kostnad. Sjuklön innebär att arbetsgivare betalar ut ersättning till sjukskrivna medarbetare 

under de första 14 dagarna, undantaget karensdagen. Om däremot reduktionen av medarbetares 

arbetsförmåga finns kvar efter 14 dagar kan medarbetaren få sjukpenning från 

Försäkringskassan. Detta blir således en kostnad för det svenska samhället. Sjukpenningen 

uppgick år 2016 till 33,7 miljarder kronor (Försäkringskassan, 2017). 

Organisationers arbetsmiljö har en inverkan på medarbetares psykiska hälsa. Därmed bör 

organisationer ha uppfattning av att se hälsa som en strategisk tillgång. När organisationer gör 

detta bör ett förebyggande arbete med medarbetarnas hälsa bli mer betydande att arbeta med 

(Johansson, Ahonen, & Roslender, 2007). Att organisationens medarbetare har en god hälsa 

kan även möjliggöra att organisationen når uppsatta affärsmål (Zwetsloot, Van Scheppingen, 

Dijkman, Heinrich, & den Besten, 2010; Corbett, 2004). 

Idag ställs det allt högre krav på medarbetarnas mentala funktioner. Detta kan öka risken för att 

medarbetare upplever psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa blir alltmer utbrett inom organisationer 

(Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 2010). Enligt tidigare studier kan arbetsplatsen i 

sig vara en bidragande orsak till att medarbetare upplever psykisk ohälsa (Roche, Pidd, Lee, 

Scarfe & Kostadinov, 2016). Det finns även studier som indikerar på att medarbetare inom 

branschen tillverkningsindustrin har en större risk att drabbas av psykisk ohälsa. 

Tillverkningsindustrin karaktäriseras av höga arbetskrav, vilket kan öka risken för att 

medarbetare upplever psykisk ohälsa (AFA, 2013; Battams et al., 2014; Roche et al., 2016; 

Marchand, 2007). I en studie gjord av Roche et al. (2016) finns det indikationer på att 

medarbetare inom tillverkningsindustrin generellt har en större risk att drabbas av depression, 

än medarbetare som inte arbetar inom tillverkningsindustrin. Det finns en brist på tidigare 

gjorda studier inom tillverkningsindustrin. Ytterligare forskning kring psykisk ohälsa bör 

fokusera på förebyggande arbete. Syftet borde vara att identifiera och förbättra processer som 

kan minska psykisk ohälsa (Battams et al., 2014; Vingård et al., 2015). 
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Sjukfrånvaro och psykisk ohälsa är ett samhällsproblem och det påverkar många parter, 

arbetsgivare såväl som medarbetare. Organisationers arbetsmiljö har en inverkan på 

medarbetares psykiska hälsa. Därmed bör organisationer ha uppfattning av att se hälsa som en 

strategisk tillgång. När organisationer gör detta bör ett förebyggande arbete med medarbetarnas 

hälsa bli mer betydande att arbeta med (Johansson, Ahonen, & Roslender, 2007). Att 

organisationens medarbetare har en god hälsa kan även möjliggöra att organisationen når 

uppsatta affärsmål (Zwetsloot et al., 2010; Corbett, 2004). 

1.3 Syfte 

Sjukfrånvaro är ett kostsamt problem för det svenska samhället och dess arbetsgivare. Syftet 

med denna studie är att utforska hur arbetsgivare inom den svenska tillverkningsindustrin kan 

motverka arbetsrelaterad psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för en god psykisk hälsa på 

arbetsplatsen. Denna studies frågeställningar blir således: 

• Vilka orsaker kan förklara arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom den svenska 

tillverkningsindustrin? 

• Hur kan arbetsgivare inom den svenska tillverkningsindustrin motverka arbetsrelaterad 

psykisk ohälsa? 

• Hur kan arbetsgivare inom den svenska tillverkningsindustrin främja psykisk hälsa? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie kommer avgränsas till psykisk ohälsa som härstammar från arbetsplatsen. Studien 

kommer även att avgränsas till psykisk ohälsa hos ʺblue-collarʺ inom den svenska 

tillverkningsindustrin. Med ʺblue-collarʺ definieras medarbetare som befinner sig ʺute på 

golvetʺ och som tillverkar produkterna. Med mellanchefer definieras individer som ansvarar för 

ʺblue-collarʺ. Vidare kommer denna studie att avgränsas från psykiska sjukdomar och 

ekonomiska kalkyler. Studien kommer inte heller att inbegripa psykisk ohälsa som kan 

härstamma från privatlivet. Däremot finns en medvetenhet om att arbetslivet och privatlivet kan 

vara sammankopplade.  



4 

 

2. Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt redogörs tidigare forskning som anses relevant för studiens syfte. 

Avsnittet syftar till att skapa en förståelse för studiens område. Detta görs genom att definiera 

psykisk ohälsa, vilka riskfaktorer som kan orsaka psykisk ohälsa och vilka friskfaktorer som 

kan främja psykisk hälsa. 

2.1 Psykisk ohälsa 

Forsell (2009) och Vilhelmsson (2014) påvisar att psykisk ohälsa i större utsträckning har 

utvecklats till ett globalt hälsoproblem och även ett stigande folkhälsoproblem. Detta styrks av 

Försäkringskassan (2016) som i sin rapport hänvisar att psykisk ohälsa ökar i det svenska 

samhället. 

 

World Health Organization (1948) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd där individen 

upplever fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. De menar att om individen upplever en 

god hälsa känner individen lycka och trygghet. Individen känner även att dennes relationer är 

harmoniska. Begreppet psykisk ohälsa används ofta som en paraplyterm för att inkludera flera 

olika faktorer som kan anknytas till psykisk ohälsa (Vilhelmsson, 2014). Bremberg och Dalman 

(2014) definierar i sin rapport att psykisk ohälsa är en samlad benämning för mindre allvarliga 

psykiska besvär. Definitionen innehåller bland annat nedstämdhet och oro. Den kan även 

inkludera mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för att fastställa en psykiatrisk 

diagnos. Socialstyrelsen delar synen som Bremberg och Dalman (2015) har angående psykisk 

ohälsa. Socialstyrelsens definition inkluderar exempelvis oro, nedstämdhet och 

sömnsvårigheter (Salmi, Berlin, Björkensam & Ringbäck Weitoft, 2013). 

2.2 Riskfaktorer för psykisk ohälsa 

Riskfaktorer kan beskrivas som förhållanden och faktorer inom arbetsmiljön som kan öka 

risken för sjukfrånvaro och psykisk ohälsa (Vingård et al., 2015). I en studie gjord av Gimeno, 

Benavides, Amick, Benach och Martínez (2004) studerades ett eventuellt samband mellan 

psykiska faktorer i arbetet och arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Studien påvisar att individer som 

upplever låga arbetskrav och låg kontroll i sitt i arbete i högre grad riskerar att sjukskrivas på 

grund av psykisk ohälsa. I en meta-studie gjord av Stansfeld och Candy (2006) visar forskning 
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på att individer som har ett begränsat beslutsutrymme och höga krav i sitt arbete, så kallat spänt 

arbete, har en ökad risk för psykisk ohälsa. Enligt Nieuwenhuijsen et al., (2010) sker en ökning 

av arbetstakt, fler avancerade jobb och ytterligare användning av kommunikations- och 

informationsteknik inom organisationer. Detta leder till att det ställs allt högre krav på 

individers mentala funktioner. Det finns tydliga tecken på att höga arbetskrav, låg arbetskontroll 

samt frånvarande av stöd från chef och medarbetare ökar risken för stressrelaterade sjukdomar 

(Nieuwenhuijsen et al., 2010; Paterniti, Niedhammer, Lang, & Consoli, 2002; Michie & 

Williams, 2003). Individer som upplever negativ stress kan exempelvis ha en ökad risk att få 

problem med ämnesomsättning. Det kan även öka risken för andra fysiska åkommor (Chrousos, 

2009). 

Omständigheter som påverkar en individs uppfattning om jämlikhet och rättvisa på arbetet har 

också en betydelse för individens psykiska hälsa. Orättvisa på arbetsplatsen kan vara en 

riskfaktor för psykisk ohälsa (Ndjaboue, Brisson & Vezina, 2012; Nieuwenhuijsen et al., 2010). 

Om en individ anstränger sig i sitt arbete, men inte får en skälig belöning för denna 

ansträngning, kan detta resultera i en ökad risk för psykisk ohälsa för individen (Stansfeld & 

Candy, 2006; Nieuwenhuijsen et al., 2010). En individ som känner en begränsad möjlighet till 

att utvecklas i sitt arbete och även en begränsad möjlighet till att använda sin kompetens, kan 

resultera i bristande intresse, glädje, självbild samt en känsla av hopplöshet och 

understimulering. Detta kan resultera i en ökad risk för depressiva symptom för individen 

(SBU, 2014). 

2.3 Friskfaktorer för psykisk hälsa 

Friskfaktorer kan beskrivas som förhållanden och faktorer i arbetet som kan ha en främjande 

och förebyggande påverkan på en individs psykiska hälsa och välbefinnande. Friskfaktorer kan 

generera hälsofrämjande effekter för en arbetsplats och individ samt motverka negativa 

konsekvenser av olika risker i arbetet (Vingård et al., 2015). Enligt Cooper och Patterson (2008) 

kan insatser som är riktade gentemot medarbetares hälsa även förbättra de ekonomiska 

resultaten inom organisationer. Insatser som är riktade gentemot medarbetares hälsa kan 

därmed ses som en investering och inte nödvändigtvis som en kostnad. 

På en arbetsplats har ledarskapet en stor påverkan på individers psykiska hälsa. Tidigare 

forskning visar på att ledarskap som är bemyndigande, rättvist och stödjande har en positiv 
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inverkan på individers psykiska hälsa (Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg & Jensen, 2009; 

Hultberg, 2007). Att individer även får feedback på sitt utförda arbete kan vara en friskfaktor 

för den psykiska hälsan (Widmark, 2005). Hultberg (2007) menar samtidigt att om det finns ett 

fungerande socialt utbyte mellan medarbetare och chefer kan detta motverka stress och 

utbrändhet. Att chefer är ett stöd när individer upplever sitt arbete som ansträngande och 

besvärligt är en essentiell faktor för långtidsfriskhet. 

Flera forskare använder sig av Krav- kontroll- stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) i sina 

forskningsstudier. Modellen nämner faktorer i arbetslivet som kan påverka den psykiska hälsan 

hos en individ. Blanch (2016) är en forskare som delvis använt sig av denna modell. Han 

undersökte om det fanns något samband mellan en individs psykiska hälsa och det sociala stödet 

denne får från sina chefer och medarbetare. Studien visade att ett socialt stöd har en positiv 

inverkan på en individs psykiska hälsa. Genom att förbättra individers sociala relationer på en 

arbetsplats är det främst uppkomsten av stressymptom som kan minskas. Socialt stöd kan 

möjliggöra för individer att nyttja sin fulla kompetens och även underlätta deras beslutsfattande 

i arbetet (Blanch, 2016). Detta kan resultera i att individerna känner en minskning av spänt 

arbete, vilket kan ha en positiv inverkan på individers psykiska hälsa (Blanch, 2016; Aronsson 

& Lindh, 2004). Detta stöds även av Dalgard et al., (2009) som menar att individer som har en 

känsla av hög kontroll i sitt arbete också i högre utsträckning kan hantera höga krav i arbetet. 

Det kan leda till att individen, vid uppkomna utmaningar och situationer av höga krav, inte blir 

lika stressad. Aronsson och Lindh (2004), som delvis undersökte monteringsarbetare, kom fram 

till att individer behöver tillräckligt med resurser för att kunna utföra ett dugligt arbete och även 

för att dem ska kunna bli tillfredsställda med sitt utförda arbete. Att individer har tillgång till 

resurser på sin arbetsplats och att de samtidigt kan hantera resurserna kan leda till en högre 

känsla av kontroll. Att individer kan styra sin egen arbetstakt kan även förknippas med en högre 

känsla av kontroll. Detta kan resultera i en bättre psykisk hälsa (Aronsson & Lindh, 2004).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I nedanstående avsnitt redogörs valda teoretiska begrepp som syftar till att användas vid 

analysering av studiens empiriska material. Anledningen till valet av de teoretiska begreppen 

Krav- kontroll- stödmodellen och KASAM beror på att de är vanligt förekommande i tidigare 

forskning (Gimeno et al., 2004; Voss, Floderus & Diderichsen, 2001; Michie & Williams, 2003; 

Eriksson & Lindström, 2005; Feldt et al., 2007; Nilsson, Andersson, Ejlertsson och Troein, 

2012). Enligt Nilsson et al., (2012) kan ett aktivt arbete med KASAM vara till nytta för 

arbetsgivaren när denne ska arbeta med att främja hälsan på arbetsplatsen. Som nämnts i 

tidigare forskning kan höga arbetskrav, låg kontroll och bristande stöd öka risken för psykisk 

ohälsa. Krav- kontroll- stödmodellen grundas på dessa faktorer. Detta är således även en 

anledning till valet av studiens teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Krav- kontroll- stödmodellen 

Karasek och Theorell (1990) har skapat en tvådimensionell modell som grundas på de 

psykologiska kraven som arbete kan inneha och hur stor kontroll en individ har över sin 

arbetssituation. Med krav i arbetet menas en individs svårighet att utföra arbetsuppgifterna och 

dennes arbetsbelastning. Kontroll inkluderas av två delkriterier. Kriterierna är 

färdighetskontroll som inkluderar bland annat kreativitet och lärande samt uppgiftskontroll som 

inkluderar en individs frihet att ta egna beslut (Thylefors, 2011). Krav- och kontrollmodellen 

syftar till att finna underliggande orsaker till psykisk ohälsa inom organisationers arbetsmiljö. 

Individer som upplever sig ha höga arbetskrav och låg kontroll riskerar i en högre grad att 

drabbas av psykisk ohälsa och sjukfrånvaro (Karasek & Theorell, 1990). Detta styrks även av 

tidigare gjorda studier som kommit fram till att individer har en högre risk att sjukskrivas om 

de upplever låg kontroll och höga arbetskrav. Individer med hög kontroll och låga arbetskrav 

var således mindre sjukskrivna (Gimeno et al., 2004; Voss et al., 2001). 

Det finns däremot en del kritik och eventuellt också begränsningar med Krav- och 

kontrollmodellen. Enligt Sparks, Faragher och Cooper (2001) kritiseras komponenten 

ʺkontrollʺ. De anser att denna komponent inte tar i åtanke att individer är olika och att en 

upplevelse av att inneha en hög kontroll inte alltid är mest gynnsamt för en individs psykiska 

hälsa. Vissa individer kan nämligen föredra att ha en lägre upplevelse av kontroll över sina 
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arbetsuppgifter. Att en individ inte behöver ta egna beslut och vara kreativ kan leda till att 

individen mår psykiskt bättre (Sparks et al., 2001).  I en studie gjord av De Lange, Taris, 

Kompier, Houtman, och Bongers (2002) framgår det även tvivel om Krav- och 

kontrollmodellen kan hjälpa en individ som redan är frånvarande från arbetet på grund av 

psykiska ohälsa. Krav- och kontrollmodellen kan vara begränsad till att enbart vara applicerbar 

till en arbetsplats, men inte efter att en individ blivit sjukskriven. De Lange et al., (2002) menar 

att en anledning till att en individ fortsätter vara sjukskriven kan bero på andra faktorer förutom 

krav och kontroll. Detta kan exempelvis vara individens ålder, kön och livsstil. 

Den tvådimensionella kravkontrollmodellen har sedermera kompletterats med ytterligare en 

komponent. Denna komponent är socialt stöd. Socialt stöd inkluderar två delkriterier, 

instrumentellt och emotionellt stöd. Det instrumentella kriteriet omfattar att individerna avlastar 

och hjälper varandra i arbetet. Det emotionella kriteriet omfattar den känslomässiga delen av 

stöd och som således berör individens personliga sidor (Widmark, 2005). Lågt socialt stöd från 

medarbetare och chefer på arbetsplatsen kan öka risken för sjukfrånvaro hos en individ. Detta 

kan kopplas samman med att individen upplever sig ha höga arbetskrav och låg kontroll 

(Paterniti et al., 2002; Michie & Williams, 2003). En studie gjord av Niedhammer, Bugel, 

Goldberg, Leclerc och Guéguen (1998) styrker detta och menar att när en individ upplever ett 

lågt beslutsfattande och lågt socialt stöd på arbetsplatsen kan det finnas en ökad risk för 

sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. 

Enligt Karasek och Theorell (1990) skapas fyra alternativa arbetssituationer av en kombination 

av hög och låg kontroll samt höga och låga krav. Dessa arbetssituationer är aktivt arbete, passivt 

arbete, spänt arbete och avspänt arbete. Modellen presenteras nedan i figur 1. 

 

Figur 1. Krav- kontroll- och stödmodellen 
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3.1.1 Avspänt arbete 

Avspänt arbete innebär att om en individ upplever sig styras av låga krav och hög kontroll, kan 

detta resultera i en känsla av låg anspänning (Karasek & Theorell, 1990). Individen har i denna 

arbetssituation tid och befogenhet att klara av den utmaning individen ställs inför. I denna 

arbetssituation mår individen bra och känner sig tillfreds med arbetet (Jeding et al., 1999). 

3.1.2 Passivt arbete 

Passivt arbete innebär att en individ upplever låga arbetskrav och låg kontroll i sin 

arbetssituation. Jeding et al., (1999) anser att denna kombination är mest ogynnsam för en 

individ. Låga arbetskrav och låg kontroll kan begränsa en individ till att vilja utvecklas och 

känna stimulans (Karasek & Theorell, 1990). 

3.1.3 Aktivt arbete 

Höga arbetskrav och hög kontroll över arbetsuppgifter stimulerar en individ till att vara aktiv i 

sitt arbete. En individ använder sig i denna arbetssituation av sin kompetens och stimuleras till 

att ta till sig ny kunskap och upplever en vilja till att utvecklas i sitt arbete (Jeding et al., 1999). 

Enligt Karasek och Theorell (1990) upplevs stress hos en individ som befinner sig i denna 

arbetssituation inte negativt, utan istället som positiv. Positiv stress kan resultera i att individen 

har en högre produktivitet i sitt arbete. 

3.1.4 Spänt arbete 

Denna arbetssituation karakteriseras av höga arbetskrav och låg kontroll över arbetsuppgifterna. 

Detta kan resultera i att en individ upplever stress och höga krav i sin arbetssituation (Jeding et 

al., 1999). Om en individ upplever sig ha höga arbetskrav och låg kontroll över sina 

arbetsuppgifter kan risken för hälsoproblem och psykisk ohälsa öka (Karasek & Theorell, 1990; 

Stansfeld & Candy, 2006).   

3.2 KASAM 

KASAM är ett begrepp som betyder känsla av sammanhang. Teorin till att förklara vad som 

skapar god hälsa istället för vad som orsakar ohälsa. Enligt teorin KASAM är en individ aldrig 

helt frisk eller sjuk. Istället befinner sig en individs hälsa på ett kontinuum från hälsa till ohälsa. 
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Individens hälsa pendlar således under hela livet mellan dessa poler (Antonovsky, 2005). Det 

finns dock studier som hävdar att en individs känsla av sammanhang ökar genom livet. Studier 

visar på att du får ett starkare KASAM desto äldre du blir (Eriksson & Lindström, 2005; Feldt 

et al., 2007). En individ möter under livets gång utmaningar som kan skapa spänningar. Med 

spänningar menas belastningar och stress. KASAM syftar till att förklara i vilken omfattning 

dessa utmaningar är värda att investera engagemang, energi och entusiasm samt att livet anses 

vara betydelsefullt för individen. För att hälsa ska kunna främjas är det nödvändigt att en 

individs tillvaro är sammanhängande. Med sammanhängande tillvaro menas att tillvaron är 

hanterbar, begriplig och meningsfull för individen. Dessa tre komponenter är centrala i 

begreppet KASAM (Antonovsky, 2005). I en studie gjord av Nilsson et al., (2012) hävdas det 

att ett aktivt arbete med KASAM kan vara till nytta för arbetsgivaren när denne ska arbeta med 

att främja hälsan på arbetsplatsen. De menar samtidigt att de tre komponenterna i KASAM kan 

vara användbara att använda som utgångspunkt för att diskutera arbetsrelaterade faktorer. Detta 

skulle kunna öka en individs förståelse för hur KASAM kan bidra till bättre hälsa (Nilsson et 

al., 2012). 

Utmaningar och krav i livet kan som tidigare nämnts skapa spänning för en individ. Hur 

individen hanterar spänningen är en bekräftelse på individens KASAM. En individ som har en 

hög KASAM klarar av att förstå sig på och kan också hantera utmaningar och krav. Det leder 

till att individen inte upplever dessa spänningar på samma sätt som individer innehavande en 

låg KASAM. Detta kan resultera i att individen upprätthåller en god hälsa. För att en individ 

ska uppleva hög KASAM behöver däremot inte allt vara fullt begripligt och hanterbart. 

Däremot ska individen i sådana fall inneha livsfaktorer som är meningsfulla och viktiga 

(Antonovsky, 2005). Komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är samtliga 

sammanlänkade med varandra och beskriver den generella faktorn hälsa (Antonovsky, 2005). 

Van Schalkwyk och Rothmann (2008) menar att en större negativ händelse i livet kan rasera en 

individs KASAM. Individen kan däremot återfå en högre känsla av sammanhang om det 

därefter inte sker fler negativa livshändelser i följd. Negativa livshändelser kan omvandlas till 

en positiv erfarenhet och leda till en högre känsla av sammanhang. 

Hanson (2004) påpekar att KASAM har testats av fler forskare än Antonovsky. Resultaten från 

andra forskares studier har konkluderat att KASAM är en giltig teori för området hälsa. Det går 

att använda teorin vid sökandet av friskfaktorer på en arbetsplats (Hanson, 2004). Det finns 

även kritik mot teorin. Hansson (2004) menar att KASAM inte tillför något nytt till forskningen, 
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utan mäter samma faktorer som andra teorier. Andra studier påpekar samtidigt att KASAM som 

instrument inte går att applicera exakt likadant i alla delar av världen, utan måste anpassas efter 

de förutsättningarna som finns på varje plats (Saravia, Iberico, & Yearwood, 2014; Nilsson et 

al., 2012). 

3.2.1 Meningsfullhet 

Meningsfullhet har för individen en emotionell innebörd och är enligt Antonovsky (2005) den 

mest essentiella komponenten. Frågor i livet kan värderas olika för individer. De mest 

betydelsefulla frågorna har därmed även en emotionell betydelse för individen. Antonovsky 

(2005) betraktar detta som KASAM:s motivationskomponent. Meningsfullhet syftar till vilken 

utsträckning en individ känner att livet har en känslomässig innebörd. Även att en del av de 

krav och utmaningar som individen ställs inför är värda hängivelse, engagemang och att 

investera energi i. Vid en känsla av hög meningsfullhet uppfattar individen exempelvis inte en 

utmaning som ett problem. Individen är istället inställd på att söka en mening med utmaningen 

och därefter klara av den på bästa möjliga sätt (Antonovsky, 2005). Upplevelsen av 

meningsfullhet kan öka hos individer om nyttan av deras arbetsinsatser tydliggörs. Att 

återkommande informera om verksamhetens värderingar kan främja upplevelsen av 

meningsfullhet hos individer (Hultberg, 2007). 

3.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet har en kognitiv inverkan på individen. Med hanterbarhet menas till vilken grad en 

individ upplever att det finns resurser till förfogande vid utmaningar. Resurser till förfogande 

kan syftas till resurser som individen själv kontrollerar eller resurser som exempelvis kollegor, 

ens make eller hustru eller ens vänner kontrollerar. Det essentiella är att individen kan lita på 

dessa människor och räkna med att de ställer upp vid uppkomna utmaningar. Vid en känsla av 

hög hanterbarhet kommer individen inte att känna sig som ett offer för omständigheterna. 

Individen inser att olyckliga saker sker i livet, men att det därefter går att återhämta sig och gå 

vidare i livet (Antonovsky, 2005). Enligt Nilsson et al., (2012) kan individer som stöttar 

varandra i arbetet främja förmågan att vara flexibel i arbetet. Detta kan resultera i att individer 

i högre grad kan hantera olika situationer som uppstår i arbetet. Att individer också upplever att 

dem kan påverka sin arbetssituation kan leda till en högre känsla av hanterbarhet. 
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3.2.3 Begriplighet 

Begriplighet har också en kognitiv inverkan på en individ. Det syftar till att de utmaningar och 

krav som individen kommer att möta i framtiden går att organisera och upplevs möjliga att 

förstå. Det kan vara både interna och externa mentala utmaningar och krav för individen. Krav 

och utmaningar uppfattas exempelvis som förklarliga, förutsägbara och strukturerade. Detta 

leder dock inte till att vissa krav och utmaningar blir mer önskvärda. Exempelvis kan 

misslyckanden ske, men en individ med hög känsla av begriplighet lyckas att göra 

misslyckandet förståeligt (Antonovsky, 2005; Hultberg, 2007). Att en individs arbete har en 

tydlig målformulering, att individen får feedback och att individen förstår sin yrkesroll kan öka 

upplevelsen av begriplighet (Hultberg, 2007). 

3.3 Analysmodell 

 

Figur 2. Analysmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen har en analysmodell utformats. Analysmodellen ska ihop 

med studiens insamlade empiriska material komma fram till vilka faktorer inom 

tillverkningsindustrin som kan motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Krav- 

kontroll- stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) och KASAM (Antonovsky, 2005) kommer 

att vara analysens teoretiska utgångspunkt. Detta innebär att studiens empiriska material i första 

hand kommer att analyseras utefter dessa två teorier och således bidra till studiens slutsatser. 

Tidigare forskning innehållande identifierade friskfaktorer för psykisk hälsa och riskfaktorer 

för psykisk ohälsa ska bidra till att studiens frågeställningar blir besvarade genom att bekräfta 

studiens huvudsakliga analys.  
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4. Metod 

I nedanstående avsnitt redogörs valet av teoriprövande studie, forskningsmetod och det 

hermeneutiska synsättet. Därefter beskrivs det hur denna studie har genomförts, metodkritik 

och etiska överväganden. 

4.1 Teoriprövande studie 

Denna studie har använt sig av teoriprövning. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 

Wängnerud (2017) innebär teoriprövande studier att forskaren har en eller flera teorier som i 

form av konkreta hypoteser testas på ett insamlat empiriskt material. Denna studie innehåller 

två olika teorier, Krav- kontroll- stödmodellen och KASAM. Dessa teorier är i centrum för 

studiens utformade analysmodell och som sedermera har använts för att analysera studiens 

insamlade empiriska material. 

Författarna till föreliggande studie började med att undersöka tidigare forskning kring psykisk 

ohälsa och fann ett ökande och alltmer omfattande problem kring området. Därefter kontaktades 

ett företag tillhörande den svenska tillverkningsindustrin, i denna studie benämnd som 

Organisation X. Det bekräftades av medarbetare, tillhörande HR-avdelningen på Organisation 

X, att de har ett betydande och växande problem kring området psykisk ohälsa. Organisation X 

delade vårt intresse kring området psykisk ohälsa och denna studie är således skriven i 

samarbete med Organisation X. Författarna till föreliggande studie samlade sedermera in 

empiriskt material från Organisation X. Det skedde även insamling av empiriskt material vid 

ytterligare ett fallföretag, i denna studie benämnd som Organisation Y, som också är ett företag 

tillhörande den svenska tillverkningsindustrin. Insamling av empiriskt material skedde även på 

arbetsplatser, utöver Organisation X och Y, där individer arbetar med psykisk ohälsa. I en 

teoriprövande studie är de valda teorierna i centrum och det är de fall studien undersöks på som 

måste väljas och motiveras med noggrannhet (Esaiasson et al., 2017). 

4.2 Forskningsmetod 

I denna studie har författarna till föreliggande studie utforskat vad det är som kan orsaka psykisk 

ohälsa inom tillverkningsindustrin, hur arbetsgivare inom tillverkningsindustrin kan motverka 

psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. För att kunna besvara studiens frågeställningar 
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behövde vi få betydande och djupgående information från ett antal informanter från olika 

arbetsplatser. Därför motiverades denna studie till att använda sig av kvalitativ 

forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Lind (2014) formulerad i verbal 

form och ger vanligtvis en flerdimensionell beskrivning av det fenomen som studeras i studien. 

Det kan ge en mångfacetterad och nyansrik beskrivning av det studerade fenomenet. Enligt 

Holme och Solvang (1997) tillför en kvalitativ forskningsmetod en närkontakt med studiens 

informanter, vilket kan ge en bättre uppfattning av hur en informants situation uppstår. 

4.3 Fallstudie 

Denna studie har syftat till att göra en detaljerad granskning av psykisk ohälsa inom den svenska 

tillverkningsindustrin. Fallstudier kan ofta belysa ett mer vanligt förekommande fenomen, 

vilket i sin tur kan kopplas till ett större sammanhang (Alvehus, 2013). Eisenhardt (1989) har i 

sin artikel om fallstudier kommit fram till att utifrån ett strategiskt urval av fallföretag går det 

att utveckla teorier. Dessa teorier kan sedermera generaliseras på andra företag. Eisenhardt 

rekommenderar forskare till att inte vara alltför detaljerade kring ett enskilt fall, på grund av att 

detta kan resultera i en alltför komplicerad teori. Denna studie har studerat två organisationer 

inom den svenska tillverkningsindustrin. Alvehus (2013) menar att det kan vara bra att 

genomföra ett par fallstudier, vilket även styrks av Bryman och Bell (2013) som menar att flera 

fallstudier kan möjliggöra en jämförelse mellan företagen. 

4.4 Urval 

Studiens urval valdes ut i samarbete med Organisation X. Studiens andra fallföretag, benämnd 

som Organisation Y, valdes ut på grund av att det tillhör den svenska tillverkningsindustrin och 

kan anses ha en likvärdig arbetsmiljö som Organisation X. Denna studie har därmed använt sig 

av ett målstyrt urval, vilket innebär att studiens urval inte valts ut slumpmässigt. Målstyrt urval 

syftar till att välja ut individer som kan besvara studiens formulerade frågeställningar. Det är 

även vanligt att välja ut individer som skiljer sig från varandra med hänsyn till betydande 

egenskaper (Bryman & Bell, 2013). Studien riktade sig mot individer med kunskap inom 

området psykisk ohälsa. På grund av att psykisk ohälsa är ett komplext område har det varit av 

betydelse att studiens urval har kunnat förhålla sig till studiens frågeställningar och syfte. Detta 

kan liknas vid en informantundersökning vilket innebär att individerna i studien bidrar med 

information om hur verkligheten är skapad i ett visst avseende. Vid informantundersökningar 
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är individerna oftast valda för att de innehar unik information. Att en studie har olika 

informanter kan vara positivt. Dem kan bidra med olika perspektiv inom det ofta komplicerade 

området (Esaiasson et al., 2017). 

Författarna till föreliggande studie ansåg att studiens tilltänkta urval innehar en förståelse kring 

psykisk ohälsa på grund av att de har en yrkesroll som förmodligen kräver denna förståelse. 

Individer anses vara relevanta utifrån den förståelse de har kring en social företeelse (Bryman 

& Bell, 2013). Enligt Cheetham och Chivers (1998) kan en individ utveckla ny kunskap genom 

att reflektera över sina tidigare erfarenheter. Studiens urval har genom sitt yrke förskaffat sig 

denna förståelse och kunskap kring psykisk ohälsa genom tidigare utfört arbete. 

4.5 Datainsamling 

De metoder inom kvalitativ forskning denna studie har använt sig av är intervjuer och 

dokumentinsamling. Anledningen till valet av dessa metoder är att det är vanligt förekommande 

att forskare som använder sig av metoden intervju också samlar in och analyserar dokument 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Denscombe (2016) måste en forskare svara på två frågor för att 

rättfärdiga tillvägagångssättet att använda datainsamlingsmetoden intervju. Dessa frågor är om 

studien behöver detaljerad information och om det är förnuftigt att förlita sig på information 

från ett fåtal informanter. Med anledning av att psykisk ohälsa är ett komplext område ansågs 

det nödvändigt att studien behövde detaljerad information. Intervjupersonerna innehar en god 

kännedom om psykisk ohälsa och arbetar dagligen med detta område. Därmed ansåg författarna 

till föreliggande studie att det var rättfärdigat att använda intervju som datainsamlingsmetod. 

Enligt Denscombe (2016) kan även detta motivera studiens beslut att använda sig av intervjuer. 

Om informanterna är kapabla och beredda att delge information som andra individer saknar kan 

detta ge ett rikt empiriskt material. Det kan uppstå ett informationsdjup vid intervjuer 

(Denscombe, 2016). 

I denna studie har nio individer intervjuats. Två intervjuer skedde på respektive fallföretag. En 

intervju var med en mellanchef och den andra med en medarbetare från fallföretagets HR-

avdelning. Dessa intervjuer var tänkta till att ge information till frågeställningen om vad som 

kan orsaka arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom tillverkningsindustrin, men även hur 

fallföretagen arbetar i nuläget kring området psykisk ohälsa. Studien innehåller även fem 

intervjuer med individer som arbetar med området psykisk ohälsa vid externa företag gentemot 
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studiens fallföretag. En av dessa intervjupersoner arbetar inom offentlig sektor. Intervjuerna 

med dessa fem individer syftade till att besvara frågeställningarna kring hur arbetsgivare inom 

tillverkningsindustrin kan främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa hos sina 

medarbetare. Studiens fem intervjupersoner som arbetar vid externa företag benämns i denna 

studien som konsulter. Vid en kvalitativ forskningsmetod är det vanligt att endast ett fåtal 

enheter studeras på grund av att det ur ett resurs- och tidsperspektiv är krävande (Holme & 

Solvang, 1997; Lind, 2014). 

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform ansågs vara mest 

gynnsam i och med att intervjupersonerna var tänkta att ge information kring ett komplext 

område. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren följer ett formulär där det finns ett 

fåtal relativt öppna frågor med övergripande frågeområden som intervjun kommer att utgå ifrån. 

Det ger en viss struktur till intervjun, vilket kan underlätta att jämföra de olika intervjuerna med 

varandra. Intervjupersonen får även en stor frihet att utforma sina egna svar. Frågorna behöver 

inte komma i den förväntade ordningen och intervjuaren får också möjlighet att ställa nya frågor 

till något som intervjupersonen sagt (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). 

Studien använde sig av två intervjuguider. Intervjuguiderna innehåller liknande frågor, men 

författarna till föreliggande studie ansåg ändå att studien behövde två olika intervjuguider. 

Anledningen till detta var att studiens frågeställningar krävde information från olika 

respondenter och således var det bättre för studiens resultat att fokusera vissa frågor mot 

företagen och andra mot konsulterna. En intervjuguide användes vid intervjuer hos fallföretagen 

och den andra intervjuguiden vid intervjuer med konsulterna. Under intervjuernas gång tog vi 

till oss intervjupersonernas information. Det ledde till att nya frågor uppstod och som 

nästkommande intervjuperson ibland fick besvara och ge sin tolkning av. Detta stöds även av 

Esaiasson et al., (2017) som anser att det inte finns något egenvärde att ställa samma frågor till 

alla informanter. Det kan istället vara en fördel att de intervjuer som genomförs först i studien 

genererar information som leder till nya eller mer specificerade frågor. Dessa frågor är 

sedermera ämnade att ställas i nästkommande intervjuer. 

Vid insamlingen av studiens empiriska material tillfrågades intervjupersonerna från 

fallföretagen om de hade tillgängliga dokument som kunde bidra till studien. Från fallföretagen 

erhöll författarna till föreliggande studie sjukfrånvarostatistik och fakta om företagen. Enligt 

Bryman och Bell (2013) kan dokument vid fallstudier användas för att beskriva organisationer 
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och dess historia. Denna studie har som tidigare nämnts samlat in data genom både 

semistrukturerade intervjuer och dokument. Det kan därmed anses att denna studie använt sig 

av triangulering, vilket enligt Langemar (2008) innebär att flera olika datainsamlingsmetoder 

används i forskningsprocessen. 

4.5.1 Förberedelser för intervjuer 

Vid utformningen av studiens intervjuguider formulerades frågor som i högsta grad var 

tematiska frågor. Tematiska frågor innebär att intervjuaren i en liten utsträckning påverkar 

intervjupersonens svar och intervjupersonen får således tillfälle att utveckla sina resonemang 

kring frågorna (Esaiasson et al., 2017). Frågorna var formulerade på ett språk som 

intervjupersonen behärskar. Studiens frågeställningar var även i ständig åtanke för att därmed 

skapa relevanta frågor till intervjuguiderna. Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att en 

intervjuguiders frågor täcker de teman och områden studien är intresserad av.  

I intervjuguiderna valdes det att ta med en inledande fråga som syftade till att intervjupersonen 

inte skulle få alltför svåra frågor i ett för tidigt skede under intervjuprocessen. Esaiasson et al., 

(2017) benämner dessa frågor som ʺuppvärmningsfrågorʺ, vilket ska skapa kontakt och 

upprätta en fortsatt god stämning under intervjuprocessen. Det utformades även ett antal 

avslutande frågor, vilket enligt Bryman och Bell (2013) kan möjliggöra för intervjupersonen att 

exempelvis själv tillägga något eller ge egna synpunkter till intervjun. 

För att författarna till föreliggande studie skulle kunna samla in intervjupersonernas information 

på ett fullständigt sätt ansågs det vara en fördel om intervjupersonerna gick med på att spela in 

intervjun. Enligt Trost (2005) finns det fördelar med att spela in samtalet med den som 

intervjuas. Efter intervjun går det att transkribera det insamlade empiriska materialet och 

därefter läsa mer ordagrant vad som sagts. Ytterligare en fördel med inspelning av intervjun är 

att fokus istället kan ligga på frågorna, vilket kan resultera i ett bra empiriskt material. Innan 

intervjuerna testades ljudinspelningsfunktionen på de två mobiltelefonerna som var tänkta till 

att användas under intervjuprocessen. Trost (2005) påpekar att det även finns nackdelar med att 

spela in intervjun. Det kan bli tidskrävande då intervjuerna måste spolas fram och tillbaka för 

att finna rätt detaljer som studien har användning av. I detta läge av studiens process ansågs det 

dock vara fler fördelar än nackdelar med att spela in en intervju.  
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För att intervjufrågorna skulle vara relevanta för studiens frågeställningar och uppfattas i 

enlighet med studiens syfte genomfördes en pilotintervju. Enligt Bryman och Bell (2013) och 

Trost (2005) är det viktigt att genomföra en pilotintervju innan de tilltänkta intervjuerna äger 

rum. Detta syftar till att säkerställa att intervjufrågorna kan ge betydande information, vilket 

ska leda till att studien får ett bra resultat. Innan genomförandet av studiens intervjuer togs den 

första kontakten med intervjupersonerna genom ett mejl innehållande ett bifogat följebrev (se 

bilaga 2). 

4.5.2 Genomförande av intervjuer 

Samtliga av studiens intervjuer genomfördes i mötesrum tillhörande intervjupersonernas 

arbetsplatser. Det kontrollerades att dörrar var stängda och att mobiltelefoner inte kunde störa 

intervjuprocessen. Vid en intervjusituation ska miljön vara så ostörd som möjligt. Det ska under 

intervjun inte heller finnas några åhörare som inte är involverade i studien (Trost, 2005; Bryman 

& Bell, 2013). Intervjuprocessen inleddes med att författarna till föreliggande studie 

presenterade sig själva, nämnde studiens syfte och frågade om intervjupersonerna hade några 

egna frågor. Enligt Lantz (2007) bör det finnas tid till att diskutera överenskommelsen innan 

intervjun startar. Det inledande skedet av intervjun är essentiell för intervjuprocessen eftersom 

att det är under detta skede som den första relationen mellan intervjuperson och intervjuare 

etableras. De etiska principerna nämndes och intervjupersonen fick ta ställning till om denne 

ansåg om det var okej att spela in intervjun. Enligt Trost (2005) är det viktigt att den som 

intervjuas accepterar att inspelning sker på grund av att det inte ska hämma dennes svar på 

frågorna. Två av studiens intervjupersoner anmärkte på att intervjun spelades in, men gav ändå 

sitt godkännande till att spela in intervjun. Under dessa två intervjuer placerades 

mobiltelefonerna så att intervjupersonerna inte såg dem. 

Under intervjuprocessen var författarna till föreliggande studie lyhörda på det intervjupersonen 

svarade. Detta ledde till att följdfrågor ofta ställdes och således blev vissa frågor, som 

egentligen skulle ställts senare under intervjuprocessen, aktuella i ett tidigare skede. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är flexibilitet under intervjuprocessen en fördel. Flexibilitet innebär 

bland annat att intervjuaren är lyhörd, frågornas ordningsföljd kan ändras och det görs 

uppföljning av olika svar. Författarna till föreliggande studie var således insatta i studiens fokus 

under intervjuprocessen. Eftersom att intervjupersonerna var tilltänkta att ge information 

kopplat till vissa av studiens frågeställningar, styrdes ibland intervjupersonerna till information 
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som ansågs vara betydande för studien. Däremot var författarna till föreliggande studie 

noggranna med att inte leda intervjupersonernas svar. Intervjupersonerna tilläts även att ge svar 

på frågorna utan att avbrytas. Enligt Bryman och Bell (2013) är det en fördel om intervjuare 

kan vara insatta i studiens fokus, visa hänsyn gentemot intervjupersonen och även kunna styra 

intervjupersonen till att ge information som kan bidra till studien. 

4.6 Litteratursökning 

Sekundärdata har i denna studie samlats in för att skapa en bredare förståelse för psykisk ohälsa. 

Studiens litteratursökning har främst gjorts via Google, Google Scholar, Högskolan i Skövdes 

databas WorldCat local, Högskolan i Skövdes bibliotek och Emerald Insight. Författarna till 

föreliggande studie har även studerat tidigare examensarbeten på Diva.portal. De sökord som 

främst användes var psykisk ohälsa, sjukfrånvaro, friskfaktorer, riskfaktorer, mental illness och 

mental health. Studiens sekundärdata valdes i så stor utsträckning som möjligt till att använda 

ursprungskällan och de senaste publikationerna inom studiens område. 

4.7 Dataanalys 

Efter varje intervju transkriberades det empiriska materialet ordagrant genom att respektive 

person ansvarade över att transkribera hälften av den inspelade intervjun. När transkriberingen 

av en intervju var genomförd, läste författarna till föreliggande studie enskilt det empiriska 

materialet för att således skapa en helhetsbild. Sedan lästes transkribering gemensamt igenom 

och då fokuserades det på delar inom det empiriska materialet. För att få en bättre överblick 

över de olika delarna inom det empiriska materialet kodades dessa delar genom markering i sex 

olika färger. Enligt Bryman och Bell (2013) syftar kodning till att få fram material som är av 

relevans för frågeställningen. Kodning är en process där empiriska data bryts ner i sina 

beståndsdelar och därefter benämns. Varje färg hade en egen innebörd som gick att koppla 

delarna i det empiriska materialet till Krav- kontroll- stödmodellen och KASAM. Dessa sex 

färgkodningar var krav, kontroll, stöd, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. De koder 

författarna till föreliggande studie fann i det empiriska materialet resulterade i Arbetsmiljön 

inom Organisation X och Y, engagerade medarbetare, se medarbetaren genom ledarskapet, 

mellanchefers situation och samarbete med HR, betydelsen av tjänstemän som känner till 

verksamheten, betydelsen av mellanchefer och deras ledarskap samt bry sig om sina 

medarbetare. Dessa teman underlättade analyseringen av det empiriska materialet och även till 
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att besvara studiens frågeställningar. Under analyseringen av det empiriska materialet 

kopplades även friskfaktorer för psykisk hälsa och riskfaktorer för psykisk ohälsa. I analysen 

arbetade författarna till föreliggande studie med att ʺpusslaʺ med det empiriska materialet från 

de intervjuade personerna från fallföretagen, de intervjuade konsulterna, insamlade dokument 

samt tidigare forskning. Enligt Esaiasson et al., (2017) går dataanalysen ut på att värdera källor 

och lägga ett ʺpusselʺ. 

4.8 Kvalitetsmått 

4.8.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär tillförlitlighet att en studie garanterar att forskningen 

som utförs under studiens gång överensstämmer med de regler som finns. Under studiens gång 

har författarna till föreliggande studie strävat efter att utgå från våra frågeställningar i studiens 

samtliga kapitel. Detta anser författarna till föreliggande studie har skapat en överensstämmelse 

mellan forskningsfrågorna, studiens teoretiska ramverk och det insamlade empiriska materialet. 

Under utformningen av studiens intervjuguider har författarna till föreliggande studie även som 

tidigare nämnt utgått från studiens syfte och frågeställningar. Därmed anser författarna till 

föreliggande studie ha lyckats undersöka det som studien syftade till att undersöka. Vid 

personliga intervjuer kan det uppstå så kallade intervjuareffekter, som exempelvis att 

intervjupersonens svar kan påverkas av vem det är som intervjuar (Esaiasson et al., 2017). 

Författarna till föreliggande studie har under studiens samtliga intervjuer varit medvetna om 

vår eventuella påverkan på intervjupersonernas svar. Denna studie har även under 

forskningsprocessen använt sig av triangulering, vilket enligt Langemar (2008) kan höja 

meningsfullheten och förståelsen om det studerade området. 

4.8.2 Överförbarhet 

Överförbarheten i denna studie kan anses vara relativt låg på grund av att urvalet i studien 

medvetet har varit relativt begränsat och inte heller slumpmässigt på grund av att 

intervjupersonerna ska vara relevanta för studien. Studiens målstyrda urval gör att resultatet är 

svårare att generalisera till andra sociala miljöer. Detta överensstämmer med Bryman och Bells 

(2013) resonemang om att ett målstyrt urval inte går att generaliseras till en population. Denna 

studie har däremot fallföretag inom den svenska tillverkningsindustrin som har arbetsmiljöer 

som är jämförliga. Denna studie kan använda analytisk generalisering och således går det att 
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anta att studiens resultat kan bidra till förståelse för hur andra företag inom 

tillverkningsindustrin med liknande förhållanden som Organisation X och Y kan arbeta för att 

motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att 

detta innebär att forskaren gör en värdering om huruvida studiens resultat kan fungera som 

anvisning för vad som kan hända i en annan kontext och situation. 

4.8.3 Pålitlighet 

Denna studie kan anses vara pålitlig eftersom samtliga delar i studien har beskrivits tydligt och 

precist. Författarna till föreliggande studie har även skrivit studiens samtliga avsnitt 

tillsammans. Detta har lett till en diskussion kring de olika avsnitten i studien och hur dessa ska 

utformas. Sammantaget ska detta ha resulterat i att studien i så hög grad som möjligt ska kunna 

gå att upprepas och att andra individer kan förstå studiens samtliga avsnitt. Om en studie ska 

anses vara pålitlig menar Bryman och Bell (2013) att studiens forskare behöver anta ett 

granskande synsätt. Detta innebär att det garanteras en komplett och tillgänglig redogörelse av 

alla faser i forskningsprocessen. Andra forskare kan därmed avgöra om den valda 

forskningsprocessen är rimlig. 

4.8.4 Konfirmering eller bekräftelse 

Under studiens gång har författarna till föreliggande studie förhållit sig objektiva och inte låtit 

personliga värderingar påverka tolkandet av studiens empiriska material och i analysen av detta. 

Konfirmering eller bekräftelse innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren försöker 

garantera att denne agerat i god tro. Forskaren ska inte medvetet ha låtit sina personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning berört utförandet av studien. 

4.9 Etiska överväganden 

I forskningsundersökningar är det viktigt att individer som studeras i undersökningen behandlas 

på ett korrekt sätt. Det finns fem etiska principer som en studie bör ta hänsyn till. De etiska 

principerna är informationskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013).  

Informationskravet syftar till att berörda individer i studien ska få reda på studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att be berörda intervjupersonerna ska ha kännedom om att deltagandet 
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i studien är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vid första kontakten 

med studiens intervjupersoner har författarna till föreliggande studie som tidigare nämnt skickat 

ut ett mejl innehållande ett bifogat följebrev (Se bilaga 2) till intervjupersonerna. I brevet 

informerades intervjupersonerna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att det är 

okej att avbryta sin medverkan i studien. Denna information upprepade författarna till 

föreliggande studie även för intervjupersonerna i början av intervjuprocessen. 

I det nämnda följebrevet framgick det att intervjupersonerna kommer att få vara anonym om så 

önskas. Samtliga intervjupersoner i studien har önskat att få vara anonyma. Namnen på studiens 

intervjupersoner har således bytts ut till fiktiva namn. Studiens empiriska material har bevarats 

på skyddade enheter som endast författarna till föreliggande studie har haft tillgång till. Inga 

utomstående till studien har därmed fått tillgång till det empiriska materialet. Det säkerställdes 

även som tidigare nämnt under genomförande av studiens intervjuer att inga utomstående till 

studien kunde höra intervjupersonernas svar. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär 

enligt Bryman och Bell (2013) att de berörda intervjupersonernas svar i studien ska behandlas 

strikt konfidentiellt och att de kan vara anonyma i studien. 

I det bifogade brevet informerades det om att intervjupersonernas information enbart kommer 

att användas i forskningssyfte. Detta upprepades även för intervjupersonerna i början av 

intervjuprocessen. Nyttjandekravet innebär att de berörda intervjupersonerna blir informerade 

om att deras svar i studien enbart kommer att användas i forskningssyfte. Författarna till 

föreliggande studie har under studiens gång varit ärliga gentemot intervjupersonerna och så 

tydligt som möjligt beskrivit vårt arbete med denna studie. Vilseledande eller falsk information 

får under studiens gång inte ges ut till de berörda intervjupersonerna. Det är detta som menas 

med falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013). 
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5. Empiri 

I nedanstående kapitel beskrivs studiens två fallföretag och intervjupersoner. Därefter 

presenteras studiens insamlade empiriska material från intervjupersonerna. I den första delen 

presenteras empiriskt material från intervjupersonerna från fallföretagen. I den andra delen 

presenteras empiriskt material från konsulterna. 

5.1 Beskrivning av fallföretagen 

5.1.1 Organisation X 

Fallföretaget Organisation X har sitt säte i Sverige, men bedriver även verksamhet globalt. 

Tillverkning av Organisation X:s produkter sker även i Asien och övriga Europa. Det land som 

har flest antal anställda inom Organisation X är tillika Sverige. Denna studies intervjupersoner 

från Organisation X arbetar på en tillverkningsindustri i södra Sverige. Denna monteringsfabrik 

är en av de största arbetsgivarna i närområdet. Mellanchefen som intervjuades ansvarar över 46 

medarbetare. Vid denna monteringsfabrik finns det flera mellanchefer som har samma 

arbetsuppgifter som den intervjuade mellanchefen. Organisation X önskar att vara anonym, 

därför benämns inte organisationen med dess formella namn. 

I en granskning av dokument som erhållits från Organisation X går det att utläsa information 

kring organisationens sjukfrånvarostatistik bland medarbetare. Från år 2016 till år 2017 ökade 

sjukfrånvaron som var orsakad av psykisk ohälsa relativt mycket. År 2017 var psykisk ohälsa 

en av de mest bidragande orsakerna till att medarbetare var frånvarande från arbetet. 

5.1.2 Organisation Y 

Fallföretaget Organisation Y har sitt säte i Finland, men bedriver även verksamhet i andra 

länder i Europa. Det land som har flest antal anställda är Finland. Denna studies 

intervjupersoner från Organisation Y arbetar på en tillverkningsindustri i södra Sverige. 

Organisation Y är en av de största arbetsgivarna i närområdet. Mellanchefen som intervjuades 

arbetar på en avdelning där slutprodukten tillverkas. Mellanchefen ansvarar över 21 

medarbetare. Organisation Y önskar att vara anonym, därför benämns inte organisationen med 

dess formella namn. 
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I en granskning av dokument som erhållits från Organisation Y går det att utläsa information 

kring organisationens sjukfrånvarostatistik bland medarbetare. Under de senaste fem åren har 

sjukfrånvaron varit på en högre nivå än tidigare och har även under åren gradvis stigit. Inom 

Organisation Y var sjukfrånvaron år 2017 även högre än det uppsatta målet var för året. Psykisk 

ohälsa var däremot inte den mest förekommande orsaken till att medarbetare var frånvarande 

inom Organisation Y. Det går heller inte att bekräfta att den psykiska ohälsan har ökat avsevärt 

under denna femårsperiod. Medarbetare med magbesvär har däremot varit den näst största 

orsaken till sjukfrånvaro under denna tidsperiod och är det även i nuläget. Den största orsaken 

till sjukfrånvaro är infektion. Båda dessa orsaker är de klart största anledningarna till att 

medarbetare sjukanmäler sig inom Organisation Y. 

5.2 Presentation av studiens intervjupersoner 

5.2.1 Intervjupersoner – Organisation X och Y 

Sara är i 60-årsåldern och arbetar som mellanchef inom Organisation X. Sara har arbetat inom 

Organisation X merparten av sitt vuxna liv. Denna intervju tog cirka 50 minuter att genomföra. 

Eva är i 50-årsåldern och arbetar på HR-avdelningen hos Organisation X. Eva har arbetat inom 

Organisation X i två år. Denna intervju tog cirka 40 minuter att genomföra. 

Olof är i 55-årsåldern och arbetar som mellanchef inom Organisation Y. Olof har arbetat inom 

Organisation Y merparten av sitt vuxna liv. Denna intervju tog cirka 40 minuter att genomföra 

Elsa är i 35-årsåldern och arbetet på HR-avdelningen hos Organisation Y. Elsa har arbetat inom 

Organisation Y cirka två år och innan dess på ett liknande tillverkningsföretag. Elsa har en 

personalvetarutbildning. Denna intervju tog cirka 40 minuter att genomföra. 

5.2.2 Intervjupersoner – konsulter 

Kajsa är i 50-årsåldern och arbetar som coach och rådgivare inom ett företag som delvis arbetar 

med att hjälpa medarbetare som upplever psykisk ohälsa att finna rätt yrkesbana och rätt typ av 

arbete. Denna intervju tog cirka 40 minuter att genomföra. 

Erik är i 50-årsåldern och arbetar på ett företag som sysslar med handledning i psykoterapi. Han 

är utbildad psykoterapeut och psykolog och arbetar som handläggare. Denna intervju tog cirka 

60 minuter att genomföra. 
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Nils är i 45-årsåldern och arbetar på en statlig myndighet. Nils arbetar bland annat med att 

utbilda företag inom rehabiliteringsfrågor. Denna intervju tog cirka 60 minuter att genomföra. 

Lisa är i 30-årsåldern och arbetar som HR-partner inom offentlig sektor. Lisa arbetar främst 

med frågor rörande arbetsmiljö och rehabilitering. Denna intervju tog cirka 40 minuter att 

genomföra. 

Stina är i 55-årsåldern och arbetar inom ett företag som arbetar med hälsa och arbetsmiljö. Stina 

har titeln företagsläkare och är utbildad läkare. Denna intervju tog cirka 40 minuter att 

genomföra. 

5.3 Empiri från fallföretagen 

5.3.1 Arbetsmiljön inom Organisation X och Y 

Inom Organisation X och Organisation Y är det ett högt tempo i tillverkningsprocessen. Det 

finns ett ständigt krav på att producera rätt mängd produkter till rätt kvalitet.  Enligt Sara kan 

de höga kraven och höga tempot inom Organisation X ibland leda till att medarbetare känner 

att de inte klarar av att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetet inom Organisation X är oftast 

monotont och därför brukar medarbetare rotera arbetsuppgifter. Genom roteringen är det tänkt 

att medarbetare ska minska det monotona arbetet och samtidigt lära sig nya arbetsuppgifter. 

Sara utvecklar ”Arbetet vi gör här är väldigt monotont. Du kommer inte undan det. Man måste 

göra klart för medarbetarna att här producerar vi den här tillverkningsprodukten. Det är vårt 

jobb.” Enligt Olof prioriteras det inom Organisation Y säkerhet i tillverkningsprocessen, 

kvalitet på produkterna och produktivitet hos medarbetarna. 

Organisation X har hjälpverktyg och system som ska underlätta tillverkningsprocessen för 

medarbetarna. Det finns även tydliga rutiner och tillvägagångssätt kring hur arbetsuppgifterna 

ska utföras. På varje arbetsstation inom Organisation X finns det ett system som stegvis 

vägleder medarbetare i tillverkningsprocessen. Systemen ska användas av medarbetare för att 

undvika felkonstruerade produkter. Det finns även ett system som signalerar om tempot är 

tillräckligt högt. Vid uppkomna situationer i tillverkningsprocessen kan även medarbetare 

genom ett system påkalla sig en högre ansvarig medarbetare. Antingen tar den tillkallade 

medarbetaren tillfälligt över monteringsstationen eller så reds situationen ut gemensamt. Sara 

förklarar ”Detta förbättrar flödet och hjälper till att hålla takten. Det blir även okej för personer 

att be om hjälp.” Inom Organisation X finns det även en sidogrupp innehållande medarbetare 
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som kan hjälpa till där det uppkommer personalbrist. Organisation Y har också ett liknande 

system som Organisation X där det signaleras om tempot är tillräckligt högt eller inte. Det finns 

även rutiner och tillvägagångssätt kring hur arbetsuppgifter ska utföras. Däremot har 

Organisation Y:s medarbetare mer frihet kring hur arbetsuppgifterna ska utföras. Olof utvecklar 

”Alla vägar är inte lika raka. Om du går runt lite och hoppar över stolen är det okej. Det 

viktigaste är att vi ska nå målet.” 

Sara har märkt att medarbetare inom Organisation X känner sig mer stressade när tempot i 

tillverkningen är högt. Det kan förekomma att de således lär sig att utföra arbetsuppgifterna 

felaktigt. Detta hämmar i sin tur deras tempo i tillverkningsprocessen. Sara utvecklar ”Personer 

kan tycka att det går fortare att lyfta för hand istället för att använda ett hjälpverktyg. Då får 

man tala om för dem att sådär går det inte att göra på grund av risken att försämra deras egna 

hälsa. Hjälpverktygen finns där av en anledning.” Organisation X planerar att i framtiden låta 

medarbetarna själva i större grad påverka hur arbetsuppgifterna inom tillverkningsprocessen 

ska utföras. Det ska vara mer acceptabelt att skapa egna rutiner, med villkoren att 

arbetsuppgifterna blir utförda i tid och till rätt kvalitet. Eva fortsätter ”Men bara för att du 

öppnar ʺhagenʺ är det inte säkert att alla springer ut. Det är rätt tryggt i ʺhagenʺ och du vet hur 

du får din mat.” 

5.3.2 Engagerade medarbetare 

För att få fram medarbetares åsikter och tankar har Organisation Y vid vissa tillfällen anordnat 

fokusgrupper. Medarbetare kan således komma med förbättringsförslag gällande bland annat 

arbetsmiljön. Elsa nämner ett exempel ”En person önskade raster på helgerna så att det går att 

stänga av maskiner. Idag har personalen måltidsuppehåll, men att dem istället kan stänga av 

maskinerna och gå ifrån tillsammans. Detta har varit mycket uppskattat.” Enligt Elsa är 

Organisation Y noga med att informera medarbetarna om deras värde för organisationen och 

att de ska känna stolthet för de tillverkade produkterna. Organisation Y anordnar olika 

aktiviteter som exempelvis familjedagar, stegtävlingar och gemensamma friskvårdsaktiviteter. 

Nyligen fick medarbetare inom Organisation Y genomföra avslappningsövningar med en 

sjukgymnast. Organisation X anordnar också olika aktiviteter. Det kan vara exempelvis fester, 

gemensamma friskvårdsaktiviteter och så kallade lagarbetsdagar. Organisation X har även 

nyligen öppnat ett gym som personalen har tillträde till.  
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Elsa lyfter även att inom Organisation Y är det viktigt att medarbetare har rätt kompetens. De 

ska även veta vad som förväntas av dem i arbetet. Det är viktigt att lyssna på medarbetares 

önskemål om egen utveckling i arbetet och samtidigt hitta möjligheter till att möta deras 

förväntningar. Det är även viktigt att ha rätt medarbetare på rätt plats. Olof är en medarbetare 

som har fått genomföra många utbildningar hos Organisation Y. Olof utvecklar ”Jag är i 

grunden plåtslagare. Men jag har fått gå utbildningar här. Det är ett kanonföretag jag jobbar på. 

Jag har blivit mer och mer intresserad kring det här med personal och sånt.” Även Sara har 

under sin tid inom Organisation X fått genomföra många utbildningar för att utvecklas i sin roll 

som mellanchef. 

5.3.3 Se medarbetaren genom ledarskapet 

Inom Organisation X arbetar medarbetare oftast i lag om tolv. Laget har ett möte varannan 

vecka. Medarbetarna uppmuntras då till att prata om sådant som inte enbart berör arbetet inom 

Organisation X trots att det ibland kan vara känsligt. Sara utvecklar ”Ibland råder jag folk till 

att berätta om deras situation. Jag vet oftast, men man vill inte att alla andra ska få höra det. Om 

personerna vågar berätta saker för varandra, så accepterar gruppen även varandra mycket mer. 

Det är jätteviktigt med stöd från kollegor.” På en medarbetares förfrågan kan ibland även Sara 

berätta för gruppen om dennes situation. Enligt Sara kan en sammansvetsad grupp, utan 

närvaron av en mellanchef, ta hand om varandra. En sammansvetsad grupp kan enligt Sara leda 

till att förändringar i beteendet hos medarbetare enklare upptäcks och uppmärksammas.  

Olof försöker likt Sara stötta sina medarbetare genom sitt ledarskap. Olof utvecklar ”Det är lite 

på individnivå hur lätt man får kontakt med varandra. Det är likadant för mig med. I min grupp 

har jag mer kontakt med en del och mindre med andra, men som chef måste du försöka att lägga 

det i ryggsäcken och försöka få kontakt med alla.” Olof menar att han har som målsättning att 

varje dag röra sig ute bland medarbetarna och prata med dem. Ibland hinner däremot inte Olof 

med detta. Inom Organisation X försöker Sara att ha en kontinuerlig kontakt med sina 

medarbetare.  

”Jag rör mig väldigt mycket och är ute bland personalen. Jag har haft som rutin att 

varje morgon mellan klockan sju till nio inte ha några möten, förutom ett kort 

morgonmöte. Det vet min personal om och de vet att jag då finns i närheten. Jag 

försöker prata med alla, se dem och säga godmorgon. Speciellt med de som jag vet 
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inte mår bra. Jag tror att det är viktigt för de att känna att man finns där och samtidigt 

ge dem en chans att tala om att de inte mår bra.”    

(Sara) 

När tempot är som högst inom Organisation X kan det ibland enligt Sara vara samma 

medarbetare som inte håller tempot. Sara brukar vanligtvis fråga vad som är problemet och hur 

hon kan hjälpa till. Sara kan även ordna med extra hjälp gentemot medarbetaren om denne inte 

anser sig kunna hantera särskilda arbetsuppgifter. Inom Organisation X finns det ett 

upplärningssystem för nya medarbetare. Upplärningssystemet inbegriper en fadder som visar 

hur tillverkningen ska gå till. Faddern godkänner därefter medarbetaren när denne anses klara 

av arbetsuppgifterna. Även inom Organisation Y kan medarbetare få extra hjälp under 

introduktionen och även i det dagliga arbetet. Under varje arbetspass finns det ständigt en 

närvarande medarbetare som finns tillgänglig som ett stöd i tillverkningsprocessen. Denne 

medarbetare fungerar även som ett extra stöd i introduktionsprocessen. 

Sara nämner att inom Organisation X anpassas arbetsuppgifterna vanligtvis efter medarbetarens 

arbetskapacitet när denne varit sjukskriven eller när det kan anses vara en nödvändig åtgärd för 

att förhindra sjukfrånvaro. Sara utvecklar ”Jag brukar säga att det räcker med att jag ser att du 

den här veckan kommer i tid varje morgon. Det viktigaste är att personen får komma tillbaka 

in i gruppen”. Även Organisation Y genomför åtgärder när medarbetare riskeras att sjukskrivas. 

Åtgärderna ska samtidigt vara meningsfulla för båda parter. Ett exempel var en medarbetare 

som under en tidsperiod fick rengöra golv. Detta ledde till att den psykisk hälsan för individen 

uppnåddes och Organisation Y behövde inte betala för extern städhjälp. 

5.3.4 Mellanchefers situation och samarbete med HR 

Enligt Sara är det höga krav på att Organisation X:s mellanchefer ska se till att medarbetarna 

producerar rätt mängd produkter till rätt kvalitet. De höga kraven hos mellanchefer kan leda till 

konsekvenser. Sara utvecklar ”Det är jättepressande för ledaren. Du orkar inte med människor 

som inte mår bra. Det finns en risk att det blir allt för många att ta hand om. Det kan leda till att 

många människor faller ur på grund utav både psykiska och fysiska problem.” I syfte att minska 

upplevelsen av de höga kraven har Organisation X möjliggjort för mellanchefer att delta i ett 

stresshanterings-program. Detta ska leda till att mellanchefer ska lära sig att hantera stress i 

arbetet. Även Olof anser att hans roll som mellanchef inom Organisation Y är krävande. Han 

anser sig vara en mellanchef som i större grad vet hur tillverkningsprocessen ska gå till, än hur 
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han ska ansvara över medarbetare. Olof prioriterar först och främst att tillverka rätt mängd 

produkter till rätt kvalitet. Olof förklarar ”Man måste sätta Organisation Y:s mål först som man 

säger. Det är det som föder mig och alla andra här. Sedan måste man titta i den andra 

ʺvågskålenʺ. Det går inte att driva så hårt så att någon far illa. Men det går att trycka på lite. Det 

finns en balans där som man som mellanchef måste arbeta med.”  

Elsa arbetar aktivt med att vara insatt i Organisation Y:s verksamhet och att inneha en god 

relation med dess mellanchefer. Elsa utvecklar ”Jag tror att det är mycket viktigt att vara 

delaktig, närvarande och involverad. Desto mer jag vet om något desto mer kan jag stödja det. 

Har man byggt upp ett förtroende kommer de med saker och man får informationen och det blir 

lättare att stödja. Mycket handlar om att ha en god relation med mellancheferna. 

Förhoppningsvis får man all information som krävs för att stödja.” Elsa har som ambition att 

ofta vara ute bland medarbetare och mellanchefer. Enligt henne är det viktigt att ta tag i 

uppkomna problem och samtidigt vara lösningsfokuserad. 

”Sen även överlag att inte blunda för problemet. Att våga vara rak, ärlig och fråga 

hur individer mår. Då är det jättebra med chefer som är lyhörda och som ser 

individen. Ofta vet de mycket mer än vad jag vet. Någon medarbetare kanske 

genomgår en separation eller så kan en familjemedlem ha gått bort. Då pratar vi med 

personen. Ibland gör chefen det själv och ibland är jag med. Beroende på vad som 

kommer fram kan man sätta in olika åtgärder. Det kan vara allt ifrån att låta personen 

gå till en beteendevetare, till att man förtydligar arbetsuppgifter och ansvar på skiftet 

så att det inte blir någon rollkonflikt.” 

(Elsa) 

Olof uppskattar samarbetet med HR-avdelningen på Organisation Y. Olof förklarar ”Jag har 

inte tid att lusläsa tolkningar av avtal och grejer och sånt. Har man problem med det, då ringer 

man bara in till HR. Nio av tio gånger får man ett svar direkt i telefonen. Den tionde gången får 

jag att höra att man återkommer. Då tar det någon dag innan jag får reda på vad det är som 

gäller. Sedan när det har krånglat med medarbetarsamtal har man bara gått förbi och frågat om 

någon kan hjälpa till med det. De ställer upp direkt varje gång. HR är klockrena mot oss.” 

Sara har arbetat merparten av sitt vuxna liv inom Organisation X. Merparten av Organisation 

X:s mellanchefer har däremot inte samma erfarenhet som Sara. De flesta mellanchefer har 

troligtvis inte hunnit skapa tillräckligt djupa relationer inom Organisation X och Sara ser ett 
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problem med detta. Sara utvecklar ”Det enda jag önskat genom åren är just för våra nya ledare 

att dem hade mer stöttning. De har ett mycket tufft läge för de är på väg upp i företaget. Jag har 

hunnit bygga upp mitt egna kontaktnät. Ibland känner de sig nog väldigt ensamma och att de 

inte har tillräckligt med stöd. De känner nog att vår HR som finns idag inte finns där. De önskar 

nog att HR förstår mer hur produktionen funkar.” Sara önskar att medarbetare från HR-

avdelningen skulle visa sig mer ute i tillverkningen. Enligt henne skulle det leda till att HR-

medarbetare blir mer införstådda i verksamheten och att relationer kan fördjupas med 

mellanchefer. Sara utvecklar ”Ledaren vet inte ens vilka de är på HR och vad dem är bra på. 

För de är bra på olika saker. De vet inte vem dem ska vända sig till. HR är väldigt anonyma. 

Jag är nog lite överkritisk till dem. Jag hör från andra mellanchefer att de inte vet vem dem ska 

prata med. Vem ska jag gå till och prata med om just den här frågan?” 

5.4 Empiri från konsulterna 

5.4.1 Betydelsen av tjänstemän som känner till verksamheten 

För att samarbetet mellan HR-avdelning och mellanchefer ska kunna fungera väl är det enligt 

konsulterna viktigt att HR-avdelningen är införstådda verksamheten och har kännedom kring 

hur den bedrivs. Detta gäller även för övriga högre uppsatta tjänstemän är. Om HR-avdelningen 

eller övriga tjänstemän saknar kännedom om verksamheten och hur den ska bedrivas kan detta 

resultera i att ogrundade beslut kring hur verksamheten ska bedrivas fattas. Enligt konsulterna 

kan medarbetare på HR-avdelningen och övriga chefer som har kännedom om verksamheten 

omgående lyfta goda förslag från övriga medarbetare och även ifrågasätta sämre förslag. Erik 

utvecklar ”Som arbetare står du ju här varenda dag med de här maskinerna. Du vet vad som 

fungerar och så kommer det ett beslut som du inte känner igen dig i. Då kommer klagandet över 

att ledningen inte har någon aning om vad vi sysslar med.” Konsulterna menar att det idag kan 

vara ett längre avstånd än tidigare mellan tjänstemän och medarbetare inom 

tillverkningsindustrin. Erik utvecklar ”Det ställer högre krav på att tjänstemännen vet vad 

medarbetarna arbetar med. Där har det ändrats. Vi har många chefer, men det är inte säkert att 

de känner till verksamheten. Det tror jag skapar stress och psykisk ohälsa”. 

5.4.2 Betydelsen av mellanchefer och deras ledarskap 

Inom tillverkningsindustrin har mellanchefer både ett produktions- och personalansvar. Detta 

kan vara en utmaning för mellanchefer. Nils förklarar ”Det är en extra utsatt roll. Hur ska man 



31 

 

hantera det? Det är en fråga inom tillverkningsindustrin, men även på andra håll. 

Mellanchefernas utsatthet i den här situationen. Det tror jag är en riskgrupp om man kan 

uttrycka sig så.” Konsulterna nämner att mellanchefer inom tillverkningsindustrin inte alltid är 

rekryterade till tjänsten för att de exempelvis är kompetenta på att genomföra medarbetarsamtal. 

De kan istället vara tillsatta för att dem är kompetenta inom verksamheten och känner till 

tillverkningsprocessen. De vet vad som krävs för att rätt mängd produkter ska hinnas med att 

tillverkas. Om mellanchefer upplever en svårighet med att kombinera personal- och 

produktionsansvaret är det enligt konsulterna viktigt att mellanchefer vet vilket stöd det går att 

få och vilka individer det går att vända sig till på arbetsplatsen. För att mellanchefer ska kunna 

kombinera ansvarsområdena är det av betydelse att de har ett fungerande samarbete med 

medarbetare på HR-avdelningen. Om inte mellanchefer vet vilka som arbetar på HR-

avdelningen eller vad dem huvudsakligen ansvarar över blir det enligt konsulterna svårare att 

söka stöd i det dagliga arbetet. 

Konsulterna menar att medarbetare kan uppleva det ansträngande och känslofyllt att prata om 

sin psykiska ohälsa eller psykiska hälsa. Som mellanchef är det viktigt att känna sig bekväm 

med att ställa personliga frågor. Kajsa utvecklar ”Så fort du börjar misstänka psykisk ohälsa 

hos en person, när du ser att denne börjar bli korttidsfrånvarande eller att personen varit 

sjukskriven, är det viktigt att följa upp detta. Att man är intresserad av personen och att man är 

ärlig i kommunikationen.” Enligt konsulterna är det viktigt att mellanchefer ser sina 

medarbetare utifrån deras egna förutsättningar. Genom att vara medveten om detta blir det 

enklare att finna en lösning kring medarbetares upplevda psykiska ohälsa. På grund av att 

individer har egna förutsättningar, behövs även olika åtgärder. För en annan medarbetare kan 

den bästa åtgärden vara att bli omplacerad till en ny tjänst inom organisationen. En annan 

medarbetare kan den bästa åtgärden vara att tillfälligt gå ner i arbetstid. Om mellanchefer inte 

lyckas med att se sina medarbetare utifrån deras egna förutsättningar menar konsulterna att det 

kan bli svårare för mellanchefer att uppfatta tidiga signaler som är kopplade till psykisk ohälsa.  

Det blir enklare för mellanchefer att uppmärksamma medarbetares egna förutsättningar utifall 

att det finns en relation mellan parterna. Relationen mellan mellanchef och medarbetare är 

enligt konsulterna en bidragande faktor till att få en ökad trivsel på arbetsplatsen och även 

minska sjukfrånvaron. Kajsa utvecklar ”Man ska jobba aktivt med medarbetarna och tidigt 

hantera situationen. Det handlar i grunden om relationen. Vilken relation har medarbetare och 

chef? Det sätter ofta prägeln på hur man har kontakt med varandra. Hur man pratar med 
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varandra har en påverkan kring om psykisk ohälsa kommer fram när man pratar eller inte.” För 

att kunna ha relationer med samtliga medarbetare kan mellanchefer vara påverkade av antalet 

individer som de ansvarar över. 

”Det går kanske inte med 40 individer, men med 20 individer kan man enklare sticka 

in huvudet och säga hej. Att även någon gång varje vecka fråga hur läget är, om allt 

fungerar och om det är något problem? Då får man ett närmare band och det blir 

enklare att upptäcka förändringar i beteendet hos individen. Då vågar även kanske 

individen signalera att man faktiskt inte mår riktigt bra.” 

 (Nils) 

Konsulterna menar att gemensamma samlingar mellan medarbetare och mellanchef kan vara 

ett bra tillfälle till att upptäcka tidiga signaler kopplat till psykisk ohälsa. Det kan exempelvis 

vara morgonsamlingar, men även en samling i slutet av arbetspasset då återkoppling sker. 

Gemensamma samlingar kan vara ett medel för mellanchefer att ta reda på vad som händer i 

arbetsgruppen. Stina bekräftar ”Feedback och återkoppling är jätteviktigt. Det gäller ju alla 

oavsett vad man jobbar med, men att chefen faktiskt ger återkoppling. Både konstruktiv kritik 

och positiv feedback.” Konsulterna anser att tid för reflektion och återhämtning bör finnas för 

medarbetarna inom tillverkningsindustrin Det behöver inte ta mer tid än 10-15 minuter. Erik 

fortsätter ”Det finns många olika sätt att göra detta på. Samtidigt tror jag att det är ett misstag 

att tro att man inte behöver tid för reflektion. Det tror jag är en väldigt viktig del kring det här 

med psykisk hälsa.” 

5.4.3 Bry sig om sina medarbetare  

Konsulterna anser att medarbetare behöver känna en gemenskap och trivsel på arbetsplatsen. 

Detta kan enligt konsulterna minska risken för psykisk ohälsa. Arbetsgivare inom 

tillverkningsindustrin behöver inte heller investera i insatser med relativt höga kostnader. 

”Basala aktiviteter inom organisationer, exempelvis fika, har oftast en större 

betydelse för medarbetare än vad det går att tro. Dessa bör inte förminskas i värde. 

Jag har väldigt svårt att förstå att vissa arbetsplatser tar bort exempelvis fikan, för 

det är en väldigt billig kostnad. Allt detta kan verka oväsentligt, men det är det faktiskt 

inte! Det är ett sätt att känna att företaget faktiskt bryr sig.” 

(Erik) 
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Konsulterna menar även att medarbetares psykiska hälsa kan bli bättre genom att låta dem delta 

i gemensamma fysiska aktiviteter. Det är viktigt att företag inom tillverkningsindustrin 

fortsätter skapa aktiviteter som får medarbetare att känna positivitet och glädje. Om 

aktiviteterna skulle tas bort från arbetsplatsen minskar positiviteten och glädjen bland 

medarbetarna och risken för psykisk ohälsa kan öka. Erik upplyser ”Jag brukar tänka att bra 

känslor ger energi och dåliga känslor dränerar på energi.” Konsulterna anser att det är viktigt 

att medarbetare inom tillverkningsindustrin upplever att de får någonting tillbaka för den 

ansträngning dem gör i arbetet. Det är av betydelse att medarbetare upplever att arbetsgivare 

investerar i dem, att de är med i ett sammanhang och att de känner tillhörighet inom 

organisationen. Om detta sker kan det skapa ett starkare engagemang hos medarbetarna. Stina 

utvecklar ”Arbetet är i ena handen, men att vi har det så trevligt ihop, vi är ett bra gäng, man 

kan skratta och skämta och man stöttar varandra. Det är jätteviktigt.” 

Enligt konsulterna är det inte enbart arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetare upplever 

en god psykisk hälsa. Arbetsgivare undrar säkert över hur långt deras ansvar går gällande 

psykisk hälsa. Konsulterna menar att medarbetare behöver ta ett eget ansvar över sin psykiska 

hälsa. Stina utvecklar ”Det är upp till arbetsgivaren själv att avgöra hur mycket insatser som 

skall implementeras. Däremot tror jag att många företag kan få tillbaka investeringen och att 

det är värt att satsas på för att förbättra medarbetarnas psykiska hälsa.” Konsulterna nämner att 

ett ändrat beteende hos individer kan vara en varningssignal som kan kopplas till psykisk 

ohälsa. Varningssignaler hos medarbetare går att identifiera. Erik utvecklar ”Tidiga 

varningssignaler kan vara att man glömmer saker, får ont i magen, får utslag på kroppen och 

har svårt att koncentrera sig.” Konsulterna anser att organisationer inom tillverkningsindustrin 

kan arbeta mer med insatser som syftar till att informera och ge kunskap till medarbetare kring 

hur de själva kan motverka psykisk ohälsa och även främja psykisk hälsa. En insats skulle 

exempelvis kunna vara att medarbetare får information kring vilka varningssignaler de själva 

kan tänkas ha och hur de ska lära sig att känna igen dem. Detta kan leda till att medarbetaren 

själv kan ta ett större ansvar över sin psykiska hälsa. 

5.5 Sammanfattande empiriska karaktärsdrag 

5.5.1 Fallföretagen 

Medarbetare inom Organisation X och Y har höga krav att tillverka rätt mängd produkter till 

rätt kvalitet. Det finns rutiner och tillvägagångssätt inom tillverkningsprocessen. Båda 
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fallföretagen försöker att skapa ett engagemang hos sina medarbetare genom att låta dem delta 

i olika aktiviteter. Mellanchefer inom tillverkningsindustrin, som har både ett personal- och 

produktionsansvar, ämnar att se sina medarbetare i det dagliga arbetet och även att ge det stöd 

de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Samarbetet mellan HR-avdelningar och 

mellanchefer skiljer sig åt mellan Organisation X och Y. 

5.5.2 Konsulterna 

Enligt konsulterna är det viktigt att tjänstemän är införstådda med verksamheten inom 

organisationer. För att medarbetare inte ska uppleva psykisk ohälsa har mellanchefer en viktig 

funktion. Mellanchefer bör se sina medarbetare utefter deras egna förutsättningar. 

Gemensamma samlingar kan skapa relationer inom arbetsplatsen. Att arbetsgivare inom 

tillverkningsindustrin bryr sig om sina medarbetare genom exempelvis basala aktiviteter, kan 

minska medarbetares upplevelse av psykisk ohälsa.  Det är även väsentligt att mellanchefer 

har ett fungerande samarbete med medarbetare på HR-avdelningen. 
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6. Analys 

I nedanstående kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet i förhållande till 

studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. I den inledande delen av kapitlet 

analyseras det empiriska materialet utifrån Krav- kontroll- stödmodellen och i den andra delen 

av kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån KASAM. 

6.1 Krav-kontroll- stödmodellen 

6.1.1 Krav och kontroll 

Inom Organisation X och Y är det av stor betydelse att medarbetare håller ett tillräckligt högt 

tempo för att kunna producera rätt mängd produkter. Produkterna ska samtidigt hålla tillräckligt 

god kvalitet. Att tillverka produkter utifrån både kvantitet och kvalitet kan vara en utmaning för 

medarbetare inom tillverkningsindustrin. Detta beror på att medarbetare inom Organisation X 

och Y kan uppleva höga krav kring att ständigt lyckas tillverka rätt mängd produkter till 

tillräckligt god kvalitet. Enligt komponenten ʺkravʺ kan en individs arbetsmängd påverka 

dennes psykiska hälsa. För hög arbetsmängd kan öka risken för psykisk ohälsa (Karasek & 

Theorell, 1990). Medarbetare inom Organisation X har däremot tillgång till hjälpverktyg och 

system som syftar till att underlätta den monotona tillverkningsprocessen. Inom Organisation 

Y är inte tillverkningsprocessen lika monotont, men även medarbetare inom Organisation Y 

har rutiner och tillvägagångssätt som ska följas. Detta kan leda till att arbetsuppgifter blir 

enklare att utföra. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan detta minska individers upplevelse 

av krav, vilket kan leda till att risken att drabbas av psykisk ohälsa minskar. 

Organisation X har som tidigare nämnts tydliga rutiner och tillvägagångssätt kring hur 

tillverkningsprocessen ska gå till och det är viktigt att dessa följs av medarbetarna. Det finns 

till och med ett system som ska se till att medarbetare håller ett tillräckligt högt tempo i 

tillverkningen. Detta kan leda till att medarbetare inte får ta egna beslut kring hur tillverkningen 

av produkten ska ske och därmed inte heller vara kreativa i sitt arbete. Det går att koppla detta 

till komponenten ʺkontrollʺ. Enligt Thylefors (2011) kan individer som inte upplever friheten 

att kunna ta egna beslut inte heller vara kreativa i arbetet och kan således resultera i en lägre 

känsla av kontroll. Inom Organisation X kan medarbetare således uppleva en lägre känsla av 

kontroll. Inom Organisation Y har medarbetare däremot lite mer frihet kring hur arbetsuppgifter 
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ska utföras. Det viktigaste är inte hur målen uppnås, utan att Organisation Y:s mål faktiskt 

uppnås. Detta kan resultera i att de i något högre grad upplever en högre känsla av kontroll i sitt 

arbete än medarbetare inom Organisation X. 

Med ovanstående resonemang befinner sig medarbetare inom Organisation X oftast i 

arbetssituationen ʺspänt arbeteʺ. Denna arbetssituation kan öka en individs känsla av stress 

(Jeding et al., 1999). Detta kan vara en anledning till att Organisation X från år 2016 till år 2017 

hade en ökning av sjukfrånvaro som var orsakad av psykisk ohälsa. Trots att Organisation Y:s 

medarbetare kan anses ha en något högre grad av kontroll, måste de ändå följa vissa rutiner och 

tillvägagångssätt för att lyckas producera rätt mängd produkter till rätt kvalitet. Därmed kan 

medarbetare inom Organisation Y också anses befinna sig i arbetssituationen ʺspänt arbeteʺ. 

Medarbetare inom Organisation Y har däremot som tidigare nämnt mer frihet kring hur 

arbetsuppgifter ska utföras. Detta kan kopplas till att medarbetare också kan anses befinna sig 

i arbetssituationen ʺaktivt arbeteʺ. Enligt tidigare forskning stimuleras individer som befinner 

sig i arbetssituationen ̋ aktivt arbeteʺ av sitt arbete (Jeding et al., 1999). Individer upplever även 

en positiv stress, vilket kan resultera i en högre grad av produktivitet (Karasek & Theorell, 

1990). 

Organisation X planerar att i framtiden låta sina medarbetare få ett större utrymme till att fatta 

egna beslut över hur arbetsuppgifter ska utföras. Detta liknar i viss mån Organisation Y:s 

aktuella arbetsförhållanden. Medarbetare kommer således inte vara lika styrda utefter rutiner 

och tillvägagångssätt. Detta kan leda till att de får mer utrymme till att vara kreativa i sitt 

utförande av arbetsuppgifter. Enligt Thylefors (2011) kan utrymme för kreativitet leda till att 

individer upplever en högre kontroll över sina arbetsuppgifter. Om det nya arbetssättet blir 

verklighet inom Organisation X skulle det eventuellt kunna innebära att medarbetare upphör 

med att mestadels befinna sig i arbetssituationen ʺspänt arbeteʺ. Istället skulle de förmodligen 

befinna sig oftare i arbetssituationen ʺaktivt arbeteʺ. Det eventuella arbetssättet inom 

Organisation X är däremot ingen given lösning till att motverka psykisk ohälsa. En förändring 

i arbetssätt kan leda till att medarbetare får svårigheter med att förändra sin arbetssituation. Från 

att ha följt tydliga tillvägagångssätt och rutiner kring arbetsuppgifter, till att plötsligt själv 

behöva vara kreativ och problemlösande, kan vara en utmaning. En individ behöver däremot 

inte må bättre av att inneha en hög upplevelse av kontroll över sina arbetsuppgifter. Vissa 

individer mår bättre av att inneha en låg känsla av kontroll (Sparks et al., 2001). Enligt 

konsulterna behöver inte heller alltid höga krav öka risken för psykisk ohälsa. Att producera en 
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viss mängd produkter utefter rutiner och förutbestämda tillvägagångssätt kan skapa tydlighet 

för medarbetare kring vad som förväntas. 

6.1.2 Stöd 

Inom tillverkningsindustrin är det mellanchefer som ansvarar för att medarbetare ska hålla 

arbetstempot så att rätt mängd produkter kan tillverkas. Samtidigt har de även ett ansvar för 

medarbetares psykiska och fysiska hälsa. Den intervjuade mellanchefen inom Organisation X 

arbetar med att ständigt försöka ha en konversation med sina medarbetare och att se dem i sitt 

dagliga arbete. Mellanchefen inom Organisation Y har också som målsättning att varje dag 

träffa och prata med sina medarbetare. Enligt Hultberg (2007) har ledarskapet på en arbetsplats 

stor påverkan på individers psykiska hälsa. Stöd från chefer anses vara essentiellt när individers 

arbete upplevs ansträngt och besvärligt. Ett fungerande stöd från chefer kan vara en bidragande 

faktor till att individer kan vara friska över en längre tid. Forskning visar på att ledarskap som 

är bemyndigande, rättvist och stödjande har en positiv inverkan på individers psykiska hälsa 

(Lohela et al., 2009; Hultberg, 2007). Organisation X:s mellanchef arbetar aktivt med att hjälpa 

sina medarbetare i arbetet och samtidigt få arbetsgruppen att trivas med varandra. Komponenten 

stöd inbegriper att en chef hjälper och avlastar individer vid behov. Att chefen även kan ge ett 

emotionellt stöd i form av att individer kan prata om personliga tankar ökar känslan av stöd 

(Widmark, 2005). Ett fungerande socialt utbyte mellan medarbetare och chefer kan enligt 

Hultberg (2007) motverka stress och utbrändhet. Mellanchefen inom Organisation Y hinner 

däremot inte med att varje dag träffa sina medarbetare. Enligt tidigare studier kan ett lågt socialt 

stöd från chefer öka risken för sjukfrånvaro hos individer (Paterniti et al., 2002; Michie & 

Williams, 2003). 

Enligt konsulterna är det viktigt att det under arbetstid finns utrymme för gemensamma 

samlingar mellan medarbetare och mellanchef. Gemensamma samlingar är ett tillfälle till att 

exempelvis prata om hur arbetspasset ska genomföras. Dessa samlingar kan enligt konsulterna 

även skapa utrymme för att medarbetare och mellanchefer kan diskutera personliga tankar och 

åsikter. Enligt Widmark (2005) kan detta öka upplevelsen av instrumentellt stöd, vilket innebär 

att individer avlastar och hjälper varandra i det dagliga arbetet. Även upplevelsen av emotionellt 

stöd kan öka, då detta berör en individs personliga upplevelser. Samlingarna är även ett tillfälle 

till att ge återkoppling och respons till varandra. Enligt konsulterna är det ett misstag att tro att 
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medarbetare och mellanchefer inte behöver tid för reflektion i sitt arbete. Även inom tidigare 

forskning är det av betydelse att individer får feedback på sitt utförda arbete (Widmark, 2005). 

Inom tillverkningsindustrin har mellanchefer som tidigare sagt ett ansvar att leda sina 

medarbetare i tillverkningen och samtidigt uppfylla krav om att producera rätt mängd 

produkter. Enligt de intervjuade mellancheferna inom Organisation X och Y har mellanchefer 

en utsatt och krävande arbetssituation. Detta stöds av konsulterna som också menar att det kan 

vara svårt att kombinera dessa två ansvarsområden. Inom tillverkningsindustrin kan det 

förekomma att mellanchefer inte har någon utbildning kring hur medarbetare ska ledas. Istället 

är de mellanchefer på grund av att de är väl förstådda med tillverkningsprocessen. Detta är även 

fallet för den intervjuade mellanchefen för Organisation Y. Enligt konsulterna kan 

mellanchefer, på grund av höga krav inom sitt arbete, tillhöra en grupp som i högre grad riskerar 

att uppleva psykisk ohälsa. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan en individ som upplever 

hög arbetsbelastning ha en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Mellanchefer har således en 

krävande position inom tillverkningsindustrin. Om mellanchefer inte får det stöd de behöver, 

får de i sin tur svårare att ge stöd till sina medarbetare. 

Konsulterna anser att det är viktigt att mellanchefer inom tillverkningsindustrin har kännedom 

om vart de kan finna stöd på arbetsplatsen. Att den intervjuade mellanchefen inom Organisation 

X därmed säger att samarbetet mellan HR-avdelning och mellanchefer inte är tillräckligt bra, 

är ett problem. Om mellanchefer inte vet vart stöd kan fås vid uppkomna situationer i arbetet, 

kan detta leda till att situationen blir alltför krävande för mellanchefen på grund av att de har 

både ett personal- och produktionsansvar. Detta kan i sin tur få konsekvenser för medarbetarnas 

psykiska hälsa. Enligt Paterniti et al. (2002; Michie & Williams, 2003; Niedhammer et al., 

1998) kan som sagt ett lågt socialt stöd från chefer öka risken för sjukfrånvaro hos individer. 

Enligt konsulterna bör mellanchefers ledarskap prioriteras och stärkas. Detta ska leda till att 

mellanchefer i högre mån upplever sig kunna ge ett stöd till sina medarbetare. Att mellanchefer 

även upplever att det finns tid för att intressera sig för sina medarbetare och att således i ett 

tidigt skede kunna upptäcka om medarbetare upplever någon form av psykisk ohälsa. Enligt 

konsulterna är det viktigt som mellanchef att ha en relation med de som arbetar på HR-

avdelningen och känna till vilka det är. Enligt Widmark (2005) handlar delkriteriet 

instrumentellt stöd om att medarbetare hjälper och avlastar varandra i arbetet. Sker detta i 

arbetet kan risken för psykisk ohälsa minska. Det är därmed positivt att den intervjuade HR-
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medarbetaren inom Organisation Y har en förståelse för mellanchefers och medarbetares 

arbetssituation. Hon känner till verksamheten, vilket även konsulterna anser vara viktigt. Hon 

arbetar aktivt med att närvara ute i tillverkningen så att mellanchefer får hjälp och stöd vid 

uppkomna problem. Det skapas ett väl fungerande samarbete mellan HR-avdelning och 

mellanchefer inom Organisation Y. Detta skiljer sig från samarbetet mellan HR-avdelning och 

mellanchefer inom Organisation X. Enligt den intervjuade mellanchefen har inte merparten av 

mellanchefer tillräckligt djupa relationer med HR-medarbetare. Hon önskar att HR-

medarbetare i större grad skulle röra sig ute i verksamheten, likt den intervjuade HR-

medarbetaren från Organisation Y. Detta kan vara en anledning till Organisation X har en högre 

frånvaro som är orsakad av psykisk ohälsa, än vad Organisation Y har. Det kan däremot finnas 

andra bakomliggande orsaker som inte går att utläsa från de erhållna dokumenten. Organisation 

Y kan även ha ett mörkertal gällande frånvaro orsakad av psykisk ohälsa. Enligt Organisation 

Y:s sjukfrånvarostatistik är de flesta medarbetare frånvarande på grund av magbesvär och 

infektioner. Enligt Chrousos (2009) kan individer som upplever stress ha en ökad risk med att 

få problem med ämnesomsättningen i kroppen. Det kan även öka risken för andra fysiska 

åkommor. 

Enligt konsulterna kan mellanchefer som upplever ett stöd från sin HR-avdelning även ge ett 

mer frekvent stöd till medarbetarna. Genom ett väl fungerande samarbete får mellanchefer mer 

utrymme till att aktivt arbeta nära medarbetarna och ställa fler personliga frågor. Detta kan 

resultera i att varningssignaler som är kopplade till psykisk ohälsa kan upptäckas tidigare hos 

medarbetare. Enligt konsulterna kan mellanchefer som får tillräckligt med stöd eventuellt kunna 

hantera ett större personalansvar. Om mellanchefer däremot inte får tillräckligt med stöd kan 

personal- och produktionsansvaret bli alltför krävande och risken för psykisk ohälsa ökar. 

Mellanchefer som inom tillverkningsindustrin är rekryterade på grund av kännedom om 

tillverkningsprocessen har eventuellt ett högre behov av ett fungerande stöd. Som konsulterna 

tidigare nämnt har inte alla dessa mellanchefer tillräckligt med kunskap att leda sina 

medarbetare. Detta stämmer även in på den intervjuade mellanchefen inom Organisation Y. Det 

är enligt konsulterna viktigt att dessa mellanchefer får tillräckligt med stöd. Detta anser vi även 

kan inbegripa mellanchefer som inte arbetat särskilt länge på sin arbetsplats, likt vissa 

mellanchefer inom Organisation X. 
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6.2 KASAM 

6.2.1 Meningsfullhet 

Enligt tidigare forskning kan ett aktivt arbete med KASAM komma till användning när 

arbetsgivare vill främja hälsan på arbetsplatsen (Nilsson et al., 2012). Konsulterna anser att det 

är viktigt att arbetsgivare bryr sig om sina medarbetare. Att medarbetare får delta i aktiviteter, 

som både Organisation X och Y arbetar med, kan enligt konsulterna leda till att medarbetare 

upplever en högre trivsel och gemenskap på arbetsplatsen. Inom Organisation Y får 

medarbetare även delta i fokusgrupper där de själva får komma med egna förbättringsförslag 

gällande bland annat arbetsmiljön. Detta kan kopplas till komponenten ̋ meningsfullhetʺ. Enligt 

Antonovsky (2005) innebär meningsfullhet att individer får vara med och delta i aktiviteter 

samt tillhöra en sammansvetsad arbetsgrupp. Detta kan resultera i att individer kan uppleva att 

uppkomna utmaningar är värda att engagera sig i. Anledningen till detta är att de känner en 

större hängivelse gentemot sina kollegor. Individer som känner en meningsfullhet med sitt liv 

upplever sig även ha en god psykisk hälsa (Antonovsky, 2005). 

Enligt konsulterna är det viktigt att arbetsgivare inom tillverkningsindustrin inte slutar med sina 

aktiviteter eller drar ner på antalet. En nedskärning av antalet aktiviteter kan leda till att 

medarbetares glädje och engagemang reduceras. Detta kan påverka den psykiska hälsan 

negativt. Det är därför viktigt att exempelvis Organisation X:s nyöppnade gym förblir öppet 

och inte stängs samt att Organisation Y inte slutar att anordna familjedagar. Konsulterna nämner 

även att aktiviteter och insatser som inte kostar särskilt mycket bör inte underskattas i betydelse 

för medarbetares psykiska hälsa. Aktiviteter som kan anses vara basala, som exempelvis 

gemensam fika, inom verksamheter kan i hög grad främja individers psykiska hälsa. Enligt 

Cooper och Patterson (2008) kan insatser som är riktade gentemot medarbetares hälsa även 

förbättra organisationers ekonomiska resultat. Riktade insatser gentemot medarbetares hälsa 

bör därmed inte alltid ses som en kostnad, utan istället som en investering. Även konsulterna 

anser att det är värt att investera i medarbetares psykiska hälsa, således bör inte organisationer 

inom tillverkningsindustrin förminska basala aktiviteters betydelse. 

Organisation Y är också noga med att informera medarbetarna om deras värde för 

organisationen och att de ska känna stolthet till produkterna de tillverkar. Enligt Hultberg 

(2007) kan upplevelsen av meningsfullhet öka om nyttan av individers arbetsinsatser 

tydliggörs. Att återkommande informera om verksamhetens värderingar kan främja 
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upplevelsen av meningsfullhet hos individer. Även konsulterna säger att det är viktigt att 

medarbetare känner medverkan i ett sammanhang och att dem får tillbaka någonting för sitt 

arbete. Att Organisation Y informerar sina medarbetare om deras värde för organisationen kan 

vara ett exempel på detta. Det kan resultera i mer bra känslor, vilket enligt konsulterna kan ge 

energi. 

6.2.2 Hanterbarhet 

Enligt konsulterna är det viktigt att medarbetare och mellanchef samt medarbetare och 

medarbetare innehar goda relationer. Konsulterna nämner att en relation bygger mycket kring 

kommunikationen mellan individer. Det handlar även om att se varandra i det dagliga arbetet. 

Att de intervjuade mellancheferna inom Organisation X och Y har som ambition att dagligen 

träffa sina medarbetare kan bidra till goda relationer. Detta kan även skapa en arbetsgrupp där 

medarbetare litar på varandra. Enligt Antonovsky (2005) kan individer som litar på varandra 

vid uppkomna utmaningar uppleva en större känsla av hanterbarhet. Vid en hög upplevelse av 

hanterbarhet upplever individer att det finns resurser till förfogande. Nilsson et al., (2012) 

menar även att individer som stöttar varandra i arbetet kan öka förmågan att vara flexibel vid 

uppkomna arbetssituationer. Detta kan i sin tur leda till en högre upplevelse av hanterbarhet. 

Konsulterna nämner att det i nuläget inom tillverkningsindustrin kan vara ett avstånd mellan 

medarbetare och tjänstemän. Som tidigare nämnt stämmer detta in på det som den intervjuade 

mellanchefen inom Organisation X som menar att det finns ett avstånd mellan mellanchefer 

och HR-avdelning. Samtliga mellanchefer har därmed inte kunnat skapa tillräckligt goda 

relationer med medarbetare från HR-avdelningen. Detta kan kopplas till Antonovsky (2005) 

som menar att upplevelsen av hanterbarhet kan vara mindre om inte individer litar på varandra 

och inte upplever att det finns resurser till förfogande. Ett bräckligt samarbete mellan 

mellanchef och HR-avdelning kan därmed vara en risk för ökad psykisk ohälsa hos 

mellanchefer. Detta kan som tidigare nämnt även få konsekvenser för medarbetarna. 

Konsulterna nämner även att det är viktigt att tjänstemän är införstådda i verksamheten. Att 

HR-medarbetare rör sig ute i verksamheten, likt den intervjuade HR-medarbetaren vid 

Organisation Y, kan resultera i att tjänstemän kommunicerar med medarbetare och 

mellanchefer. Detta kan i sin tur leda till att de blir mer införstådda kring hur verksamheten 

bedrivs. Detta kan leda till att upplevelsen av hanterbarhet inom organisationen ökar 

(Antonovsky, 2005). 
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Både Organisation X och Y har medarbetare inom verksamheten som kan bistå vid uppkomna 

situationer i tillverkningen. Inom Organisation X och Y finns det som tidigare nämnt även flera 

olika hjälpverktyg och system som ska underlätta tillverkningsprocessen. Vid introduktion av 

nyanställda har även Organisation X och Y ett ʺfaddersystemʺ som syftar till att stödja den 

nyanställda under den första tiden inom verksamheten. Sammanfattningsvis kan detta öka 

hanterbarheten hos individer då de vid uppkomna situationer i tillverkningen inte behöver känna 

sig som ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 2005). Medarbetare upplever istället att 

det går att få stöd och att det är okej att be om hjälp. Både Organisation X och Y försöker även 

att anpassa arbetsuppgifter utefter medarbetares arbetsförmåga. Vid en tids sjukfrånvaro är det 

acceptabelt att successivt få komma tillbaka till att arbeta heltid. Individer som kan vara med 

och påverka sin arbetssituation som att exempelvis få lämpliga arbetsuppgifter utefter 

arbetsförmågan, kan leda till en högre känsla av hanterbarhet (Nilsson et al., 2012). 

6.2.3 Begriplighet 

Inom Organisation X och Y är det viktigt att medarbetare har rätt kompetens och veta vad som 

förväntas av en. Det är viktigt att lyssna på medarbetares önskemål om egen utveckling i arbetet 

och hitta möjligheter till att möta medarbetares förväntningar. De båda intervjuade 

mellancheferna har fått genomföra utbildningar och således fått mer kompetens. Detta kan ha 

resulterat i att de innehar en högre begriplighet som innebär att krav och utmaningar i arbetet 

uppfattas att vara förklarliga och förutsägbara (Antonovsky, 2005; Hultberg, 2007). Utan 

kompetensförsörjning skulle möjligtvis inte medarbetare och mellanchefer ha en lika hög 

upplevelse av begriplighet. Konsulterna nämner som sagt att mellanchefer inom 

tillverkningsindustrin ibland rekryteras på grund av att de har god kännedom om 

tillverkningsprocessen. För den intervjuade mellanchefen inom Organisation Y kan deltagandet 

i utbildningar ha varit extra betydande på grund av att mellanchefen anser sig vara mer kunnig 

med produktionsansvar än personalansvar. Mellanchefen har genom utbildningarna fått en 

större förståelse för sitt personalansvar. Enligt Hultberg (2007) kan en individ som förstår sin 

yrkesroll få en högre upplevelse av begriplighet. 

Enligt konsulterna är det av betydelse att medarbetare själva tar ett eget ansvar över sin psykiska 

hälsa. Allt ansvar kan inte läggas på arbetsgivarna. Det går inte att bortse från att det privata 

livet kan påverka individers psykiska hälsa. Oavsett hur mycket arbetsgivare inom 

tillverkningsindustrin arbetar med exempelvis aktiviteter och kompetensförsörjning kan en 

livshändelse rasera en individs KASAM (Van Schalkwyk & Rothmann, 2008). Arbetsgivare 
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inom tillverkningsindustrin kan däremot skapa förutsättningar för individer att ta ett eget ansvar 

över sin psykiska hälsa. Konsulterna nämner att arbetsgivare skulle kunna utbilda sina 

medarbetare kring hur de själva kan upptäcka varningssignaler som är kopplade till psykisk 

ohälsa. På så vis kan medarbetare under en psykiskt utmanande arbetsperiod uppmärksamma 

varningssignalerna och därmed förhindra den ökade risken att drabbas av psykisk ohälsa. Att 

Organisation X har låtit sina mellanchefer delta i en aktivitet som handlar om stresshantering 

kan ha resulterat i att deras mellanchefer ka ta ett större eget ansvar över sin psykiska hälsa. 

Detta kan kopplas till komponenten begriplighet som innebär att utmaningar och krav kan 

organiseras och vara möjliga att förstå (Antonovsky, 2005; Hultberg, 2007). 
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7. Slutsats 

I nedanstående avsnitt redogörs studiens slutsatser som besvarar studiens tre frågeställningar. 

Vidare följer studiens praktiska och teoretiska bidrag, kritik till studien och förslag till framtida 

forskning. 

Vilka orsaker kan förklara arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom den svenska 

tillverkningsindustrin? 

Denna studie har kommit fram till att medarbetare inom den svenska tillverkningsindustrin kan 

uppleva höga krav och låg kontroll över sina arbetsuppgifter. I tillverkningsprocessen behöver 

arbetstempot ständigt vara tillräckligt högt för att rätt mängd produkter ska kunna tillverkas, 

samtidigt som kvaliteten på produkterna ska vara tillräckligt hög. Det kan leda till att 

medarbetare upplever höga krav i sitt arbete. Medarbetare inom tillverkningsindustrin ska även 

följa förutbestämda rutiner och tillvägagångssätt, vilket kan resultera i en låg upplevelse av 

kontroll. Inom tillverkningsindustrin är det av betydelse att medarbetare hjälper och avlastar 

varandra i arbetet. Det är även viktigt att mellanchefer ser och pratar med sina medarbetare i 

det dagliga arbetet. Om individer upplever att de inte har tillräckligt med stöd i sitt arbete kan 

detta leda till en ökad risk för psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett komplext område och det 

kan finnas olika orsaker till att individer upplever psykisk ohälsa inom tillverkningsindustrin. 

Det går inte heller att bortse från att händelser i individers privatliv kan orsaka psykisk ohälsa 

som i sin tur kan påverka arbetslivet. 

Hur kan arbetsgivare inom den svenska tillverkningsindustrin motverka arbetsrelaterad 

psykisk ohälsa? 

Denna studie har bidragit med att identifiera mellanchefers betydelse för medarbetares 

upplevelse av psykisk ohälsa och hur detta ska kunna motverka psykisk ohälsa inom den 

svenska tillverkningsindustrin. Inom tillverkningsindustrin har mellanchefer både ett personal- 

och produktionsansvar, vilket ibland kan vara svårt att kombinera. Detta kan som tidigare 

nämnts resultera i att medarbetare inte får tillräckligt med stöd och således får de en ökad risk 

att drabbas av psykisk ohälsa. För att motverka psykisk ohälsa inom tillverkningsindustrin 

behöver det finnas ett fungerande samarbete mellan organisationers HR-avdelningar och 

mellanchefer. Ett fungerande samarbete kan leda till att mellanchefer, som har en utsatt 
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arbetssituation, får tillräckligt med stöd. Detta kan i sin tur resultera i att mellanchefer kan ge 

mer stöd till sina medarbetare. Mellanchefer kan därmed i högre grad klara av sina 

ansvarsområden. Det kan även resultera i att mellanchefer kan uppfatta om medarbetare 

exempelvis behöver extra stöd, respons på sitt utförda arbete eller tid för återhämtning. Psykisk 

ohälsa kan således motverkas på arbetsplatsen. 

Hur kan arbetsgivare inom den svenska tillverkningsindustrin främja psykisk hälsa? 

För att främja psykisk hälsa inom den svenska tillverkningsindustrin kan arbetsgivare låta sina 

medarbetare delta i aktiviteter. Deltagandet i aktiviteter, som såväl kan anses vara basala för 

medarbetare eller som är förknippade med högre kostnader för organisationer, kan öka 

engagemanget och hängivelsen hos medarbetarna. Arbetsgivare inom den svenska 

tillverkningsindustrin bör inte uppfatta basala aktiviteter som en självklarhet eller förminska 

deras värde för sina medarbetares psykiska hälsa. Det är även av betydelse att arbetsgivare inom 

tillverkningsindustrin kontinuerligt arbetar med olika aktiviteter och insatser som kan bidra till 

att medarbetares psykiska hälsa främjas. Denna studie har kommit fram till att ett förslag på en 

aktivitet skulle kunna vara att medarbetare lär sig uppmärksamma och hantera varningssignaler 

som är kopplade till psykisk ohälsa. Detta kan leda till att individer i högre grad kan ta ett större 

eget ansvar i att främja sin psykiska hälsa. Arbetsgivare inom tillverkningsindustrin kan även 

främja medarbetares psykiska hälsa genom att låta de få den kompetens som krävs till de 

arbetsuppgifter som ska utföras. 

7.1 Studiens teoretiska bidrag 

Enligt Vingård et al., (2015) finns en brist på tidigare gjorda studier om psykisk ohälsa inom 

tillverkningsindustrin. Denna studie har utforskat området psykisk ohälsa inom den svenska 

tillverkningsindustrin och kan således ha bidragit med ökad förståelse kring området. Enligt 

Battams et al., (2014; Roche et al., 2016; Marchand, 2007) har medarbetare inom 

tillverkningsindustrin en ökad risk för att uppleva psykisk ohälsa på grund av höga krav. Denna 

studie har validerat tidigare gjorda studier, men även bidragit med att konstatera att medarbetare 

inom tillverkningsindustrin vanligtvis kan uppleva en låg kontroll i sitt arbete. Studien har även 

kommit fram till att mellanchefer kan ha svårigheter med att kombinera både produktions- och 

personalansvaret. Detta kan resultera i att mellanchefer inte kan ge tillräckligt med stöd till 

medarbetarna i det dagliga arbetet. Detta verifierar tidigare forskning som menar att ett lågt stöd 
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kan öka risken att uppleva psykisk ohälsa (Niedhammer et al., 1998; Paterniti et al., 2002; 

Michie & Williams., 2003). 

7.2 Studiens praktiska bidrag 

Denna studie kan vara en vägledning för företag inom den svenska tillverkningsindustrin kring 

området psykisk ohälsa. Studien har utforskat och uppmärksammat mellanchefers betydelse 

gällande hur psykisk ohälsa kan motverkas. Mellanchefer behöver kommunicera och interagera 

med sina medarbetare för att således uppfatta signaler som kan vara kopplat till psykisk ohälsa. 

Det är av värde att arbetsgivare inom tillverkningsindustrin informerar och utbildar sina 

mellanchefer kring sitt personalansvar och nämner deras betydelse över medarbetarnas 

psykiska hälsa. Studien har även bidragit med att upplysa om att samarbetet mellan HR-

avdelning och mellanchefer kan ha en betydelse för hur mellanchefer klarar av att hantera både 

sitt personal- och produktionsansvar. Samarbetet kan förbättras genom att HR-medarbetare har 

som ambition att befinna sig ute i verksamheten. 

Studien kan även bidra till hur företag inom tillverkningsindustrin kan främja psykisk hälsa. 

Denna studie har identifierat olika aktiviteter som kan främja psykisk hälsa bland medarbetare 

och kan således vara en vägledning angående vilka aktiviteter som företag inom den svenska 

tillverkningsindustrin kan välja att investera i. 

7.3 Kritik av studien 

Under denna studie genomfördes en enstaka intervju med en mellanchef från respektive 

fallföretag. För att få en ännu bättre uppfattning och sann bild av hur mellanchefer upplever sin 

arbetssituation och därmed ge mer betydande information till studien, kunde det ha varit 

givande att intervjua ytterligare en mellanchef inom respektive fallföretag. Det fanns däremot 

svårigheter med att förmå fler intervjupersoner från Organisation X och Y på grund av tidsbrist 

hos mellanchefer. Denna studie har haft en tidsram att förhålla sig till och därför ansågs en 

mellanchef på respektive fallföretag vara tillräckligt för att besvara studiens frågeställningar. 

Vid en kvalitativ forskningsmetod är det vanligt att endast ett fåtal enheter studeras på grund 

av att det ur ett resurs- och tidsperspektiv kan vara krävande att studera flera enheter (Holme & 

Solvang, 1997; Lind, 2014). 
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Det går även i viss grad att kritisera studiens intervjupersoner. Enligt Holme och Solvang (1997) 

kan det finnas ett problem med att informanter som anses inneha kunskap inom ett specifikt 

område. En fara kan vara att informanterna förskönar verkligheten och ger övertygande svar, 

vilket kan resultera i förvrängda svar och felaktiga beskrivningar. Vi har under studiens gång 

varit medvetna om denna fara och därför anser vi att det inte har blivit ett problem för studien 

och dess resultat. 

En av konsulterna som intervjuades arbetar inom offentlig verksamhet och har därmed en sämre 

insyn i tillverkningsindustrin, jämförelsevis med övriga intervjupersoner i studien. Vi ansåg 

däremot, i samspråk med Organisation X, att det vore intressant att få mer information kring 

hur offentlig verksamhet arbetar kring området psykisk ohälsa och om det eventuellt skulle 

kunna vara applicerbart inom den svenska tillverkningsindustrin. Enligt Esaiasson et al., (2017) 

kan det vara positivt om en studie har olika typer av informanter. De kan bidra med olika 

perspektiv inom det ofta komplicerade området. Konsulten inom den offentliga verksamheten 

gav däremot ingen information som skiljde sig avsevärt från övriga konsulter. Därmed kan det 

anses att detta validerar information från övriga konsulter. 

7.4 Förslag till framtida forskning 

Det finns flera intressanta aspekter att fortsätta studera inom området psykisk ohälsa inom den 

svenska tillverkningsindustrin. Det är främst några aspekter som har identifierats vara 

intressanta för framtida forskning. En aspekt skulle kunna vara att ha ett genusperspektiv kring 

psykisk ohälsa. Det hade varit intressant att ta reda på om män och kvinnor inom 

tillverkningsindustrin har samma riskfaktorer att uppleva psykisk ohälsa samt samma 

friskfaktorer till att uppleva psykisk hälsa. Framtida studier kan även undersöka vilka aktiviteter 

och insatser som i högre grad bidrar till en god psykisk hälsa. Det kan vara intressant och 

värdefullt att försöka skapa instrument och verktyg som kan mäta psykisk ohälsa hos individer. 

Att Organisation X planerar att förändra medarbetares kontroll över utförandet av 

arbetsuppgifter kan vara ett intressant forskningsområde. Det kan vara intressant att ta reda på 

om medarbetare inom tillverkningsindustrin, som mestadels kan anses ha låg kontroll över sina 

arbetsuppgifter, faktiskt kan få en bättre psykisk hälsa genom en högre kontroll eller om ett 

förändrat arbetssätt riskerar att öka upplevelsen av psykisk ohälsa hos medarbetarna. 
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Bilaga 1. Individuella reflektioner 

Jacob Rytteke 

Under våren och hösten 2017 växte mitt intresse för området sjukfrånvaro och vad för 

anledningar till att sjukfrånvaro uppstår på en arbetsplats. Detta gjordes främst genom kurserna 

Personalekonomi och Individuell fördjupning. Både jag och Oscar var redan tidigt under hösten 

rätt så bestämda med att vår uppsats skulle handla om området sjukfrånvaro. När vi sedan 

bestämde oss för att skriva denna uppsats i samarbete med Organisation X så växte beslutet 

fram att uppsatsen skulle vara mer inriktad på psykisk ohälsa och dess påverkan på 

arbetsplatsen. Jag hade dock inga direkta erfarenheter inom området psykiska ohälsa förutom 

de förkunskaper jag hade fått med mig under studietiden här på Högskolan vilket gjorde det här 

arbetet ännu mer intressant att få lära sig ett helt nytt område. 

Att vi båda två har varit så engagerade i ämnet vi skriver om har gjort att det hela tiden varit 

roligt att arbeta med uppsatsen och bearbeta texten så att det blivit så läsvänlig som möjligt. 

Arbetsinsatsen på examensarbetet har fungerat väldigt bra, där har våra styrkor kompletterat 

varandra väl och genom att kontinuerligt arbeta tillsammans med uppbyggnaden av uppsatsen 

och texten känns slutprodukten väldigt väl genomarbetad. Under examensarbetets gång har mitt 

akademiska skrivsätt utvecklats, vilket jag kommer ta med mig när jag fortsätter i arbetslivet. 

Min förmåga att söka efter essentiella fakta har förbättrats enormt under våren då letande efter 

vetenskapliga artiklar har pågått under hela examensarbetet för att förfina och förbättra vår 

slutprodukt. Under skrivprocessen har vi stött på vissa problem som gjort att vi behövt ta vissa 

tuffa beslut för att få uppsatsen att gå framåt. Detta har vi gjort i samråd med vår handledare 

som gett oss sina tankar och idéer hur vi skulle gå vidare i vår process. Detta har lett till att jag 

har fått lära mig mer. Arbetet tog sin början med att vi satt de första dagarna och sökte efter 

vetenskapliga artiklar angående psykisk ohälsa som kunde ge vår uppsats en bra grund och stå 

på.  

Avslutningsvis vill jag tacka min kollega Oscar Grönqvist som under hela uppsatsen varit en 

otroligt drivande person och samtidigt har han varit en fantastisk person att få göra denna 

uppsatsen med. Vi har kompletterat varandras kunskaper väl genom hela arbetets gång och vi 

har haft väldigt roligt tillsammans i processen. Detta har lett till att vi är väldigt nöjda med vår 

slutprodukt. 
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Oscar Grönqvist 

Under den tidigare kursen Personalekonomi uppmärksammade jag området sjukfrånvaro. Jag 

fick mer vetskap kring att det kan vara väldigt kostsamt för arbetsgivare att ha en hög 

sjukfrånvaro. Det resulterade i att jag valde att skriva min individuella fördjupning om området 

sjukfrånvaro och fick därmed fördjupa mina kunskaper inom området. Jacob hade också från 

tidigare kurser fått upp ögonen för sjukfrånvaro. Att denna studie skulle komma att rikta in sig 

mot psykisk ohälsa var ett gemensamt och välgrundat beslut. Psykisk ohälsa är ett fenomen som 

många människor i någon grad har kommit i kontakt med under sitt liv och är ett relevant 

område inom Management. Att utforska psykisk ohälsa inom den svenska 

tillverkningsindustrin kändes som en utmanande och spännande uppgift. 

Att detta arbete har skrivits i samarbete med Organisation X har både varit till en fördel såväl 

som en utmaning. Det har varit en utmaning eftersom det är ytterligare en part som har intresse 

av studien. Ibland har det upplevts som att vi har hamnat mellan förväntningar från handledare 

och Organisation X. Detta har däremot efter en tids bearbetning och reflekterande löst sig på 

ett bra sätt. Det som har varit positivt med att skriva denna studie i samarbete med Organisation 

X är att det har skapat motivation till att göra ett bra arbete och även att få en kontakt med den 

svenska tillverkningsindustrin.  

Samarbetet mellan mig och Jacob har fungerat mycket väl under studiens gång. Jag upplever 

att det har varit fördelaktigt att vi skrivit all text tillsammans. Anledningen till detta kan vara 

att vi samtidigt har kunnat kommunicera med varandra. Vi har haft en öppen kommunikation 

där vi har gett varandra beröm och uppmuntran, men även vid vissa tillfällen uppmanat kritiskt 

tänkande. Betydelsen av att vara kritisk till sitt egna arbete tar jag med mig efter det här arbetet. 

Studien innehåller flera olika avsnitt och för att få en röd tråd genom studien har vi behövt 

revidera text som vi till en början tyckte var relevant. I slutändan anser jag att vi har inkluderat 

det mest essentiella för att denna studie ska kunna besvara dess frågeställningar och syfte. Att 

vara kritisk och granska tidigare forskning är även något jag har utvecklat då vi i ett tidigt skede 

av studien sökte efter användbara artiklar. Det var inte alltid enkelt att hitta något användbart, 

men ändå utvecklades hela tiden studien och slutligen skriver jag dessa rader. Mitt akademiska 

skrivande har utvecklats mycket under denna tiden. Detta har resulterat i att jag numera i högre 

grad strävar efter att skriva meningens essens och att inte upprepa redan skriven text. 
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Jag har såklart även utvecklat mina kunskaper kring hur en vetenskaplig studie ska skrivas och 

genomföras. Det har skapats en större kunskap kring vilka vetenskapliga metoder som finns att 

använda. Det har varit intressant att genom denna nya kunskap reflektera och diskutera kring 

vilket tillvägagångssätt som varit lämpligast för att besvara vår studies syfte och 

frågeställningar. Den roligaste delen med studien upplever jag var insamlingen av det empiriska 

materialet och därefter analysen av detta material. Det var väldigt intressant att intervjua 

individer med insikt kring området psykisk ohälsa. Det ledde till att studiens process kunde 

fortsätta, men även att jag själv reflekterade över mina egna livserfarenheter. Psykisk ohälsa är 

ett komplext område och genom denna studie har jag fått en större förståelse kring psykisk 

ohälsa, vilket känns berikande och användbart inför framtiden. Analysarbetet utvecklade 

sedermera mina kunskaper kring att prioritera vilket empiriskt material som var nödvändigt för 

att få en röd tråd i studien. Sammanfattningsvis har denna studie resulterat i flera nya lärdomar 

inom ett väldigt spännande forskningsområde. 
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Bilaga 2. Följebrev 

Hej! 

Vi heter Jacob Rytteke och Oscar Grönqvist och studerar nu den sista terminen på programmet 

Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde. Under vårterminen skriver vi 

vårt examensarbete som avser att studera psykisk ohälsa inom svenska tillverkningsindustri. 

Syftet med studien är att ta reda på vad som orsakar psykisk ohälsa inom svensk 

tillverkningsindustri. Även hur arbetsgivare kan motverka psykisk ohälsa och främja psykisk 

hälsa. 

Studien är tänkt att besvara detta syfte genom att studera två företag inom svensk 

tillverkningsindustri. Det är tänkt att intervjua en HR-representant och en mellanchef som har 

arbetat med psykisk ohälsa inom verksamheten. Vidare är det även tänkt att intervjua ett antal 

konsulter med kunskap inom området psykisk ohälsa. Vi vänder oss därför till dig och hoppas 

att du/ni vill medverka i denna studie och bidra med information. 

Intervjuerna uppskattas att inte ta mer än 60 minuter. 

Ditt deltagande är frivilligt men väldigt betydelsefullt för oss. Du kan när som helst avbryta din 

medverkan i studiens process. I studien utlovas det anonymitet och ditt bidrag kommer 

behandlas konfidentiellt. 

Om du har några frågor eller vill få vidare information är du välkommen att kontakta oss via 

mejl eller telefon. Hör gärna av dig snarast. 

Jacob Rytteke: Tel: 076 – X 

Mejl: a15jacry@x 

Oscar Grönqvist: Tel: 073 – X 

Mejl: a15oscgr@x 

Tack på förhand!  

Hälsningar, Jacob Rytteke och Oscar Grönqvist 
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Bilaga 3. Intervjuguide företag 

• Kan du berätta lite om dig själv och vad du arbetar med? 

• Hur arbetar ni för att upptäcka psykisk ohälsa? 

• Vad är den mest betydande orsaken till att era medarbetare upplever psykisk ohälsa? 

• Hur arbetar ni för att medarbetare ska kunna utföra sitt arbete på ett optimalt sätt? 

• Hur arbetar ni för att medarbetare ska uppskatta sitt arbete? 

• Hur arbetar ni för att motverka psykisk ohälsa? 

• Vilka aktiviteter eller insatser anser du ger bäst kontra sämst resultat? 

• Vad anser du att ni behöver arbeta mer med i framtiden? 

 

• Har du några tillgängliga dokument angående psykisk ohälsa som vi kan få ta del av? 

• Har det kommit upp något under intervjun som du vill förtydliga?  

• Är det något du vill tillägga?  

• Kan vi kontakta dig om vi behöver komplettera dina svar?  

• Är du intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen? 
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Bilaga 4. Intervjuguide konsulter 

• Kan du berätta lite om dig själv och vad du arbetar med? 

• Hur upplever du att arbetet kring psykisk ohälsa har förändrats under den senaste tiden? 

• Hur kommer du i kontakt med psykisk ohälsa inom ditt yrke? 

• Vad tror du kan vara orsaker till att medarbetare inom tillverkningsindustrin upplever 

psykisk ohälsa? 

• Går det att upptäcka psykisk ohälsa hos medarbetare? 

• Går det att mäta psykisk ohälsa hos medarbetare? 

• Vilken betydelse tror du att stöd och samvaro mellan medarbetare och medarbetare samt 

medarbetare och chefer har? 

• Vilken betydelse tror du det har att medarbetare känner en mening med sitt arbete? 

• Vilken betydelse tror du att höga krav och låg kontroll har för medarbetare? 

• Hur bör arbetsgivare inom tillverkningsindustrin arbeta för att motverka psykisk ohälsa 

som inte sker i nuläget? 

• Hur bör arbetsgivare inom tillverkningsindustrin arbeta med att främja psykisk hälsa 

som inte sker i nuläget?  

 

• Har det kommit upp något under intervjun som du vill förtydliga?  

• Är det något du vill tillägga?  

• Kan vi kontakta dig om vi behöver komplettera dina svar?  

• Är du intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen? 


